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COMUNICA~OES

1

Família Karíb

Posse do nome em lngarikó 1.
Odileiz Sousa Cruz (Vrije Universiteit Amsterdam/Univ. Federal de Ro raima)

l.INTRODU<;ÁO
O Ingarikó comp5e com as variantes Akawaio e Patamona, a língua
Kapón, que pertence a família Karíb do tronco Norte da Amazonia, segundo a classifica\ao de Kaufman (1994) e Gildea (1998). Os falantes Ingarikó
formam um grupo de aproximadamente 800 pessoas que se distribuem em
seis aldeias ao longo dos rios Cotingo e Panari . A área habitada pelos Ingarikó está localizada na Terra Indígena "kaposa-Serra do Sol, Estado de
Roraima, e.specificamente, nas montanhas de Pacaraima, cujos limites sao
marcados pelas fronteiras internacionais entre Brasil, Venezuela e República da Guiana. Atualmente, sob a égide do nome Ingarikó coabitam indivíduos oriundos de diferentes grupos Karíb como Akawaio, Patamona, Makuxi, Taurepang que, por diferentes raz6es como casamentos e fugas das
guerras intertribais, se refugiaram na área Circum-Rorainza, formando hoje,
de acorde com nossa interpreta\ao, "o Quilombo do Monte Roraima". A
confluencia <lestes grupos na regiao2 , resultou numa complexidade lingüística, envolvendo, além das línguas/dialetos indígenas o portugues, o espanhol e o ingles.
Neste trabalho, 3 tratamos específicamente da classifica~ao de nomes4
baseada no sistema de posse do lngarikó, cuja análise, que é um relato parEste trabalho faz parte do Projeto de Tese: A gramática lngarikó, sob orienta~ao do Prof.
Dr. L.Wetzcls-Yrije Universitcit Amsterdam, que conta com o financiamento parcial do
WOTRO N. 39-275.
2
Segundo os moradores do Manalai, aldeia na qual coletamos os dados, nas cabeceiras do
rio Panari e Monte Caburaí (ponto geográfico do extremo Norte do Brasil) moram índios
lngarikó, ainda arredios.
3
Agradecemos a Stella Telles pelos comentários acerca do presente artigo e aos lngarikó
pela carinhosa acolhida e pelo esfor~o que tem empregado para a concret iza~ao dcste trabalho. Também agradecemos aos colegas pesquisadores que, por ocasiao do 1 Encontro do
GTLI. Belém- Pa, apresentaram sugestoes que nos levaram a revisao de alguns dados.
4
Na obra de Koch-Grünberg ( 1928:240-57), aparecem os primeiros registros lingüísticos,
urna lista de 29 1 itens lexicais (nome, verbo, advérbio, adjetivo e pronome), apontados
como sendo Ingarikó. Entretanto, um paralelo entre os dados que ora manipulamos e a lista
• do renomado etnólogo sugere urna outra hipótese, a de que os dados coletados pelo alemao,
.a despeito de sua extraordinária contribui~ao para as ciencias humanas, referem-se ao Akawaio e nao ao lngarikó. Oportunamente, em um outro artigo, esta questao será retomada.
1
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cial da investiga~ao em andámento, se respalda na tipología de posse apresentada por Payne ( 1997). Segundo o autor, a depender das estratégias
operacionais que .suportam urna língua, os nomes podem expressar a
qualidade de ser possessível e nao-possessível, indicar urna posse obrigatória e/ou opcional, urna posse alienável e/ou inalienável.
Em Ingariko, os nomes podem ser semanticamente sub-classificados em possuídos e nao-possuídos. Os nomes possuídos atendem aos critérios de obrigatoriedade e opcionalidade, os quais sao morfologicamente
marcados em diferentes níveis. Além disso, os nomes possuídos sao sensíveis a categoría alienável e inalienável. Já os nomes nao-possuídos, simp'lismente, nao admitem urna flexao de posse.
.

'

2. OS DADOS EM DISCUSSÁO
2.1. Estrutura do nome possuído. Na estrutúra de posse a raiz de alguns
nomes recebe~ obrigatoriamente prefixos referente pessoa do possuidor e
opcionalmente sufixos que apontam o status do nome possuído, indicando
também se a posse é presente ou passada. Após o sufixo de posse, o nome
suporta sufixos de número.
A representa~ao da estrutura do nome possuído em Ingarikó pode ser
resumida conforme a grade ( 1.1-).

a

···-----·-·-·-·-·-·-·-·-·-------··----·--_!_:J _-1ª-~.!!.~~~!~_.9-2.._l].2.!!1.~..P.2..~-~-~i~-~-----------·---·-·
1 Prefixo de pessoa
1 Raiz do
1 Sufixo de posse
1 Sufixo de
1
! (indica o possuidor) 1• Nome
¡ (indica a coisa possuída) ! Número
i
J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L...... .................................-...-.. . . . . . . . . . . . . . . . ..--···-···........t... . . ...... . . . . . . . . .,. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l

l---.. -.. . . . . . . . . -.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kuj-

;¡:

·

e'ni"'nosso animal de

riestima~ao,

5

kon

doméstico'

t_..................................................... . . .... . .... . . . . ............ .................................................... . ....... .................................................................................... . . ........ . . . ......................................................................... . . . . .J

2.2. CATEGORIA DE POSSE
As duas sub-classes semanticas apontam para nomes, os quais se agrupam em itens lexicais, nao-possuído e possuído.

2.2. l. Nomes nao-possuídos - os nomes nao-possuídos sao aqueles que nao
adrnitem urna flexao de posse, quais sejam: ( l) nome próprio - sawi"paru
'nome de aldeia' (2) grupo de origem - paranaki'ri· 'americano' (3) nome de
animal nao domesticado - pi'reke 'on~a sp.' (4) fenomenos da natueza -

5

O exemplo trata-se do lngarikó antigo falado apenas pelos velhos. Os falantes mais jovens
usam uj-eki·-ne-kon 'nosso animal de estima\:ªº· doméstico'.

14
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kamiri 'relampago' (5) plántas nao cultivadas ~ karumane 'planta sp.' (6)
vocativo - no'no 'vovó.' (7) pronomes 6 .
(7a)
1anz
'Hngua org.'
(7b) ·
epe
'osso'
1
u-1an1 'minha língua'
uj-epe 'meu osso'
2
a-Jant 'tua língua' .
eJ-epe 'teu osso'
1+2
3
3r

ku-jani 'nossa língua'
i;jani
'língua dele'

kuj-epe 'nosso osso'
it-epe
'osso dele'

tr-jani

t-epe

'própria língua dele'

Tabela 1.2
Pronomes Pessoais
Nao-coletivo Coletivo

l
2
1+2
1+3
3

un
.. .. ..
emin

Tabela 1.3
Prefixos Possessivos 7
N/C . N/V N/Va

..

1
.' 2
1+2
3
3r

emi'ri"nokon
uri"nokon

ina
ki'ri'(ri')

'próprio osso dele

to'

u-

ekul-

tl'-(i-)

U) -

...
e;-

.

a;-

kujitt-

Quando o nome recebe marcador prefixal 8 e/ou sufixal, conforme a
grade 1.1-, ternos urna posse direta. Quando o nome nao-possuído, por exemplo de' origem (8), ocorre em urna constru~ao de posse, ternos urna
posse indireta.
(8) u-jako-n(e) ti'ri'pi'ne
1-irmao(amigo)-Pos japones
'meu amigo japones'
Geralmente, urna constru~ao de posse indireta pode ser caract.e rizada
pela presen~a de um termo genérico que relaciona certos tipos de animal
(doméstico), alimento, jogo e bebida9 .
6

As tabelas 1.2 e 1.3 indicam a rela9ao entre os pronomes pessoais e os prefixos possessivos, estes últimos, derivados da forma livre dos pronomes, exceto 1+2 e 3r (reflexivo).
7
Os prefixos de posse (7a e 7b), a depender da primeira letra da raíz do nome, se vogal ou
consoante, tém realiza9oes diferentes conforme a tabela 1.3. Além disso, se a primeira vogal
do nome for a ou raíz do nome come9ar com esta vogal, entao a vogal e que marca a 2
r;ssoa do possuidor assimilará o tra90 da vogal que a segue.
Para as línguas que tema cabe9a marcada (Nichols 1986 in Gildea 1998: 104), a referencia
mai s comum para atestar o possuidor deve ser através de afixos pessoais presos 'bound' a
fronteira do possuído e nao pela forma livre. Essa observa9ao é pertinente as línguas Caribe
urna vez que os prefixos possessivos apontam para o possuidor.
9
Derbyshire e Payne (l 990:264) afirmam que as lfnguas Caribe usualmente apresentam este
tipo de constru9ao possessiva. Os itens genéricos se agrupam semanticamente formando um

15
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· (9) uj-e'ni"-ri
pakira (10) a-11-a11e pakira
!-animal-Pos caititu .
2-?-carne caititu
· ' tua carne, a de caititu'
' meu animal caititu'

(11) it-eka'ima-i pakira ( 12) it-uku kasiri
3-bebida kaxiri
3-jogo-Pos caititu
'bebida dele, kaxiri'
'brinquedo dele, caititu'

Vale salientar que, o conjunto dos prefixos possessivos da tabela 1.3
é, quase que na sua totalidade, an~logo ao sistema de prefixos pos.sessivos
pessoais do Kapón, reconstruído por Gildea ( 1998: 114): u(y)-, a(y)-, ku(y)' i(t)-, t(i)-/tu-. Um paralelo entre os dois registros indica que o sistema está
sendo conservado pelos falantes do Ingarikó.
2.2.2. Nomes possuídos - os nomes possuídos sao flexionados e atendem
aos critérios de obrigatoriedade e opcionalidade. Além disso, os nomes
possuídos sao sensíveis a categoria alienável e inalienável. Os nomes alienáveis sao preferencialmente marcados pelo conjunto de sufixos possessivos -ri e -i ou pelas formas menos comuns -r·i, -ru, -n(e) e -si e podem ocorrer juntamente com o prefixo possuidor. Ao passo que os nomes inalienáveis nunca ocorrem com sufixos possessivos, exceto com sufixo de posse
passada, mas sim com prefixos que indicam o possuidor (tabela 1.3).
( 13) e-wopa-ri
2-balaio-Pos
'teu balaio'

( 14) u-nopi'-ri'pi'

*( 15) u-nopi'-i-ri'pi'

1-esposa-Pos:Pas
'minha ex-esposa'

1-esposa-Pos-Pas
' minha ex-esposa'

2.2.3. Os nomes obrigatoriamente possuídos - os nomes .que fazem parte
desse grupo sao muito poucos e praticamente contemplam apenas termos
de parentesco e genéricos. Neste caso, os prefixos referente a pessoa do
possuidor sao obrigatórios e os sufixos que apontam o status do nome possuído sao opcionais.

sub-conjunto de itens relacionados a comida, animais, instrumentos, etc. Para os autores, os
itens genéricos nao formam um sistema de classificadores. Vale lembrar que, Carlson e
Paync ( 1989) categorizaram cstes itens como classi ficadores genitivos. A dcspcito da ilustra~ao dos exemplos cm lngarikó, o presente artigo nao tem por meta aprofundar este tema,
razao pela qual os classificadorcs genitivos só serao retomados em trabalhos futuros.

16
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( 16) aj-apuru-i
2-objeto-Pos
'teu objeto'.

( 17) a-ku 'nin-kon-ri w

2-objeto-Col-Pos
'os objetos de voces'

Em geral, os termos de parentesco podem ser encaixados dentro de
duas regras. A primeira regra se aplica aos termos que formam urna classe
de posse obrigatoriamente marcada pelo possuídor, exceto quando os nomes sao usados como vocativo. Muitas vezes, as formas vocativas (direcionadas) sao totalmente distintas das formas flexionadas (referenciais).
( 18)

pa

'neto'

1

2
1+2
3
3r

u-pa
a -pa
ku-pi
l-pl
ti'-pa

(20)

paapa

1
2
1+2
3
3r

u-kiipiiú" 'meu pai'
e-kiipifú" 'teu pai'
ku-keipi'ni' ' nosso pai'
i-ki'ipi'ni' 'pai dele'
ti-kiipi'ni' 'o próprio pai dele'

(19)

no'no

'vovó'

'meu neto'
'teu neto'
'nosso neto'
'neto dele'
'o próprio neto dele'

u- no'·
..
,
e- no
ku- no'
i- no'
ti'-no'

'meu avó'
'tua avó'
'nossa avó'
'avó dele'
'a própria avó
dele'

'papai'

nianu

'mamae'

(21)

u-san
a -san
ku-san
1-san
tl-san

'minha mae'
'tua mae'
'nossa mae'
'mae dele'
·a própria mae
dele'

A segunda regra aponta que os termos de parentesco nao aceitam sufixos de posse, exceto quando os nomes expressam .urna rela<;ao que está
diretamente associada ao conceito de parentesco, vistos em diferentes níveis de (nao)-consangüinidade, legitimidade, dentre outros.
(22)

(23) a-tamoko-ri
2-avó-Pos
'teu avó' (n.geral)

u-poitrri'-i

1-sobrinho-Pos
'meu sobrinho' (agregado)
(24)

u-küpiiú' ri'

(25) u-küpiiú' ma 'ne
Posp.Enf. 1-pai nao legítimo
'meu pai, padrasto'

1-pai
'meu pai legítimo'

10

Normalmente o sufixo de posse deve atenter a ordem da grade (1.1-), na qual o sufixo de
número deve ser posposlo a marca de posse. Entretanto, é possível encontrar urna realiza~ao
como em ( 17) por se tralar de um exemplo de metátese, processo comum em Ingarikó.
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Os exemplos (24) e (25), muito embora devam ser analisados sob a
ética da sintaxe do nome., sao exposto aquí apenas para mostrar que outros
recursos fora da ordem morfológica, também contribuem para expressar os
diferentes tipos de constru~5es possessivas em Ingarikó. Além disso, os
exemplos em paralelo servem para indicar a polaridade que existe na rela~ao de parentesco.
2.2.4. Os nomes opcionalmente possuídos - estes se organizam a partir de
tres·possiblidades 11 : Muitas vezes (partes do corpo (26), manufaturados (27)
'
e (28) e rela~oes sociais), As
vezes (itens culturais (29a)) e Raramente
possuídos (elementos da natureza (30a,b)).
(26)
2
1+2
3
3r

mota
u-niota
e-mota
ku-niot4
i-mota
ti"-niota

(27)

pokü"i"-i

l

cinto-Pos
'cinto dele'

'ombro'
'meu ombro'
'teu ombro'
'nosso ombro'
'ombro dele'
'o próprio ombro dele'
(28) pana-ri"

orelha-Pos
'brinco dela'
.

\

Em Ingarikó, os itens 'partes do corpo' sao nomes inalienáveis e
nunca sao marcados pelos sufixos de posse. O exemplo (28), apesar de
poder gerar ambigüidade, nao é urna restri~ao ao comportamento desses
jtens por se tratar de um elemento, neste caso, que foi introduzido pelo
branco. Na verdade, o nome pana-rr, que deu origem ao nome do principal
rio da aldeia do Manalai, está associado a cultura do grupo que detém urna
experiencia de pantomi"-i 'estória dela', ou seja, Panarr, significa sempre
falar do 'rio no qual o brinco da vovó caiu'.
(29a)
1
2
1+2
3
3r

kamatu
u-kamatu
e-kamatu
ku-kamatu
i-kamatu
ti'-kamatu

'fogo'
'meu fogo'
'teu fogo'
'nosso fogo'
'fogo dele'
'o próprio fogo dele'

(29b)

* u-ka1natu-i

'meu fogo'

11

Meira (1999: 199) trabalha o sistema de posse do Tiriyó, sugerindo urna escala coi iua
que expressa os diferentes níveis de possessibilidade. Da proposta do autor, selecionamos
alguns itens que sao pertinentes a presente análise.

18

Atas do I Encontro Internacional do GTLI da ANPOLL
)

'terra' 12

(30a)

non

(30b)

u-nono-t
1-terra-Pos
'minha terra'

2.3. POSSUIDOR EM RAÍZES NOMINAIS

Em Ingarikó, há urna classe de nomes cujas raízes se apresentam de
formas diferentes, urna na forma considerada cheia e urna outra, na forma
possuída com a presenc;a dos prefixos de posse. A primeira regra que se
aplica ao corpus é quando a forma possuída tem a vogal 13 da primeira sílaba da forma cheia deletada.
A segunda é quando o nome inicia P,Or consoante nasal, coma prefixac;ao da posse e o apagamento da primeira vogal do nome, a consoante
nasal forma sílaba com o prefixo, na qual assumirá a posic;ao de coda e
assimilará o ponto da consoante que a segue (31).
Urna terceira regra, no caso de o nome iniciar por outra consoante
(que nao nasal), acorre quando a vogal da primeira sílaba do nome também
será apagada e a consoante dessa mesma sílaba será realizada como oclusao
glotal, I '/, a qual também fará parte da sílaba do prefixo de posse, na posic;ao de coda (32).
A quarta regra que contempla raí~es prefixadas (possuidor+nome),
envolve o processo de reduc;ao silábica que atinge um certo número de
palavras iniciadas com raízes dissilábicas, tipo CVCV.
(31)

(mf)ta

1
2
1+2
3
3r

u-nta
'minha boca'
e-nta 'tua boca'
ku-nta 'nossa boca'
i-nta
'boca dele'
tr-nta
'a própria boca dele'

'boca'

(32)

(pi")mr
1

•pesCO\'.O'

..

u- mt
'meu pesco~o '
e- '1nr
'teu pesco\'.O'
ku- 'mi' 'nosso pesco\'.º'
i- '1ni'
'peSCO\'.O dele'
ti°- 'mi"
'próprio pesco\'.º dele'

12

A redu9ao silábica é um dos processos mais comuns em lngarikó, todavia é possível que
algumas raízes se ressilabifiquem para poder receber certos sufixos (30a,b).
13
Preferencialmente a regra de apagamento da vogal se aplica as vogais altas r/u. Contudo, é
possível, através de outras regras de apagamento/metátese /ressilabificac;ao, que a vogal
baixa a, também seja apagada, muito embora sejam raros os exemplos: kanaw 'canoa', ukanwa ' minha canoa', kanawa je' 'pé de canoa' (árvore sp., planta da qual a canoa é fabricada).
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2.4. Posse Passada - em Ingarikó, assim como em muitas línguas Karíb, há
dois sufixos, -ri'pi' e -pi'1'4, com propós_itos de indicar urna posse passada.
Ambos os sufixos expressam urna posse passada, muito embora os
mesmos sejam semanticamente distintos:. -ri'pi' indica um vínculo que já nao
existe mais entre o possuidor e o objeto possuído, remete a idéia de objeto/rela'rªº danificado/acabada que nao serve mais para ser utilizado(a) por
ninguém (33); enquanto isso, -pi' pode ser associado a urna posse ou experiencia passada que já nao é mais possível para o falante-possuidor por exemplo, abandonar um lugar ou um objeto, no entanto, urna outra pessoa
pode apropriar-se do objeto o~ do lugar abandonado (34).
(33)

u-pata-ri'pi'
1-aldeia. morada-Pas
'minha ex-aldeia.morada'
(abandonada, inabitável)

(34) u-pata-pi'
1-aldeia.morada-Pas
'minha éx-vila.morada'
(abandonada, mas habitável)

O sufixo de posse passada pode co-ocorrer com o sufixo de posse.
(35)

·i-ta 'ta-i
3-faca-Pos
'faca dele '

(36) i-ta 'ta-i-ri'pi'
3-faca-Pos-Pas
'ex-faca dele'

2.5. Número - em Ingarikó, a categoria de número é representada por um
conjunto de sufixos que semanticamente· referem-se a um agrupamento
unitário, ocupando, muitas vezes, um espa'ro contíguo.
Os sufixos de número sao produti va mente marcados na na raiz do
nome. Dentre os mais recorrentes estao: -jame, -ton e -kon. O primeiro
sufixo usualmente pluraliza seres e objetos, já o segundo pluraliza objetos/seres possuídos, enquanto o terceiro se aplica apenas ao ser humano
(possuidor).
(37) waira-jame

anta-Col
'antas'
(40a) awasiri-ton
namorada-Col
'namoradas'

(38) pon-jame
ro upa-Col
'roupas'

(39) mi're-janie
crianc;a-Col
'crianc;as'

(40b) u-tawasiri-ton.-kon
1-namorada-Col-Col .Posr
'nossas namoradas'

(40c) kuj-awasiri-kon
1+2-namorada-Col .Posr
'nossa namorada '
14

O sufixo !-pu é um sufixo de tempo passado que também ocorre com raízes verbais.
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Outros sufixos,
.
.
.
qua1s seJam: -on e -san.
(4la) san

'mae'

(42a) penato 'antigo'

menos produti vos, também aparecem no corpus,
(4lb) san-on

'maes'

(42b) penato-san

'antigos'

3. CONCLUSÁO
O sistema de posse apresentado aqui para o Ingarikó, ainda requer
novas averigua<;5es. Contudo, podemos dizer que o objetivo <leste trabalho,
de base descritiva, foi mostrar que, o Ingarikó apresenta um sistema de
posse relativamente transparente com urna estrutura composta por prefixo,
nome e sufixos.
A questao da posse alienável/ inalienável merece algumas considera<;5es, isto é, · mu itas vezes, só as marcas morfológicas nao sao suficientes
para explicar todas as ocorrencias da língua. Desta feíta, precisamos recorrer ao contexto do universo cultura] do grupo para melhor compreendermos
as realiza<;oes lingüísticas.
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Família Karíb

de bases de dados lexicais:·
o Projeto Kuikuro e o Programa DOBES
Constru~ao

Bruna Franchetto (Museu Nacional/UFRJ)
Mara Santos (Uni versidade Federal do Rio de Janeiro)

INTRODU<;ÁO
Esta apresenta~ao tem a natureza de _um relatório bastante técnico,
com a finalidade de socializar o andamento dos trabalhos sobre bases de
dados lexicai's e recursos computacionais para a constru~ao de léxicos e
seus produtos, entre os quais está o objeto chamado "dicionário", no ambito
do Programa "Documentac;ao de Línguas Ameac;adas", DOBES, financiado
. pela Fundac;ao Volkswagen da Alemanha.
O Programa DOBES está em sua fase piloto neste ano de 2001, incluindo
oito projetos: Salar/Monguor (China), Teop (Nova Guiné), Ega
,
(Africa ocidental), Wichita (Estados Unidos), Tofa (Sibéria), além dos tres
projetos sobre Aweti, Trumai e Kuikuro, lfnguas do Alto Xingu, no Brasil.
Os projetos "alto-xinguanos" estao interligados tendo um roteiro comum
para a documenta~ao com fin s comparativos. A compara~ao tem por objetivo iluminar os processos de difusao lingüística e cultural bem como manuten~ao de diferen~as na genese do sistema alto-xinguano. O Programa
inclui urna equipe técnica (TIDEL) do Instituto Max Planck (Psicolingüística), em Nijmegen (Holanda) que se ocupa do arquivamento dos materiais
em formatos digitalizados, do tratamento das informa~ües sobre os materiais de pesquisa, do desenvolvimento de sofwares, da assessoria aos projetos, organiza~ao de encontros, etc. A fase piloto consiste em explicitar as
necessidades dos projetos, socializar as experiencias. discutir estandardiza~ao, entre muitas outras questoes, no que diz respeito a documenta~ao, ao
processamento e arquivamento de materiais decorrentes das pesquisas, a
con~truc;ao de bancos de dados para posterior disponibiliza~ao na web e/ou
internet.
Os diferentes projetos chegaram ao Programa DOBES com algumas
experiencias de organiza~ao de léxicos e dicionários, experiencias na maioria em alguns casos incipientes, bastante diversificadas. Ternos léxicos
organizados em tabelas como Spreadsheet em Excel, ou em tabelas interrelacionadas em IDD implementado no Foxpro DBMS relacional, ou em
1
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.

Word e Filemaker,
ou, finalmente, utilizando o Shoebox, em formato'MDF
,,
ou nao. E este último ·o caso dos projetos "brasileiros".
l. A VALIA<;ÁO DE SOFTWARES

No come<;o deste ano foi realizada urna avaliac;ao do Shoebox da
qual Sebastian Drude (responsável pelo Projeto Aweti) resumiu as conclusoes, distinguindo o "(SIL) Standard Format" das propriedades do programa Shoebox e distinguindo aspectos negativos e positivos. Re'portamos
aquí somente os aspectos considerados negativos:

A respeito do Standard Format:
Aspectos negativos:

_

informac;oes de f ormatac;ao ou conexoes de referencia cruzada (como
hiperconexoes) nao -sao facilmente incluídos no formato.
Há somenre um recurso de conversao disponível, o Multi-Dictionary
Formatter, MDF, construído dentro do Shoebox, que produz exclusivamente arquivos RTF, trabalhando apenas com um setup de database
predefinido que nao pode ser expandido facilmente.
Desvantagens do Programa Shoebox:
nao há possibilidade de conexoes ágeis com arquivos externos, como
vídeo, áudio, desenhos, etc.
nao separa claramente morfología de sintaxe, tende a privilegiar morfemas simples, excluindo compostos e derivados.
Nao há suporte para parsing de expressoes idiomáticas e formas de
palavras analíticas. ,
Shoebox é úti-1 para encontrar e identificar morfemas simples (afixos e
formas nao compostas ou derívadas). Constrói léxícos' centrados na
morfología e nao na palavra, seguindo urna tradi<;ao do estruturalismo .
norte-americano, coalescendo morfología e sintaxe. O sistema de partes
do discurso (parts of speech) é um sistema de radicais/morfemas, nao
de palavras. No setup estandard do MDF, também, a interpretac;ao do
campo /ps (parts-of-speech, partes do discurso) parece aplicar-se mais a
morfología do que a sintaxe, assim como na interlinearizac;ao a glosa
para partes-do-discurso é colocada em baixo de morfemas e nao de
formas de palavras. Alé·m disso, o MDF nao le o IPA.
MDF, Multi-Dictionary Forinatter é um software desenvolvido e distribuído pelo SIL Intemational, cuja primeira versao saiu em 1995 e a última em 2000, esta em formato PDF. Serve para formatar ·e imprimir dicionários compilados em Shoebox e para produzir um bom index inverso. O
Manual do MDF pretende ser um livro de lexicografia moderna para o pes-

23

Atas do I Encontro Internacional do GTLI da ANPOLL

quisador de campo, além de ser um Guia ao uso do programa. Para usar o
MDF, o setup do Shoebox, ou seja a estrutura~ao da hierarquía dos campos
das entradas lexicais, deve sofrer modifica~oes, urna mudan~a aparentemente positiva. Honestamente, nao há ainda hoje um programa alternativo
com as mesmas funcionalidades (ou melhores) do que o MDF. A equipe
TIDEL do Max Planck, contudo, já come~ou a trabalhar na elabora~ao de
um recurso para constru~ao de bases de dados lexicais, a partir dos tipos de
léxica existentes, das sugestoes e das demandas explicitadas por cada projeto.
11. PROCURA DE ALTERNATIVAS NO PROGRAMA DOBES

No come~o de janeiro de 2001 foi realizado o primeiro Workshop do
programa DOBES organizado pela equipe TIDEL do .Max Planck Institute
de Nijmegen sobre estruturas do léxico, coma' participa~ao de lingüistas de
campo e lingüistas computacionais, todos da Alemanha e com experiencia
em projetos de constru~ao de léxicos. Foi a primeira iniciativa para chegar
a um "Modelo Abstrato do Léxico", base para o desenvolvimento de um
software, com a inten~ao de acrescentar um componente lexical ao programa EUDICO. Este (EUDICO) deveria incluir, adequar e expandir num
único recurso as funcionalidades de programas como o Shoebox, o PRAAT
(para análise acústica e desenvolvido pela Universidade de Amsterdam), o
Transcriber (que permite o link automático de tres campos de identifica~ao
e transcri~ao a unidades da fala gravada digitalmente), o IDD (para a constru~ao de léxicos e oferecido pela Universidade de Indiana) e, enfim, o
MediaTagger (desenvolvido pelo MPI para anota~oes de vídeo somente
para Maclntosh).
Definiram-se as seguintes funcionalidades gerais do componente lexical:
• Operar independentemente e permitir aos lingüistas alimentar e estudar
os fenomenos lexicais
• Usar o léxico de modo interativo de maneira que enquanto se fazem
anota~oes de um corpus, entradas lexicais e codifica~oes possam ser geradas automaticamente
• Usar o léxico de modo interativo de maneira que enquanto se fazem
anota~oes de um corpus, o léxico pode gerar anota~oes adicionais (semi) automaticamente
• Ter a possibilidade de referir-se a instancias multimídia das entradas
Iexicais e introduzir sele~oes multimídia de corpora diretamente no léxico
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•

Usar o léxico quando se formulam ou se processam problemas e questoes
• Ser possível usar léxicos alternativos
• A natureza colaborativa do EUDICO deveria valer também para o léxico, tornando possível a diferentes colaboradores trabalharem sobre um
léxico ao mesmo tempo
O workshop deu urna primeira idéia das estruturas lexicais necessárias, mas nao chegou aos problemas da visualiza~ao de estruturas lexicais
complexas e dos modelos de arm~zenamento. Resumimos a seguir os pon. tos definidos em seis tópicos.

l. Questoes básicas:
• Um entendimento real das necessidad,es pode ser alcancrado semente
executando análises cuidadosas e usando estudos de casos;
• A construcrao formal de um léxico nao deveria ser "influenciada"(biased) por teorias lingüísticas (afirmacrao ingenua e bastante debatida)
• Os léxicos emergem ao longo do tempo; o lingüista necessita de muita
flexibilidade na definicrao dos elementos estruturais e dos valores de
tais elementos
• Dada essa flexibilidade, o lingüista deveria poder especificar vis5es do
léxico e armazená-las como perfis para eventual reutilizacrao
• Devem ser possíveis as duas estratégias de acesso, pela forma e pelo
conteúdo
· • Deve ser possível a intera~ao bidirecional entre léxico e corpora
• Deveriam ser acessíveis os paradigmas para as formas flexionadas
• O léxico deve permitir o uso de vários sistemas de escrita e de entradas
multilíngues.
2. Informacrao lexical
• Um ponto de di scussao foi o conceito de entrada central (headform).
Ficou claro que um léxico deveria conter os tres tipos de entradas tradicionalmente considerados como excludentes, ou seja: (1) Formas de palavra e compostos; (2) raízes/lemas; (3) construcroes como expressoes
idiomáticas. O léxico deveria permitir conexoes entre esses diferentes
tipos de entrada.
• O léxico deveria ter extens5es multimídia, ou seja suas entradas deveriam ter conexoes a fragmentos do corpus quais textos, sons, vídeos, etc.
Deveria permitir cópia de fragmentos de textos para dentro das entradas, bem como associar fragmentos multimídia a entradas q~e nao sao
associadas a fragmentos do corpus.
·
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o gráfico que mostramos visualiza, a guisa de exemplo, os diferentes
componentes de urna base de dados ideal para a língua Kuikuro, componentes que deveriam ser percorridos pór conex6es em múltiplas direc;6es:
Structure of the KuikuroDatabase
Materials OF the language/culture

Linguistic Data

Materials ABOUT the language,
culture and people

Non-linguistic Data

* Songs.

1

LangUage

People

* Music w/

Lexicon
Data from
natural use

* Specific
word lists
* Sentences

monologue-ti ke
monologue-ti ke
,

instruments
* Photos
* Drawings
made by
the speakers
* Maps
* Graphics
* lconography

* Sound system
* Orthography
* Closed classes
* Clause types
Sketch phonology
Sketch Morphology
Sketch syntax
Speech genres

dialogal
* Ethnografic info
* Sociolinguistic info
* Historical info

*Con versations
*lnterviews

*narrati ves> myths

(with map)
history

• Geografic info ·
• Relation with
other groups of
the Upper Xingu
society and of
the Xingu reserve

*cultural explanations
* interviews
* procedural texts
* descriptions
etc
* songs

Sorne explanations:
l. Narrative performance include as participants the performer (narrator),
the "what-sayer" (active and obligatory participant that orally
ponctuates the development of the story with intejections or particles of
agreement, repetitions, comments) and, not always, an audience. Hence
a narrative performance is intrinsically dialogical despite its
monologue-like appearence. Narratives contain many reported
dialogues and sorne mythical narratives may contain "non-linguistic"
.materials, such as songs. In sorne narrative performances, sometimes
the "what-sayer" or a person of the audience makes a question to the
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narrator, and the monologue turns in to a dialogue for a while (or at the
end of the narrati.ve perfomance). Thus, it is possible to have different
speech genres in the same session
2. Specific lists of words: these lists are organized by semantic field. For
example: names of plants; names of animals (subdivisions for western
classification>mammals, birds, reptiles, etc.; subdivision in term of
native classification of "leaving beings"; terms for colors; kinship
terms~ body p~rt terms; verbs of motion; verbs of action; verbs of
perception; verbs of mental states (sentí-mental); verbs of transference,
etc.
3. Elicitation: Sentences. These are sentences not from texts, but rather
from questions made to the speaker during an elicitation session.
4. In the section "Relation with other groups óf the Upper Xingu Society",
materials from comparatives studies · among the Trumai, Aweti, and
Kuikuro languages/cultures will be privileged.
J

•

Continuando comas especifica~oes relativas a informa~ao lexical, há
ainda os seguintes pontos:
• Considerando entradas pertencentes a urna mesma classe no sentido de
urna mesma forma com significados diferentes, mas que podem se distinguir por decomposi~ao interna, pronúncia, padroes entonacionais, há
de ter mecanismos para representar n~la~oes desse tipo.
• O léxico deve poder existir e emergir sem corpora associados; por outro lado, é desejável que um léxico nao baseado em corpus seja compatível comas anota~oes do corpus.
• Deveria ser possível acrescentar textos de tamanhos variados a entradas
básicas (e talvez a sub-entradas)
• Com rela~ao a decomposi~ao morfológica e interlineariza~ao nao haveria regras específicas para expandir a informa~ao lexical, sendo necessário o máximo de flexibilidade.
• Deveria ser possível codificar a forma~ao de palavras. ou seja flexao e
deriva~ao.

•

•

Devem ser distinguidas as formas para entradas do dicionário das formas para procura/categoriza~ao de interesse lingüístico (é o caso de
formas reconhecíveis ou escolhidas pelos falantes e das formas "despidas" do lingüistas)
Dada a necessidade de vocabulários controlados (o caso das glosas), o
usuário deveria poder modificar tais vocabulários controlados e armazená-lo em seus dados pessoais (ver o caso das glosas para formas as-
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•

pectuais ou modais ou ep"istemicas, que mudarn várias vezes ao longo
da investiga<;ao de uma língua).
Para o desenvolvimento de um softwares, certas as informa<;5es associadas a entradas lexicais podem possuir formas estruturais simples, outras complexa.

3. Referencias e rela~oes
O léxico deve fazer uso de urna grande variedade de rela<;6es e referencias. As referencias podem ser para termos dentro de elementos de urna
entrada (por ex. descri<;6es), entre entradas no interior de um léxico, para
fragmentos do corpus ou entre entradas de difere·ntes léxicos. Esta última
característica é urna demanda particular dos projetos no Brasil, já que pretendemos realizar um trabalho comparativo das tres línguas alto-xinguanas
enfocando os léxicos de domínios semanticos importantes para a área cultural que as encornpassa . Os usuários devem ter a flexibilidade na defini<;ao
dessas referencias. Foram mencionadas as seguintes rela<;6es lexicais:
• Vários tipos de rela<;6es semanticas, lexicais, conceituais
• Conex6es enciclopédicos
• · Referencias construindo tesaurus (por ex. entre urna entrada e urna
expressao idiomática)
• Hierarquías ontológicas realizáveis por referencias entre entradas lexicais (as vezes elementos de tais hierarqui.as nao sao entradas, mas subentradas)
• Conex6es taxonómicos (em nível semántico, como hiperonímia, hiponímia, meronímia; ou em nível sintático, como partes do discurso, deriva<;ao/composi<;ao/coloca<;ao)
• Sinonímia, antonimia
• As referencias podem ser uni ou bi-direcionais e ter rótulos estruturados
• As referencias podem realizar rela<;6es um a muitos
4.

Intera~ao

entre Corpus e Léxico
A intera<;ao entre corpus e léxico tem duas dire<;5es:
• A informa<;ao estando no corpus deve poder engatilhar o léxico
• A informa<;ao estando no léxico <leve poder engatilhar o corpus
O mecanismos do Shoebox para a interlineariza<;ao morfológica sao
fechados e baseados num determinado modelo, como já foi <lito. Seriam
, : necessários maior flexibilidade e possibilidade de escolha. Havendo diferentes op<;6es de análise, estas deveriam poder ser indicadas para exame e
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escolha do usuário. Foi colocado que há línguas para as quais a opc;ao "interlinearizac;ao" nao. funciona e poderia ser simplesmente desativada. A
glosagem automática deveria poder ser baseada, também, nas formas de
pala vra.

5.

Visualiza~ao

e formatos de armazenamento
A visualizac;ao deveria ser separada dos formatos de armazenamento
e de arquivos. A visualizac;ao deveria permitir ao usuário ver partes rele" vantes dos dados, sendo capaz de definir o que está apresentado na tela. Sao
os desejos do usuário que definem vistas de dados lexicais e algumas delas
sao dependentes de elementos lingüísticos. .
As entradas lexicais principais, como palavra, raiz e expressao, deveriam poder ser visualizadas no mesmo ní~el de modo independente; deveria
ser possível mostrar todas as informac;oes· de urna entrada numa só tela. Em
outras palavras, devem ser alcanc;ados modelos com interface inteligente
.
com o usuario.
As referencias deveriam ser apresentadas de um modo também inteligente, sem que o usuário se perca num excesso de informac;5es; deveria
ser possível mostrar todas as referencia ligadas a urna entrada ou a entradas
selecionadas.
A ordem de "sort" é muito importante para os léxicos:
• O usuário deveria poder especifica~ a ordem de "sort" em modo flexível
• O usuário deveria poder definir qual entrada é usada para "sort"
~

111. PROGRAMA DOBES: CONCEP<;ÓES DOS "OBJETOS LEXICAIS"

•

No segundo momento do processo de discussao sobre exigencias para desenvolvimento de recursos computacionais, no encontro de janeiro em
Hannover foi criado o Grupo de Trabalho sobre Léxico, coordenado e fortemente conduzido por Dafydd Gibbon (Universidade de Bielefeld, Alemanha), membro dos projetos EAGLES e VerbMobil, e responsável do projeto de documentac;ao do Ega, língua da Costa do Marfim, bem como da
"Enciclopédia das línguas da Costa de Marfim". A primeira tarefa foi a
elaborac;ao de um amplo questionário para coletar as informac;oes e demandas de cada projeto.
A estrutura do questionário é reveladora de urna concepc;ao, hoje
bastante hegemonica, da construc;ao do léxico e das demandas para novos
recursos computacionais. A maioria dos pontos relevantes já constavam da
reuniao anterior, pontos que acabamos de apresentar.
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Alguns termos e no~aes sao fundamentais na concep~ao da constru~ao do léxico, hoje, e é ~m torno deles que o Questionário se organiza. Parte-se da idéia de que, nesse contexto, lida-se como componente lexicográfico da documenta~ao lingüística e de que um léxico é já urna forma de
metadata de um corpus, no sentido de que contém fatos descritivos mais ou
menos generalizados sobre um corpus ou dados de introspec<;ao, é urna
caracteriza~ao lingüística de corpora. Trata-se de metadata lexicais desenhados para:
1. distinguir entre tipos de léxico: convencional (listas de palavras, dicionário, léxico), hiperléxico eletrónico ~ concordance, bases de dados terminológicos, enciclopédia.
2. distinguir técnicas e métodos de coleta de material lexical, como fontes,
técnicas para a organiza<;ao (fichas, softwares' de processador de texto, software parabas~ de dados); quais as vantagens e desvantagens desses softwares?
3. Distinguir técnicas para o produto final. Quais técnicas para a produ~ao
de livros? Há urna variedade de recursos utilizados, mesmo dentro do
DOBES, como processador de texto, PageMaker, gera<;ao' automática da
base de dados, etc. Há também urna variedade de Sistemas de Tratamento
de bases de dados com interface como usuário, como Shoebox (dominante), Accesss, Lotus, Starüffice, FileMaker, Oracle, etc. Cada um apresenta
vantagens e desvantagens.
4. Distinguir dois níveis de organiza<;ao da informa<;ao no léxico: macroestrutura e microestrutura.
• A Macroestrutura é caracterizada por: (a) percursos onomasiológicos e
semasiológicos; (b) classifica<;ao de entradas (morfe/morfema, palavra
simples/composta/derivada, constru~oes como idiomatismos, expressües formuláicas , etc.). (c) aspecto multilíngue do léxico (defini<;oes em
língua indígena, línguas para glosagem e tradu9oes, etc.).
• A Microestrutura é caracterizada por: (a) tipos e dimensoes da informa<;ao lexical lingüística usados para cada entrada; (b) outros tipos de informa9ao lingüística e nao-lingüística usados para cada entrada lexical
(etimologia, variedades dialetais e estilísticas, defini9oes terminológicas, contextos ilustrativos, referencias cruzadas com outras entradas,
enciclopédica, etnográfica, etc.). (c) tipos de informa~ao relativas a mídia (áudio, vídeo, fotos, gráficos, etc.); (d) tipos de informa9oes de ro-
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tina para cada entrada lexical (data de cria~ao, de modifica~ao, nome
do(s) lexicógrafo(s), fonte da informa~ao, etc.)
Fala-se hoje muito em metadata, hyperléxico, concordance, termos
que nao todos conhecem, mas importantes para quem trabalha montando
urna base de dados lexical. Metadata.
Vimos que, em algum sentido, um léxico é um conjunto de metadata
sobre corpora; mas a n~ao de metadata é utilizada mais comumente para
caracterizar as informa~oes utilizadas para identificar e descrever o léxico,
informa~oes que devem ser regis~radas e acessíveis. Trata-se de: (a) metadata sobre o inteiro léxico, . como datas de produ~ao, fontes, produtores,
mídia, etc.; (b) metadata macroestruturais definindo cada tipo de entrada;
(e) metadata microestruturais definindo cada tipo .d e campo de informa~ao
associado a cada entrada; (d) metadata para cada entrada, quando e onde foi
coletada; (~)metadata pertencentes a cada ítem de informa~ao para cada
entrada, quando e onde foi inserido; (t) tipos de generaliza~6es lingüísticas
para referencia nas entradas lexicais, como domínios de tesaurus, fonología, morfología, sintaxe; (g) defini~ao dos usuários; (h) defini~ao das rela~6es
entre corpus e léxico.
~

.

,

E um recurso considerado extremamente útil e que deve ser implementado; permite a localiza~ao da posi~ao de ocorrencia (com fronteiras
variáveis do ambiente de ocorrencia) de qualquer it-em lexical num corpus.
A última fase da discussao Jexical no programa DOBES está sintetizada no documeno "Lexical Structures" (Estruturas Lexicais), do coordenador da equipe TIDEL, Peter Wittenburg, datado de junho de 2001.
O objetivo agora é o de chegar a um Modelo de Léxico Abstrato
(ALM), defini~ao genérica de classes de objetos lexicais, suas características e suas rela~oes urnas com as outras. O ALM é pensado de modo a representar todos os formatos lexicais corren te, como a.classe de léxica que
pode ser implementada por um recurso como o Shoebox. Considera-se que
questoes de impressao devem ser consideradas separadamente da estrutura
lógica das bases de dados lexicais, embora o design das bases de dados
deve ser tal a permitir seu uso em vários modos.
Para DOBES o uso em termos de impressao é particularmente importante (sobretudo para uso dos falantes), mas a defini~ao da estrutura lógica
é oeste momento prioritária
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Trata-se de urna proposta de arquitetura ·do léxico para um tratamento lexicográfico. Te~os aquí "blocos da estrutura" conectados, que podem
incluir qualquer atributo que o pesquisador queira; cada pesquisador, aliás,
pode construir seu próprio design de blocos.O esquema pode ser implementado de várias maneiras.
Os diferentes tipos de linhas significam: as setas contínuas indicam
agrupamentos de atributos que pode ser usado em diferentes posi~oes no
léxico (como fonética, paradigma); as setas descontínuas indicam agrupamentos de atributos que podem ocorrer urna ou mais vezes (como os exemplos); as linhas descontínuas indicam agrupamentos de atributos diferentes
dependendo do tipo de entrada (se é palavra com conteúdo, afixo ou auxiliar flexional, afixo derivacional). Pode ser discutido o fato de relacionar o
tipo de entrada ao sentido (este dependen te do bloco gramática), ou nao
haver distin~ao entre sentido e semantica lexical. Mas é urna boa proposta
de partida. _O esquema, ademais, nao define se a entrada é urna forma de
palavra ou um lema. Para certas Iínguas (por ex. as polissintéticas) parece
se impor um léxico centrado na palavras, para outras dois léxicos (palavras
e lemas), para outras um léxico único (lemas, inclusive os compostos).
Quanto ao Projeto Kuikuro, a base de dados lexicais já passou por
várias fases de reestrutura~ao, inclusive unificando numa única base o léxico de formas flexionadas para reconhecimento do falante e o léxico de
morfemas para a interlineariza~ao. Lembramos que por enquanto
continuamos utilizando o Shoebox. Neste momento estamos reorganizando
o esquema dos campos para que tenhamos a seguinte estrutura hierárquica,
expandindo ao máximo as informa~oes possíveis:
< > obrigatório
{ } opcional
* urna ou mais ocorrencias
/ altemati va
<entrada lexical>:=<tipo de entrada>
<tipo de entrada>:={ homónimo} {subentrada} * {empréstimo} {etimologia}
{referencias cruzadas} {notas }{bibliografia}
{ilustrafiío}<fonte><status para impressao><data>
<tipo de entrada/subentrada>:=<forma de cita~ao><transcri~ao fonética><parte-do-discurso>
<parte-do-discurso>:= {número sentido} {significado literal} {classifica~ao
científica} <glosa portugues><glosa ingles>{ defini~ao kuikuro} {defini~ao ingles }<domínio semanti-

co>{e-nciclopédia port.} {enciclopedia ingl.} [uso port.}{uso
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ingl. }<referencia exemplo>* {paradigma} {forma alternativa} {forma subjacente} <rela~oes lexicais>
<referencia ex.>:=<ex. kuikuro><tradu~ao port .. ><tradu~ao ingl.>
<paradigma>:= [classe verbal/nominal] " 1 pessoa" "!inclusiva"
" !ex.elusiva" "2" "3" "plural"
<lexical relations>:=synonym, hyperonym, hyponym, agentive nominalization,
pacient nominalization, place nominalization, instrumental
nominalization, deverbal noun, denomina! verb, the whole,
máterial, compound, causativized/transitivized, detransitivized,
sound, counterpart, antonym, collective/plural, unity, idiom

\lx

Um exemplo de entrada do léxico Kuikuro:
oti

\entyp

root

\le

oti

\ps

N

\gp
\ge
.\dkk

\xkk

campo
savanna
otiha egei agutigote leha ihotengalü, tatute leg! uganalü; inhalü i
kapohongoi. Otihongo akagoi asa, hagagi, to, asa kuegü, kagutaha,
auntu, ijali, ekege, tankguinhü, ugukuku, kaküngiha otiho ngene
tuhugu.Tinsinhüha akaga, enguhe, ne puga, kasinkgagagü, atü, asügü,
kagutaha-hügahegü, giti-ngapipügü, keünti, ugiti, aiha (Mutuá, 04/99) .
quando o campo cresce, é queimado, tudo queima; nao tem árvores altas.
Os animais que ficam no campo sao: veado-mateiro, tamanduá, ema, veado camp~iro, tatu, mucura, anta, om;a, cascavel, surucucu, sao muitos os
animais do campo. Muitos sao os frutos comestíveis.
when the savanna's vegetation grows up, it is burned, everything burns;
there are not tall trees in the savanna. The animals Leaving there are:
deer of the forest, ant-eater, ema, deer of the savanna. annadillo, jaguar,
mucura, tapir, snakes, surucucu. There are niany animals leaving in the
savanna. There are also nzany edible fruits.
ecosystem ·
oti hesinhü (campo sujo); tahutahupe (campo cerrado); takape (campo
perto dorio), oti i kapohongo (campo com árvores altas)
oti hesinhü (dirty savanna); tahutahupe (savanna cerrado); takape
(savanna near the river), oti i kapohongo (savanna with tal! trees)
kk book "Tisakisü"
asa itu otiho

\tp

o lugar do veado é no campo

\dp

\de

\sd
\ep
\ee

\ref

\te

the place of the deer is in the savanna

\ps

·Nprop

\gp

Campo
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Sa vanna

\ge
\ref

kukopogipügü 001

\xkk
\tp

Mütsümü etsuhügü oti tongopenginhe
Foi Mütsümü que veio de Oti

\te
\nt

lt was Mütsünzü who canie froni Oti

In the old village called Oti (savanna) the Kuikuro and Matipu
ancestors lived together, probably untill middle 19th century. It was settled in
the savanna near the high course of the Buriti river (Angahuku). The founder
chiefs (Mütsümü and lhikutaha) of the Kuikuro local group lea ved Oti to
search another place to live. Those who remained in Oti are considered the
ancestors of the Matipu (Uagihütü) local group. Kuikuro and Matipu speak
two very close variants of the Upper Xingu carib language. See the narrative
"kukopogipügü" (our beginning).

Há várias quest6es que ainda estao e_m discussao, como:
- Como tratar significado e sentidos de urna entrada lexical:
Sentidos diferentes mas relacionados: normalmente sao tratados como subentradas com formas de palavra numeradas.
Significados diferentes (homonímia): norrnelmente tratados como
entradas distintas numeradas
Sinonírnia: normalmente tratada como entradas distintas com referencias cruzadas.
Inclusao de defini<;oes tanto produzidos pelos falantes em língua nativa como pelo pesquisador em sua própria Jíngua.
Defini<;ao e organiza<;ao de domínios ou campos semanticos, uso das
taxonomías nativas, estabelecimento de palavras chaves.
- Como tratar a ordem: por exemplo:
<entrada lexical> := <forma orto.> < fonna fonet.> <morfosint.>
<sentido>
- Distinguir numa entrada urna cabe<;a e um corpo. A cabe<;a contém todas
as infonna<;oes necessárias para procura; o corpo contém todas as informa<;6es assoc iadas a entrada.
- Como criar referencia para ligar palavras em comentários a outras entradas ou outros comentários para criar urna rede semantica de entradas ou
termos.
Urna última questao, mas nao menos relevante, está na ordem do dia
das di scussoes: a ética da lexicografia, que diz respeito a como as informa<;oes lexicais sao coletadas; quais informa<;oes lexicais relevantes cultural mente devem ser incluídas; quais informa<;oes lexicais podem ser disseminadas publicamente; qual o valor comercial da informa<;ao lexical que deveria .voltar aos produtores da informa<;ao lexical; os direitos de proprieda35
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de intelectual sobre a informac;ao lexical. A discussao mais delicada e complexa se dá em tomo das implicac;5es do processo de arquivamento em
mídia eletronico, com possível posterior disponibilizac;ao na Internet ou
Web. Essa questao é objeto de pelo menos tres eventos este ano, um nos
Estados Unidos (em abril, intitulado "Materiais Lingüístico na Web: desafios éticos"), outro por iniciativa da Associac;ao de Lingüística da Finlandia
(Perspectivas Lingüísticas sobre Línguas em Perigo, em final de agosto),
onde há urna situac;ao particularmente interessante no que diz respeito aos
processos de arquivamento e as modalidades de acesso, outro evento ainda
no Marroco (em setembro, organizado pela Foundation for Endangered
Languages da Inglaterra). O assunto foi abordado também no megaevento
promovido pela UNESCO em maio em París sobre identidades autóctones
e novas tecnologias. No caso do programa DOBES, está em discussao um
documento que .estabelece direitos e devéres dos parceiros (pesquisador/editor/autor, autor/consultor, arquivador, financiador), fundamentando
contratos com valor legal internacional e isso relativamente a toda e qualquer informac;ao (dados, metadados, análises, etc.) arquivada e disponibilizada ou nao, acessível ou nao. Nosso papel (dos projetos "brasileiros"), tem
· ·sido particularmente mareante, levantando a cada momento a necessidade
de considerar a diversidade cultural e política, as legisla95es locais, as muitas vezes delicadas, complexas e contextualizadas relac;5es entre pesquisador e grupo indígena, entre estes e agencias de fomento.
A

~
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Familia Karíb

En busca de criterios clasificatorios para la Familia Caribe
Marie Claude Mattéi Muller

(Universidad Central de Venezuela Caracas)

Las investigaciones lingüísticas realizadas, durante los últimos veinte
años, sobre las lenguas de la familia caribe, han puesto de manifiesto un
conjunto de innovaciones fonológicas, lex.i cales y sobretodo gramaticales
que, en mayor o menor grado, han surgido en estas lenguas. A la luz de
estos nuevos datos, Spike Gildea propuso nuevos criterios clasificatorios
que ponen en tela de juicio las clasificaciones anteriores. Su novedosa
propuesta se basa en el estudio comparativo de cinco lenguas caribes
ubicadas principalmente en la Guayana venezolana y las regiones
limítrofes: el Tamanakut, el Panare (E'ñepa), el Pemón., el Kapon
(Akawayo) y el Makushi. Según su análisis, este grupo de lenguas
comparte varias innovaciones específicas que permiten reunirlas en un
macro grupo. Este, a su vez, podría constituir el núcleo de una nueva
, rama,
que Gildea llama "rama venezolana", dado que reúne la casi totalidad de
las lenguas caribes de Venezuela, siendo excluidas dos de ellas, el Yukpa y
el Kari'ña.
Examinaré cada uno de estos criterios clasificatorios con sus
respectivas innovaciones en las lenguas consideradas por Gildea, tratando
además de aplicarlos a cuatro lenguas caribes más, también presentes en el
área de la Guayana Venezolana - Mapoyo, Yawarana, Ye'kwana y
Kari'ña - , con el fin de poner a. prueba su validez. ¿ En otros términos,
son estos criterios suficientes pa~ definir una posible "rama venezolana"?
En efecto, las lenguas caribes ofrecen otras innovaciones importantes que
no han sido contempladas en este enfoque clasificatorio. ¿ Estas
innovaciones deberían o no ser incluidas?

1 CARACTERISTICAS DE LA "RAMA VENEZOLANA"
Spike Gildea destaca dos rasgos que, según su análisis, podrían
caracterizar un grupo amplio de lenguas 'ubicadas en su mayoría en el
territorio venezolano. Es la razón por la cual lo llama "Rama Venezolana":
• escisión no condicionada de lo/ en /e/)

•

·7
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•

ocurrencia del prefij<? t- a la 3ra persona no reflexiva en el sistema de
posesión

1.1 CAMBIO FONOLÓGICO: escisión no condicionada o ~ e
Tres de las lenguas consideradas aquí, Mapoyo, Yawarana y
Ye' kwana, cumplen también con este requisito, el Kari'ña no.
Map.
ku 'be
pi 'be

Yaw.
kuhpe
pihpe

Ye' k
ch.u 'he
lúhe

enu

enu

enu

Kar.
shuhpuo
piltpio
piho
onu
enu

'laguna'
' piel' ·
'ojo'

Este ca·mbio no es siempre estable dado que existen casos de
fluctuaci ón entre o y e en una misma lengua, muy a menudo
correspondientes a variaciones libres o regiolectales:
Pan . e'merepa, o 'tnoropa, e'm.arapa ' perderse'
kanienton, kanzonton
'ellos/ellas'
Yaw. nie- variante rno- prefijo de 2da persona

t·

Estadísticamente hablando, la o sigue siendo la más frecuente en las
lenguas que introdujeron la e, y ofrece todavía una distribución mucho más
. amplia. La e por ejemplo es relativamente rara en posición inicial absoluta.
Muchas de las e que aparecen en esta posición corresponden a morfemas
gramaticales: marca de la 2nda persona en el sistema de posesión en
algunas palabras, prefijo destransivizador e' - variante eh- en los verbos
cuya ,->rimera sílaba contiene una de las vocales centrales del sistema.
Pan.

ka:reka- despedazar
, . . ..
na nLpt- negar (algo)
si': ripa- fortalecer
pata
pie
panahpan abuelo paterno

Yaw. y wnu
nta

mi pad re
boca

eh-ka: rekae -na ntpt.. , .. ..
e s1.:npae-litan
e- 'nahpan
•• I

I

••

e-nzo
e-nta- ri'

••

despedazarse
negarse
fortalecerse
tus piés
tu abuelo paterno
tu padre
tu boca

Resulta todavía difícil encontrar una sistematicidad en este tipo de
ocurrenc ias. Sin embargo existen casos de alternancia entre o y e que obedecen claramente a un condicionamiento fonológico. En Panare por ejemplo, el cambi o de la estructura silábica, debido a la adjunción de morfemas
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gramaticales, provoca un cambio de patrón métrico (alargamiento de la
vocal de la primera 'sílaba) y/o desplazamiento del acento sobre la vocal
larga. Es precisamente en esta condición que se da la alternancia o I e
Pan.

y-awó-n
l :POS-suegro-POS
m1 suegro

y-á:we-ri"-hpe
l :POS-suegro-POS-PAS
mt ex suegro

pa:rnó
1-cuñado
mi cuñado

yu- pá:nie-ri"-hpe
1-cuñado-POS-PAS
mi ex cuñado

Conviene señalar que, en Panare, esta alternancia se manifiesta no
sólo entre o y e, sino también entre o y a -en las mismas condiciones.
Pan.

wahtó fuego
wáhta- ya
en el fuego

anó tierra
á:na-ichi
tierra-humo

tató criollo
tá:ta-pe
criollo-ADVR:COMP
al estilo criollo

'pólvora'

yutó nosotros dos
yú:ta-kon
1+2-COL
nosotros todos

Pero si la vocal es larga por naturaleza, conserva su longitud y el
cambio de o ~ a no se produce
akó 'pilón'
ako:-ya
(*á:ka-ya)
en el pilón

La inestabilidad de la vocal o breve, en sincronía, parece estar
estrechamente asociada a un fenómeno más general de cambio en el patrón
métrico de la sílaba. Varias lenguas caribes, y más precisamente dos de las
que formarían parte de la Rama Venezolana, Pemón, Ye' kwana y una que
estaría excluida por no tener el cambio o ~ e, el Kari 'ña, presentan una
alternancia casi sistemática entre vocales breves y largas, según la
estructura silábica de la palabra
Ye 'k.

enu

ojo

t-enu:-du
3-ojo-POS
.
.
sus propios OJOS

ay-e:nu-du
2-ojo-POS
tus ojos
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El Yawarana, como el Panare presentado arriba; muestran más bien
un desplazamiento del acento que tiend.e a alargar ligeramente la vocal:
Yaw.

yákino

ure yakí:no-ri

hermano menor (de un hombre)

mi hermano menor

párana

ure pará:na-ri

.
.
m1 carcaj

carcaj

El estudio del cambio del patr.ón métrico en las lenguas caribes está
todavía en una fase incipiente (Alvarez: 1999, Meira:2.000). Quizás sea eso
el cambio innovador y pertinente en el conjunto caribe, de modo que un
mejor conocimiento de la prosodia de estas lenguas pueda aclarar cuál fue
la causa de estos ,c ambios en el sistema vocálico y en particular la de la
escisión o ~ e.·

1.2 CAMBIO G~AMATICAL : ocurrencia del prefijo t- en la 3ra pers. no
reflexiva del sistema de posesión cuando el fonema inicial es vocálico
En su reconstrucción del Proto Caribe, Spike Gildea da como
morfema de posesión de 3ra persona el prefijo y-., el cual habría dado en
Proto venezolano it-. Según mi análisis, la Ocurrencia de este prefijo t-, no
sería, en el sentido estricto, una "innovación" gramatical, sino más bien la
marca de la pérdida de la distinción entre 3ra persona reflexiva y 3ra
persona no reflexiva en algunas lenguas caribes de la Guayana venezolana.
En efecto, dos de las lenguas consideradas en este artículo, Ye' kwana y
Kari'ña, marcan claramente la distinción entre la 3ra persona de posesión
reflexiva y la no reflexiva. El prefjo t- es precisamente la marca exclusiva
de la posesión reflexiva en ambas lenguas, lo que invalidaría la inclusión
del Ye'kwana en la Rama Venezolana, propuesta por Gildea. En efecto el
da d- como prefijo de 3ra pers. no reflexiva en esta lengua pero esta d- no
es una sonorización de la t sino una mera variante regiolectal de la semi
consonante palatal y-, variación muy común en Ye'kwana. Esta variación
se manifiesta en el propio etnonimo De'kwana/Ye'kwana. Tanto en
Ye'kwana como en Kari'ña la oposición entre entre i- (no reflexiva) y !(reflexiva). Para la 3ra persona de posesión no reflexiva, el Ye'kwana
ofrece un conjunto de alomorfos (y- o su variante d-, hi-, i-, sh-, ch-, 0 -)
condicionados fonológicamente .
•

Ye'k.

enu

ch-enu:-du

t-enu:-du
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OJO

a:me
mano

Pero:

.

.

sus propios .OJOS

SUS OJOS

y-a:nze-dr
mis manos

y-anze :-di'
sus manos

En Kari'ña,. esta t- de reflexividad ocurre muy a menudo con la
forma nominalizada del verbo para indicar que hay correferencialidad con
el sujeto de la oración
Kar.

t- t na-ri'
3:REF,.colar-NMZR
su acción de colar

t-ippuo-rr
3:REF-transformar-NMZR.
su transformación

Además la t- reflexiva no es exclusivamente· reservada a las palabras
con fonema inicial vocálico. Es aplicable ·también a palabras con fonema
inicial consonántico. En este caso, el prefijo es : t + V- en ambas lenguas.
Ye' k

. ta:wa
pulmón

ti'-ta: wa-dr
su propio pulmón

ch-a:wa-di'
su pulmón

En Mapoyo y Yawarana, el prefijo t- se usa tanto para la 3ra persona
reflexiva como la no-reflexiva, lo que permite incluirlas en la Rama
Venezuela.
Map./ Yaw ape
t-a:pe-ri
ala, brazo
Map./ Yaw

t-e:re-ri
su estomago

sus alas (o sus propias alas)

'

t-e:pi'-ri·
sus flores

Pero en Yawarana, como en Ye'kwana y Kari'ña, la t- (t +V) puede
también ocurrir con un fonema inicial consonántico. Luego existen a veces
dos formas en la 3ra persona que no parecen hoy en día diferenciarse pero
que indican posiblemente una antigua distinción entre posesión reflexiva y
no reflexiva, hoy en día debilitada.
Yaw.

ti'-pa:ta-rr
o
su comunidad

i-pa:tari'

En el mismo Panare, surgió recientemente un caso aislado
Pan.

ti-cho: ri-n o i-chori-n
su herida
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1.2. l Posible origen del prefijo t- no reflexivo
Tres de las lenguas analizadas aquí, el Mapoyo, el Yawarana y el
Ye' kwana, tienen un pronombre personal de 3ra persona singular, el o ella,
cuyo fonema inicial es t-:
Map.

ter

Yaw. tewi: ti"wi: ta, tawi"
Ye'k. tlwi'

Los pronombres personales de 3ra persona pueden ser también
usados para expresar la posesión no reflexiva:
'

Map. tei pa:ta-ri'
(o i-pa:ta-ri)
3Sg comunidad-POS
su comunidad
Kar. 11o:ro pa:ll-n
(o i-pa:tr- r i)
3Sg comunidad-POS
su comunidad
Pan. ken pata-n
(o i-pata-n)
3Sg comunidad-POS
su comunidad

•

Las lenguas que no tienen un pronombre personal con t- inicial
parecen haberlo perdido porque de hecho, aún cuando no lo tienen
aisladamente, sin embargo se encuentra asociado a la mayoría de las
postposiciones.
Pan. ti-pe '
3-POSTP (causal, nocional)
por el

Kar. ti- 'wa
pero:
3:REF-hacia
hacia el mismo (o el suyo propio)

t-ya'
3-COM
con el
. ' .

1- v1a

3-hacia
hacia el (o el suyo)

Este conjunto de datos permite plantear la posibilidad de un doble origen del prefijo t- según las lenguas: la antigua· oposición i- (no reflexiva)
y t- (no reflexiva) habría desaparecido en algunas, quedándose sólo la t-; en
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otras, la incorporación abreviada del pronombre personal de 3ra persona
con t- inicial puede haber determin<:tdo este cambio.
1.3 Primeras Conclusiones con respecto a la Rama Venezolana
De las cuatro lenguas consideradas, sólo dos, el Mapoyo y el
Yawarana tendrían derecho a ser miembros de la Rama Venezolana, siendo
el Ye' kwana, excluida por no cumplir con e l segundo requisito y el Kari' ña
por no cumplir con ninguno de los dos.

2 MACRO GRUPO TAMANAKU/PANARE/PEMON
Spike Gildea considera que el Tamanaku, el Panare y el Grupo
Pemón (Pemón, Makushi y Kapón) c~nstituyen dentro de la Rama
Venezolana un mac ro-grupo, porque comparten cinco innovaciones: una
innovación ·1exical y cuatro innovaciones gramaticales
,

2. l INNOV ACION LEXICAL: verbo defectivo taru variante taro 'decir'
Este verbo defectivo existe en varias lenguas caribes que no
pertenecen a este macro grupo: en Mapoyo y Yawarana existe el verbo taro
"decir", el cual es de uso frecuente dado que la raíz ka- no parece haber
dejado rastro.
ure-pana
tah-se
/lle re-ya
lSg-POSTP decir-PAS 2Sg-ERG
me dijiste
'

•

taro cumple como forma de presente, y las formas tarohpe, tahse et
tahsepano corresponden a distintas formas de pasado. Son formas
participiales que no varían con la persona.
ure-ya tah-sepano o ta-ro-hpe
lSg-ERG decir-PAS dec ir-NMZR?-PAS
(lo) dije
Es de señalar que en Panare, además de la forma tae, existe otro
verbo defectivo que significa también decir: pe' variante peh. No admite
ninguna flexión ni afij os de categorías gramaticales. Está exclusivamente
utilizado para referirse a un tiempo presente y no se encontró hasta la fecha
en ninguna otra lengua caribe.
pe' chu
pe' a1nen

digo
dices
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pe ' ke • ken

dice

En Ye' kwana, existen el verbo edi" decir y la palabra we: tune
historia, cuento, que podrían ser rastros de esta raíz. Pero estas palabras no
son muy convincentes.
Pero esta "innovación" lexical aparece en Kari ' ña, lo que impide
considerarla como rasgo clasificatorio del Macro Grupo dentro de la rama
venezolana.
En Kari 'ña. tai"ri'o 'decir' · se emplea,_ según Jorge Mosonyi
(1978: 100) sólo en infinitivo ·y formas participiales,paralelamente a las
formas derivadas de la raíz ka- (kaae, wi'kkai, wi'kaano).
2.2 INNOVACIONES GRAMATICALES
2.2.1. Forma progresiva: Verbo+ Postposición
Un sintagma postposicional específico sirve en las lenguas del
llamado macro grupo para expresar la forma progresiva. La forma verbal
presente en el sintagma conserva en algunos casos el sufijo de
nominalización como en Panare, en otros lo pierde como en Pemón Este
fenómeno existe en las cuatro lenguas, objeto del presente análisis
comparativo. Sin embargo en Mapoyo y en Yawarana, aparecen muy
escasamente en el material consultado. La raíz verbal aparece desnuda
como en Pemón.
Yaw.

ti'wi'-ya

wayunka-peke

3Sg-ERG pedir-POSTP
el está pidiendo (algo)

En estas lenguas, las formas preferidas para marcar la progresividad
son las formas verbales nominalizadas con el sufijo -ri: muy a menudo
acompañadas del adverbio mare "todavía"
Yaw.

ti"wi" niare

sere:nia-ri
3Sg todavía comer -NMZR
el está comiendo

.... .
En Kari' ña estas formas están atestadas pero la raíz verbal suele
tener el sufijo de nominalización : rr+ poko (con verbo transitivo) o nopoko (con verbo intransitivo)
Kar.

ene:- ri'
-puoko w-eih-sho
ver-NOMZR-POSTP lS~AUX-PAS
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estaba viendo (o solía ver)

mohko wo:ri ta:rabaku-pioko ni-a
t-atti"-pio
3Sg
mujer trabajar-POST 3-estar 3-casa-POSTP
la mujer está trabajando en su casa

Aquí también estas construcciones son raras mientras que los
sintagmas postposicionales en -poko (variante -puoko) son muy frecuentes
para expresar un tipo de gerundio:
apo:-ri'-pao:ko
tocar-NMZR-POSTP
tocando

veku:pi-ño:-poko
bañar-NMZR-POSTP
bañándose

En Ye'kwana, existe la postposición - heke existe pero no se emplea
para la forma progresiva. En esta lengua es el sintagma adverbial verbo+ he (-pe en las demás lenguas) que prevalece para expresar la progresividad.
w-o:wano:ma ye 'kwana inienñe-di'-heke
!-aprender
ye'kwana escribir-NMZR- POSTP
aprendo a escribir ye'kwana
tiSaade w-ei-heke
miedoso 1-ser - POSTP
porque tengo miedo
enee-di"he
w-a
ver-NOMZR:TR-ADVR 1-AUX
estoy viendo
woowanooma-ne-he
n-a:-to
ver-NOMZR:INTR-ADVR 3:AUX-PL
están aprendiendo

2.2.2 Cláusulas relativas finitas
En las cuatro lenguas, los relativizadores marcan la distinción
animado versus inanimado como en la lenguas del Macro Grupo. Pero sólo
el Ye'kwana cláusulas claramente finitas para las relativas dado que el
verbo principal puede cargar los prefijos y sufijos de TAM (TiempoAspecto-Modo)
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. Ye' k

di'
2-cosa-POS esta 2-llevar-PRES-REL:INAN
esta es la cosa que tu llevas

e11 -1ú-di"

mee/e 111-ade:-a-·

awatamadi

w-ene-a-

ne

na 'kwaka

anaconda
ver-PRES- REL:AN agua en
la anaconda que ve en el agua

En Yawarana, los dos relativizadores son muy parecidos a los de
una lengua del macro grupo Tamanaku:
Tam.
Yaw.

1na-nichi (AN.) 1nai-ri (INAN.)
ma-niki
(AN.) nta-re (INAN.)

Yaw.

we: roro u -chika-

hu-

rna-niki

perro 10-morder-PAS? AUX-REL:AN
el perro.que me había mordido
si'pa: ra ure n ese-hu-

nia-re

machete lSg traer-PAS? AUX-REL:INAN
el machete que yo hab ía traído
ye:ye-ke

ti"wi" 1110-tapa- se-

1na-re

palo-INST 3Sg 20-pegar-P AS AUX-REL:INAN
el palo con que te pegó

Reflejos del sufijo nominalizador *-ceti
Por la complejidad y la diversidad de este punto, así como por la
falta de datos seguros al respecto, me limitaré al Yawarana que tiene al
menos dos de estos sufijos como marcadores de formas participiales de
pasado, -sepa-no, -sapo, -se, cuya distinción semántica debe ser aclarada.
2.2.3

Yaw.

ente to fo we-sapo

aquí gente ser-NMZR:PAS
había gente
wi·re-ya

y-an-sepano

kailníri

l Sg-ERG COND:FON-recoger-NMZR:PAS niña (fruta)
yo recogí las frutas niñas"
tifzikichi kah-se

ure-ya

sebucán tejer-NMZR:P AS lSg-ERG
teji un sebucán
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2.2.4

Prefijo negativo an- Verbo transitivo 30
.
Este prefijo oc~rre fuera de las lenguas del macro grupo, dado que
existe en Ye'kwana (an- y sus variantes on-, en-) y en Kari'ña (an- y sus
variantes ani-, anu-) en formas verbales finitas como no finitas:
Ye'k.

an-eene- 'da w-a
30-ver-NEG 1-AUX
no lo veo
on-oowanoo1na- 'da wa
30-enseñar-NEG l :AUX
no lo enseño

Kar.

enti'yyi" o:ti' an -i'shiri'-ha nia
su hija ? 30-hacer-NEG AUX
su hija no hace nada
an -aaro-ha-ññe
ani-vviovo-ha
30-llevar-NEG-PLUR 30-lavar-NEG
no llevarlos
no lavarlo

anu-wwa 'mihsho-ha
30-ablandar-NEG
no ablandarlo

3. SUBGRUPO PANARE - PEMON(PEMON-MAKUSHI-KAPON)
Según la nueva clasificación propuesta por S. Gildea, estas lenguas
serían aún más cercanas por compartir dos innovaciones que las distinguen
claramente de las demás.
3.1 Reducción silábica
La reducción silábica (Ver Mattéi-Muller : 1980, 1990; Gildea:
1998), es. quizás, el cambio fonético más relevante de la fonología
diacrónica caribe, dado que ha generado cambios importantes no sólo en la
estructura silábica, en el sistema vocálico (alargamiento y/o diptongación
de las vocales por ejemplo), y consonántico (glotalización de las oclusivas
en posición final absoluta, surgimiento de fricativas en posición
preconsonántica) sino también en el sistema prosódico, lo que requiere un
análisis más detenido en muchas de las lenguas caribes de Venezuela como
fue observado más arriba. Las cuatro lenguas consideradas aquí presentan
una reducción silábica limitada, comparada a la del grupo Panare-Pemón.

3.2 Pérdida del Prefijo 1+2 y adquisición del sufijo 1+2
Los prefijos de dual se han mantenido en Kari'ña (k(V) y Ye'kwana
pero han desaparecido en Mapoyo y Yawarana.
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Kar. kas-aro:-da
1+2A-llevar-PRES
nosotros dos (lo) llevamos
Ye'l<. k-e:ne-a
1+2A-ver-PRES
nosotros dos (lo) vemos

·

k-aro:-da
1+20-llevar-PRES
· el nos lleva a nosotros dos
k-ene-a
(ti'wi')
1+20-ver-PRES (3Sg)
el ve a nosotros dos

En cuanto al sufijo -ne reservado a la primera persona dual (1+2) y a
la primera persona inclusiva (1+2+3) en el grupo Pemón-Panare, no
aparece en ninguna de las cuatro lenguas consideradas.
3.3. Otras innovaciones
Ahora bien existen varias innovaciones fonológicas, gramaticales y
lexicales que .no fueron tomadas en cuenta en este intento clasificatorio.
Muchas de estas innovaciones son ya conocidas. Algunas han sido
destacadas por los anteriores trabajos clasificadores tales como los
numerosos cambios que afectaron la serie oclusiva, africada y fricativa en
·el sistema consonántico (sonorización de algunas oclusivas, emergencia de
un fonema glotal /' /, faringal /h/, substitución de africadas por fricativas
entre otras, palatalización) pero muy particularmente la desaparición del
fo nema /p/ en muy pocas lenguas como e.l Ye' kwana y el Hixhkaryana,.
Otras innovaciones fueron puestas al descubierto en trabajos más recientes
tales como la importancia de los rasgos prosódicos, y muy precisamente la
pertinencia de la duración y longitud vocálica asociada a un sistema
· métrico en Pemón, Kari'ña, Ye'kwana por ejemplo. Al nivel gramatical, se
sabe del surgimiento de la construcción ergativa en varias lenguas caribes,
entre las cuales están varias de las lenguas de la rama venezolana (Pemón,
Makushi. Kapón, Mapoyo. Yawarana). Una innovación que, hasta la fecha,
se ha encontrado sólo en Panare es la ocurrencia de nuevas copulas de
origen pronominal. Otra, más sutil, como las modalidades epistémicas
inherentes a ciertos tipos de transferencias categoriales (nominalización de
sintagma adverbial o postposicional en Panare), requiere aún mucha más
investigación. Estas dos últimas innovaciones que hasta ahora no se han
encontrado sino en Panare me llevan a no considerar el Panare y el Pemon
en un mismo subgrupo, como lo hace S. Gildea.a pesar de compartir dos
innovaciones interesantes.
El numero de innovaciones no es siempre, a mi juicio, un criterio decisivo para los fines clasificatorios. Hay que saber jerarquizar las innova-
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ciones, evaluar mejor no sólo su extensión sino su dinamismo dentro de las
mismas lenguas para determinar su poder clasificatorio.

~

I

Cambio
o ~ e
Pref. t- 3ra Poss.
Non Refl.
Innovación
lexical
Forma
Pro_gresiva
Relati va
finita
Reflejo del
NMZR -ceti

Prefijo an- + Neg
Reducción
silábica
Dual : Prefijo ky Sufijo -ne

Panare Pemon Tamanaku t

Mapoyo

Yawarana

Ye' kwana

Kari 'ña

+

+

+

-

+

+

+

+

+

-

.

+

+

+

+

+

(?)

+

+

+

+

+/-

+

.

+/ -

+

+

+

(?)

+

+

-

+

+

+

+

+

(?)

(?)

+

+

+

.

.

+

+

+

+

+/-

+/-

+/-

+
+/-

+

+

-

(?)

(?)

+

+

.

.

+

-

'

Tabla comparada de las innovaciones de las lenguas caribes de Venzuela
(sólo Yukpa excluida de este cuadro, Pemón representa el grupo constituido por
Pemón, Kapón y Makushi)
+/- indica un grado de frecuencia muy bajo, (?)falta de datos seguros

4. CLASIFICACION DE LAS LENGUAS CARIBES i>E
VENEZUELA
4.1 Mapoyo, Yawarana, Ye'kwana, Kari'ña: Antecedentes
En la clasificación de Loukotka ( 1968), estas lenguas aparecen
dispersas en diferentes grupos (grupo Mapoyo, grupo Makiritare o
Ye' kwana, Grupo caribe para el Kari'ña). Girard (1972) sigue Loukotka
sobre este punto, agregando, sin embargo, dos otras ubicaciones posibles
para el Mapoyo: disociándolo del Yawarana:
- dentro el grupo Cumana (Costa nororiental de Venezuela) conjuntamente
con el Tamanaku por un lado
- dentro el grupo .Pemón por otro lado.
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· Durbin (1977) ubica el Mapoyo y Yawarana en el grupo que denomina
Caribe de la Guayana occidental o Venezuela occidental, conjuntamente
con el Panare y dos lenguas extintas (1977: 35).
Cuando hice mi primer trabajo sobre el Tamanaku (1990), elaboré un
glosario comparado de más de quinientas entradas en seis lenguas
(Tamanaku, Mapoyo, Yáwarana, Chayma, Cumanacoto y Panare). Allí
pude observar un conjunto substancial de similitudes lexicales entre
Tamanaku, Yawarana y Mapoyo, pero lo que resaltó claramente es la
sorprendente afinidad lexical entre Mapoyo y Yawarana (mas de 80% de
correspondencias) y. En trabajos posteriores (Mattéi Muller 1998, 1999,
2001) sobre la morfología de ambas, pude confirmar más aún la estrecha
relación genética que une estas lenguas. En efecto, el descubrimiento del
Pémono ( 1998), variante muy cercana del Mapoyo en pleno territorio
Yawarana, permit~ó reconstruir un estado de lengua intermedio entre ambas
lenguas. De h~cho, más que dos lenguas podrían ser consideradas como
variaciones dialectales de una misma lengua. Pero se requiere más
investigación para evaluar con propiedad su grado de diferenciación. En
todo caso, la posibilidad de disociar Mapoyo y Yawarana, como lo sugirió
Girard, es definitivamente descartada.
Kaufmann ( 1994) integra esta nueva propuesta en su clasificación en
la cual aparece un subgrupo compuesto de estas tres lenguas, Tamanaku,
Mapoyo y Yawarana. A pesar de las numerosas similitudes lexicales con el
Tamanaku, no me parece conveniente ahora incluirlas en el mismo grupo,
dado que ambas lenguas muestran hoy en día, una morfología verbal
mucho más simple que la del Tamanaku.
Ye' kwana y Kari' ña sufrieron también estos desplazamientos entre
uno y otro grupo en las anteriores clasificaciones. Lo cierto es que nunca
aparecen relacionadas. No pueden ser incluidas en la rama venezolana por
no cumplir con los dos criterios lanzados por Gildea, Sin embargo,
comparten un conjunto de características fonológicas, morfológicas y
lexicales que merecen ser analizadas para determinar su posible grado de
parentesco.
Esto me lleva a la siguiente propuesta para las lenguas
analizadas en el presente trabajo:
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El signo * indica que la clasificación de la lengua en esta posición es una hipótesis a ser
confi rmada
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CONCLUSION
Este análisis comparativo que confronta nueve lenguas caribes de la
Guayana Venezolana (cinco presentadas en el articulo de S. Gildea y cuatro
en el presente artículo) tiende a fortalecer la hipótesis de una rama
venezolana dentro de la familia caribe, aún cuando una de las lenguas
ampliamente representada en esta área - el Kari "ña - no cumpla con los
requisitos. Las innovaciones analizadas por S. Gildea no resultaron todas
pertinentes, sin embargo muchas de ellas, y en particular las gramaticales,
constituyen, en el estado actual de ·los conocimientos, argumentos de peso
para la consolidación de dicha hipótesis. Es· ya bien sabido que una
clasificación que se ajusta demasiado a la realidad geográfica no es siempre
la más oportuna. El mismo conjunto caribe
ofrece
una muestra de esta
'
.
inadecuación entre área linguística y área· geográfica, con el Karihona
ubicado en Columbia, muy estrechamente emparentado al Tiriyo hablado
.en Surinam y Brasil.
Varios estudios, tanto descripti\ OS como comparativos están
actualmente en curso sobre distintas lenguas caribes habladas tanto en
·Venezuela como en Brasil, Surinam y las Guyanas. Los resultados de estas
investigaciones deberían permitir una evaluación más exhaustiva y más
precisa de las innovaciones que ocurrieron en esta familia linguística. En
efecto todavía faltan datos para determinar la extensión e importancia de
estas innovaciones en el conjunto caribe y para establecer con mayor
certeza no sólo las relaciones de estas lenguas dentro la propuesta rama
. venezolana sino también las relaciones entre la rama venezolana y las
demás lenguas caribes habladas en Venezuela (Kari "ña y Yukpa) así como
fuera de Venezuela.
'

matteim@cantv.net
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Família Kano

Aspectos da morfologia verbal lkpeng
Frantomé B. Pacheco (Universidade Estadual de ·c ampinas)
INTRODU~ÁO

O objetivo do trabalho é apresentar urna análise morfológica para as
constru~oes verbais da língua Ikpengff xikao (Karíb), falada por urna
comunidade de mais de duzentas .e cinqüenta pessoas que habitam as
proximidades do Posto Pavuru ·no Parque Indígena do Xingu (MT) 1• Serao
discutidos os tipos de afixos encontrados no verbo e sua ordem na estrutura
verbal.
Os dados podem ser encontrados em Pacheco ( 1997 e 2001) e
Campetela (J 997).
l. TIPOS DE MORFEMAS ENCONTRADOS NO VERBO
O Ikpeng, como as demais línguas da família (Karíb), apresenta no
núcleo das constru~5es verbais marcas que indicam pessoa, valencia, movimento, número, tempo e aspecto, sendo classificada como língua com
marca~ao no núcleo (head-marking), em oposi~ao aquetas com marca~ao
no dependente (dependent-marking) (cf. Pacheco, 2001)2 •

1.1. PREFIXOS PESSOAIS E PREFIXO REFLEXNO
Há dois tipos de prefixos no verbo Ikpeng: a) prefixo marcador de
pessoa; b) prefixo reflexivo.
.
3
Há duas séries de prefixos pessoais : i) a Série I/Sa: encontrada nos
verbos intransitivos ativos e nos verbos transitivos, indicando o sujeito (A);
1

Algumas famílias residem no Posto Indígena Pavuru e outras no Posto Indígena
de Vigilancia do Ronuro.
2
Sobre a tipología de marca9ao núcleo-dependente, cf. Nicho Is ( 1986).
3
Abreviaturas: A: sujeito de transitivo; ASP: aspecto; CAUS: causativo; COL:
coletivo; CONT: continuativo; DUB: dubitativo; EXIS: existencial; ITER: iterativo; NEG: nega9ao; NMZ: nominalizador; NP AS: nao-passado; MOD: modalidade;
MOV: movimento; MP: marcador de pessoa; NUM: número; O: objeto; P : prefixo;
PART: partícula; PAS: passado; PERM: permissivo; PROX: próximo; REC: passado recente; REF: reflexivo; REM: passado remoto; Sa: sujeito de intransitivo
ativo; So: sujeito de intransitivo inativo/estativo; SF: sufixo; T: tempo; V: verbo;
VAL: valencia; VBZ: verbalizador; 1: primeira pessoa; 2: segunda pessoa; 1+2:
primeira inclusiva; 1+3: primeira exclusiva; 3: terceira pessoa.
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ii) a Série II/So: encontrada em verbos intransitivos inativos e nos verbos
4

transitivos, indicando o objeto (0) • Esta última é encontrada também nos
nomes possuídos, indicando a pessóa do possuidor, e nas posposi~ües, indicando o seu objeto pronominal 5 .
( 1) Prefixos pessoais nos verbos intransitivos
Pessoa
1

Série I/Sa

Série 11/So
Rad. V-inicial

km-

2
1+2
3

·g -

kut-6

wugw-

0-

y-

1
1

.

Rad. C-inicial

1
1
1
1

.
1

I

1
1
1

.

+o-/a.
W+-

..
·-

(2) Prefixos pessoais em verbos transitivos
OBJ
SUJ

(A)

lA
2A
1+2A
3A

10

(0)
20

1+20

ku2w-

g-1+-

30

i-/in-

m-

.

o-/w- (-a)

ilgw-/w+-

kut0-/ ¡.¡ t-

Abaixo, apresentam-se os respectivos exemplos:
· · (3)

a. karanmel i
'Eu corrí'
k-aranme-1
lSa-correr-REC
b. gaginumli

'Eu chorei'

g-aginum-1+ .
1So-chorar-REC

Os rótulos Sa/So, A e O foram propostos por Dixon (1994). Essa mesma nota~ao
foi empregada em outros trabalhos sobre as línguas karíb, como Gildea ( 1998) e
Derbyshire ( 1999).
5
lnventário de segmentos (entre parenteses os símbolos do IPA alternativos): consoantes: /p, t, k, g, tf, m, n, IJ, r (=r), l, w, y ( j)/; vogais: /a, e, i, +•.o,u/.
6
O prefixo {kut} apresenta os seguintes alomorfes: a) kut-: diante de consoantes;
kutf: di ante da vogal /i/; kw-: diante da vogal /a/; kur-: di ante das demais vogais.
4

•
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c. ilaktetkel i
'Eu cuspi'
+-Iaktetke-1 +
lSo:cuspir-REC
d. genegli
'Ele me viu'
g-eneIJ-lt
3Al0-ver-REC

(4)

a. maranmeli
m-aranme-lt
2Sa-correr-REC

'Voce correu'

'Voce chorou'

b. waginumli

o-aginum-1+
2So-chorar-REC
c. alaktetkeli
'Voce cuspiu'
o-1 aktetke-1+
2So-cuspir-REC
d. oenegli
o-eneIJ-lt
3A20-ver-REC

'Ele te viu'

e. menegli

'Voceo viu'

m-eneIJ-lt
2A30-ver-REC

(6)

a. aranmeli

'Ele correu'

0-aranme-lt
3Sa-correr-REC
b. yag inuml i

'Ele chorou •

i-aginum-1+
3So-chorar-REC
c. ilaktetkel i

'Ele cuspiu •

i-laktetke-1+
3So-cuspir-REC
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'Eu o vi'

d. yenel)lÍ

i-eneIJ.:lf
IA30-ver-REC
e. enel)LÍ

'Ele o viu'

0-enel)-lt
3A30-ver-REC
f. twoli
'Ele o matou'
t-uo-1+
3A30-matar-REC
g. iwakorel i

'Ele o cortou'

i-pakÓre-1+
(O=cabelo de alguém)
3A30-cortar-REC

Os verbos que apresentam o prefixo {ot-} sao considerados
intransitivos derivados e sao classificados como ativo-reflexivos quando
apresentam um argumento nao afetado, e de médio-reflexivos quando
apresentam um argumento afetado (Pacheco, 2001 ). Esse afixo apresen ta os
seguintes alomorfes:
(7) Quadro com os alomorfes do prefixo reflexivo {ot-}
ALOMORFE

EXEMPLO
~

ot-

a.otpoy l)obl i

at-

0-ot-poyl)-op-lt
3Sa-REF-vestir-CAUS-REC
b. atpakoreli
'Ele cortou (o cabelo)'

ar-

0 -ot-pakore-l+
3Sa-REF-cortar-REC
'Quebrou-se'
c. arapkoreli

otf-

0-ot-apkore-l +
3Sa-REF-quebrar-REC (Sa=objeto oval)
'Quebrou-se'
d. otflkoreli

or-

0-ot-ikore-l+
3Sa-REF-quebrar-REC (Sa=objeto longo)
e. orenel)li
'Ele se viu (no espelho)'

'Ele se vestiu'
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0-ot-enen-lf
3Sa-REF-ver-REC

1

1.2. Sufixos
A maioria dos afixos acorre após o radical verbal. Por radical verbal,
entende-se a raiz e os afixos verbalizadores. Há os seguintes tipos de
sufixos em Ikpeng:
a) Causativo: nao há um levantamento lexical abrangente
relacionando as diversas formas ·Causativas com as raízes verbais já
documentadas. Foram atestadas as seguintes formas causativas:
(8) Candidatos a alomorfes do morfema causativo ·
Alomorfe/morfe

-me

-nopo/-nop

-pon (- -poIJ)

-po/-op (- -ob)

-me-po (- mpo)

Exemplo
a. y-i l)po-me-1+
atJi
1A30-apagar-CAUS-REC fogo
'Eu apaguei o fogo'
b. y-urukte-nop-lf
moto
1A30-estragar-CAUS-REC motor
'Eu estraguei o motor'
c. y-aprek-pol)-lt
1A30-branco-CAUS-REC
'Eu o embranqueci'
d. g-aginum-po-lf
3Al0-chorar-CAUS-REC
'Ele me fez chorar'
J

e. y-eraIJ-op-lt
1A30-assustar-CAUS-REC
'Eu o assustei' (='Eu o fiz ter medo')
f. y-aru-pto-mpo-lf
yay
1A30-queimar-?-CAUS-REC lenha
'Eu queimei a lenha'

b) Morfema de movimento: o morfema de movimento {·ta} é
encontrado quando se quer indicar o movimento da entidade para um local
distante do lugar onde o enunciado é proferido:
'Eu VOU lá ve-lo'

(9) a. yenentanap
y-enen-ta-nap
1A30-ver-MOV-PERM
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'Eu vou lá plantar a minha ro~a'

b. ikpi yeptontandp
+-kpi-0
1-ro~a-POS

y-epton-ta-nap
1A30-plantar-MOV-PERM

c) Morfema de número: o morfema de número {-t+} muitas vezes
ocorre em conjun~ao como aspecto iterativo. Esse afixo nao foi encontrado
no passado recente (com {-1+} ):
(10) a. eneggetkerit

'Eles vao ver (algo)'

0-eneIJ-ge-tke-t+-t
3A30-ver-VBZ-ITER-NUM-NPAS

b. kinental)tit 7
k-enen-tal)-t+(t)
1A20-ver-REM-NUM

'Eu vi voces'

d) Tempo e aspecto: as categorias tempo-aspectuais e suas
subdivisoes nao foram estudadas de forma aprofundada. A proposta de
organiza~ao desses morfemas precisa ainda ser confirmada em futuras
.
pesquisas:
(11) M orfiemas que expressam tempo
Forma
{-1+}

Categoria
Passado recente

{ tal)te}

Passado remoto

{-t}(-t.fi)

Nao passado

Exemplo
'Cheguei (hoje)'
a. karepli
k-arep-l+
1Sa-chegar-REC
b. kareptal)te 'Cheguei (ontem)'
k-arep-tal)te
1Sa-chegar-REM
c. karal)ffi
'Eu irei'
k-aral)-tJi
lSa-ir-NPAS

(12)M orfiemas que expressam aspecto
Forma
{-081)}

Categoria
Aspectual
Continuativo

Exemplo
a. kotfikenag 'Eu estou indo pescar'
k-otJike-naIJ

7

Nao se sabe quais fatores fonológicos estao ocasionando a mudan~a de /e/ para [i]
na primeira voga1 do radical /enen/, nem o motivo da presen~a da consoante [t] no
final do enunciado.
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{-tke}

1Sa-pescar-CONT
b. yaynkutkeli 'Eu peguei (muitos)'

Iterativo

y~aynku-tke-1+

{-Jan}

?

{-tJan}

?

1A30-pegar-ITER-REC
c. yeneglan
'Eu vi'
y-enen-lan
1A30-ver-?
d. kareptfan 'Eu chegarei'
k-arep-tJan
lSa-chegar-?

e) Sufixo coletivo: a forma coletiva {-kom} (oo -tom) se encentra
após as marcas de tempo/aspecto. Apesar de ser considerada sufixo, nao se
'
descarta a hipótese de ser urna partícula:
(13) a. mareptom
m-arep-tom
2Sa-chegar-COL
b. apkoreligmo

'Voces chegaram?'

'Eles quebraram (a cuia)'

0-apkore-It-kom
3A30-q uebrar-REC-COL

2. Ordem de afixos e delimita~ao morfossintática do verbo
Os afixos ocupam as seguintes posi~oes dentro do verbo:
( 14)

Posi~ao

dos afixos no verbo:

[v MP-REF- Vº -VBZ-NUM/MOV/CAUS-ASP/T-COL)

Note-se que as barras inclinadas indicam a ordem relativa dos afixos,
sendo necessário, em futuras pesquisas, determinar urna ordem para esses
morfemas, investigando a possibilidade de co-ocorrencia.
A posii;ao e a ordem dos afixos confirma a hipótese de Bybee
( 1985), que preve urna maior proximidade dos afixos derivacionais da raiz,
estando os afixos flexionais mais distantes do lexema, nas bordas da
palavra. Abaixo, apresenta-se urna hierarquía para os morfemas Ikpeng, a
partir da proposta realizada pela autora:
( 15) Proposta de hirarquia:
raiz > verb. > val. > mov. > núm. > asp/temp > colet.
Núcleo <-------------------- ------> Margem
+ Derivacional
+ Flexional
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Note-se, portanto que os morfemas derivacionais e a marca de movimento estao mais próximos da raíz, contribuindo para o significado do
radical verbal. Os morfemas flexionais, que indicam a pessoa, o
tempo/aspecto e o número, seguemos afixos derivacionais e encontram-se
nas bordas do elemento verbal flexionado.

3. Considera~oes finais
Alguns aspectos da morfología verbal nao foram discutidos no
trabalho, como a indicac;ao da modalidade (formas imperativas, dubitativas,
declarativas), o sistema auxiliar· e a negac;ao. A relac;ao entre as formas
finitas e as nominalizadas é urna outra questao nao abordada, mas que,
junto com as anteriores, serao tratadas em futuros trabalhos sobre a
estrutura e a func;ao do verbo Ikpeng.
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Família Aruák

O étimo para "pássaro" em Proto-Maipure
Valdir Vegini (Uni versidade da Regiao de Jonville / UFRO - UNIR - CEPLA)

INTRODU<;ÁO
A pesquisa bibliográfica e de campo desenvolvida durante a
elabora~ao da tese doutoral do autor <leste artigo, intitulada Classificafii.O
das Línguas Maipure/Aruak do Grupo Contit:i_ental e defendida na UFSC
em 1995, resultou num acervo lingüístico de 845 étimos. Proto Maipure
(Aruak), contendo um total aproximado de 50.000 entradas lexicais. Desses
845 étimos, apenas 184 foram estudados, alinhados e reconstruídos e sao
correspondentes aos respectivos conjuntos de cognatos reconstruídos por
Payne ( 1991 )," no seu trabalho histórico-comparativo A Classification of

Maipuran (Arawakan) Languages Based on Shared Lexical Retentions.
No presente artigo será examinada apenas a palavra "pássaro", urna
entrada lexical prevista na lista básica de 100 palavras de Swadesh (1955) e
incluída entre os 184 étimos estudados por Payne e por Vegini (1995). Para
efeitos de refinamento comparativo, serao apresentadas e analisadas todas
as glosas disponíveis na literatura consultada.

METODO LOGIA
Os dados foram organizados através do trabalho filológico
denominado "normaliza~oes fonéticas" e analisados de acordo com o
método histórico-comparativo clássico.
As 24 línguas Maipure/Aruak (M (A)) estudadas por Payne, dentre
as ·quais 13 apresentam dados relativos a "pássaro", sao apresentadas no
Quadro I; as 26 línguas Maipure/Aruak do Grupo Continental (M (A) do OC) analisadas por Vegini (1995), dentre as quais 13 apresentam dados
relativos a pássaro, estao no Quadro II; as ·siglas/fontes consultadas sao
alistadas no Quadro III. A apresenta~ao dos dados será feíta através de 9
Quadros (de IV a XII), organizados em forma de conjunto de cognatos.
Eles contem, pela ordem, as siglas da língua, as siglas da(s) fonte(s) e os
lexemas M (A) correspohdentes a "pássaro", dispostos verticalmente. Cada
entrada lexical representa . um ou mais reflexos de urna proto-forma,
reconstruída apenas nos Quadros IV ( 13 reflexos), V ( 13 reflexos) e VIII (6
reflexos).

..
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Ouadro 1 - Línguas Maipure (Aruak) - (Payne, 1991 , p. 412)
ACH
ACHAGUA
MAC
MACHIGUENGA
AMU
AMUESCHA
PAL
PALIKUR
APU
APURINÁ
PAR
PARECIS
ASH
ASHENINCA
PIA
PIAPOCO
BAU
BAURÉ
PIR
PIRO
CHA
CHAMICURO
RES
RESIGARO
GARÍFUNA
GAR
TAR
TARJANA
GUO
GUAJIRO
TER
TERENA
ION
IGNACIANO
WAP
WAPISHANA
KAB
KABIYARI
WAU
WAURÁ
KUR
KURRIPAKO
YUK
YUKUNA

LOK

LOKONO

YAV

YAVJTERO

fluadro 11 - Línguas Maipure (Aruak) do Grupo Continental (Vegini, 1995)
ACH
MAÓ
- +MANAO
- . ACHAGUA
. ARU
MRT
- +MARIATE
- +ARUÁ
BAH
MRW - +MARAWA
- ?BAHUANA
BAI
PAS
- BANIWA DO GUAINIA
- +PASSE
BAN
PIA
- BANIWA DO ICANA
PIAPOCO
BAR
?BARE
RES
- ?RESIGARO
GUI
+GUINAU
TAR
- ?TARIANA
KAB
?KABIYARI
WAI
- +WAINUMA
KAI
WAR
- +KAISHANA
- WAREKENA
KRY
+KARIAY
WRK
- +WARAIKU
KUR
YAV
- KURRIPACO
- +YAVITERO
. YUK
MAD
- MANDAWAKA
- YUKUNA
MAi
YUM
- +MAIPURE
- +YUMANA
Obs. + Língua extinta; ? Língua em fase de extin~ao
1

-

-

.

Ouadro 111 - Sij;das/Principais Fontes Consultadas
•
C&L
Crivrieux & Lichy ( 1950)
CSA
Creveaux, Sagot & Adam ( 1882)
ELA
1- Expedi~ao Lingüística ao Alto Río Negro/AM
Gilij (l 780/4)
>GIL
GOE
Goeje ( 1928)
H&R
Huber & Reed ( 1992)
HAN
Hanke (l 960)
KOC
Koch-Grünberg (1906)
MAR
Martius (l 863)
NIM
Nimuendajú (1926, 1932, 1955, n.d.a, n.d.b)
OLI
Oliver (1989)
PAY
Payne (l 991)
PEN
Penna (1881)
R&W
Rivet & Wavrin (1951)
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RAM
SAL
SAN
SPI
WAL

Ramirez (1992, 200 1)
Salas ( 1924)
- López Sanz ( 1972)
Spix (apud Martius, 1863)
Wallace (1853)

APRESENTA<;ÁO DOS DADOS
Ouadro IV -Conjunto de cognatos para "pássaro" em M (A) - (Payne, 1991)
P-M
*k
u
d
[p
r
a]
i
i
AMU

PAY

o:

tY

i

(h

GAR

PEN

g

u

r

1

[b

i

u

a]

KAB

PAY

?

u

[p

1

r

a]

KUR
LOK
PAL
PAR
PIA
RES

PAY
PAY
PAY
PAY
PAY

k

o

d

1

1

k

u

h

1

[-0
[p

o]
r

a]

k
k
k

o
u

t

e

[p

a

1

e]

'1

[p
[p

1

r
d

a]

TAR
WAP

PA Y
PAY

k
kh

u

WAU

PAY

k

u

YUK

PAY

k

u

oz
th

é
i

[p
['.?

h

u

Quadro V - Conjunto de cognatos para "pássaro"
Lí n ~uas M (A) d o G -C (V e_gm1
. ., 1995)
P-M
*k
u
t
ARU
BAH

PEN
RAM

k
k

BAN

ELA
RAM

k
k

GOE
PAY
RAM

k

GU I
KAB
KA I
KU R

PIA

HAN
WAL

'.?
k
tS

ELA
GOE
RAM
PAY
RA M

t
t

u

u

u
u
u

r

ew

l

u]

a]

i

r
3

[p

i

s

a]

[p

1

r

a?][phá]

i

1

[p

i

i

[

e
e

[p

1

[p

1

[p
[p
[p

1

[

11

1

r

a]

-t

a]
a]

1

1

r

w

1:

[ph
[p
[p

já

[p
[p

1

e
e
1
1

-t

r

[p
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1

1

u
u

r

e

u
t
k

k

u

""'

a]
a]

-t
r

o
a
e

r

ts

1

1

1

u]
a]
a]

-t

r
r

a]
a]
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RES
TAR
WAI
YAV
YU K

PAY
RAM

k
k

PAY
MAR
KOC
PAY
RAM

k
k
k

o'l

' [p

ü

r

ú]

o'l

[p

1:

r

u]

[p
[p

1
1

r

a]
e]

[p

1
1

r

e
u
o
u
u

k
k

ts

Je
[p

Quadro VI - Conjunto de cognatos para "pássaro"
L'mguas M (A) do G-C (V egm1,
.. 1995)
KAB
CSA
d
r
ª·
KAO

CSA

d

r

a

r

a]
a]

r

u

n

a

s

1

u

n

a

s

1

Quadro VII - Conjunto de cognatos para "pássaro"
L'mguas M (A) do G-C (V egm1
. ., 1995)ts
BAI
C&L
m
a
ts
BAR
C&L
m
a
PIA
H&R
m
a
s
l

1
1
[be:J

l

Quadro VIII - Conjunto de cognatos para "pássaro"
L'mguas M (A) do G -C (V egm1,
. . J995)
P-M
*s
1
ACH
OLI
s
1
ts
BAI
ELA
1
NIM
e

[b
[b
[p

e]
u]
e]

j
j

-s

MAD
MAi
MRT

KOC
GIL
SPI

s
s
s

e:
1

[

l

[p

u]
e]
e]

WAI

WAL

s

1

[b

e]

r
l

Quadro IX - Conjunto de cognatos para "pássaro"
Línguas M (A) do G-C (Vegini, 1995)
m
m

Quadro X - Conj uto de cognatos para "pássaro"
L'1nguas M (A) do G-C (Vei l. nJ., 1995)
BAI
j
MAR
WAL
j
BAN
NIM
h
YUK
SAL
h
1
YUM
j
SPI
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u

u
u
u

áe-

[wi]
[wi]
ü ké]

[iri]
[apáe]

Atas do 1 Encontro Internacional do GTLI da ANPOLL

Quadro XI - Conjunto de cognatos para "pássaro"
Línguas M (A) do G-C (Vegini , 1995)
r

[kí]

h

Quadro XII - Conj unto de cognatos para "pássaro"
L 1nguas
'
M (A) d o G-C Cf Vegm1,
. . 1995
BAI
ELA
w
h
a

BAN

NIM

w

,

1

,

1-

[hi]
[ba]

DISCUSSÁO
A A classification of ~aipitran (Arawakan) languages based on

shared lexical retentions de Payne (1991), salvo publica<;oes ainda nao
disponíveis, é um trabalho, sem dúvida polemico, todavia com larga
aceita~ao entre os lingüistas comparativistas :das línguas ameríndias. Entre
os seus 203 conjuntos de congnatos, apresenta /*kudi [pira]/ como protoforma para "pássaro" coma ressalva, porém, de que the last two syllables of
the protojorm are probably from animal; Combase nisso e nos 13 reflexos
da proto-forma /*kudi[pira]/ apresentados por Payne (Quadro IV), é
possível fazer algumas constata~6es :
a) morfologicamente /*kudi [pira]/ é urna palavra composta de /*kudi/
+ /*pira/;
b) para a realidade cosmológica dessa famíJia lingüística, a proto-forma
/*kudi[pira]/ traz consigo a acep<;ao de "animal que voa" ou "animal
voador" e nao propriamente de "pássaro";
. c) o morfema-raiz (o étimo) da palavra "pássaro" nas línguas da família
M (A) é, provavelemente, apenas, /*kuti/ > /**kudi/ > /**kuri/ >
/**kuhi/ > /**kui/, ou seja, a forma original continha um proto-fonema
!*ti intervocálico e que - como exibem os reflexos para pássaro
presentes em 20 das 26 línguas da amostra (7 nas línguas M (A) lato
sensu e 13 nas L (A) do G-C (cf. Quadros IV, V e XIII) - sofreu
sucessivos weaking process: !*ti> /tY/ no AMU; > /th/ no WAP; > !t5!
YAV; >Id/ no LOK; > /h/ no WAU e PAL; >Ir/ em GAR e GUI; >
/0/ no BAN, KAB, KAI, KUR, PIA, RES, TAR, WAI e YUK. Esse
processo de enfraquecimento, com posterior apagamento do protofonema !*ti (/*kuti/ > /**kui - /**kue/), nas línguas M (A)
corresponde ao mesmo fenómeno já bem identificado entre várias
línguas do mundo (t > d > r > h > 0).
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Quadro XIII - Weaking process no conjunto de cognatos para "pássaro" nas Línguas M
(A) lato sendu.
AMU
PAY
o:
tY
i
ARU
PEN
k
u
t
e
BAH
RAM
k
u
t
i

BA N
GAR
GUI
KAB
KAI
KUR

ELA
RAM
PEN
GOE
PAY
RAM

k
k
g
k
'1

WAL
HAN
ELA
GOE

ts

u
u
u
u

k

r
r

1
1

0
0
0
0
0

1:

d

1

h

1

t

e
1

o?

0
0
0
0

u
u

0
0
t t.

.

PAY
PAY
PAY
PAY
RAM
PAY
RAM

k
k
k
k
k
k
k

o
u
o
u
u
o?

TAR
WAI
WAP

PAY
MAR
PAY

k
k
kh

WAU
YAV

PAY
KOC

k
k

o

YUK

PAY
RAM

k
k

u
u

RES

e
e

0
0

u
ew
w

t
k

LOK
PAL
PAR
PIA

0
0

I

1

e
e

1

e
i

u
Je

h
,....

u

ts

0
0

Por outro lado, pelos dados disponíveis, observa-se que o fenómeno
do apagamento do proto-fonema /*ti é mais representativo nas Línguas
Maipure (Aruak) do Grupo Continental, ou seja, ele se manifesta em 9 das
13 línguas (cf. Quadros IV, V e XIV .
Ouadro 14 - Conjunto das Línguas M (A) do G-C com apa ~amento do proto-fonema /*ti
Proto-Mai pure
*k
u
t
i

BAN
KAB

ELA
RAM
PAY
RAM
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k

k
'1

k

u
u

0
0
0
0

e
e

1
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KAI
KUR

PIA
RES
TAR
WAI
YUK

WAL
ELA
GOE

u

w
t
k

PAY
RAM
PAY
RAM

k
k
k
k

PAY
MAR
PAY
RAM

k
k
k
k

u
u

o?
o?
u
u
·u

'

0
0
0
0
0

1

1:

e
e
1
1

0
0
0
0
0
0

e

A alega~ao de que os 9 reflexos acima .p ertencem a um agrupamento
lingüístico M .(A) ainda nao comprovado - o G-C - é parcialmente
verdadeira na medida em que 6 deles aparecem nos dados de Payne, de
fontes por ele próprio refinadas, e até presentemente, salvo melhor juízo,
nao contestadas (ver Figure 1: Languages and primary sources used in this
.study, 1991, p. 360).
O acréscimo de mais 7 línguas a esse agrupamento (cf. Vegini, 1995
e aqui ratificado) apontam, apesar de fontes parcialmente confiáveis, o
mesmo processo observado nos dados de Payne (1991), ou seja, o
morfema-raíz (o étimo) da palavra pássaro rias línguas da família M (A) é,
muito provavelmente, apenas /*kuti/, seguido de um weaking process de
.constata~ao

universal: /**kudi/ > /**kuri/ > /**kuhi/ > /**kui/).
A consulta exaustiva ao "Glossário Geral" dos 845 arquivos
armazenados no computador particular do pesquisador (fruto de sua
•
pesquisa bibliográfica e de campo ocorrida durante a 1 Expedi~ao
Lingüística ao Alto Rio Negro/Amazonas em 1990) confirmam /*kuti/

como a proto-forma M (A) dentre os diversos reflexos para a palavra
"pássaro" ou acepcooes correlatas.
O conjunto de cognatos presentes nos Quadros VI a XII sao
provavelmente espécies de pássaros circunscritas a cada sub-agrupamento
lingüístico, apresentando-se, como mais produtiva, a provável proto-forma
/*si/ (cf. Quadro VIII).
Finalmente, se os resultados aqui apresentados permitem críticas ou
incertezas, mostram, por outro lado, a ilusória neutralidade da ciencia e
confirmam a falsificabilidade de que fala Popper, que conside· a
discutibilidade como critério principal da cientificidade.
'
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Família Pano

A manifesta~ao da ergatividade cindida em línguas Pano
Eliane Camargo
Raquel Costa
Carmen Dori go

(CELIA/ CNRS /Núc leo de História Ind ígena e do Indigenismo I USP)
(Museu Nac ional/ Universidade Federal do Río de Janeiro)
(Museu Nacional/ Universidade Federal do Rio de Janeiro)

Estudos tipo lógicos, desenvolvidos ao . longo das tres últimas
décadas, mostraram que as línguas ergativas sao caracterizadas por
diferentes tipos de c is6es, que podem ser moti vadas por fatores semanticos
ou sintáticos. Nas línguas Pano, conhec ida~ na literatura como línguas
ergatiyas, a quebra da estrutura ergati va, · em determjnados níveis da
gramática, também se manifesta, dando origem a diferenciados tipos de
cis6es. Corno contribuic;ao aos escudos da tipologia Pano, tres línguas da
família sao abordadas nos artigos que se seguem: o caxinauá, o Marubo e o
Matsés. E m cada urna dessas línguas, diferenciados tipos de cis6es foram
identificados. Abaixo apontamos as principais conclusoes alcanc;adas neste
estudo.
Em caxinauá, as cis6es do padrao ergati vo sao observadas no
emprego de pronomes li vres e clíticos pronominais. Clíticos pronominais
operam sobre urna base nominati vo-ac usati va. Pronomes livres co-ocorrem
com clíticos pronominais, como argumentos acusati vos, apresentando urna
.cisao nessa func;ao: no singul ar, a marca de ac usativo é -a; no plural, o caso
acusativo é marcado por -~. Em posic;ao inicial do enunciado, os pronomes
livres funcionam como tópicos, ca-referentes a clíticos pronominais
marcados pelo caso nominati vo.
A terceira pessoa do singular nao se manifesta morfologicamente. Os
tres papéis sintático-semanticos A, Se P sao codificados pelo morfema ~ de
3a. pessoa do singular, caracterizando a operac;ao de um sistema neutro. O
sistema neutro parece ser resultado do desenvolvimento da forma ha,
pronome de uso anafórico/catafórico, que também opera de acordo como
sistema neutro.
Em Marubo, por outro lado, a marcac;ao ergati va se manifesta tanto
em nomes quanto em pronomes livres, em todas as pessoas, no singular e
no plural. As cis6es sao condicionadas pelo tempo, aspecto e modalidade.
O padrao ergativo é e mpregado e 1n construc;oes que descrevem situa<;6es
dinamicas, que podem acontecer no passado, no presente e no futuro. O
padrao no minativo-acusativo é empregado em construc;oes que se referem a
situac;oes com urna estrutura te mporal contínua, estável, permanente, ou a
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situac;oes que na realidade nao aconteceram (negac;ao) ou sao impossíveis
de acontecer (impossibilidade). T~nto nomes quanto pronomes livres podem operar numa base nominativo-acusativa.
Com relac;ao ao uso de clíticos pronominais, o Marubo se distingue
da língua caxinauá, na medida em que apresenta um outro tipo de cisao,
condicionada pela natureza semantica do argumento verbal. Os clíticos
pronominais do Marubo operam de acordo com o sistema agente-paciente:
eles sao empregados para marcar agentes semanticos de verbos transitivos
ou intrans1t1vos ati vos. O sistema agente-paciente pode operar
simultaneamente ao siste.ma ·ergativo-absolutivo, resultando na coreferencia entre formas (pro)nominais livres e clíticos pronominais.
O Matsés se distingue do caxinauá e do Marubo, apresentando um
novo fator condicionante da quebra :da ergatividade: a motivac;ao
discursiva. Nessa língua, a decisao de usar ou nao a marca de caso ergativo
indicaría, a·lém da pressao sintática, urna atitude tomada pelo falante no
nível do discurso, dependendo do grau de ambigüidade potencial
apresentado pelo seu enunciado. E nos casos em que a ausencia da marca
ergativa nao apresentasse ambigüidade, operar-se-ia na língua o sistema
neutro, traduzido pela ausencia de marcas morfológicas (marca nula) nos
argumentos nucleares.
No que diz respeito ao emprego das formas pronominais, outra cisao
pode ser observada no Matés: a forma de primeira pessoa do plural nunca é
marcada pelo morfema ergativo, mesmo em enunciados nos quais aquela
marca seria prevista.
Por fim, ga staríamos de registrar a importancia dos estudos lingüísticos comparativos, principalmente entre línguas de urna mesma família,
como é caso das línguas aqui enfocadas. Do ponto vista sincrónico, tais
estudos, além de lanc;arem luz sobre as hipóteses levantadas na investigac;ao
das línguas tomadas indi vidualmente, permitem situar o lugar de cada língua, reagrupando-as dentro da família a qual pertericem, levando em canta
nao apenas as mudanc;as fonol ógicas 1, mas também as mudan~as processadas no ambito da morfo-sintaxe. Do ponto de vista diacrónico, e levando-se
em conta os estudos sincrónicos, abre-se a possibilidade de se refazer o
caminho tomado por cada gramática a partir da sua origem comum.
1

Nesse sentido, ver Lanes, E. J. . Mudan fa Fonológica em línguas dafamflia Pano. Disserta~ao de mestrado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2000.
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Família Pano

Ergatividade ciildida em Caxinauá (Pano)
Eliane Camargo (Centro de Estudos de Línguas Indígenas da América/CNRS /
Núcleo de História Indígena e do lndigenismo/USP)

l. INTRODU<;ÁO
O caxinauá 1 apresenta tres sistemas de organiza~ao das rela~5es
gramaticais: (I) sistema ergativo-absolutivo, (II) sistema nominativoacusativo e (III) sistema neutro.·
Sistema sintático

P¡ipéis sintático-semanticos
p

A

s

l. ergmivo-absolutivo

-0

-{ali}n

-0

II. nominativo-acusativo

-0

-a

111. neutro

-{a}n
-0

O padrao sintático ergativo se manifesta com os argumentos
representados por elementos nominais. O sintagma nominal que representa
o argumento nuclear mais prototipicamente agentivo (A) de urna
constru~ao transitiva (argumento ergativo) é marcado pelo morfema { a/i}n, distinguindo-se do outro argumento de urna constru~ao transitiva,
prototipicamente um paciente (P), e do argu~ento único de urna constru~ao
intransitiva (S) (argumentos absolutivos), que recebem o mesmo tratamento
morfológico: ambos sao marcados por -(?).
Comos clíticos pronominais, tem-se o padrao nominativo-acusativo:
Nas fun~6es de sujeito de urna constru~ao transitiva (A) e de sujeito de urna
constru~ao intransitiva (S), o clítico pronominal recebe a mesma marca
morfológica: o morfema -{a}n. O objeto direto de urna constru~ao
transitiva (P) recebe um tratamento diferenciado: nenhum clítico
pronominal é empregado nessa fun\:aO.
Formas pronominais livres co-ocorrem com clíticos pronominais,
como argumentos acusativos. Nessa fun~ao., os pronomes livres apresentam
urna cisao: a la. e a 2a. pessoas do singular sao marcadas por -a, ao passo
Pertencente ~ família lingüística pano, o caxinauá (hantxa kuin) é falado por cerca de 5.000
mil pessoas, a saber: 3.964 no Brasil e 1400 no Peru (ISA, 2001: 12). Essa sociedade pano
ocupa um vasto território fronteiri \:O entre o Brasil e o Peru, na bacía dos rios Juruá-Purus.
1
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que as quatro pessoas do pluraI2 recebem urna marca -íí?. Em posi<;ao inicial
do enunciado~ os pronominais Iivres funcionam como tópicos, nao tendo,
portanto, status de argumentos nucleares.
A 3a. pessoa do singular nao se manifesta morfologicamente, podendo ser representada por um morfema -íí?, qualquer que seja sua fun<;ao sintática, revelando a opera~ao de um sistema neutro. A 3a. pessoa pode, no
entanto, ser indicada pelo pronome demonstrativo ha, também de acordo
com o sistema neutro. Há evidencias de que a forma ha tenha operado de
acordo com o sistema nominativo-acusativo em es~ágio anterior de
desenvolvimento
do caxinauá.
.
.
Nas se~oes que se següem examinamos os diferentes padro~s morfosintáticos de marca<;ao de caso observados no caxinauá. 3·

2. SISTEMA ERGA TIVO-ABSOLUTIVO

1. s·1stema ergativo ( nomes )

Caso ergativo
.

A-[a/i}n

Caso absolutivo
S/P-íí?

2.1. O MORFEMA -[a/i}n

O caso ergativo é marcado pelo morfema -{ali }n. Para esse
morfema, postulamos como forma de base o sufixo -an, que apresenta dois
alomorfes: -in e -n. A forma -an sufixa-se ao termo argumental com sílaba
final travada CVC, tendo como vogal nuclear um segmento nao anterior. 4
2

O caxinauá diferencia duas 3as. pessoas do plural (ver adiante, nota 9)
Os dados aquí analisados sao de primeira mao e foram coletados sobretudo em comunidades caxinauá do rio Curanja, afluente do alto rio Purus, no Peru. Por facilidade de impressao, a transcri9ao fornecida segue o sistema fonológico, mas nao utiliza o sistema de nota9ao
do IPA. Essa língua conhece quatro vogais (a,~ (vogal central média), i, u) e quatorze consoantes (p, t, tx (oclusiva palatal surda), k, b, d, y (oclusiva palatal sonora), s, x (retrotlexa
surda), h, ts, m. n. w).
4
As seguintes abreviaturas sao utilizadas nas glosas: l = primeira pessoa; 2 = segunda
pessoa; 3 = terceira pessoa; ass l = assertivo em que o enunciador se responsabiliza pelo que
enuncia; ass2 = assertivo em que o enunciador retoma o que o co-enunciador enuncia; com
= comitativo; compl = aspecto completo (processo acabado); dat =dativo; dir = direcional ;
gen= genitivo; hab =habitual; fac = factitivo ; inf = infinitivo; ínter= interrogativo; instr =
instrumental; loe = locativo; med = mediativo; nzr = nominalizador; or = orientador argumentativo; pi= plural; proc = processo (progressivo); rec =recíproco; refl =reflexivo; resul
= estado resultante; sg = singular; SV =substituto verbal. Nos tres sistemas sintáticos identificados no caxinauá, os argumentos verbais serao glosados de acordo com a grade terminológica empregada para os tres papéis sintático-semanticos: A, Se P.
3

73

Atas do 1 Encontro Internacional do GTLI da ANPOLL

(1) a. kanian-an
xau-r/J
keyu-a-ki
cachorro-A
osso-P comer-resul-ass 1
'O cachorro comeu o osso.'

b. amen-an

atsa-r/J

pi-a-ki

capivara-A
macaxeira-P
'A ca pi vara comeu a macaxeira.'

c. samun-an

bake-r/J

comer-resul-ass 1

keyu-a-ki

abelha.rainha-A
crian9a-P
'A abelha rainha picou a crián9a.'

morder-resul-ass 1

A forma -in é resultado de harmonía vocálica. O sufixo -in se associa
a bases nominais com sílaba final CVC cujo núcleo vocálico é a vogal
anterior. Exce<rao regra encontra-se como termo ain > ain-an 'esposa'.

a

(2)

a. yaix-in

bake-r/J

tatu-A
crian9a-P
'O tatu viu a crian9a.'

uin-a-ki
olhar-resul -ass 1

b. ixnún-in
isa-r/J
keyu -a-ki
gaviao.rei-A pássaro-P comer-resul-ass l
'O gaviao rei comeu o pássaro. '

Em palavras com sílaba final CV, a forma -an associa-se somente a
bases terminadas em vogais altas: #Ci e #Cu. Nos dados disponíveis,
. entretanto, -an aparece apenas em dois itens Iexicais com sílaba final #Ci:
ui 'chuva' e badi 'sol'. Com o primeiro elemento, a forma -an é obrigatória
(3a), com o segundo, ela é facultativa, podendo alternar livremente com -n
(badi-anlbadi-n). Essa alternancia também ocorre com a sílaba final #Cu
(3b, 4a).
(3) a. ui-an
bake-r/J
niatxa-a-ki
ch uva-A
crian9a-P
'A chuva molhou a crian9a.'

molhar-resul-ass l

b. ainbu-an
huni-r/J
mulher-A
homem-P
'A mulher olhou o homem.'

5

uin-a-ki
olhar5-resul-ass1

Conforme o contexto, o lexema uin designa 'ver', 'olhar', 'observar', 'visitar'.
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Nos demais casos cuja sílaba final é do tipo CV, a forma reduiida -n
marca o caso ergativo. No caxinauá moderno, essa forma é a mais produtiva.
(4) a. ainbu-n

/¡ Ull i-r/J

uin-a-ki

mulher-A
homem-P
'A mulher olhou o homem.'
b. huni-n

ainbu-r/J

c. bake-n

ai11bu-(IJ

olhar-resul-ass l

¡O homem olhou a mulher.'

uin-a-ki

uin-a-ki

'A crianc;a o lhou a mulher. '

De forma geral, na literatura pano, essa marca de caso é interpretada
como nasalidade vocálica. De fato, os dados do caxinauá também mostram
que a consoante nasal coronal /ni em fi~al absoluto de sílaba nasaliza a
vogal que a precede, nao se realizando foneticamente no seu ponto de
articula~ao.' O sufixo -{ali}n segue a mesma regra, nasalisando a vogal que
o antecede.

2.2. MANIFEST A(ÓES DO P ADRÁO ERGATIVO

O sistema ergativo-absolutivo ocorre em argumentos representados
por nominai s. Os exemplos em (5) mostram que nomes na fun~ao de A
recebem urna marca ergativa (-{ ali}n) , ao passo que nomes na fun~ao de S
e P recebem urna marca absolutiva (-~).
(5) a. na

bake-n

ainbu -fJ

uin-nlis-ki

dem
crian9a-A
mulher-P
olhar-hab-assl
'Esta crian9a sempre olha a mulher.'
b. ainbu-n
na
bake-fJ
mulher-A
dem
crian9a-P
'A mulher sempre olha esta crianc;a.'

olhar-hab-ass 1

c. bai-anu

nieste

na

ainbu-fj

uin-1nis-ki

ro9ado-dir
dem
mulher-S
só
'Esta mulher sempre vai só ao ro9ado.'

ka-niis-ki

ir-hab-ass l

de mais de um núcleo em fun~ao de A, indicado pela
conjun~ao aditiva inun 'e', o sufixo -{ali}n associa-se ao segundo elemento
argume.ntal :
Na

presen~a

(6) paku

mun

haiidu-n

hatu-n

bai-r/J

paku e
haidu-A
3pl-gen
ro9ado-P
'Paco e Jairo sempre queimam o roc;ado deles. '
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Em sintagmas nominais em fun<;ao de A, a marca ergativa se associa
ao termo determinante:
,
(7) bake

pixta-n
yukan-f/J
xea-a-ki
crianya pequeno-A
goiaba-P
absorver-resl-ass 1
'A criancinha sempre come goiaba.'

O valor aspecto-temporal nao interfere na marca<;ao de caso. Os
enunciados em (5-7), especificados por -mis, marca de evento habitual, sao
construídos numa base ergativa. Outras
marc·as aspecto-temporais
sao
,
.
observadas em constru<;oes ergativas. E o caso do sufixo -xu, que indica
processo acabado (designado pela glosa compl(eto)) em (8a); ou da
combina<;ao entre o morfema temporal -xin6 e o morfema aspectual de
estado resultante -a em (8b ), denotando a<;ao realizada em momento
anterior ao ato de enuncia<;ao; ou ainda do sufixo -ai em (8c ), que indica
processo em desenvolvimento, concomitante ao ato de enuncia<;ao. Em
todos esses tipos de enunciados, opera o sistema ergativo.
(8) a. ainbu-n

bake-fJ
uin-xu-ki
mulher-A
crianya-P
olhar-compl-ass 1
'A mulher olhou a crianya.'

b. ainbu-n

bake-p
uin-xina-ki
mulher-A
crianya-P
olhar-resul-assl
'A mulher olhou a crianya.' (ontem ou há alguns días atrás)

c. ainbu-n
bake-p
uin-at
mulher-A
crianya-P
olhar-proc
'A mulher está olhando a crianya.'
Constru<;oes marcadas por morfemas que remetem ao recíproco
(name ou -nanan) ou ao reflexivo (-k-), afixados ao verbo, sao construídas
como intransitivas. Assim, na voz recíproca, participantes cujo papel
semantico pode alternar entre agente e paciente sao marcados como S, isto
é, como argumentos absolutivos.
O sufixo temporal -xin expressa que urna a~ao se realiza a noite: en mía uin-xin-ai 'eu te
vejo/visito a noite'. A combina~ao entre o sufixo -xin e o morfema aspectual de valor estativo -a remete a urna a~ao ocorrida a partir da noite anterior ao momento de enuncia~ao: en
mía uin-xin-a-ki 'eu te vi/visitei'. A interpreta~ao literal sugere a seguinte leitura: 'estou no
estado resultante de ter te vi.sto/visitado (em um momento anterior ao diada enuncia~ao)' . A
combina\ªº -xina reali.za-se como [Jia] quando associada a um verbo monossilábico.
6
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.

(9) a. paku-n
haidu-'1
txatxi-mis-ki,
txatxi-ti
paku-A
haidu-P
furar-hab-assl,
furar-nzr
(lit. Paco sempre fura J airo com furador/seringa)
'Paco sempre dá inje~ao no Jairo.'

b. paku-fJ txatxi-name-mis-ki
paku-S
furar-rec-hab-ass l
'Paco dá inje~ao (em. alguém que por sua vez dá em Paco)'
(10) a. paku-n

madia-fJ uin-mis-ki,
kolombiana-anua-dan
paku-A
Madia-P
visitar-hab-assl
· kolombiana-dir-dan7
'Paco sempre visita Maria, em Colomt:?iana.'

b. paku
inun
m.adia-fJ uin·-nanan-mis-ki
. paku
e
Madia-S
visitar-rec-hab-ass 1
'Paco e Maria se visitam.'

O mesmo acontece em constrw;oes reflexivas. Elas sao construídas
como intransitivas, de modo que o participante único recebe a marcac;ao do
caso absolutivo:
( 11) a. huni-n
paku-fJ
txatxi-a-ki,
homem-A paku-P
furar-resul-assl,
'O hornero furou Paco com a faca.'
b. huni-11
txatxi-ki-a-ki,
homem-S .furar-retl-resul-ass 1,
'O homem se furo u com a faca.'

nupe-wen-dan
faca-instr-dan

nupe-wen-dan
faca-instr-dan

Em (12), o lexema verbal betxu 'lavar.o.rosto' tem o complemento
incorporado semanticamente. Numa constrw;ao reflexiva, o verbo é
intransitivizado; o argumento único leva, pois, a marca de caso absolutivo:
(12) a. paku-n
haidu-fJ
betxu-mis-ki
paku-A
haidu-P
lavar.o.rosto-hab-ass l
'Paco lava o rosto de Jairo.'
b. paku-11
betxu-ki-mis-ki
paku-S
la var.o.rosto-refl-hab-ass 1
'Paco lava o seu (próprio) rosto.'

7

Morfema em estudo.
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Nomjnais que designam fenómenos da natureza como badi 'sol', niwe
'vento' e ui 'chuva' apresentam propriedades de agentividade, recebendo a
marca~ao de caso ergati vo:
( 13) a. badi-n
bake-fJ
ku-inia-ki,
xuku-ai
8
sol-A
crian9a-P queimar-üna -assl,
descascar-proc
'O sol queimou a crian9a, (e agora) ela está descascando .'

b. ui-an
bai-fJ
matxa-a -ki
chuva-A ro9ado-P
molhar-resul-ass 1
' A ch uva molhou o ro9ado. '

Elementos inanimados como 'pau' e 'faca', ao contrário, sao
deprovidos de propriedade agentiva, ocorrendo apen~s como P, isto é,
como participantes que sofrem a a~ao. Isso pode set observado em (14b),
onde A nao se manifesta morfologicamente (ver 3.3 adiante) e hi 'pau' só
pode ·ser inter¡)retado como P, nao como S ou A.
(14) a. huni-n
hi-fJ
menu-m is-ki
homem-A
pau-P
queimar-hab-assl
'O homem sempre queima pau.'

b.

~

hi-fJ

nienu-nús-ki

3sg.A
pau-P
queimar-hab-assl
'Ele sempre queima pau.'
'*O pau (sempre) queima. '

Vale notar que, em alguns casos, a morfologia pode nos levar a urna
interpreta~ao errónea do significado. Por exemplo, em constru~oes com
argumentos oblíquos, também marcados pelo morfema -n. Em (15a), xaxu
'canoa' recebe a marca de caso instrumental, que pode ser conf~ndida com a
marca de caso ergativo, dado a ausencia morfológica de A (ver 3.3). Já em
(15b), o argumento xaxu só pode ser interpretado como instrumental, na
medida em que recebe urna marca distinta do morfema ergativo.
(15)

a.~

xaxu-n

ka-ai

3sg.S canoa-instr ir-proc
'Ele está indo de canoa.'
(*a canoa está indo embora)

8

Valor aspecto-temporal em estudo.
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b. ~
xax u-wen · ka-ai
3sg.S canoa-instr ir-proc
'Ele está indo com a canoa.'

3. CISÓES NO PADRÁO ERGATIVO
3. 1. SISTEMA NOMINATIVO-ACUSATIVO

II

.)
s·istema nom1nat1vo ( argumentos pronom1na1s
Caso nominativo
A, S-{a}n

Caso acµsati vo
P-a (singular)
P-~ (plural)

A língua caxinauá apresenta clític,os pronominais marcados por { a}n, que podem ser empregados tanto cóm referencia a A quanto com
referencia a S. Nenhum clítico é empregado para marcar P. Falta a esse
sistema a forma correspondente a 3a. pessoa do singular. O sistema de
clíticos pronominais póde ser observado no quadro abaixo.
1 tcos pronom1na1s
Singular
1
2

e-n

.
m1-n
0

3

Plural

nu-n
ma-n
hatu-n (pi. ho)'J
habu-n (pi. he)

Tratando S e A distintamente de P, os clíticos pronominais operam
de acordo com o sistema nominativo-acusativo. Nomes na fun~ao de P
recebem a marca -~ de acusativo. Como mostramos exemplos a seguir:
( 16) a. bai-anu

e-n
nzeste
ro9ado-dir
l sg-S só
'Eu sempre vou só ao ro\:ado.'

b. e-n
bake-fJ
l sg-A
criarn;a-P
'Eu sempre observo a crian9a. '

9

ka-1nis-ki
ir-hab-ass l

uin-mis-ki
observar-hab-ass 1

O caxinauá di fere ncia duas 3as. pessoas do plural: hatu e habu. O enunciador emprega a
forma hatu para se referir as pessoas do seu núcleo social. A forma habu tem um sentido
genérico. Essas formas sao designadas, respectivamente, como 'plural homogeneo' e 'plural
heterogeneo'.
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c. nii-n
bake-fJ ·
uin-1nis-ki
2sg-A
crian9a-P
observar-hab-assl
' Voce sempre observa a crian9a.'
d . nu-n
bake-fJ
uin-mis-ki
lpl-A
crian9a-P
observar-hab-assl
'Nós sempre observamos a crian9a.'

e. ma-n
bake-fJ
uin-mis-ki
2pl-A
crian9a-P
observar-hab-assl
'Voces sempre observam a crian9a.'
f. hatu-n
bake-~
uin-mis-ki
3pl.ho-A
crian9a-P
observar-hab-as·s 1
'Eles sempre observam a crian9a' ,

g. maxt-n,

hatu-n

uxa-mis-ki

praia-loc
3pl.ho-S
'Eles sempre dormem na praia.'

dormir-hab-assl

Pronominais livres podem co-ocorrer com clíticos pronominais, na
fun~ao de P, como argumentos acusativos. Nessa fun~ao, os pronome livres
apresentam urna cisao: no singular, eles sao marcados por -a. 10 No plural,
entretanto, eles recebem urna marca -~. Cabe notar que, na fun~ao de P, as
duas 3as. pessoas do plural sao obrigatórias (18c-d).
( 17) a. rni-n
e-a
u1n-a1
2sg-A lsg-P observar-proc
'Vocé está me observando.'

b. e-n

nú-a

uin-ai

2sg-A
l sg-P observar-proc
'Estou te observando.'
(18) a. 1na-n
1iuk11-f1
u111-a1
'
2pl-A
1pl-P observar-proc
'Voces estao nos observam.'

10

Postula-se aqui que somente no singular o acusativo seja marcado pelo morfema -a. Essa
interpreta~ao se deve a ocorrencia das formas de base desses pronominais sempre como
e- 'lsg', mi- '2sg' e ha- '3sg', quando outros morfemas de caso lhes sao agregados. Exemplificamos a la. pessoa: e-be (lsg-com) 'comigo', e-ki (lsg-ablativo) 'de mim', e - 11·e11 (lsgcaus) 'por minha causa', e-n (lsg-nom) 'eu, nominativo', e e-a (lsg-ac) 'me'.
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b. nu-n

rriatu-fJ

uu1-ai

1pi-A
2pl-P
observar-proc
'Nós estamos observando voces.'

c. mi-n
hatu-fJ
uzn-at
2sg-A
3pl-P
observar-proc
'Voce estao observando-os.'
d. e-n
habu-fJ
uui-at
lsg-A
3pl-P
observar-proc
'Eu esto u observando-os.'

Os exemplos a seguir mostram a ocorrencia de clíticos pronominais
em enunciados mais complexos:
( 19) ikis,

,

~gora,

e-n

nú-n

111a

~

xuxa-xun-a-ka,

2sg-A

já

3sg-P

curar-OR-resul-ass2,

benüna haida-ai,

l sg-S
contente
muito-proc
'Agora, voce já o curou, estou muito contente.'
(20) e-n

ninka-xina-ki,

e-n

xinan-ai:

lsg-A

escutar-asp-ass l,

lsg:.A

pensar-proc:

e-n

mawa-L

dabanan,

i -xina-ki

l sg-S morrer-inf temer
SV-resul-assl
'Eu escutava, eu pensava: eu estou com medo de morrer.'

Nessa língua de estrutura mista, um mesmo morfema -[a/i}n marca
tanto o argumento que assume as func;oes gramaticais de A e S, no caso
nominativo, quanto a func;ao gramatical de A, no caso ergativo. Por outro
lado, a mesma forma -~ codifica a func;ao de P, marcando o caso
absolutivo, em construc;oes ergativas, e o caso acusativo, em construc;oes
acusativas. Excec;ao feíta aos pronomes livres de la. e 2a. pessoas do
singular, que sao, no caso acusativo, codificadas por -a (e-a 'lsg', mi-a
'2sg').
3.2. PRONOMES LIVRES NA FUN<;AO DE TÓPICO

Os pronomes livres podem funcionar como tópicos, quando ocupam
a posic;ao inicial no enunciado. Nessa posic;ao, urna forma pronominal livre
recebe a marca -[a}n, quando ca-referente a A, e a marca -a (la. e 2a. pessoas do singular) ou -~(plural), quando ce-referente a Se P, revelando urna
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marca~ ao de base ergativa 11• Como tópicos, as formas livres co-ocorrem

comos clíticos pronominais, marcados pelo caso nominativo. O sistema de
pronominais livres e respectivas marcas de caso pode ser observado no
quadro abaixo.
Pronomes livres
Singular

s

A

l.

2.

e

.
nu

Plural

-an

e
m1•

s

A

-a

3.

nuku
matu
hatu
habu

-n
-n

nuku
matu
hatu
ha bu

·9'
-9'

Exemplos da ocorrencia de pronoll)es li vres funcionand.o como
tópicos, co-referentes a argumentos nominatívos, podem ser observados em
(21-24).
(21) a. e-an ,

e-n
lsg-A.TOP,
lsg-A
'(Eu,) eu matei paca.'

tsaka-a-ki
matar-resul-ass 1

anu-~

paca-P

b. e-a ,

bai-anu
e-n
l sg-S.TOP,
ro9ado-dir
l sg-S
'(Eu,) eu estou indo ao ro9ado.' ·

(22) a. nti-an ,
1ru-n
anu - ~
2sg-A.TOP, lpl-A
paca-P
'Voce, voce matou paca.'

ka-ai
1r-proc

tsaka-a-ki
matar-resul-ass 1

b. mi-a,
bai-anu
tnt-n
l sg-S.TOP,
ro9ado-dir
2sg-S
'Voce, voce está indo ao ro9ado.'
(23) a. nuku-n ,
nu-11
anu-~
!pi-A.TOP,
lpl-A
paca-P
' Nós, nós matamos paca.'

b. nuku-~,
bai-anu
nu-n
lpl-S.TOP,
ro9ado-dir
lpl-S
'Nós, nós estamos indo ao ro9ado.'

I •

11

ka-ai
tr-proc

tsaka-a-ki
matar-resul-ass 1

ka-ai
1r-proc

De acordo com Loos ( 1999:24 1), formas pronominais livres fu ncionam como pron. 1es

enfáticos e também operam sobre urna base ergativa em capanauá.
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(24)

a. hatu-n, .

hatu-11
3pl-A.TOP,
3pl-A
'Eles; eles matam paca. ~

tsaka-a-ki
matar-resul-ass 1

anu-(t)

paca-P

hatu-(j)
b. hatu-fJ,
bai-a11u
3pl-S.TOP,
roc;ado::a'ír
3pl-S
'Eles, eles estao indo ao ro\:ado.'

bu-ai
. 12
1r -proc

Pronomes livres na fun<;ao de tópico nao tem status de argumento
verbal. Embora apresentando vestígios de urna marca<;ao de base ergativa,
tais formas podem co:.ocorrer, sem problemas, com argumentos
nominativos. Cabe notar que a 3a. pessoa do plural apresenta urna forma
homófona tanto para o pronome clítico q9anto para o pronome livre.
Assim como ocorre comos pronoines livres em fun~ao de tópico, o
pronome ·interrogativo 'quem' obedece ao padrao ergativo-absolutivo,
recebendo, em urna constru~ao transitiva, a marca de caso ergativo -n (25),
e em urna constru~ao intransitiva, a marca -11? de caso absolutivo (26):
(25). tsua-n
e-n
piti-r)
quem-A
lsg-gen
comida-P
'Quem comeu a minha comida?'

p1-xu-111en

comer-compl-inter

(26). tsua-fJhu -xu-111en
quem-S
vir-compl-inter
'Quem chego u?'

Esses dados sugerem que, outrora, a língua conhecera um padrao ergativo, e
que ocorrera, mais tarde, urna cisao do sistema ergativo-absolutivo, em dire~ao ao
sistema nominativo-acusativo 13 .

3.3. Sistema neutro: 3a. pessoa do singular
111.a. Sistema neutro
1

Referentes A, S, P indicados

por~

12

Dois lexemas verbai s designam 'ir': ka e bu . Este últ imo emprega-se semente com a 3a.
ressoa do plural.
3
Fenómeno de mudan9a tipológica atestado em estudos diacrónicos (Desd és, 1990:248249, 26'5). O desenvolvimento de sistemas ergativos em sistemas acusativos é observado,
por exemplo em cho!, língua ameríndia, ou ainda em georgiano, língua do Cáucaso do Sul
(Comrie, 1978).
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A 3a. pessoa do singular nao se manifesta morfologicamente como
argumento nuclear. A sua ausencia morfológica é a própria indica<;ao de
sua presen<;a semantica. Em (27b), urna constru<;ao transitiva, só A está
presente morfologicamente. A leitura dessa constru<;ao implica a presen<;a
de um P, interpretado como 3a. pessoa do singular, representada por í(). Em
(28b), o argumento P se manifesta morfologicamente, senda A interpretado
como 3a. pessoa do singular, manifestada pela marca í(). Já em (28c), o argumento ausente, também codificado por um morfema -í(), desempenha a
fun~ao de S.
(27) a. hawa

mt-n
wa-ai?
que
· 2sg-A
fazer-proc
'O que é que voce está fazendo?'

b. e;n
~
utn-at
l sg-A
3sg.P
observar-proc
' Estou observando-o.'

(28) a. hawa
~
{w}a-men ?
Que
3sg-A
fazer-inter
'O que é que ele está fazendo?'
b. ~
e-a
utn-at
3sg.A
l sg-P
o bservar-proc
'Ele está me o bservando.'

c. bai-anu
~
ka-iki-ki
ro9ado-dir
3sg.S
ir-med-ass l
'(Parece que) ela está indo ao ro9ado. '

Esses dados mostram que a 3a. pessoa do singular nao se realiza
morfologicamente na fala real , podendo ser recuperada pelo contexto, seja
em fun~ao de A, seja em fun\:ª º de S, seja em fun<;ao de P. Na medidrl em
que a mesma marca morfologica í() é empregada para marcar os tres papéis
sintático-semanticos, tem-se que a 3a. pessoa do singular opera de acorde .
com o· sistema neutro.

ID. b. Sistema neutro
1 Referentes A, S, P indicados por ha (pronome anafórico/catafórico
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Em algumas línguas pano, segundo a literatura lingüística, a · forma
ha aparece como pronome de 3a. pessoa do singular (Dixon, 1994; Loos,
1999). De fato, o caxinauá conhece um pronome ha. Porém, sincronicamente .falando, trata-se de um pronome demonstrativo, de valor anafórico
ou catafórico, que também pode ocupar urna das diferentes posi~5es argumentais S(29), A(30) ou P(31 ):
(29) niai-n

ha
niesf.i
hu-111is-ki
terra-loc
3sg.S
só
vir-hab-ass 1
'Aquele (a quem referimos) vem a pé pelo caminho. '

(30) e-a
ha
a-1nis-ki,
hancawan e-n .
ain-an-dan
lsg-P 3sg.A fazer-hab-assl
falar.forte lsg-gen esposa-A-dan
'El a faz desse jeito para mim, min~a esposa fala alto/grosso (comigo). '
(3 1) nii-n ha

haska wa-nia-i-dan,
yusin ninka-is-nza-ki
14
2sg-A 3sg.P assim fazer-fac-i -dan, aprender escutar-hab-neg-assl
'Voce deve nao fazer isso assim, (voce) nao escuta para aprender.'

Em (32) o uso é de catáfora:
ha
a-1nis-ki,
hancawan e-n
ain-dan
(32) e-n
l sg-A 3sg.P fazer-hab-ass l falar.forte
lsg-gen esposa-dan
'Eu também fa~o o mesmo com ela, fal o forte com a minha esposa.'

Entretanto, ha parece ter-se cristalizado como forma única para todas
essas fun~6es, na medida em que nao recebe nema marca de nominativo
-{a}n nem a marca de acusativo -a, conforme se ve nos exemplos acima.
Da mesma forma que o morfema ~de 3a. pessoa do singular, ha opera de
acordo com o sistema neutro.
Tra~os de marca~ao nominati vo-acusativa na forma ha aparecem nas
constru~6es que expressam 'ele também'. Como se observa nos exemplos
abaixo, essas express6es ocorrem na pos i~ao de tópico e sao ce-referentes a
argumentos nominativos (33) ou acusativos (34).
(33) ha-n tsedi,
<O
bi-ai,
3sg-A também.TOP,
3sg.A
comprar-proc,
'Ele também, ele está comprando, coisas.'
(34) ha-a-di,

mabu-(,1)-dan
coisas-P-dan

bi-a,
mabu-(,1)-dan
3sg-P-também.TOP , 3sg.P 3sg,A comprar-proc,
coisas-P-dan
'
'Para ele também, ele está comprando, coisas.'

14

<O

(,!)

Valor aspecto-temporal em estudo.
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Parece que, em estágio de desenvolvimento anterior, a 3a. pessoa do
singular também operava de acordo com o sistema nominativo-acusativo,
juntamente com os outros clíticos pronominais. No falar contemporaneo,
atesta-se um sistema neutro somente na 3a. pessoa do singular: diferentes
papéis sintático-se manticos sao identificados justamente pela ausencia
lexical do pronome ou pela forma única ha.

4. A ANÁLISE DE DIXON (1994)
. Para finalizar, cabem algumas observac;oes a respeito da análise
proposta por Dixon ( 1994:86) e retomada por Payne (1977:-156-158), para
mostrar aa cis6es condicionadas pela natureza semantica do sintagma
nominal. Para isso, retomamos abaixo o quadro que Dixon apresenta para
. esquematizar as ~is6es do caxinauá.
A

s
o

-0
-0
-a
l st and 2nd
person pronouns

ha buha bu

Nasalisation

l.

-0

ltaa
3rd person pronoun

-~

proper names and common nouns.

Com os argumentos no minais, de fato, é o sistema ergativo que se
manifesta, coma marcac;ao de A através do sufixo -{a/i}n. Como vimos em
2.1, a consoante nasal /ni em coda si lábica nasali sa a vogal que a precede.
Razao pela qual, Dixon refere-se a esse sufixo como tra~o fonológico. Com
os argume ntos pronominais, ao contrário, o quadro que Dixon propoe apresenta problem_as. Primeiro, os pronomes de l a. e 2a. pessoas do singular e
do plural sao morfo logicame nte marcados por -~ na func;ao de A e S. Vimos acima que os clíticos pronominais do caxinauá sao marcados por -{a}n
tanto na func;ao de A quanto na func;ao de S, conforme o sistema nominati~
vo-acusati vo. Segundo, esse autor a presenta para a 3a. pessoa as formas ha
15
e habu , marcadas distintamente nos diferentes papéis gramaticais: habu-n
na fun~ao de A, habu -~ na func;ao de Se ha-a na func;ao de O, evidencian16
do assim um sistema triparti te para a 3a. pessoa • A análise dos dados do
caxinauá contemporaneo, aqui proposta, atesta um sistema neutro e nao um
sistema tripartite. De qualquer forma, tanto Dixon quanto Payne observam
15

a

O autor nao faz nen·huma referencia outra forma de 3a. pessoa do plural : hatu
Cabe informar que Dixon disp6c de dados caxinauá de segunda (Cromack) e de terceira
mao (M errifield et al), como sugerc a nota 15 (p. 86).
16
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que ern caxin~uá existe urna qLiebra no padrao sintático no que diz respeito
a 3a pessoa. Porén1, f:'.SSes autores nao se referen1 ~o fato de que a cisao se
dá especifican1ente na 3a. pessoa do singular:
5. CONCLUSÓES
A análise propost~ revela tres sisten1as de n1arca9ao das rela9oes

grarnaticais operando en1 caxinauá: o padrao ergativo-absolutivo, .o padrao
norninativo-acusativo e o padrao neutro.
O sisterna ergativo-absolutivo acorre con1 argurnentos representados
por non1es. O sisterna 110111 inativo-acusativo se rnanifesta no sisterna de
clíticos pronorninais. Pronon1es livres co-ocorren1 corn clíticos pronominais
corno argun1entos acusativos. Há, entretanto, urna cisao 'no que diz respeito
ao en1prego dos prono1nes livres: no singular, a n1arca de acu.sativo é-a; no
plural , o acusativo recebe a 111arca -e. En1bora operen1 nun1a base ergativa,
pronor11es livres en1 posi9ao inicial do enunciado nao te1n status de argu1nento nuclear. Eles funcionar11 con10 tópicos, podendo co-ocorrer cotn
e líticos pronorn inais ni arcados pelo caso acusativo.
A Ja pessoa do singular nao se 1nanifesta rnorfologicarnente corno
argun1ento nuclear. Os tres papéis sintático-sen1anticos A, S e P sao codificados pelo r11orfen1a e de 3a. pessoa do sing~Ilar, caracterizando a opera9ao
de un1 sister11a neutro. Há evidencias na língua de que, er11 estágio anterior
de desenvolvin1ento, a 3a. pessoa do singular tenha operado nurna., base
nor11 inativo-acusativa, juntan1ente con1 os outros el íticos pronorninais.
U111a generaliza9ao observada nas línguas do rnundo é que nas línguas ergativas o argurnento ergativo é o argun1ento n1orfologicarnente n1arcado, ao passo que nas línguas acusativas o argurnento rnorfologican1ente
111arcado é o acusativo. É interessante ver que, ern caxinauá 111oderno, tanto
o nor11 inativo quanto o acusativo apresen ta ni n1arcas n1orfológicas. Essa
característica diferenciada do caxinauá se explicaría pela seguinte hipótese:
o sister11a 110111 inativo-acusativo ter-se-ia origina.do do sisten1a ergativoabsolutivo, fen6n1eno con1u1nente observado ern estudos diacrónicos.
Estudos n1ais aprofúndados dos dados do caxinauá, assi1n con10 estudos con1parativos no an1bito da farníl ia pano, poden1 contribuir para un1a
classifica9ao tipológica das línguas desta farnília, no que diz respeito aos
diferentes siste111as envolvidos no estabelecin1ento das rela<;oes gra1naticais.
Agrade90 a Raquel Costa pela leitura crítica e cor11entários pertinen- ·
tes sobre o presente texto.
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Família Pano

Ergatividade cindida em Marubo
Raquel Costa

(Museu Nacional/ Uni versidade Federal do Rio de Janeiro)*

1.INTRODU<;ÁO

Estudos tipológicos desenvolvidos nas tres últimas décadas levaram
a um conjunto de generaliza<;6es envolvendo as línguas ergativas. Entre
elas, a presen<;a constante de cis6es, condicionadas por .fatores semanticos
ou sintáticos (Silverstein 1976; Comrie 1978; Dixon 1979, 1994; Mithun
1991). Nas línguas Pano, essa di versida~e também se manifesta. Como
contribui<;ao aos estudos tipológicos dessa família lingüística, pretendemos,
neste trabalho, abordar os diferentes sistemas de organi za~ao das rela<;oes
gramaticais que operam na língua Marubo, mostrando, ainda, urna nova
proposta de análise, com rela<;ao ao emprego dos c líticos pronominais.
A língua Marubo é falada por quatro grupos que habitam a regiao do
Vale do Javari , localizado na regiao do Alto Solimoes, no extremo oeste do
estado do Amazonas, na fronteira entre Brasil e Peru. Todos os dados
apresentados neste estudo foram fornecidos por Pa'naN e Pi'naNpa,
falantes da comunidade Sao Sebastiao, localizada no rio Curu~á, afluente
da margem direita do rio Javari.
Na se~ao 2, descrevemos as estratégias de marca~ao de caso
utilizadas pela língua, assim como as manifesta~oes da ergatividade em
Marubo. Apresentamos, em seguida, dois tipos de cisoes do padrao
ergativo: a cisao condicionada pe lo sistema de tempo, aspecto e
modalidade, na qual opera o sistema nominativo-acusati vo (se~ao 3), e a
cisao condicionada pela natureza semantica do argumento verbal, com a
opera~ao do sistema agente-paciente (se~ao 4 ). As conclus6es ma1s
importantes a lcan~adas neste estudo sao sintetizadas na se~ao 5.
2. SISTEMA ERGATIVO-ABSOLUTIVO
2. 1. ESTRATÉGIAS DE MARCA<;AO DE CASO

O sistema de marca~ao de caso em Marubo é do tipo ERGATIVOABSOLUTIVO (ver Costa 1992, 1998, 2000b), sistema no qual argumentos
nucleares sao categorizados como ergati vos e absolutivos. A categoría er• Este trabalho está vinculado ao do projeto de pesquisa Aspectos da Gramática Marubo
(Pano): Uma Abordagem Sincronico-Diacronica, desenvolv ido no Museu Nacional/UFRJ,
com apoio financeiro da FA PERJ (Processo E-2611 72.031/2000).
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· gativa é reservada ao participante ·mais agentivo de urna ora~ao transitiva
(A), enquanto a categoria absolutiva representa o outro argumento nuclear
da ora~ao transitiva (P) ou o argumento nuclear único de urna ora~ao intransitiva (S). (Abordagens a ergatividade podem ser vistas, por exemplo,
em Comrie 1978; Dixon 1979, 1994; Mithun 1999). A manifesta~ao da
ergati vidade em Marubo pode ser observada em 1. 1
t

(1) a.

va 1kw
va' ki-N

y
1

?1sú'>
'isu-0

y_ty

1

yn mama 1katset
'yamama-'katsai

crian\a-ERG macaco-ABS . matar-FUT
'O menino matará o macaco.'

th

y

b. 1vaku1
1
vaki-0

nu'küat
nu'ku-ai

crian\:a-ABS chegar-PRES/tM
'O menino está chegando/chegou.'

O caso ABSOLUTIYO é marcado por 0. O caso ERGATIYO varia em
forma, dependendo da estrutura morfológica e da estrutura métrica do
sintagma nominal ao qual se afixa. 2 As mesmas estratégias sao usadas para
marcar os casos LOCATIVO, MEJO, INSTRUMENTAL e GENITIYOPOSSESSIYO. A marca~ao ergativa se manifesta ainda em pronomes livres,
em todas as pessoas, no singular e no plural.
1

As seguintes abreviaturas aparecem nas glosas: ABS = absolutivo; AC = acusativo; AGT =
agente gramatical; AUX = auxiliar; CONT = contínuo; DEM = demonstrativo; DIM = diminutivo; DIR = dire~ao; ENF =enfático; ERG= ergativo; FOC =foco; FUT =futuro; I =intransitivo;
IM = passado immediato; IM POS = impossibilidade; INSTR =instrumental; INT = interrogativa;
LOC = locativo; MODO= modo; MEIO = meio; NEG = nega~ao; NOM =nominativo; NOMIN =
nominalizador; PERM =estado permanente; PL = plural; POSS = possessivo; NP = nome próprio; POSS = possessivo; PRES = presente; PROV = proveniencia; REC = passado recente; REFL
= reflexivo; REM = passado remoto; RES = rcsultativo; se = singular; T = transitivo; vis =
visível; 1, 2,3 = primeira, segunda, terceira pessoas. Hi fen (-)i ndica afixo; sinal de igual(=)
indica clítico; dois pontos (••) indicam pausa breve.
2
Como se pode ver pela transcri~ao fonética, o acento em Marubo é caracterizado pela
altura, dura~ao e intensidade máximas, sendo a altura o principal correlato, coforme indicado pelas eleva~6es e quedas na primeira linha ( Dura~ao e intensidade sao previsíveis a partir
da altura). Levando em conta a co-existencia de troqueus e iambos silábicos, tanto no caso
absolutivo quanto no caso ergativo, assim como as alternancias trocaico-iambicas resultantes da marca~ao de caso, assumimos que o Marubo é urna língua trocaico-iambica (ver
Costa 2000a).
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2.1.1. O sufixo · 'N
Esse tipo de marca<;ao de caso consiste na nasaliza<;ao da vogal final
da base nominal. Isso é interpretado como a realiza<;ao fonética do
morfema de ergatividade - 'N, urna nasal sem local que, ao se afixar a base,
trava sua sílaba final, propiciando a nasalizac;ao da vogal precedente. Esse
tipo de marca<;ao é encontrado em monossílabos, troqueus dissilábicos,
trissílabos e compostos poli ssilábicos.
A grande maioria das palavras simples do !vfarubo, na sua forma de
cita<;ao, é constituída por troqueus, isto é, dissílabos com a primeira sílaba
_acentuada. Quando elas sao marcadas pelo mor_fema ergativo, entretanto, o
acento se transfere da prime ira para a segunda sílaba.
(2) 'kama

ka'ma-N 'kiNpu-0 'kini=a-vai
' nome próprio'
NP-ERG
cyia-ABS
pintar=AUX.T-REC
''Kama pintou a cuia.'

Nos outros casos, a marcac;ao de caso se faz apenas através da nasaliza<;ao vocálica resultante da afixa<;ao do morfema ergativo - 'N. A proeminencia silábica nao se altera, qualquer que seja a sílaba acentuada. 3
(3) vu
'nome próprio' 'vu-N
'NP-ERG'
'takari
'galinha'
·· 'takari-N
'galinha-ERG'
mi'mawa
' nome próprio' mi'mawa- N
'NP-ERG'
ki'ya- raNtJa 'aviao'
ki'yaraNtJa-N 'aviao-MEIO'
1

1

n
n

2.1.2. O sufixo · V.11 1
O sufixo • V.AJ é constituído por nasal coronal mais vogal alta sem
local. Esse sufixo é representado como - hV_A,, onde -Al representa [-aberto
4
l], um alto grau de abertura (ver Clements e Hume 1995). Esse tipo de
marca<;ao ocorre em dissílabos iambicos com a vogal final já nasalizada,
isto é, com a sílaba final travada por nasal sem local. Com a afixa<;ao do
morfema ergativo, o acento se transfere da segunda sílaba para a primeira.
A vogal alta do sufixo assimila o tra<;o de local da vogal final da base no3

Vale notar que a palavra para ·aviao' é um composto formado pelas raízes ki'ya ' longo ' e
'raNtfa 'barco'. Como se vé em 5, o acento da segunda rai z submete-se ao acento da primeira. Em Costa (2000a), propomos que, após a atribui~ao de acento na camada do composto,
através da aplica~ao da Regra Final a Esquerda (ver Hayes 1995), os compostos sao reanalisados como formas únicas com preeminencia inicial.
4
Assumimos, seguindo Clements e Hume ( 1995), que os mesmos conjuntos de tra~os caracterizam consoantes e vogais.
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minal. Os exemplos abaixo mostram que, se a vogal precedente é [dorsal],
o sufixo se superficializa como [ni] (5b-c); se a vogal precedente é [coronal], ele se superficializa como [ni] (5d). 5
(4) ka 1maN

'orn;a'

(5) a. /ka 1maN/

'kamaN-nV.01 1wakapaSa-0 1a-ka
AUX.T(beber)-PRES/IM
água-ABS
on9a-ERG
'A on9a está bebendo água.'
'on9a'

['kamünI]

b. /miN'SuN/

'curupira'

[

c. /ri'kiN/

'nariz'

[

d. /yu'fiN/

'espírito, alma'

['yüjtn1]

'on9a (ERG)'

1

'curupira (ERG)'

1

'nariz (meio)'

m1SiinI]

rlkini]

'espírito (ERG)'

2.1.3. O sufixo - pa
O sufixo - pa é afixado a iambos dissilábicos terminados em sílaba
aberta. Simultaneamente, o acento-da segunda. sílaba· s~· traaj~;e para a
. .
.
.......
pnme1ra.
.
(6) sa'ba

NP

1
'saba-pa 1ia':0
taki=a-vai
\
NP-ERG
l:SG-ABS ajudar=AUX.T-REC
'sa'ba me ajudou.'

Os exemplos acima mostram que o Marubo utiliza tanto a morfologia
quanto o acento como estratégias de marca\ao_de caso. A alternancia
acentual em raízes dissilábicas pode ser atribuída ao acento veiculado pelo
morfema ergativo.6 Como o acento primário é atribuído a primeira ou
segunda sílaba da palavra, o acento do morfema ergativo nao se
superficializa em palavras com mais de duas sílabas.

5

Para as formas - 'Ne - hV .AJ postulamos - 'N como representa\:ªº subjacente, sendo a fo rma
V .AJ obtida po r epentese.
.
6
As alternancias acentuais associadas a marca\:ªº de caso nao sao observadas em outros
processos de sufixa\:aO, embora padroes acentuais alternantes em al gumas raízes verbais
distingam entre o uso transiti vo e intransitivo (ver Costa 1992). Por outro ladó, a nasaliza\:ªº
vocálica, combinada a altera\:oes vocálicas a ela associadas, pode ser vista como um processo geral na língua, condicionado pe lo contato de vogal com consoante nasal imedi atamente
seguinte.

-n
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2.2. MANIFESTA<;OES DO PADRÁO ERGATIVO: PRESENTE,
PASSADO E FUTURO

A marcac;ao ergativa se manifesta em
nomes
e pronomes livres, em
,
.
todas as pessoas, no singular e no plural. E empregada no presente, passado
e futuro, para se referir a situa~6es dinamicas (eventos e processos). Eventos e processos sao codificados da mesma forma em Marubo, isto é, nao há
distin~6es aspectuais no que diz respeito a a~6es completas e a~6es em
progresso. O tempo presente é codificado morfologicamente pelo sufixo ai, que indica PRESENTE MOMENTÁNEO ou PASSADO IMEDIATO (o passado
de hoje). Esse sufixo é empregado para se referir a ac;oes que acontecem (7)
· ou aconteceram (8) hoje/agora, podendo incluir o sentido PROGRESSIVO e
HABITUAL (9 e l 0).

nami-0 1pi-ai
2PL-ERG carne-ABS comer- PRES/IM
'Voce come carne.'

(7) ma'tu-N

1

(8) tJa'nu-N maN 1siN-0 'paki-ai

NP-ERG
cuia-ABS
derrubar-PRES/IM
''tJanu derrubou a cuia.'
(9) ma'ya-N 'pani-0

'kiki-ai
NP-ERG
rede-ABS tecer-PRES/IM
''maya está tecendo rede.'

(10) nu'ki-N 'nami-0 nuN- 1pi-ai Ja'va'tuNtuNta'kima

lPL-ERG carne-ABS lPL.AGT-comer-PRES/IM todo día
'Nós comemos carne todo día.'

Vários marcadores temporais podem codificar o tempo PASSADO,
subdividido em vários graus de distancia na escala temporal (cuja ponto de
referencia é o momento da fala). Como uso desses marcadores, é possível
aludir a situac;oes que aconteceram ontem, há alguns días, meses (ou luas),
anos, e há muito tempo atrás.
(11) i'a-N

miN-'pani-0 iN-'ma:Jti-vai na-Ja'va-ma
lSG-ERG 3SG.POSS-rede-ABS lSG.AGT-terminar-REC DEM-dia-NEG
'Eu terminei sua rede ontem.'

·(12) i'a-N
'Jopa-0 1ata'raya-na1ma-N-Ju
iN- 1wiN-J1na
lsG-ERG NP-ABS Atalaia-abaixo-LOC-PROV lSG.AGT-ver-REM
'Eu encontrei 'fopa em Atalaia (luas/anos atrás)'
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Apenas um marcador temporal é empregado para indicar FUTURO:
(13) 'aNtu-N ka 1pi-0
'yamama-'katsai
3SG-ERG jacaré-ABS matar-FUT
'Ele matará o jacaré.'

3. CISÁO CONDICIONADA PELO SISTEMA TAM:
SISTEMA NOMINATIVO-ACUSATIVO
Além da marcac;ao ergativa, a língua Marubo exibe outros sistemas
. de organizac;ao das rela~o~s g'r amaticais. Em certas constru~oes, a
marca~ao de caso opera de acordo com o sistema NOMINATIVOACUSATIYO. Esse tipo de cisao é motivada pelo sistema de tempo, aspecto e
modalidade (sistema T AM, cf. Givón 1984:'). A marcac;ao acusativa ocorre
em constrm;oes· que descrevem situa~oes com urna estrutura temporal
contínua, estável, permanente. O aspecto nao-progressivo CONTÍNUO é
codificado pelo marcador aspectual -nlis. Juntamente com o marcador
aspectual, o marcador de tempo PRESENTE -ka é usado para se referir a
situac;6es que ocupam um período mais longo que o momento presente,
mas que incluem o momento presente. Esse marcador é também utilizado
em formas adjetivas, para denotar qualidade inerente ou estado
PERMANENTE. Os dados abaixo exemplificam a manifesta~ao do padrao
nominativo-acusativo. 7
( 14) 'mia
iJ'na-ka
2SG-NOM ruim-PERM
'Voce nao presta.' .
(15) a. 'yura

'nami
pi-'mis-ka
gente.NOM carne.AC come-CONT-PRES
'Gente come carne.'

b. 'a
ka'pi
'yamama·- 'mis-ka
3SG.NOM jacaré.AC matar-CONT-PRES
'Ele sempre mata jacaré.'
7

Se considerarmos a marca~ao morfológica, podemos dizer que tal sistema é NEUTRO, na
medida em que a mesma marca\:aO morfológica (no caso urna marca nula) é usada para
todas as tres posi~oes sintáticas S, A e P. De acordo com Comrie (1978:340), a marca\:ªº de
caso nominal neutra é compatível tanto com o sistema nominativo-acusativo quanto com o
sistema ergativo-absolutivo, na medida em que nao faz nenhuma di stin~ao que a desvie de
um ou outro desses doi s siste mas. Considerando a ordem de palavras, assim como alguns
aspectos sintáticos (ver Costa 1998), assumimos que as constru~oes em questao operam
numa base nominativo-acusativa.
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Outro marcador temporal do Marubo, o sufixo -ya, ocorre em formas
adjetivas que denota.m qualidade ou estado RESULTATIYO. Esse marcador
também ocorre com verbos estativos intransitivos ou transitivos.
(16) na-'vi mi

iJ'na-ya
DEM-fruta-NOM ruim-RES
'Esta fruta está estragada.'

( 17) 'yura

'vu

ma'pu-N

'a-ya

gente.NOM cabelo.AC cabe9a-LOC AUX(T)(ter, existir)-PRES
'Gente tem cabelo na cabe9a.'

O mesmo sufixo pode ser usado para estativizar ~onstru<;oes ativas,
sejam elas transitivas ou intransitivas: ca~o em que ele pode ser analisado
também como um sufixo nominalizador. Com esse uso, essas constru<;5es
descrevem ·a<;oes contínuas ou genéricas, que sao interpretadas mais como
qualidade do que como atividade. .
( 18) 1Jai-ri 1siN-ru

'nuya-ya

pássaro-PL. NOM-TOP voar- PRES/NOM IN
'Os pássaros voam.'
(19) 'nuki

'askata

1

'aNtsa-ma-Jta

pia-ya

3PL.NOM sempre muito-NEG-DIM comer-PRES/NOMIN
'Nós sempre comemos pouco.'
(20) 'puya

ta'wa-N

'yapa

'a-ka-ya

NP.NOM tlecha-INSTR peixe.AC
''puya pesca com flecha.'

AUX(T)(pescar)-PRES/NOMIN

Os dados em 14-20 mostram que Sé tratado da mesma forma que A.
No sistema nominativo-acusativo, as relac;oes gramaticais sao estabelecidas
por meio da ordem vocabular: a ordem SV para ora<;oes intransitivas e a
ordem AOV para orac;oes transiti vas. 8
No que diz respeito a modalidade, um dos componentes do sistema
T AM, ela também é responsável por cisoes no sistema ergativo. O padrao
Nas constru~oes em que opera o sistema ergativo-absolutivo a ordem de palavras nao é
fixa, admitindo varia\6es, geralmente por razoes discursivas, entre a ordem pragmaticamente neutra SOY e as ordens OSY, SYO e OYS. Nos casos em que ocorrem cisoes no padrao
ergativo, a ordem SOY é rígida. na medida que ela é a única estratégia de marca\3.0 de caso
em argumemos nucleares.
·
8
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nominativo-acusativo é condicionado pela NEGA<;AO. e pela IMPOSSIBILIDADE de realiza~ao de urna situa~ao.
De acorde com Dorigo e Costa (1996), o marcador de nega~ao -ma é
um operador que ocorre ao final da ora~ao, sufixado ao verbo principal ou
a um auxiliar. Da mesma maneira, a impossibilidade é marcada pelo operador modal -tiNpa. Geralmente, com a afixa~ao dessas partículas, marcadores temporais que aparecem nas afirmativas correspondentes sao omitidos
ou se afixam ao auxiliar (2lc).
(21 ) a. ma'yaNpa 'nami
pi '~-ma
NP.NOM
carne.AC comer-NEG
'ma'yaNpa nao come carne.'
b. 'a

'rama 'ufa-ma
.3sG.NOM hoje
dormir-NEG
'Ele nao dormiu hoje.'

c. 'ia
maN'siN pa' ki-ma
'i-katsai
1SG.NOM cuia.AC
derrubar-NEG AUX(l)-FUT
'Eu nao vou derrubar a cuia. '
(22) a. 'f ai
'nuya-tiNpa
pássaro.NOM voar-IMPOS
'O pássaro nao pode voar'

b. 'matu
'raNtfa tfi'vaN-tiNpa
2PL.NOM barco.AC alcan~ar -IMPOS
'Voces nao podem alcan~ar o barco. '
c. 'ia
maN'siN 'vi-ina-tiNpa
lSG.NOM cuia.AC
levantar-DIR-IMPOS
'Eu nao posso levantar a cuia.'

transitivas, a nega~ao e a impossibilidade implicam a
nao-realiza~ao de urna atividade. Nesses casos, A nao controla a situa~ao,
sendo entao identificado com S, distinguindo-se de P apenas através da
ordem AOV.
Segundo Dixon ( 1994: 101), se urna Iíngua apresenta urna cisao condicionada pelo tempo ou pelo aspecto, a marca~ao ergativa é sempre encontrada ou no tempo passado ou no aspecto perfectivo. Em sua visao, é mais
provável que a marca~ao ergativa seja encontrada em ora~6es que descrevem algum resultado definido, no tempo passado ou no aspecto perfectivo.
Em

ora~6es
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É menos provável que um sistema ergativo seja empregado quando a ora~ao se refere a algo que ainda nao aconteceu (tempo futuro), nao seja completo (aspecto imperfectivo) ou nao·tenha acontecido (polaridade negativa).
Nem todas essas previs5es se confirmam no Marubo, na medida em que a
marca~ao ergativa é empregada, nao apenas no passado, mas tanibém no
presente (que inclui o sentido habitual e progressivo) e no futuro.
-

A

4. CISAO CONDICIONADA PELA NATUREZA SEMANTICA DO
ARGUMENTO VERBAL: SISTEMA AGENTE-PACIENTE

•

Outro tipo de cisao que ocorre na língua diz respeito ao emprego de
clíticos pronominais. Em Costa (1998), propoinos, seguindo Dixon (1994),
que os clíticos pronominais do Marubo operam de acordo com o sistema
de sujeito cindido ('split-S'), um tipo de cisao condicionada pela natureza
semantica do yerbo. Urna análise mais ·aprofundada dos dados revela,
entretanto, que essas formas operam de acordo com a natureza semantica
do argumento verbal, o que nos leva a urna reclassifica~ao do Marubo, de
acordo _com a proposta de Mithun ( 1991 ).
Como se pode observar no quadro abaixo, os pronomes possessivos
do Marubo se desenvolveram a partir de pronomes livres marcados pelo
morfema - 'N. Como nao sao acentuadas, essas formas se cliticizam <liante
de sintagmas nominais, de acordo cóm a mesma ordem possuidor-possl;lído
observada em nominais nessa mesma rela~ao. Isso pode ser observado em
23a,b.
·

1
2
3

ABS
'ia
'mia
'a

Singular .
Plural
ERG
POSS/AGT
ABS
ERG
POSS/AGT
'nuki
nu'kiN
i'aN
iN
nuN
'matu ·
mi 1aN
miN
ma'tuN
maN
'aNtuN
'atuvu
'atuvuN
aN
atuN
Sistema pronominal do Marubo

(23).a, 1vini-0
'wita-ai-ka-ya=na
••
aN='taki-0
homem-ABS peixe-PRES/IM-ir-NOMIN=FOC 3SG.POSS=irmao-ABS
'O homem que foi pescaré irmao dele( a).•
b. ita-N •• miN='pani-0

•• iN='maJti-vai
}SG-ERG 2SG.POSS=rede-ABS !SG.AGT=terminar-REC
'Eu terminei sua rede.'

Além disso, os mesmos clíticos pronominais operam, independentemente do sistema ergativo; sobre urna base semantica: eles sao usados para
marcar agentes semanticos. Nesse caso, eles se cliticizam, mais freqüente-
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mente, <liante do verbo, podendo cliticizar-se também <liante de P, referindo-se, em ambas as posi~oes, ao agente de um verbo intransitivo ativo,
como em 24, ou ao agente de um verbo transitivo ativo, como em 25. Nao
há formas explícitas para se referir a pacientes semanticos de verbos transitivos (25); ou a pacientes semanticos de verbos intransitivos (26).
(24) a. 'ia-0

iN=wi 1Ja-i-ki

lSG-ABS lSG-AGT=escrever-AUX-(I)-PRES
'Eu estou escrevendo. '

b. 1mia-0

1

'ramaka-si miN-mu nu-ai

2SG-ABS agora-MODO 2SG-AGT=darn;ar-PRES/IM
' Voce está dan~ando agora.'

(25) a. nu 1ki-N mi 1aN-0 nuN= 1tJaJi-ai .'
lPL-ERG galho-ABS lPL.AGT=quel(rar-PRES/IM
'Nós quebramos o galho.'

b. ma 1tu-N

maN-Ju 1tuN-ai

1

ia-0

2PL-ERG
lSG-ABS 2PL.AGT-empurrar-PRES/IM
'Voces me empurraram.'

(26) a. 1a-0

1

•

•

ma= vup1-a1

3SG-ABS já=morrer-PRES/IM
'Ele já morreu.'

b. ma 1niJi-0 pa 1ki-ai
NP-ABS

cair-PRES/IM

'ma'niJi caiu.'

De acorde com Mithun (1991:511), 'sistemas gramaticais cujas argumentos de verbos intransitivos sao categorizados ora como agentes transitivos ora como pacientes transi~ivos, podem se basear numa variedade de
distin~oes semanticas, entre as quais estao o aspecto e a agentividade. Para
tal organiza~ao grammatical ela propoe dois tipos de classifica~ao: (a) sistema AGENTE-PACIENTE, com categoriza~ao dos argumentos marcados por
caso e (b) sistema ATIVO-ESTATIYO, com categoriza~ao dos predicados que
aparecem com nominais em cada caso. No sistema agente-paciente, participantes que 'desempenham, efetuam, instigam e controlam' a situa~ao denotada pelo predicado sao categorizados de forma distinta daqueles que nzo o
fazem. No sistema ativo-estativo, argumentos de eventos se distinguer 'fe
argumentos de estado. De acorde com essa visao, o Marubo pode ser clac;;si-
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· ficado como um sistema agente-paciente: o uso de clíticos pronominais
reflete a agentividade .semantica. Eles se referem a agentes semanticos de
verbos transitivos, tais como os verbos empurrar, beber, costurar, ralar e
lavar, incluindo nessa classe verbos de cognic;ao, como pensar, ver, ouvir e
contar; e a agentes semanticos de verbos intransitivos que indicam ac;ao,
movimento ou mudanc;a de posic;ao, como cantar, chorar, vir, ir, correr,
danc;ar, levantar, e sentar. Nenhum clítico é empregado com verbos que
denotam estados que afetam seus participantes, como ser/estar ruim,
ser/estar triste, ser/estar zangado, ser/estar sedento e ser/estar faminto, assim como com verbos que indicam posic;ao do corpo, como estar sentado,
· estar em pé ou estar deitado .. Pacientes semanticos de verbos que denotam
eventos, como cair, morrer, dormir, que de fato nao sao desempenhados,
efetuados, instigados ou controlados também nao sao marcados por clíticos
pronom1na1s.
Confo~é observa Mithun, os trac;os que constituem a agentividade
- desempenho/efeito/instigac;ao e controle - podem nao co-ocorrer em
todas as situac;oes; um participante pode desempenhar, efetuar e instigar
urna ac;ao, como soluc;ar ou espirrar, sem estar no controle. Ao contrário,
um participante pode controlar intencionalmente urna ac;ao, como tossir ou
cair, que, de outra maneira, teria sido desempenhada, efetuada e instigada
acidental ou involuntariamente. Em Marubo, a ocorréncia ou ausencia de
clíticos pronominais reflete o grau de controle que um participante pode
exercer em situac;oes como essas. Compare-se o exemplo em 26b com os
exemplos em 27. Em 26b e· 27b, o participante nao controla a ac;ao
veiculada pelo verbo. Nesses exemplos, nao há emprego do clítico
pronominal antes do verbo pa 'ki 'cair' . Já em 27a, o marcador agentivo é
cliticizado ao verbo, na medida em que o patticipante exerce controle sobre
a ac;ao de cair.
(27) a. 'puya-0 'askatai
aN=pa'ki-rivi
1

NP-ABS

de pro pósito 3SG.AGT=CAIR-ENF

"puya caiu de propósito.'
b. 1puya-0 pa 1ki-naN a-'ri
NP-ABS

cair-FOC

3SG-REFL

. 'ki -ma
aN =13SG.AGT=AUX.l-PRES/IM -NEG

''puya caiu; ele nao fez por si mesmo.'
S. CONSIDERA<;ÓES FINAIS

A lingua Marubo exibe tres sistemas de marcac;ao de caso: o sistema
ergativo-absolutivo e o sistema nominativo-acusativo, no que diz respeito
ao emprego de nomes e pronomes livres; e o sistema agente-paciente, no
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que diz respeito ao uso de clíticos pronominais. Cis5es no padrao ergativo
sao condicionadas pelo sistema de tempo, aspecto e modalidade e pela natureza semantica do argumento verbal:
A marcac;ao ergativa é empregada em construc;5es transitivas que
descrevem situac;5es dinamicas, com ou sem estrutura temporal interna, que
podem efetivamente acontecer no passado, no presente e no futuro. O sistema nominativo-acusativo se manifesta e~ construc;5es que se referem a
situac;oes com urna estrutura temporal contínua, estável, permanente, ou a
situac;oes que na realidade nao aconteceram ou sao impossíveis de aconte(.'.er (negac;ao, impossibilidade). O s.¡stema agente-paciente se manifesta no
uso de clíticos pronominais, que marcam agentes de verbos intransitivos ou
transitivos ativos. O sistema agente-paciente pode operar simultaneamente
ao sistema ergativo-absoh1tivo, resultando,, como conseqüencia, na coreferencia entre formas (pro)nominais livres e clíticos pronominais.
Acreditamos que um estudo comparativo, envolvendo outras línguas
Pano, pode levar a urna maior compreensao da tipologia dessa família lingüística, na medida em que pode revelar outros tipos de cisoes, assim como
outras motivac;5es, além daquelas identificadas no presente estudo.
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Família Pano

Ergatividade cindida em Matsés
Carmen Dorigo (Museu Nacional/Uni versidade Federal do Rio de Janeiro)

l. OS MATSÉS
Os índios Matsés estao distribuídos por cinco comunidades distintas
localizadas as margens esquerda (Santa Sofia e ltuxi - Peru) e direita (Lameirao, Lobo e 31 - Brasil) do rio Javari no estado do Amazonas.
Levando-se e m conta a constata~ao dó número reduzido de falantes
(menos de 1000 índios) e de ntre esses um número bem menor de falantes
adultos; e considerando-se, ainda, as pressoes constantes exercidas pela
sociedade e nvolvente, acreditamos ser prioritária e relevante a pesquisa
lingüística junto a esse grupo (Carvalho, 1992; Dorigo, 2001).
2. SISTEMA ERGATIVO-ABSOLUTIVO
Do ponto de vista dos argumentos sintáticos, em Matsés, contamos
com marcas morfo-sintáticas para ide ntificar os constituintes que desempenham certas fun\:6es dentro da ora~ao, co1no é o caso dos argumentos sujeito, oblíquo (circ unstanciadores verbai s), dati vo-benefactivo, ge nitivoposses-sivo, e do próprio verbo (conferir Carvalho, 1992).
1
·
O sujeito marcado di stingue-se por rece be r urna marca nasal , acrescentada sua base, nasalizando, desse modo, na realiza~ao foné tica, a vogal
que a precede. Caso a base do argumento-suje ito termine por urna sílaba
travada, a língua promoverá urna reorganiza~ao silábica, na qual a consoante-coda passará a consoante-onset, fonnando urna nova sílaba que incluí
2
urna vogal epenté tica para receber a marca nasal :

a

1

Os argumentos oblíquo, dati vo-benefactivo e genitivo-possessivo também sao diferenciados com essa mesma marca morfológica.
2
As seguintes abrevi aturas aparecem nas glosas: ABS = absoluti vo AC = acusativo; ASS =
associati vo; ASSE = asser~ao ; AUX = auxiliar; BEN = benefactivo; CAUS = causativo; DIM =
diminutivo; 0 1s = discurso; EPE = epentese; ERG = ergativo; GEN= genitivo; 11'\T =i nterrogativa; INI = in ício de a~ao; INTS = intensificador; LOC = locativo; NEG = nega~ ao ; NOMIN =
nominal izador, OBL = argumento oblíquo; PAS = passado; PL = plural ; NP = nome próprio;
POSS = possessivo; REC = passado recente; SG =singu lar; 1, 2,3 = pri meira, segunda, terceira
pessoas.
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p5J't5
'pe? 3
biri-N · p::>Jt::>-0
pE-E
on9a-ERG macaco-AES comer-NAO PAS
'On9a come macaco.'

(1) a. b1'ri

b. nw1'ri
t.fí'r5
bü'ne?
nuit-i-N
tfir::>-0
bunE-E .
3SG-EPE-ERG ela. mulher-ABS gostar-NÁO PAS
'Ele gosta dela. '

Baseamos a hipótese da ergatividade ná Jíngua Matsés na compara'íªº da rela9ao sujeito-verbo transitivo/intransitivo, na qual o sujeito do
verbo transitivo aparece diferenl.,,iado através da marca nasal (cf. (l)); ao
passo que o sujeito do verbo intransitivo....: do mesmo modo que o argumento objeto-transitivo - carrega a marca morfo-sintática 0. Confira em (2) a
seguir:
I

(2) a. ü'b1

nw1 k1t a'be'ts1? be'r5
u-N-bi
nui-kit-0
abEN-tsi
bet-::>
lsg-ERG-NOMIN peixe-NOMIN-ABS sozinho-INTS pegar-REC4
'Eu peguei um peixe'
1

1
b. E1n1E
ü 1fE:?
cft .
EmE-0 uf-E
di-N
NP-ABS dormir-NAO PAS rede-LOC
'Eme está dormindo na rede.'

Observe em (3) que o eixo transitividade/intransitividade funciona"
mesmo quando o argumento-objeto nao se encontra realizado na senten<ra:
(3) a. pe 1n1i
a? 1te
a?'k5J
ak-::>-J
pEmi-N a-tE-0
NP-ERG água-NOMIN-ABS beber-REC-3SG
'Pemi bebeu água'
O correlato prosódico do acento em Matsés é a intensidade; registrando-se que a dura~ao
longa decorre da organiza~ao rítmica da língua, acontecendo apenas antes de pausa. O Matsés é urna língua que canta sílaba, e nao mora (ver Dorigo, 2001 ).
4
O passado recente em Matsés alcan~a até tres dias esquerda da Jinha de tempo. A noc.:ao
de passado apresenta, ainda, outras duas marcas morfológicas: -pa e -da; essa última representa o passado remoto, o qua! traduz fatos acorridos de um mes para trás (ver Carvalho,
1992).
3

a

103

Atas do I Encontro Internacional do GTLI da ANPOLL

b. tü 'ml
a?'k5f
tumi-N ak-o-S
NP-ERG beber-REC-3SG
'tumi bebeu'.

3. CISÁO DO PADRÁO ERGATIVO

Mas há momentos em que a ergatividade se quebra. Confrontando os
dados da língua, observamos que os condicionamentos para a cisao da ergatividade em Matsés nao se encontram dentro daqueles consagrados pela
literatura tipológica (cf. Silverteiri, 1976; Comrie, 1978; Dixon, 1979,
1994; Franchetto et allí, 1989). Fatores como tempo/aspecto verbal, ora~ao
afirmativa/negativa, hierarquía das oracroes no período (subordinadas ou
nao), hierarquía referencial dos nominais, na~ureza semantica dos nominais
(animados/inanimados) e agentividade (sujeito agente/paciente) nao explicam a cisao da ergatividade na língua. Confira em alguns exemplos a se.
gu1r:
(4) a. dü 'nü
nyüna'n5f 'fye'b1f
dunu niunan-o-S
fiaN-bit
NP
brigar-REC-3SG NP-ASS
'dunu brigou com fiaN.'

me

b. E1
ma 1yü nyu'n5f du'nüb1'ta ·
dunu-bita
eme-N maiu-0 niun-o-S
NP-ERG NP-ABS brigar-REC-3SG NP-ASS
'eme brigou com maiu e dunu.'
(5) a. u'bí
pe'blf 'pesa'ne?
u-bi
paNbit pe-e-sa-ne
lSG-NOMIN carne
comer-NAO PAS-nunca-ASSE
'Eu nunca como carne.'
b. b1'ri
p5ft5
'pe?
biri-N
pofto-0
pe-e
on9a-ERG macaco-ABS comer-NAO PAS
'On9a come macaco'
(6) a. du'nü
dunu
NP
'dunu

te'tyeky5'ke?
'pafu'ne?
taNti-eNkio-kE pafu-ne
ouvir-NEG-AUX surdo-ASS
nao ouve, é surdo.'
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b. ay 1ri
ti? 1ty€?
ait-N
taNti-E
3SG-ERG ·ouvir-NÁO PAS
'Ele ouve.'
c. ü'bí
tt? 1tyeky5 1k€?
u-N-bi
taNti-ENki::>-kE
lSG-ERG-NOMIN ouvir-NEG-AUX
'Eu nao estou ouvindo'
d. tfí 1r5 1bo dajldí 1t€ pa 1n€? 1sa a'te?
tfir::>-bo-N
· dafkutE-0 pan-E~sa
ate-N
3SG/mulher PL-ERG roupa-ABS lavar-NÁO PAS-nunca rio-LOC
'Etas nunca lavam roupa no rio.'

Tomando-se os exemplos acima, podemos observar que:
a) Do ponto de vista da agentividade do sujeito:
Confrontando-se os sujeitos-agente em (4) e (5), observamos que esses aparecem ora marcados ((4)b e (5)b), ora nao-marcados morfologicamente ((4)a e (5)a);
b) Do ponto de vista do tipo de verbo:
A realiza<;ao da marca ergativa mostrou-se oscilante em dados cómo
mesmo verbo, empregado, ainda, em urna ·mesma acep<;ao. Compare (4)a-b,
(5)a-b e (6)a-b;
e) Do ponto de vista da nega~ao verbal:
Os dados confrontados em (6) a-b-c-d revelam novamente que o emprego da nega<;ao verbal nao esclarece e tampouco determina a cisao do
padrao ergativo;
d) Do ponto de vista do tempo/aspecto verbal:
Co.mparando-se os dados (5), (6) (tempo nao-passado; a<;ao durativa)
e (4) (tempo passado ~ a<;ao pontual) observamos, mais urna vez, a oscila<;ao
da presen<;a da marca ergativa, independentemente do tempo/aspecto empregado na ora<;ao;
e) Do ponto de vista do emprego dos nominais:
Os dados acima em (4), (5) e (6) revelam que tanto nomes, quanto
pronomes podem igualmente receber a marca ergativa; além disso, ternos
que o pronome nuki (primeira pessoa do plural) se diferencia dos restantes
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dos pronomes por nunca receber a marca nasal (para maiores explicac;6es
sobre a marca ergativa nos pronomes, ver Carvalho, 1992). Confira os dais
exemplos a seguir:
1

(7) a. nií'kí ml bl 1b5 kwe's5?
nuki mibi-b:) kues-:)
lPL 2SG-PL bater-PAS
'Nós batemos em voce.'

b. mi'bí
nu'kí
kwe's5?
mi-N-bi
nuki-0 kuES -:)
2SG-ERG-NOMIN lPL-ABS bater-PAS
'Voce bateu e m nós.'

f) Do ponto de vista da hierarquia das ora~oes:

Os enunciados a seguir trazem exemplos da alternancia da realizac;ao
da marca ergativa tanto em sujeitos de orac;oes principais, quanto em sujeitos de oracroes subordinadas, respectivamente, dados (8) e (9):
(8) a. 't5st na'kwu tetya'pE
tu'ml
l 1sa? 1k5J
isak-:)-J
t:)si nakua-N taNtia-pt: tumi -N
INT NP-ERG achar-DISC NP- ERG ver-PAS-3SG
'O que nakua achaque tuni viu?' .
b. pe'm1 te 'tyay? mi'bí
pe'm) bu'nE?
pt:mi taNtia-t:
mi-N-bi
pt:mi bun-E
NP achar, pensar-NAO PAS 2SG-ERG-NOMIN NP gostar-NAO PAS
'pemi acha que voce gosta dela' .

(9) a. ma'yu pE 1rnl da'w1a?'kawJ pa'rl 'kEkl'r!
maiu-N pemi-N daui ak
kauJ pari-ikt:-kit-i-N
NP-ERG NP-ERG remédio tomar CAUS nao-AUX-NOMIN-EPE-OBL
'maiu fez pemi tomar remédio sem ela querer'
b. ma'yu tft'r5 da'w1a?'kawJ
pa'rl'kEkl'r!
maiu-N tftr:) daui ak-kauJ
pari-ike-kit-i-N
NP-ERG mulher remédio tomar-CAUS nao-AUX-NOMIN-EPE-OBL
'maiu fez a mulher tomar remédio obrigada'.

g) Do ponto de vista da natureza semantica dos nominais:
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Apesar de encontrarmos no corpus estudado apenas dois exemplos
de sujeitos representados por nomes inanimados, os dados a seguir revelam
que - por receberem a marca ergativa - a natureza semantica dos nomes
(animados/inanimados) nao nos possibilita expl icar a qµebra do padrao
ergati vo em Matsés.
( 10) ku k8k'í rl ku' t8p~ ' r5
1

1

'ífk u'nE?
kuNk ckit- i-N kutc p:Jr:J-0
ifk un-E
vento-EPE-ERG pau brayo-ABS balanyar-NAO PAS
'O vento balanya os galhos das árvores.'

m1ya'nE? ·
(11) 'wEa?'te n'íts'í' nay.f
uc a? tc-N
nitsin-ait-0
miian-E
chuva água-ERG plantar-NOMIN-ABS molhar-NAO PAS
'A água da chuva mo lha a planta~ao. '

Observamos, ai nda, q ue a presen\:a de o utras marcas morfo-sintáticas
nos argumentos sujeito e/ou objeto nao impedem a prese n~a do marcador
ergativo. Conforme podemos veri fi car nos exemplos a seguir, que carregam, respectivamente, as 1narcas de plural (em ( 12)), benefactivo (em
(13)),·diminutivo (em (14)) e marcas discursivas (em (15) e (16)) (Confira ainda os exemplos anteriores que carregam a marca associativa -bit(a).):
(12) m1'b1'b5

bwa'n5
a' ra ma' tfl
mi-N-bi-b:J
ara matfi-0
buan-:J
2SG-ERG-NOMIN-PL lNT fari nh a- ABS levar PAS
'Voces levaram fa ri nha.'

(13) pE'ml
t.fí w'.fí'na tsl 'te
pEmi-N tSiuSi-na tsitaN-0
NP-ERG NP-BE N cesta -ABS
· ' pemi fez urna ces ta para tf iwfi. '
( 14) ba'kwl' pl p5St6ykwetE
S5 yon5S
bakui-N-pi-N
p:JSt:J-N
iNkucNtc-0 S:Ji:JN-:J-S
meni no-ERG-DIM-ERG macaco-POSS rabo-ABS puxar-PAS-3SG
'O menino puxou o rabo do macaco. '
( 15) ka'nl
'dí
B'tsenu'ky5S
kani-N di-0
aNtsE-nuN- ki:JS
NP-ERG rede-ABS tecer-INI- 'ouvi dizer'
'kani vai tecer rede.'
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~'pE?
(16) nw1 ri
1J'k5
nuit-i-N
i.fk~-0
aN-pE
3SG-EPE-ERG NP-ABS roubar- 'indaga<;ao'
'Ele vai roubar iJk~?'
1

Conforme Carvalho ( 1992), apesar da aparente inexplicabilidade, a
quebra da ergatividade pode, no entanto, ganhar sentido se observarmos
dois fatores:
i - a marca ergativa consiste em um recurso oferecido pela língua para se identificar a fun~ao dos elementos na ora~ao; e que
ii - para desempenhar tal tarefa, estao ínter-relacionados as marcas
morfo-sintáticas, a ordena~ao frasal e o contexto do enunciado.
Tendo em vista tais fatores, poderíamos levantar a seguinte hipótese:
- a decisao de usar ou nao a marca morfológica no sujeito teria também como pri~cípio o objetivo de evitar ambigüidade, ao se distinguir os
elementos ocupantes da posi~ao de sujeito e da posi~ao adjacente ao verbo.
Portan to:
1 - Na op~ao de marcar o sujeito, levar-se-ia em considera~ao:
A - Se o complem~nto verbal - presente ou nao - poderia desempenhar a fun~ao de sujeito, dando margem a ambigüidade sintática:
1
( 17) tu1mi
p~ mí
bu 1ne?
tumi-N pEmi-0 bunE-E
5
NP ERG NP-ABS gostar -NÁO PAS
'tumi gosta de pemi.'

Nesse exemplo os dois argumentos verbais estariam habilitados a
ocupar a posi~ao de sujeito.
B - Se há mais de um complemento verbal, fazendo aumentar a
margem de ambigüidade:
(18)

5

ara

mi 1b'í 1b5 k~ n1 du 1n1 11s5?
ara mi-N-bi-b~
kani-0 duni-0 is-~
INT 2SG-ERG-NOMIN-PL NP-ABS NP-ABS ver-PAS
'Voces viram kani e duni?'
1

1

O verbo bune é empregado ainda nas acep~oes de 'querer' e 'amar'.
'
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A marca ergativa em ( 18) nos esclarec·e que o sujeito nao é kani
e duni.
C - Se a ordem escolhida é ou nao a ordem básica SOV

(Sujeit~

6

Objet~Verbo) :
(19) u'b1
kü'p~
kw€ 1s5J
u-0-bi
kuN-pa-N
kues-J-J
lSG-ABS-NOMIN POSS-pai-ERG bater-PAS-3SG
'Meu pai me bateu.'

Sem a marca ergativa· poderíamos entender que o sujeito seria ubi argumento ocupante da posic;ao de sujeito na ordem básica SOV.
'

.

11 - Na opc;ao de nao marcar o sujeito, considerar-se-ia:
A - Se o complemento verbal - presente ou nao - nao geraria ambi..:
güidade sintática e/ou semantica, mesmo ocupando a posic;ao inicial na
orac;ao (OSV):
(20) 'ni1t.fís'te

ub1
1

bune?
miN tJiste u-bi
bun-e
POSS fadio lSG-NOMIN querer-NAO PAS
'Eu quero teu facao.'

Por raz5es de ordem semanti ca, tfis tE (facao) estaria impedido de
ocupar a posic;ao de argumento-sujeito do verbo bunE (querer, amar, gostar).
B - Se nao há complemento verbal presente:
(21)

u1b1

bií 1ne?
u-bi
bun-e
lSG-NOMIN querer-NÁO PAS
'Eu quero. '

C - Se a ordem escolhida mantém o sujeito na posi<;ao inicial, como
é o caso da ordem básica SOV:
6

A língua Matsés admite, além da ordem básica SOV (a mais representativa do corpus
estudado), a organiza~ao SVO e a OVS (ver Carvalho, 1992)
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(22) 'w1f ií 1bl
uH

u-bi

bií 1ne?
bun-E

3SG lSG-NOMIN gostar-NÁO PAS
'Ele gosta de mim.'

A ordem básica em (22) garante o entendimento correto de qual seria
o argumento ocupante da posi~ao de sujeito.
Portante, tomando-se o ponto de vista do falante, e observando os fatores apontados acima, a nossa hipótese é a de que a decisao de usar ou nao
a marca ergativa indicaria, além da _pressao sintática, urna atitude tomada
pelo falante no nível do discurso. Atitude essa possivelmente relacionada
ao grau de ambigüidade potencial apresentado pelo seu enunciado.
E, no que diz respeito a marca~ao morfológica, estamos considerando que, no caso da cisao do sistema ergati vo, .operar-se-ia na língua Matsés
o sistema neutro, traduzido pela ausencia de marcas morfológicas (marca
nula) nos argumentos sujeito e objeto. 7
Chamamos aten~ao ainda para o fato de que ocorre urna cisao no padrao ergativo, no que diz respeito ao emprego das formas pronominais. A
forma nuki (primeira pessoa do plural), como rnencionamos anteriormente,
nunca é marcada pelo morfema ergati vo, mesmo em constru~oes nas quais
aqueta marca seria previ sta.

4. CONSIDERA<;ÓES FINAIS

Acreditamos que o caminho para a confirma~ao das hipóteses aqui
levantadas tanto sugere novos e mais aprofundados estudos em textos da
própria língua, quanto aponta para a dire~ao de um estudo comparativo
entre as línguas da família Pano - procedimento que, parece-nos, poderia
revelar outras pistas no sentido do entendimento da gramática do Matsés, e
mais amplamente, ofereceria urna valiosa contribui~ao aos estudos tipológicos das línguas pertencentes a família Pano.
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Família Pano

Análise acústica de segmentos vocálicos de línguas
da fallllli.a Pano
Elder José Lanes (Museu Nacional - Universidade Federal do Rio de Janeiro).

No presente trabalho, realizamos urna análise acústica de segmentos
vocálicos na línguas Jaminawa, Yawanawa, Kaxarari e Matsés. Todas pertencentes a família lingüística Pano. Comojá vínhamos trabalhando desde
1996 comas tres primeiras línguas, dispúnhamos
para estas de urna quanti,
dade maior de material gravado, bem como-maior quantidade de horas de
análise sobre este material. Ao mesmo tempo, possuíamos, em fun<rao da
1
disserta<;ao de mestrado , urna análise acústica de segmentos vocálicos
dessas tres línguas. Assim, e como o Matsés se revelou como sendo a mais
distante das línguas Pano no lado brasileiro - apresentando, por exemplo,
urna sistema vocálico diferente das demais línguas da família Pano até agora por nós estudadas no Brasil - , procuramos no presente trabalho aprofundar o trabalho de compara<rao entre estas línguas.
'

1 - Os grupos Pano e o contato com a popula~ao nacional.
Com rela<rao as condi<roes das popula<roes nativas submetidas a extra<rao da borracha, podemos citar Darcy Ribeiro2 ,que, ao enfocar o esface· Iamento da unidade aldea naquelas sociedades, afirma:
"Para o índio, o seringa! e toda a indústria extrativa tem representado a morte pela nega~.ao de tudo que ele necessita para sobreviver: ocupa-lhes as terras, dissocia sua famflia, dispersando os homens e tomando as mulheres;
destrói a unidade tribal sujeitando-a ao domínio de um estranho,( ...). Enfim,
submete o índio a um regime de explora~ao , ao qual nenhum povo poderia
sobreviver"

Com rela<rao específica a ocupa<rao da área Juruá-Purus, onde se localiza praticamente toda a popula<rao da família lingüística Pano no lado
brasileiro, afirma Darcy Ribeiro3 :
"(... ) o que fora urna das áreas amazónicas de maíor popula~ao indígena despovoou-se em poucos anos, na medida em que nasciam os núcleos civilizados . Ali os coletores de drogas da mata nao tiveram predecessores, missioná1

Ver LANES 2000
Ver RIBEIRO (1982:27)
3
ldem, pag. 43
2
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ríos ou quaisquer outros, foram eles próprios os desbravadores das terras. os
descobridores das tribos e seus algozes. Nenhuma OlJlra regiao aprescnla,
por isso. tantas dificuldades para o etnólogo e para o lingüista. Nao somente
pouco se sabe sobre as tribos que a· habitavam, como há enorme confusao a
come~ar pelos nomes, ( ... ) "Tratava-se, entretanto, de urna área de grande
homogeneidade cultural, em que grupos das famílias lingüísticas Pano, Aruak e Katukina fundiram seus patrimonios al can~ando alto desenvolvimento e
urna perfeita adapta~ao ao ambiente. "

Nas décadas 60 e 70, com urna nova corrida para ocupa~ao das terras
amazonicas, novamente as popula~6es indígenas do Acre entram em foco.
Agora nao mais pela sua capacidade produtiva, mas sim pelo fato de estarem sedentarizadas e vi vendo em territórios mais ou menos definidos. Muitas vezes identificadas pelo nome dos respectivos seringais ou coloca~6es.
Como é o caso das aldeias dentro da área ~ndígena Kaxinawa do Humaitá,
Jaminawa do Alto Acre, Yawanawa do Rio Gregório etc.
Na década de 70, coma chegada das empresas agropastoris do sul do
Brasil, as terras ocupadas por popula~6es indígenas no estado do Acre ganham nova importancia. Agora nao está em jogo a capacidade produtiva de
um seringal (mao-de-obra + n.º de seringueiras), mas sim sua extensao
territorial. O que é urna novidade em termos de valora~ao do seringal. Esse
novo agente colonizador, a empresa agropastoril, necessita da terra medida,
quantificada e delimitada. Afina), esta passa a ser a mercadoria que se está
adquirindo. Neste quadro, come~am a aparecer os primeiros processos de .
identifica~ao e demarca~ao de áreas indígenas no Acre. A primeira a ter seu
processo totalmente concluído foi a área Indígena Rio Gregório (em 1984),
habitada por Yawanawa e Katukina. Obviamente existiam popula<r5es indígenas no Acre, ou melhor, sabíamos da existencia dessas popula<r6es, tínhamos contato com etas, mas semente em finais dos anos 70 e início dos
80 é que iríamos reconhecer a estes índios o direito a terra. Já o grupo Matsés passa por um processo de contato coma sociedade envolvente de forma
diferente./ Habita a Área Indígena Vale do Javari - localizada no Estado do
Amazonas - juntamente com outros 16 grupos4 . A popula~ao Matsés se
encontra distribuída em 5 grupos distintos que se localizam as margens do
rio Javari, totalizando 250 indivíduos do lado brasileiro e 350 do lado peruano5
A FAMÍLIA PANO E SUAS LÍNGUAS.

A família lingüística Pano nao possui classifica~ao em tronco (Rodrigues, 1986). Os grupos que comp6em essa família habitam urna área de
grande homogeneidade cultural e contigüidade territorial que se estende do
4

Ver LANES 2000

5

Ver DORIGO 2001.

113

Atas do I Encontro Internacional do GTLI da ANPOLL

Vale do Ucayali (no Peru), até o ter<ro médio dos vales do Purus e Juruá
(no lado brasileiro) e vem ainda até o rio Madre de Dios ( no lado boliviano).
As línguas Pano sao tidas, de maneira geral, como línguas morfologicamente ergativas6, isto é, como línguas que possuem distin<rao morfológica entre o sujeito das ora<r5es transitivas e o sujeito das ora<r5es intransitivas, recebendo esse último marca morfológica identica aquela do objeto.
No caso das línguas aquí focalizadas, podemos dizer que o Yawanawa possui a nasaliza<;ao da última vogal como marca de sujeito das orac;ües transitivas (agente); o Jaminawa possui, além desta marca, o processo fonológico
/di ~ /ni para marcar o mesmo fato sintático. As duas línguas tem marca
(zero) para objeto e sujeito de orac;oes intransitivas. No caso da língua Kaxarari, o que ocorre é urna lateralizac;ao da ~ltima vogal para marcar o sujeito agente, ao passo que a nao ocorrencia desta marca indica o sujeito
intransitivo e o objeto.
Nos dados coletados, verificou-se urna maior ocorrencia da ordem
SOV nas construc;oes transitivas e SV nas intransitivas (parametrizando-se
a regencia a esquerda do verbo).
Ainda com rela<;ao as Iínguas mencionadas, podemos dizer que o
Yawanawa possui, como marca de sujeito das ora<;oes transitivas (agente),
urna consoante nasal, consoante essa que nasaliza a vogal precedente por
estar na coda silábica. No Jaminawa, a mesma consoante nasal existe como
marca de ergatividade, sendo que tal consoante, além de nasalizar a vogal
precedente, é capaz de estender a sua nasalidade a consoante sonora mais
próxima a esquerda, em um processo mais amplo de propaga<;ao da nasalidade do que aquele que parece ocorrer em Yawanawa. Em resumo:
Marca de ergatividade: morfema expresso por consoante nasal (nas
línguas Jaminawa e Yawanawa).

Processos fonológicos relacionados (PFR):
Em Yawanawa: nasaliza<;ao da vogal precedente.
Em Jaminawa: nasaliza9ao da vogal precedente e, quando foro caso, da consoante coronal mais próxima a esquerda.

6

EJiane Camargo, em trabalhos anteriqres sobre o Kaxinawa, realiza urna análise pela qual
essa língua nao é morfologicamente ergativa. Ver, a propó'sito, publica"ªº da autora '<>te
volume.
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No caso da língua Kaxarari, o que ocorre é urna lateraliza~ao da última vogal para marcar o sujeito agente, como consqüente processo fonológico de lateraliza~ao da última vogal:
Yawanawa

Jaminawa

1- /idu

1- /nawa - n
anu pia/
nao -índio - ERG paca comer
'o branco comeu a paca'

uJa - ki/

on9a dormir - ASP
'a on9a esta dormindo'

2-/ihu - n

udu

pía/
2- /anu - n

on<;a - ERG porco comer
' o porco comeu a macaxeira'

atsa

pia/

paca - ERG macaxeira comer
'a paca comeu a macaxeira'

3- /anu

uJa - ki/

l

paca dormir - ASP
'a paca dormiu'
Kaxarari

1- /inawa - l

ka hulkuni kapitil!

on9a - ERG ?
porco
'a on9a comeu o porco'

2- /hulkuni - l

kapitu

porco
- ERG comer
' o porco comeu macaxeira'

c8h1et

kinaka /
rrtácaxeira

3- /inawa ka u~atu/
on9a
?
dormir
' a on9a dormiu'
Podemos expor de forma esquemática as informa96es contidas acima nos
quadros que se seguem:

. 'd ade
- de E rgat1v1
M arca~ao
su 'eito de oracao transitiva - A

...

Jaminawa

Yawanawa

Kaxarari

+n

+n

+l

- ,,

PFR :
•
•
•

nasaliza9ao vocálica desencadeada por consoante nasal em coda silábica (dire<;ao: direita - esquerda; líhguas Jaminawa e Yawanawa)
nasaliza9ao de coronal sonora por contato com vogal nasalizada (processo
relacionado a 1) (dire9ao: direita - esquerda; língua Jaminawa)
lateraliza<;ao de vogal (língua Kaxarari).
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Marca~ao

de caso absolutivo

sujeito de oraGao intransitiva e objeto - SIO
Yawanawa
Janúnawa
Kaxarari
Zero
zero
Zero

Com rela~ao aos segmentos vocálicos nas línguas Pano, podemos afirmar que a nasalidade vocálica nao é fonológica, estando geralmente associada a processos morfo-fonológicos existentes nestas línguas.

·2 - A língua Matsés no interior do conjunto Pano
O trabalho de compara~ao de líng uas no interior da família Pano, desenvolvido em Lanes (2000), aponta a língua Matsés cómo sendo a mais
afastada das línguas Pano dentro do conjunto de Jínguas por nós trabalhadas. De fato, ao aplicarmos a lexicoestatística a ao constatarmos que o Matsés possui percentuais de cognatos compartilhados com as outras línguas
Pano sempre inferiores a 36 %, podemos propor que esta seja classificada
como ' fora ' do que está sendo chamado de família Pano. O que nos levou a
propor, em decorrencia <leste fato, a exi stencia de um Tronco Pano (T=
Tronco; F= Família; S.F.= Subfamília):
Matsés

S.F. A

F. Pano-x
T. Pano
S.F. B

[

Kaxarari

F.Pano Y
S.F.C

Poyanawa
Katukina
Kaxinawa
Jaminawa
[Yawanawa
Arara
Yawanawa
Sh anenawa

3- Segmentos vocálicos:

indica~oes

a partir de análise acústica.
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Para o presente trabalho de análise acústica de vogais, utilizamos o
programa PCquirer7 • Analisamos as realiza<;6es das vogais nas línguas Ja- ·
minawa, Yawanawa e Kaxarari, estabelecendo, em um gráfico de dispersao, a localiza<;ao destas realiza<;6es. Abaixo expomos somente o gráfico
relativo a língua Jaminawa. Nele podemos verificar que a real iza~ao de [a]
se dá de forma bastante difusa, ocupando tanto áreas mais anteriores como
mais posteriores que a 'posi<;ao canónica' de .um [a] do portugues. Esse .
fato, que também é verificado nas línguas Yawanawa e Kaxarari, está relacionado própria constitui<;ao do quadro vocálico da língua. Na medida
em que nao existem as vogais médias para ' restringir' a realiza<;ao do [a],
este pode ocupar urna área niaior de ocorrencia. Abaixo expomos o quadro
de dispersao de vogais da língua Jaminawa, onde estaó representadas as
realiza<;6es das vogais [i], [a], l u] e [i]. Aqui, por quest6es de espa<;o, nao
apresentaremos os quadros das línguas Yawanawa e Kaxarari, que possuem
. configura<;6es bastante próximas do Jaminawa.

a

Vogais do Matsés
F2 (Hz)

3000

2000
'

•

o

1000

.

.

300
400
• voga l i
500 N • voga l E
~
600 ,.. .& vogal a
u.
700
::+:: vogal o
800
• vogal u

-

-

•

...

::+::

,

.
Da mesma forma, estas tres línguas apresentam um sistema vocálico
semelhante, com 4 vogais, 3 altas e urna central baixa. Conforme o quadro
abaixo.
Segmentos fonológicos vocálicos em Jaminawa, Yawanawa e Kaxarari.
Anterior
/i/

Central
/i/

Posterior
/u/

/a/

7

Sobre detalhes <leste programa, ver LANES 2000
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Com rela~ao a língua Matsés, tivemos acesso a alguns dados coletados por Carmem Dorigo (dados em fita coma respectiva transcri~ao) e sua
análise do quadro vocálico daquela língua. Por esta análise, a língua Matsés
possui um quadro fonológico de 6 vogais orais: /i/, /E/, /a/, fil, /u/ e /-:>/.
Com base neste material, montamos um quadro de realiza~ües vocálicas
dessa Iíngua. O quadro, que segue abaixo, foi constituído combase na mé·
dia dos valores dos formantes 8 .

Vogais ein Jaminawa
2R formante

3000

2000

1000

o-'

o
•'•· -----~-->-i,.__--1---·-~~
-

- - - -- ,q,- -¡Jtl- - - - - + 1..· . .

ti

"

200
400
600
800
1000

-..
G,)

e

ca

E
o
OI
.....

+ form-[i]
1 ~ form-[a]
A form-[u]
x form-[y]
J

Quando olhamos as listas de palavras que coletamos nas diferentes
línguas da família Pano, encontramos cognatos existentes entre as línguas
Jaminawa, Yawanawa e Matsés que nos mostram alguma coisa de interessante com rela~ao ao trabalho comparativo. Nos dados que listamos abaixo,
verificamos urna correla~ao existente entre segmentos vocálicos em Jaminawa, Yawanawa e Matsés. Na tabela abaixo, listamos somente os cognatos que consideramos relevantes para o presente trabalho.
Glosa
Jaminawa
Yawanawa
Matsés
[pita·u]
[pi·taro]
[p::>·t::>]
'Asa'
'Branco'
[u~u·pa]
[ro~u·pa]
[uSii·b::>]
'Chuva'
[u:·i]
[ro:·i]
[·ói]
'Comer'
[pi:]
[·pi:]
[·pe?]
'Dormir'
[u·~a1]
[ro·~a?]
[u'fe?]
'Podre'
[pi:·si]
[pise?·na?]
8

Desse quadro ainda nao consta a vogal central alta, devido ao pequeno conjunto
de dados com que pudemos trabalhar para esta apresenta~ao.
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Podemos sistematizar ou selecionar as correspondencias vocálicas
existentes entre estas línguas da seguinte forma:
Jaminawa
l
a·u

Yawanawa
1
aú.>

a

a

1

1

Matsés
o
o

1

a1

a

1

Como que ternos, podemos propor que as vogais médias em Matsés
tem origens distintas, se falarmos de um ponto de vista diacrónico. De um
lado, ternos [e] em Matsés que tem origem de em um proto *i, que apresenta reflexos diretos em Jaminawa e Yawa'nawa. Da mesma forma, ternos
que realiza~~es [J] em Matsés originam-se de um proto *i, que em Jaminawa e Yawanawa se mantém9 . Além disso, ternos os casos em que o que é
[a] nas duas primeiras línguas corresponde a [J] ou [e] em Matsés. Nesses
casos o que parece ter condicionado a mudan~a foi a presen~a, em um estágio lingüístico anterior, de segmentos vocálicos em seqüencia e realizados
como ditongos ([ai] e [au]). No primeiro caso, resultando na eleva~ao e
anteriorizar~ao do [a] até o ponto de se tomar um [e]; no segundo caso,
teríamos urna eleva~ao e recuo do [a] até que este se tomesse um [J] .
CONCLUSA O
Com base no presente trabalho, podemos estabelecer algumas concl usoes interessantes e, ao mesmo tempo, apontar algumas possibilidades
de interpreta~ao do processo de mudan~a vocálica no interior da família
Pano.
A primeira delas é que, como mostra o quadro vocálico fonológico
das línguas Jaminawa, Yawanawa e Kaxarari, em oposi~ao a língua Matsés,
esta última possui como novidade/inova~ao a presen~a de vogais médias
anteriores e posteriores. I e I e I J /. Podemos propor, entao, que estas vogais teriam origem histórica mapeável pela compara~ao comos dados que
ternos de outras línguas Pano, entre as quais incluem-se as línguas Jaminawa e Yawanawa. Assim, como mostra o conjunto de dados cognatos obti9

Como - pela análise de DORIGO ( 1992, 2001) - o Matsés dispoe de fil, é necessário guardar a suposi~ao de que nem todo *i se encontra refletido nessa língua
como/:.>/ e de que, conseqüentemente, alguns /i/ ainda sejam reflexo de *i.
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dos entre as línguas em questao, ternos no Matsés I e./ que se originou·de
*a e /e/ que se originou ·de * i. Ao mesmo tempo, ternos / J / que se originou de *a.
Observando ainda os dados, podemos propor que a mudan~a de um
proto */a/ para /J/ ou /el Matsés, esta informada pela vogal seguinte ao
proto */a/. Assim:
Pano reconstruído

Jaminawa

Yawanawa

Matsés

*i

1

1

E

* ai
* au

a1

at

E

au

au

~

. Para finalizar, com o presente trab~lho reafirmamos o que foi
proposto por nós, no estudo comparativo dentro da família Pano, a saber:
que a língua · Matsés é a mais afastada das línguas Pano, mas ainda
pertencente a este grupo de línguas.
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Família Pano

Estudo do sn Katukina-Pano
Maria Suelí de Aguiar (Faculdade de Letras - Universidade Federal de Goiás)

APRESENTA~ÁO

O HEstudo do SN Katukina-Pano'' é parte de urna análise da língua
conhecida pelo mesmo nome do grupo indígena que a fala, Katukina. Essa
análise dará prioridade ao SN (Sintagma Nominal) que, conseqüentemente,
abordará o ILP (item lexical padrao), IAP: (item afixal padrao) e SV (sintagma verbal) para melhor respaldar nossos argumentos quanto classifica~ao genética da língua .
. Nossa contribui~ao nessa mesa redonda será o de ampliar as perguntas quanto aos elementos coordenadores de Ns em línguas que obedecem a
ordem SOY. Sejam esses espa~os preenchidos ou nao, e, se preenchidos,
verificar sua estrutura enguanto itens lexicais ou itens afixais.
A nossa polemica girará em torno de questoes que nos leve a perguntar qual a organiza~ao obedecida pelos falantes de língua em que os Ns
(Sujeito e Objeto), se encontram em caso de SN de núcleo~ complexos? O
que garante para estes falantes o término e início desses sintagmas? Pois,
sabemos de antemao que línguas, como é o caso do Katukina, por exemplo,
o V (verbo) aparece obrigatoriamente no final da ora~ao. En tao, essas línguas devem ter um espa~o que marque no texto (oral ou escrito) a coordena~ao de núcleos dos SN complexos.
No decorrer desse nosso estudo, trataremos de algumas particularidades sobre os índios falantes do Katukina, (1) O povo Katukina,
descreveremos · resumidamente essa língua, (2) A língua Katukina;
discoreremos sobre questoes mais teóricas em
(3) A ordem dos
constituintes, (3 .1) A ordem básica do Katukina, (3 .2) Os constituintes de
SN. Em seguida, apresentaremos Considerafoes finais e Referencia

a

bibliográfica.
l.

POVO KA TUKINA

Os índios Katukina sao um grupo indígena formado por 450 pessoas.
Até o meio do ano de 2001 eles viviam distribuídos em duas reservas, a do
Sete Estrelas e a do Campinas, ambas no Estado do Acre, Norte do Brasil.
Atualmente, eles estao reunidos somente na Reserva Indígena do Campi-
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nas. Nessa reserva eles estao organizados em quatro aldeias: Campinas,
Martim, Samaúma e Ba~aneira.
Vale ressaltar que a ida dos demais Katukina para a reserva do Campinas se deve ao movimento que está acontecendo na Reserva relacionado a
BR 364, continuidade da transamazonica. Essa estrada foi o que os atraiu
no passado logo no início dela. Hoje essa mesma BR está sendo asfaltada e
será feito o trecho até os limites como Peru, quando se efetivará a liga<;ao
com o Oceano Pacífico.
O propósito em comentar sobre a situa<;ao do grupo sao vários, dentre eles citaremos pelo menos dois. _Um deles é informar sobre esses indígenas por se tratar de quem fala a língua que desde de muito é objeto de
estudo nosso. O outro é chamar a aten<;ao para a situa<;ao que o grupo se
e~contra. Ele estará e estará exposto cada vez mais a cultura do nao-índio,
brasileiro e peruano. Isso pode representar 6 fim desses índios enquanto
grupo étnico diferenciado. Quando há risco de nao manuten<;ao de grupo
étnico, há risco de manutenc;cao da vida das pessoas, incluindo a língua. ·
2.

A LÍNGUA KA TUKINA

A língua Katukina pertence a família lingüística Pano e, como dissemos acima, obedece a ordem SOV. O item lexical padrao, doravante ILP,
da língua Katukina é estruturado por duas sílabas, e recebe acento tónico na
última sílaba. Esse ILP pode ser modificado se combinado com outro ILP
ou a um ítem afixal padrao, doravante IAP, o qual é estruturado por apenas
um segmento fonológico ou no máximo urna sílaba. A sílaba nessa língua,
por sua vez, pode conter de um a tres segmentos fonológicos. Essas afirmac;oes se comprovam através dos exemplos, que seguem, em que se distingue
um ILP ( 1 e 2) de um IAP (3 e 4) em Katukina:
(1) ma.pu
(2) ka.man
(3) -ti
(4) -n

'cabec;a'
'onc;a'
'classificador de objetos'
'marca de posse'

Essa explica<;ao e detalhamento do ILP e IAP será importante para
nossa argumenta<;ao quanto aos constituintes do SN, os quais terao
tratamento central em nosso estudo. Pois, veremos mais adiante que a
língua Katukina poderá ser classificada morfologicamente como língua
isolante, porém, ela obedece antes disso urna lei fonológica. Isto é, ela deve
atender, primeiramente, a natureza de ser dissilábica, nem que para isso ela
deva recorrer a processos aglutinantes.
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3. A ORDEM DOS CONSTITUINTES
Dos elementos de urna estrutura sintática, os constituintes, S, V e O,
poderíamos obter seis combina<;oes: SVO, SOV, VSO, VOS, OVS e OSV.
No entanto, como disse GREENBERG (1963), nem todas essas combina~ües possíveis sao realizadas efetivamente nas línguas naturais.
Para GREENBERG (1963), as línguas tem várias ordens possíveis~
todavia, somente urna é dominante. Segundo ele, das seis combina~oes
referidas anteriormente, apenas tres podem ter o estatuto de ordem dominante nas línguas.
Ordem dominante para GRENBERG é de domínio empírico, sendo
obrigatória sua ocorrencia nos enunciados; já para. a gramática GerativoTransformacional, ela pode nunca ocorrer efetivamente. A ordem básica
nessa gramática é a ordem que corresponde a estrutura profunda que entra
para as regras transformacionais. E as dife.tentes ordens de superficie serao
as derivada~, podendo essa ordem de base ocorrer ou nao no enunciado.
Para GREENBERG um padrao de ordem básica nao se confunde
coma rela<;ao de ordem mais freqüente nos enunciados da língua. Portante,
a ordem básica é aquela que representa um nível abstrato de generaliza<;ao
e através da qual podemos explicar as demais ordena<;oes possíveis na língua recorrendo a poucas regras.
Dentre as seis possíveis ordena<;oes de S, V e O, a ordem básica será
entao aquela, que exigir menos recursos para se tornar gramatical, ou aceitável, por ela ser a mais direta e natural. Isto é, a ordem básica é aquela que
nao precisa recorrer a recursos como entona~ao, pausas, enfases ou outros
quaisquer para que a ora<;ao seja entendida pelo seu interlocutor. Principalmente, se esses recursos nao forem comumente utilizados nos enunciados.
Portanto, dessas seis combina<;6es, ficam apenas .t res em condi<;oes
de ser a ordem dominante ou ordem básica de urna língua natural: SVO,
VSO ou SOV. De um ponto de vista empírico, a ordem básica é aquela que
ocorre de forma menos marcada, ou seja, a combina~ao nua - sem necessitar de recursos como: pausa, entona<;ao etc. - dos elementos S, V e O.
Quanto as ordens derivadas, elas sao as demais ordens gramaticais geradas
a partir da ordem dominante que terminam por incluir pausas, entona<;oes
especiais, topicaliza<;oes etc ..
.'

3.1. A ORDEM BASICA DO KATUKINA

Estamos assumindo que a Iíngua Katukina obedece a ordem SOV.
Dada a estrutura morfológica da língua, podemos prever que nessa língua
nao é permitida liberdade na ordem dos constituintes. Com efeito, os ele123
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· mentos V, S e O devem obedecer sempre a mesma ord~m por eles se manifestarem normalmente nus nos sintagmas e apresentarem poucas marcas
morfológicas da sua fun'rªº· Exemplos:
(5) papa anu

pi-f3ai

(6) ta nami pi-kai

pa1 paca comer
'O pai comeu a paca.'

eu carne comer
'Eu vou comer carne.'

Todavía, pudemos observar que há casos em que as ora~oes do Katukina podem se manifestar fora da ordem SOV. Vale ressaltar que, dentre
esses casos, alguns sao mais correntes e outros menos, sendo todos, entretanto, de ocorrencia efetiva muito baixa. Porém, nao trataremos desse assunto no momento por ele nao ser fundamental para nossa presente análise,
o SN com núcleo complexo.
3.2 OS CONSTITUINTES DE SN

Os constituintes de SN em qualquer língua Sao o elemento obrigatório e os nao-obrigatórios. O obrigatório é próprio núcleo nominal, o N, e os
nao obrigatórios sao, basicamente, o SAdj e o SQuant. Vejamos em (7- a-b)
que seguem, exemplos do Katukina:
(7)a. tf uma an i-pa r ua-pa
[cuia grande] bonita
'A cui a grande é bonita.'

b. [3unsi yumt ra[3i ia
Yunzi [fil ho dual] ter
'Yunzi tem dois filhos.'

O núcleo de SN no Katukina pode vir com outros elementos opcio1
nais, nao-nucleares, como o genitivo (8a-b, 9a-d) , cuja manifesta~ao é
Íicenciada a esquerda do núcleo.
(8) a. kuka-n ipu-ti
tio-geniti vo cobertor.
'O cobertor do tio'

b. hiwi huwa c uapa
árvore flor bonita
'A fl or da árvore é bonita

(9) a. an-kanti 'meu-arco'
b. min-papa
'seu-pai '

c. min-tai
d. an-ia

'seu-pé'
'meu-piolho'

Quando o SN contém um núcleo complexo cada N no Katukina vem
seguido de urna partícula que convencionalmente chamaremos de coordenador. Esse coordenador, sintaticamente, se cliticiza a direita dos Ns ir8

a.: NTBb.: NTB- 1977.2115 .3
c. : NTB- 1977.2/3. 15
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maos. Estamos assim denorninando-o por admitir.que ele assegura a ligac;ao de um N a outro no mesmo nível hierárquico. Essa interpreta~ao que
demos pode ser observ.ada em dados do tipo ( 10) abaixo:
( 10) epa-nun
kuka-nun
papa nuan nii-f3u f3ai-f3u 2
l tio materno e tio paterno e pai e ]
cac;ar passado
'Os tios e o pai foram ca~ar.'

Esse coordenador -nun que acorre a direita dos núcleos do SN é parte dos elementos nao-nucleares que determinam o núcleo dos sintagmas, os
quais também aparecem a d.ireita· do N.
Urna particularidade que considerarnos interessante detalhar é sua estrutura~ao fonológica. Embora ele se manifeste sempre nasalizado, estamos
levantando a hipótese de que ele é despido dela. Ou seja, estamos propendo
ve-lo nasalizádo superficialmente devido a urna questao sintática; caso
tenhamos r·azao podemos explicar a sua tran sforma~ao em nuan.
Assumindo que a referida nasalidade nao faz parte do termo coordenador, levantamos a hipótese também de que esse coordenador, quando
posicionado no último núcleo de SN, da esquerda para a direita, sofre urna
transforma~ao no nível morfológico (IAP+IAP = ILP) formando um item
independente. Assim, ternos nu +a+ n (nasalidade).
Em conseqüencia di sso, podemos propor que esse coordenador agrega a fun~ao de finalizador de núcleos no sintagma. Caso sejam pertinentes
nossas hipóteses, podemos afirmar que nu estará presente sempre que houver mais de um núcleo no sintagma e o a é responsável pelo fim de acréscimo de núcleos no sintagma. Quanto ao n, ele é a marca de nasalidade que
ocorre em várias s itua~oes na língua, genitivo, ergatividade, sendo essa
última urna marca histórica na Iíngua, quase sempre omitidas pela fala atual.

A estrutura~ao do nun e nuan podemos mostrar nos esquemas que
seguem (A e B), para ilustrar melhor nossa interpreta~ao dessas expressoes:
A. SN[NNN]
SN=[N 1-nu+ nasalidade N2-nu+ nasalidade ... Nfinal-nu+a+ nasalidade]
B. *N-nuan N-nun

Isso diz que nessa língua jamais teremos Ns irmaos sem nu, nem
termos N inicial com nuan, nem tao pouco N final sem a . E a nasalidade
2

O {3u é um pluralizador (trial) para humanos. Maoires informa96ese ver dados em
AGUIAR-1994
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estará presente em todos Ns irmaos cumprindo outra fun~ao, que nao· de
coordenador.
Para darmos canta da ordem interna de SN precisamos recorrer ateoria de FUKUI e SPEAS ( 1986) quanto a proje~ao das categorias funcionais.
Para esses autores, essa categorias compreendem as categorias gramaticais:
Complementizador, Flexao e Determinante.
Em termos de estrutura interna, podemos propor que SN do Katukina, quando contém coordena~ao, ou seja, núcleos compostos, ela está projetada dentro de urna categoria funcional maior, o SO (Sintagma Determinante). Para assumirmos tal posi~ao teremos que postular a existencia de um
núcleo que se realiza coma que se manifesta lexicalmente como nuan.
Essa mesma partícula se manifesta como a coordenacrao de Vs. Ela se
realiza como ~un e ~uan quando a ora~ao contém
verbos coordenados co,
mo mostramos em seguida:
( 11 )a. maka [3imi · pi -~ un atsa
p1-~un
taci ~uan pi-ai
rato fruta comer-x mandioca comer-x roupa y comer
'O rato come fruta, mandioca e roupa.'
pt-~un
taci pt-~un maka
b. [3imi pi-~un atsa
fruta comer x mandioca comer x roupa comer x rato
'O rato come fruta, mandioca e roupa.'

Poderíamos dizer que ( 11 b) é constituído de tres ora~oes devido a
presen~a do verbo em tres lugares. Mas isso é pouco provável, pois, segundo nossa análise morfológica, os verbos, quando coordenados, exigem a
- presen~a do IAP - ~un - da mesma forma que os nomes coordenados que
estejam dentro de um mesmo sintagma exigem a presen~a de nun.
(12) tSaru
cameiro grama comer-co cabe\:a bater-co berrar-co
'O carneiro come grama, dá cabe~ada e berra.'
(12) takara nanu

pi-~un

[3at Si ~an-~un ...

galinha minhoca comer-co ovo botar-co
'A galinha come minhoca, bota ovo .. .'
3

Ao apreciarmos dados em que o V está coordenado em (12 e 13)
,,,,.
.
'
vemos que e a mesma estrutura que esta em JOgo, seJa com os nomes, seJa
3

12: Oliveira-1985.12/129.2
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com os verbos. Com isso podemos assumir que o a coordena o último núcleo sempre e que tanto o nun e ~un quanto o nuan e ~uan sao IAPs, os
primeiros permanecem e os últimos passaram para o estágio de ILPs.
CONSIDERA~ÓES FINAIS
O propósito básico de nossa análise era o de polemizar sobre os elementos que legitimam a participac;ao de núcleos complexos enquanto irmaos e como isso se realiza em línguas que o SN-sujeito acorre imediatamente adireita, ou imediatamente aesquerda do SN-objeto.
Para levar a cabo nosso propósito foi necessário mostrar urna descric;ao, seguinda de teoría, do comportamento do SN do Katukina. Essa é urna
língua SOY que podemos classificá-la morfologicamente como isolante,
porém, vimos que ela sofre determinados processos de aglutina~ao para
construir alguns de seus elementos nao-nusleares.
No caso dos coordenadores de núcleos podemos evidenciar que tanto
para o SN quanto para o SV houve processo de aglutina~ao. Como acabamos de explicar, podemos ampliar nosso detalhamento mostrando que a
natureza do núcleo coordenado também é especificada. Assim, nu é específico para N e ~u é específico para V, ambos obedecem a ordem interna do
sintagma.
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Família Nambikwára

U ma

descri~ao

preliminar da fonologia da língua Sabane .

Gabriel Antunes de Araúj o* (Vrije Universiteit Amsterdam)

..

Este texto apresen ta urna descri9ao da fono logia da língua Sabane ..
classificada por Rodrigues ( 1986) como pertencente a família isolada
Nambikwara, o Sabane é a língua da Cotnunidade Sabane, falada
1najoritari-tamente na aldeia ·Aroeira, ao sul da cidade rondoniense de
Vilhena. A comunidade conta com cerca de cento e dez pessoas, das quais
quinze falam .o Sabane, enguanto o Portugues tem se tornado paulatinamente· o idioma único do grupo. Apresentarei a .s eguir urna déscri9ao geral da
estrutura fono_Iógic~ da língua, incluindo as oposi9oes consonantais e vocálicas, o que permitirá definir um quadro di stintivo, a estrutura da sílaba e
alguns processos fonológicos. Porque a pesquisa se encontra em seu início,
ainda nao há urna análise do tom. Esse possui um papel importante ein
Sabane, portanto, será transcrito, mesmo que falte utna análise apresentável. As palavras estao em nota9ao fonética, seguidas da nota<;ao dos tons e
da glossa, por fitn, em portugues. Quando necessária a distin<;ao entre representa<;ao fonética e fonológica, a primeira estará entre colchetes enquanto a última, entre barras incljnadas. Há dois tons em Sabane: alto e baixo.
Aqui eles sao sempre representados pelos símbolos H para tom alto e L para
tom baixo. Quando transcritos, o símbolo etn capital maiúscula (como em
, H.L) representa o acento da palavra. Toda palavra, independemente do núrnero de tons altos, contém utn acento principal. Lévi-Strauss ( 1948) apresenta urna lista com termos de parentesco Sabane e Price ( 1978), por sua
vez, publica urna lista de aproximadamente duzentas palavras, sem apresentar, contudo, urna análise propriamente dita dos dados. Price levanta um
quadro fonológico com as consoantes /p t km n 1 s h? y w / e vogais
/a e i o u! . Além disso, ele menciona dois tons contrastivos para ~ Sabane.
Excluindo-se a série laringal /h ? !, defendo as tnesmas oposi95es que Price.

***
• Agradeyo ao apoio fi nanceiro da CAPES (Coordena~ao de Aperfeü;oamento de Pessoal de
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Borella, Stella Telles e Edwin Reesink. Naturalmente, nenhuma dessas pessoas devem ser
responsabili zadas pelos erras do texto.

Atas do I Encontro Internacional do GTLI da ANPOLL

! pi real iza-se con10 [p]
e1n início e 1neio de palav ra, na posi9ao de onset 1• Nao há ocorrencias
[p] e1n coda. A consoante !pi precede todas as vogais .
C ONSOANTES: a consoante oclusiva bi labial surda

oe

.

-

. .
pa:rua:n
pa:pa
ta:p uliJi:

H.L

'ele está cantando'
'calanoo'
¡:,

H. L.L. 1-1

'serra, pedra'

1-1 .L.H .L

Quando em pronúncia enfática, e1n geral na s ílaba acentuada, a consoante bilabial surda pode tomar a fonna aspirada [ph], embora nao haja
oposi9ao entre [p] e [p 11 ] :
. ~ ..;..·: .
::~

H .L

'm~cuco'

L.H

'quati' (Nasua na.n1a)

(Tinamus sp.)

' .
A consoante.:,~1usiva alveolar surda /t/ realiza-se cotno [t], tanto no
início co1no no 1neio das palavras, na posic;ao de onset precedendo todas as
vogais, exceto [i]. A consoante, co1no todas as oclusivas, nao ocorre em
coda.

tu:tJikari:
to:tali
moto:ka

H .L.L

'pombo' (Columba civia domestica)
'tatu bola' (Tolypeutes matacos)

L.H.L

'caba9a'

H.L.L. H

A consoante /t/ realiza-se <l iante de [i] corno [tJ]. Etnbora, em fala
enfática, ocorra alternanica entre [t] e [tJ] . O exe1nplo 'seio' mostra as duas
realiza96es possíveis de /t/ (a primeira com sufixo nominal izador). A posic;ao de acento ou do tom alto nao parece influenciar na escolha do alofone.
tu:tfikari:
iri:tJian6
iri:tia

L. H.L. L.H

'pombo'
'leite de peito'

L. H .L.L

'seio'

H.L.L.H

A consoante oclusiva velar /k/ realiza-se co1no [k] diante de todas as
vogats.

1

Devido a limita9ao do espacyo desse texto, lim itar-me-ei a apenas trés exemplos para cada
ponto, no entanto, os exemplos cruzados falam por si.
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ki:na
ka:li
koluwa:

'pulga'
•
'sapo intanha' (Ceralophrys ornata)
'algodao'

H.L
H.L
L.L.H

.

.
'

:Em fala enfática, ocorre o alofone aspirado [kh]. No entanto, nao há
oposi~ao legítitna entre as formas [k] e [k11 ].
bg.row.khe
L.H.L
'papagaio'
O alofone raro [kw] ocorre em contextos[ ... kw-vogal-glide ... ]. Embora a pronúncia [ko.kaj .ri] nao seja penn itida, ·parece nao haver oposi9ao
entre [k] e [kw]. No entanto, o nome de tuna outra espécie possu i se1nelhan9as fonéticas relevantes. É possíve l que, a raíz seja [-waj.ri] e que as
diferentes espécimes sejam marcadas por diferentes prefixos. Assi1n, por
hipótese, a labializa9ao do [k] seria explicável.
ko.kwaj.ri
L.H.L 'veado 1nateiro (Mazama americana)
o.waj.ri
L.H.L 'veado ca1npeiro' (Ozotqceros bezoarticus)
1

A consoante fri cativa alveolar surda !si ocorre em início de palavra
dia~te das vogais /a/ e [a:]. No 1neio das palavras, ocorre precedendo e
sucedendo todas as vogais, exceto fil.
salajmuri:ta
L.H.L.H .L
'curica azul' (Eucinetus barrabandi)
--dja:sala:lifi
L. H.L.H.L.L
'seu cora9ao'
ulu:musu
H.L.L.H
'rolinha' (Columbina minuta)
Em a1nbientes circum-adjacentes a vogal /i/ ou
fricativa realiza-se como pós-alveolar surda [f].
a:jf o
H.L
'tabaco'
dj:fi

H.L

a aproximante !ji , a

'seu cabelo'

Há alguns exemplos em que um alofone da consoante fricativa alveolar sonoro [3] ocorre. No entanto, a varia9ao com sua contraparte surda,
inclusive contextualmente, é clara. Dessa forma, trata-se de um alofone no
contexto 'intervocálico.
ma131r1
H.L.L
'crian9a'
majfiri
H.L.L
'crian9a'
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A consoante aproximante lateral 11/ realiza-se como [l] na posiyao
medial, sempre no onset, diante de todas as vogais. Ela varia livre1nente
co1n a consoante tap alveolar [r] 2 • Em todos os exemplos a seguir, a pronúncia co1n o outro alofone é possível. Foi encontrado apenas urna ocorrencia de /1/ na posiyaO inicial.
'arara vermelha' (A r a macao)
L.H .L
tala:wa
'cotia' (Myoprocta acouchy)
ku:li
H .L
1-1.L.L. H .L
'o velho'
te:tokoma:li
A consoante nasal bilabial /in/ ocorre, na posiyao de onset, e1n contigu idade a todas as vogais, tanto no iníci6 co1no no meio .das palavras. Sua
ocorrencia nao acarreta, necessariatnente, nasalizayao de vogais circunvizinhas, embora a nasalizayao se aprensente, raramente, nas vogais contíguas a esquerda da co nsoante nasal. Dessa fonna, o alofone [111] ocorre em
a1nbientes orais (preferiveltnente) e tambérn em nasais (ocas ionalmente).
mulu:la
ulu:mi
Jª:ma

L.H .L
L.H .L

H .L

'tatu canastra' (Priodontes giganteus)
'anta' (Tapirus terrestri)
'san oue'
b

No início de palavra, é cornum o alqfone nas al bilabial [1n] alternarse com o alofone oclus ivo bilabial sonoro [b]. Isso ocorre comumente
quando a vogaJ nuclear é laringalizada, havendo, entretanto, preferencia ao
alofone bilabial oclusivo. E1n fa la enfática ou pausada, o fa)ante prefere o
alofone nasal.
bQ:Se

H .L

'peixe'

mQ:se

H .L

'peixe' (fala enfática)

A consoante nasal alveolar /n/ ocorre, na posiyao de onset, em contiguidade a todas as vogais, tanto no início como no meio de palavras, como
o alofone [n]. Sua ocorrancia, tnuitas vezes, acarreta nasalizayao da vogal
contígua a esquerda, en1 bora esse espalharnento se 1i1n ite a prirneira
consoante e nao seja categórico.
Embora. estati scamente. ocorra mais real iza~oes como o tap alveolar do ·que com a variante aprox imante lateral, os falantes nativos avaliam a variante [l] como mais ' correta'. Embora isso nao tenha nenhum valor lingüístico, ·a escolha do símbolo fonemico /1/ para
representar as duas variantes satisfaz a expectativa d ~ falante Sabane.
2

,

13 1

'

nélnu:?
nu tupi:
kap6:ne'
'
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L. H
L.L. H
L.H.L

'chicha'
'urucu'
'paca' (Cuniculus paca)

'

''

En1 geral no in ício de palavra, ou rara1nente ta1nbé1n no 1neio; pre.ce,..,
dendo vogal laringalizada, a consoante nasal a lveolar realiza-se como OGlu-.
siva alveolar sonora [d].
dél:Wi
dj:fu
d9:dª

H.L

'seu dente'

H.L

'seu cabelo'

H.L

'quexada' (Tayassu pecari)

Alén1 dos glides, a consoante nasal alyeolar é a única que pode ocorrer em posi9ao de coda. Nesse caso, ocorre nasaliza9ao do elemento nuclear
a sua esquerda e consequente perda da consoante. Como a nasal iza9ao das
vogais nao parece ser contrastiva, urna vez que ocorre sempre ern contiguidade a consoantes nasa is,
it'ijn
djfiawwante

L.H
H.L.H.H.L

/i.tejN/
'bigode' /nj.si.aw.aN.te/
'cagar'

A consoante fricativa glotal [h] a princípio nao receberá o status de
fonema por urna série de razoes. A princípio, seu contexto é limitado: ocorre, majoritariamente, no pri rneiro onset da palavra. Ad icionalmente, var]a
1i vrernent~ corn un1a outra consoante (isso pode ind icar urn processo'. db
perda do ponto de articula9ao ). E1n terceiro Jugar, quando un1a pala'.vra
in icia-se corn vogal, ou seja, sem onset, e1n alguns falantes há a presen9a da
aspira9ao inicial forte1nente 1narcada.
·
ha:potu:
pa:potu:
majfiri
majhiri

H.L. H
HL. L. H
H.L.L
H.L. L

'nadar'
'nadar'
'crian¡;:a'
'crianc;:a'

Os glides /j w / sernpre ocupa1n posi96es de onset e coda, onde contrastam com consoantes. Jamais ocorrem como núcleo de sílaba. O glide
/w / realiza-se como vocóide alto posterior assilábico [g] (transcrito doravante como [w]) nas posi9oes de onset e coda, c i rcu m -adjacent~ as vogais
[aio].
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na:wanEJ
iwwikata:
jowlota

H.L. H
H.L.L.H
H.L.L

'mandioca'
'cana de a9úcar'
'facao'

O glide palatal !ji ocorre na posi9ao de onset e coda como [j]. No onset inicial e medial, precede as vogais /a i o u /. Na coda, deve obrigatoriamente suceder as vogais /a e/.
H .L
· .,fif.H L L
.::~~."~.•. :1. •
,... ... ffL.L

1a:1a
jowrota
ju:jaka
kanajJo

o].
ifijn
. -

¡;:-·~.1•

1:.~ ·.

L.H.L

'irmao'
'facao'
'minhoca'
'pimenta'

Quando circum-adjacente a vogais nasais, o glide torna-se nasalizado
L.H

lflEJfl

L.H

jani:ka

L.H.L

'vai cagar'
'beba!'
'ro9a'

Os contrastes das consoantes sao apresentados em ambientes identicos e análogos. Naturalmente, buscou-se o maior número possível de contrastes em ambientes identicos. Como a descri9ao dos alofones foi apresentada acima, apresentar-se-á o contraste co1n quaisquer das variantes alofoni9~§. mencionadas. Semente grupos de segmentos que sao foneticamente
":' ' '1..
se1nelhantes estao emparelhados. Grupos dessemelhantes, como por exemplo /k/ e !pi foram excluídos. Nos ambientes identicos buscou-se controlar
o número de sílabas e o mesmo tom, garantindo-se, todavia, que as palavras
contivessem significados distintos. Nos pares análogos, buscou-se, també1n, o maior número possível de elementos semelhantes. Ao grupo consonantal foram incluídas os dois glides.
1...

p

m

u:pha
u:ma
kolo:pi
ulu:mi

m
majJiri

L. H .L

'macuco'
'capivara'
'linha'
'anta'

H .L.L

'crian9a'

H .L
H .L
L.H.L

w
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wajfiri
tala:ma
tala:wa

H .LL

L. H. L
L. H .L

'palha'
'teü'.1' ('(upinambis teguíxim)
'arara'

w

p

ka phi

L. H

1

L.H

d ªwi
tapa j.ci
.
. .
JOWaJfl
t
itEjn

L. H .L
L. H .L

'quati'
'seu dente'
'banana'
bá' (Didelphis marsupialis)
'oan1
b

11

L. H

-

lllEJn ·
nüru:tia:ri
tapu:nia:ri

L. H
L:J-1. L. H .L
L.H .L. H .L

'caoar'
b
'beba!'
'está relampejando'
'está nub lado'

t

wa:tati
wa:rati
moto:ka
borowkhe
n
ki:na
i:ra
an1:na
u r1:ra
m

H .L.L
L. H .L
L. H .L

H .L
H. L
L. H. L
L.H .L

'flor'
'vento'
'cabar;a'
'papagaio'

'pulga'
'macaco-aran ha'
'1norcego'
'tamanduá 1nirim'

n

ma jfun6n
najfon6n
damo:la
ano:la
n

H .L.L

L. H .L

'menino'
'areia'
'sua pele'
'animal'

L.H .L.L

' macaco-pr~g o'

L. 1-1 .L.L

'rolinha'
'raiz'
'rabo'

H .L. L
H .L.L
L. H .L

s

ulu:nunu
ulu:inusu
inq
ife:j

L. 1-1
L.1-1
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w

J

wa :ru

H.L

Jª:Ja
wakawlu
walajjena

H.L

J
t
. .
Jª:Ja
ja:ta
jowrota
to:tali

'papagaio'
'irmao'
'garc;a'
'tu cano'

L.H.L
L.H .L.L

'irrnao'
'1nulher'
'facao'
'tatu bola'

H.L
H .L

H.L.L
H .L.L

QUADRO CONSONANTAL
Bilabial
Oclusiva
Fricativa
Nasa is
Lateral
Gl ide

p

Alveolar

Velar

Palatal

k

t

s
111

n
1

w

J

'

***

.

as vogais orais altas /i u / realizarn-se como [i u], respectivarnente.
As vogais tnédias baixas anteriores /e o/ realizam-se co1no [e o]. Em s íla:ba
final de palavra acentuada pode1n acorrer alofones abertos [E re :>], po entanto, esse fen 61neno é li1nitado. A vogal /e/ é relativa1nente rara. A vogal
central /a/, geralinente realiza-se co1n [a o] e co1no [a]. A distribui<;ao das
vogais é 1itn itada e1n rela9ao a circurn-adjacencia aos g lides.
A oposi9ao entre as variantes breves e longas das vogais é relati':'ª·
Há um verdadeiro par mínimo opondo as vogais /a/ e /aa/ (veja abaixo). No
entanto, nao foram encontrados pares míni1nos opondo as outras vogais.
Portanto, nao se pode falar en1 rela96es de contraste entre essas ocorrencias,
ernbora urna re la9ao de co1nple1nenta9ao parece ser razoável. As variantes
nao-longas, diga1nos simples, ocorre1n e1n sílabas cujos tons sao baixos
e/ou e1n sílabas átonas, quando a oposi9ao átono/tónico se aplica. As variantes longas ocorre1n nas sílabas de tom alto (H) 'e e1n s ílabas tónicas ou
portadoras de acento principal ou secundário. Trata-se, portanto, da típica
rela9ao de distribui9ao comple1nentar "sempre-nunca": o fone sirnples oVOGAJS:
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corre em tal ambiente (a saber, sílabas átonas e cujo tom é baixo " L"), énquanto o fone alongado nunca ocorre e1n tais posi96es. A modifica9ao corresponde, portanto, a diferen9a fonética nos a1nbientes. Apesar da aparente
tautologia; esse tipo de processo é a1nplamente atestado (cf. Pike 1947:87).
Dessa fonna, a oposiyao entre as vogais [a] e sua contraparte alongada [a:]
dá-se, portanto, devido a u1na poss ível oposi9ao tonal.
a
kari:
ka:ri

a:
L.H

'cortar'

H. L

'sapo"-intanha'

Há, ta111bé1n, u1na tríade 1níni1na opondo as variantes alongadas de
/el, /al e /i/. A rela9ao entre a vogais al on ga~.as e o tom alto ainda nao está
totalinente cornpreendida.
e:ra
a:ra
.
1:ra

H .L

'lua'

H. L

'assar'

H .L

'1nacaco-aranha'

E1n segu ida, o par aná logo opoe /e/ e /al.
ke:ra
ka:ri

H .L

'arara-can indé' (Ara ararauna)

H .L

'sapo-intanha'

Os pares análogos a seguir opoern lo/ e /u/.

wajulu
a:olu
ulu:mi
kolo:pi

H .L. L

•

H .L.L

'tatu-gal inha' (Dasypus novemcinctus)

L.H.L

'anta' (Tapirus terrestri)
'corda'

L.H.L

'
A vogal
baixa posterior nao-arre<;fondada /a/, realiza-se co1no [a] e
co1no sua contraparte alongada [a:] , ocórrendo no núcleo da sílaba, circu1nadjacente a todas as consoantes e serni-consoantes. Podern ocorrer como
único e lernento da sílaba, isto é, em sílabas sem onset e coda. Em posi9ao
átona, ocorre o alofone [a].
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[a]
kia:ta
taküntepi
a:jpakasajili
o:lali
[a:]
sapa:ne
wajuluta:ri
· ka:ria:li
kama:tupiru:
nasa:la
kola:riwi

-

[a]
kanajJo
nanu:7
motü:motü:nali

.· ·.

'milho'
'peda90'
'o machado está aquí'
'orama'
o

L.H.L
L. H .L.L
H.L. L. H .L.L
H .L.L

H.L.L. H .L

' irma/maninha'
'o n9a verm elh a' (Fe/is (Puma) concolor)

H.L. H. L

'efe está cortando'

L.1-1.L.L. H

'fe ijao'

L. H .L

'chi fre'
'oarfo'
:::>

L. H .L

L. H. L.L

'pin1enta'
'chicha'
'redondo/ isso é redondo'

L. H .L
L. H
L.H.L.H .L.L

A vogal anterior baixa /e/ é relativan1ente rara. Pode ocorrer co1no
núc leo de sílaba se1n onset e coda. N ao ocorre co1110 núcleo de sílaba seguida pelo gl ide /w / .
.

~

..:. -..:

[e]
tejpha
tó:ne

H .L

'cobra'

H. L

10€J

L. H

'chupar'
'ra íz'

[e:]
ke:ra
te:ritoko:mi
e:ra

'arara-can in dé'
'minha ve lh a'
'lua'

H .L
H .L.L. H.L
H .L

•

A vogal posterior alta nao-arredondada /i/ e sua co ntraparte alongada
ocorre1n no núc leo da s ílaba, circu1n-adjacente a todas as consoantes e a
semi-consoante /w /. Pode1n ocorrer co1no único elemento da sílaba, isto é,
e1n sílabas sern onset e coda.

...
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[i]

ja:ti
tóntó:nia :ri
wi:nali

H.L

'acende! (o fogo)'

1-1.L.L.H.L

'ela está me lambendo'
'fumac;a'

H .L.L

[i:]

ati:tapa
afi:pano
uli:ma
wi:napa.li

L.H .L

'mulher'
'sal'
'cera'

H .L.L.L

'está fumac;ando'

L. H.L.L
L. H.L.L

A vogal 1nédia baixa posterior arredondada lo/ e s·ua contraparte alongada ocorrem no núcleo da sílaba, circurry-adjacente a todas as consoantes. Podern ocorrer como único elernento da sílaba, isto é, em sílabas sem
onset e coda. ·Nao ocorre co1no vogal nuclear quando a sílaba contém um
onset /w/, n1as ocorre quando o glide !ji está o onset. A situa9ao inversa se
aplica quando os glides /w / e !ji estao e1n coda.
[o]
popu:ta
L.H .L
'borboleta'
kolü:nia:ri
L.H.L.H .L
'seco/esta seco'
motü:motü:nali
L. H.L.H .L.L
'redondo/ isso é redondo'
khaphi:pu.non
'c inzas'
L. H .L.L
[o:]
ko:ka
mo:topo:ka
wi:rata

H.L

'sooro'
o

11.L.H. L

H .L. L

'1ninha espingarda'
'oalinha'
o

H .L

'rato'

A vogal posterior alta arredondada /u/ e sua contraparte alongada
ocorre1n no núcleo da s ílaba, circu1n-adjacente a todas as consoantes e ao
glide !ji. Podern ocorrer como único ele1nento da sílaba, isto é, em sílabas
sen1 onset e coda.
\
[u]
L. H .L
puw1:sa
'mutum' (Crax globulosa)
a:kuku
H. L.L
'cachorro do mato'
mulu:la
L. H .L
'tatu canastra'
H .L.L.L
wajjulupi
'lobo guará' (Chrysocyon brachyurus)
138

Atas do I Encontro Internacional do GTLI da ANPOLL

[u:]
tu:tfikari:
ku:tfia:ri
anu:se
ulu:ma.ta

'pombo'
'ele está amarrando'
'balaio'
'boi'

H.L.L.H
H.L. H .L
L.H.L
L. H .L.L

Fonernas vocálicos em Sabane:
u

e

o
a

***
A sílaba ern Sabane possui um núcléo vocálico obrigatório. Todas as
consoantes podem ocupar a posiya9 de o nset, enquanto a posiyao de coda é
exclusiva aos glides, /j w/ e a consoante nasal /N I.Os tipos silábicos possíveis sao:
/v/
[v], [v:]
a:.n1.
'mate-o!'
.1:. pi.a:.r1
.
.
'ele ouve'
o .ko:.ra
'escorpiao amarelo'
u:.ma
'capivara'

-

/vX/, onde x=glide ou /n/-7
[vx], [v:x]
aj.me.ti
'piolho'
a:j.po
'machado'
u j .ki.ra. pi:. ta 'macaco-barrigudo'
taküntepi
'pedayo'
/cv/

-7
[cv], [cv:]
ki.ri:.wa
'casa'
ta.ki:. pa
'sagüi'
i.ru:.ti.a:.ri
'ele está comendo'
i.tu:.pi.a:.ri
'ele está vomitando'

/cvX/

[cvx], [cv:x]
waj.Ji.ri
'palha'
ko.low.lu.i
'faca (de pedra lascada)/rato'

...
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***
PROCESSOS: há tres processos pós- lexicais con1uns e1n Sabane. Redu9ao 'e

apaga1nento de vogais; inser9ao "de 'oclusiva g lotal e·ntre jun9ao de palavras/inorfe1nas tenninados e in iciados erri vogais; e cópia de glide. A cdhsoante oclusiva glotal (?] ocorre quando as palavras possue1n vogais fi'nais
e iniciais se encontrando na fronteira de palavra. Dessa fonna , a fi1n de se
evitar urn duplo ou triplo encontro vocálico, há a epéntese de [?],como ern
(a). Quando a vogal fina l de urna palavra encontra a consoante inicial da
palavra seguinte, nao ocorre a epentése (b ). No entanto, quando a sílaba
final da palavra inicial tenn ina en1 gl ide, a epéntese tan1 bén1 nao ocorre ( c ).
lsso indica que o processo evita sílabas sern onset, de u1na n1aneira geral e
1nais especifican1ente evita hiatos. Essa tendencia é ta1nbén1 indicada e1n
e1n palavras co1n vogal inicial que tende1n a·ter u1na aspira9ao, embora nao
ocorra e1n todos os infonnantes. A divisao entre as sílabas é indicada por
pontos.
J

(a)

(b)

(e)

jow.la
.
.
a:. pi.a:.r1
.
1 ?
.
.
JOW. a. a:. pi.a:.íl
ka.pi:.ra
ko.mü:.na.li
ka. pi:.ra.ko.mü:. na .li
ma.n.. k h·iw
.
.
.
i.ru:.n.a:.n
.
.
.
ma.n.. kh·iw.1.ru:.n.a:.r1

H.L
H.L.H.L
H.L.H.L.H.L
L.H.L
L.H .L. L
L.H.L.L.H.L.L
L.L.H
L.1-1.L.H.L
L.L.1-1.L.H.L. H .L

'faca'
'está afiada'
'a faca está afiada'
'cuia'
'está cheia'
'a cuia está cheia'
'menino' ·
'ele está comendo'
'o menino está comendo'

A consoante glotal aparece raramente e1n fi na is de palavra (d), e1nbora sua ocorrencia seja opcional e destacada1nente ocorre e1n fa la enfática
ou pausada.
(d)
nanu:?
'chicha'
'flecha'
Se a sílaba seguinte a u1na sílaba tónica contiver vogal /i/ e for seguida por u1na s ílaba contendo / 1/ ocorre e lisao da vogal [i]. Nesses casos,
formar-se-á um encentro consonantal con1posto por (c+I].
/ninupiria/
/amupirenaeli/

· [ni.nu:.pt i.a]
[a.mu:.pte.na.e.li]
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Quando o glide está na coda da sílaba e é seguido por u1na s ílaba sen1
onset, ocorre ge1nina9ao do g lide. Pode tratar-se de u1n artificio para evitar
sílabas sem onset, ress ilabificando o g lide da coda para o onset. Esse fenómeno fonético é 1nelhor percebido cotn o g lide [w]. No entanto, em fala
enfática, a ge1n ina9ao do g lide [j] se 1nostra ta1nbém evidente.

/apikatariawa/
/jowi/
/ tapawuluJ
/wajulupi/
/nanajiku/
/ajowa/

[a.pi:.ka.ta.ri.aw.wa]
[jow.wi]
[ta.paw.wu.lu]
[waj.ju.lu. pi]
[na.naj.ji.ku]
[aj.jo.wa]

'colher'
'mel'
'panela de barro'
' bo ato'
'pernilongo'
'borrachudo'

Há 1nuitas questoes e1n aberto para o prosseguimento da pesquisa,
incluindo ü' estatuto dos tons, das vogais laringalizadas, dos processos fonológicos e suas rela96es co1n a morfologia, etc. Essa apresenta9ao, bastante
preliminar, serve apenas como primeira descri9ao da língua e nao <leve ser
tomada, portanto, co1no definitiva.

*** .
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Família Narnbik\vára

Aspectos da morfologia verbal da língua Sararé
Cristina de Cássia Borela

(Vrije Universite it Amsterdam)
\

O presente trabalho tern por. objetivo apresentar alguns aspectos da
111orfologia dos verbos ativos ua língua Sararé. A língua Sararé
faz parte da
'
farnília Narnbikwára, fan1ília esta constituída por dois corn.plexos dialetais e
u1na língua: Co111plexo dialetal do Narnbikwára do Sul, co111plexo dialetal
do Natnbikwára do Norte (Marnainde, Nagárothe e Latunde) e Sabane. O
Sararé perten~e áo que se norneou, na literatura lingüística, de complexo
dialetal do Nambikwára do Sul.
·
Segundo Lowe (J 999), o complexo dialetal do Narnkikwára do Sul
consiste em 12 dialetos mutuamente inteligíveis entre si. Entretanto, todos
os trabalhos lingüísticos publicados, até o presente 1nomento, .se basearam
em um único dialeto: o Kitaulhu.
O Sararé, como as demais línguas pertencentes a fa1ní lia Nambikwára, apresenta tuna 111 orfo logia co1n complexas afi xa96es nas forn1as verbais.
O v~rbo é composto de, predorninantemente, sufixa96es e algu1nas prefixa9oes.
A orde1n de constituintes da orayao indepe11dente e1n Sararé é SOV
. para constrtu;oes trans itivas e SV para constru96es intransitivas. Dentro do
v'e rbo, 'a ordern de afixayao dos sufixos niarcadores de pessoa é VOS.
Segundo Lowe ( 1999), as raízes verbais do Kitaulhu pode1n ser sufixadas ern rnodo, pessoa-número, tempo e aspecto. Os rnodü"s se d ividern em
indicativo e irnperativo. No modo ind icativo, segundo Lowe ( 1999), os
verbos podern, ainda, levar urna sufixayao de ternpo- evidenciais.
No presente estágio de nossa pesquisa, podemos dizer que o Sararé
a.presenta, a1nbos os rnodos: indicativo e imperativo e que a raíz verbal, a
exe1nplo do Kitaulhu, pode levar a sufixa9ao de pessoa-número, tempo,
aspecto e evidencialidade. Neste artigo apenas enfocare1nos o rnodo indicativo dos verbos ativos.
O Sararé apresenta sufixos rnarcadores de pessoas na raíz verbal. Esses sufixos podern ser subjetivos ou objetivos. Até o rnomento, podetnos
cons iderar que os verbos, em Sararé, tem certas características que lhe sao
peculiares, co1no a presenc;a de sufixos marcadores de aspecto e te1npo, d,e
evidencialidade, sufixo causativo e benefactivo. Dessas categorías, apenas
'

-

'
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·os sufixos marcadores de tempo (futuro, futuro imediato e passado);e os
sufixos aspectuais sao obrigatórios.
l.PRONOMES PESSOAIS
Os pronomes pessoais, em Sararé, possuem basicamente as fun~6es
sintáticas do nome. Similarmente aos nomes que nao possuíveis1, os pronomes nao recebem prefixos de posse e nao ocorrem como núcleo de locu~ao genitiva.
Por outro lado, os pronomes pessoais apresentam duas séries de formas: a série de pronomes livres e a. série das formas presas.
Os pronomes pessoais, em Sararé, apresentam as seguintes distin~6es
•
•
•
de pessoa e número: 1 pessoa singular/plural, 2 pessoa singular/plural, 3
pessoa singular (nao marcada morfologicamente quando forma presa)/plural. As mesmas distin~6es sao encontradas em Kitaulhu, sendo que
esta língua a~ndá apresenta, na segunda pessoa, marca de plural dual, nao
encontrada no Sararé até o presente estágio de nossa pesquisa.
1.1.PRONOMES PESSOAIS LIVRES

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

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

tªjna
wa1na_

..

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

--

tª~ªºª..: ?ªºª

1

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

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

wª?lanª

huk-sina-la

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

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

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

wª?lªna-?ªna

waluka

tu-sina-la

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

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

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

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

[wª?'ª"ª
wª?lªnª

i-naj-na-ñ;)]
in-naj-na-na

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

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

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

son!iar-pass.perf.~
sor~

11ou
( '
it

'

1

Coni~ p~demos

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

\

Subjetivos

Objetivos

l sin2ular

-a

1 pi.inclusiva

-kj

l

-s1na

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

pl.e~lusiva

~ s~ngulár
2 dual
2pJural
3 sing
Jplural

-

-

-rn

-jahin
-jaJin
0
-atn

2

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

1 singular
2.singular
3 plural

Coda
Nasal
-na
-nt
-na1n

Coda
Oclusiva
-ta
-ti
-ta in

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

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

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

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

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

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

. (15)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sajsu-na-he-ra]

(22)

. .'

sajsu-n~-he-la

tirar-l sg- pass.-perf.M ·

\

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

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

[aj-na
aJ-na
peixe-Joc
"vocé tirou

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

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

.

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

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

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

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

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

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

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

,

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

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

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

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

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

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

Objetivos

1 singular

-a--la --na

-sa

1 pi.inclusiva

-ki

-nin

1 pi.exclusiva

-s1na

-s1na

2 singular
2 plural

i- li - ni
-ali - lali- nali

-na
-nali

3 singular

0

3 plural

-aj - naj-laj

0
-aJ

1.2.2: Sufixos objetivos

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

O Sararé, apresenta duas raízes verbais para o verbo "acordar": tu(intransitivo), e -íjii (transitivo)
150
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Assim, ternos os seguintes exemplos com acordar (intransitivo):
(36)

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

tu-hu-wa]
tu-hu-wa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2 TEMPO

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

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

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

de.

...

,

~

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

Seguem os exemplos
(49)
t~?~na

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

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

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

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

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

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

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

J
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(54)

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

3. SEQUENCIA DE RAIZES VERBAIS

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

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

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

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

possessivas em Latunde 1

Stella Telles (UFPE / Yrije Universiteit Amsterdam)

Neste trabalho
., serao apresentados os tres tipos de estruturas
,
. possessivas em Latunde-. Na se~ao 1 serao den1ons~rados os niarcad9res de posse
e a sua ocorrencia em frases non1inais. Na se~ao 2 serao apresentadas as
constru~oes possessivas ern con1postos nominais, e na se~ao 3 será
demonstrada a cláusula possessiva, cujo rJúcleo é urna raiz semanticamente
nula, que exerce fun~ao anafórica.

l. PREFIXOS DE POSSE
Os marcadores de posse ern Latunde sao morfemas presos, prefixados aos nomes. Os prefixos de posse sao formas reduzidas dos pronomes
pessoais livres. Os nomes podem ser possuídos e nao possuídos. Nos nomes possuídos, a marca~ao de posse nao é obrigatória. Nao há distin~ao
entre nomes alienáveis e inalienáveis. 3
_·

1

O presente trabalho é parte do estudo em desenvolvimento da tese de doutoramento da autora, a qual visa a descric;ao da fonologia e da gramática da língua
Latundé. A pesquisa é parcialmente financiada pela instituic;ijo holandesa
WOTRO, dedicada a estudos tropicais, a qual agradec;o o financiqmento.
2
Latundé é urna língua falada por 19 índios, habitantes da Terra Indígena TubaraoLatundé, localizada no Sudoeste do Estado de Rondónia. Essa língua é afiliada a
família lingüística Nambikwára, classificada por Rodrigues ( 1986) como urna das
famílias isoladas do Sul do Amazonas.
3
Segundo Payne, (1997:40-41), independentemente de urna língua apresentar a
posse i11alie11ável, eta pode ter a posse considerada i11ere11te. Embora sejam bastante semelhantes, a distim;ao formal entre os dois tipos está no fato de que, em geral,
a posse inalienável é codificada através de marcas ou estruturas particulares para
tal fim, enguanto que a posse inerente pode apresentar a mesma estrutura qe posse
que ocorre em nomes opcionalmente possuídos. Em Latundé, a prefixa<;ao de posse
em termos de parentesco e partes do cor-po nao é obrigatória, embora seja largamente preferencial. Além disso, esses iteris apresentam estrutura de posse idéntica
a de qualquer outro item nominal possuído. Devido a esses fatos, embora os itens
em '. questao - p~rtes do corpo e termos de parentesco-, nao requeiram urna subcategoriza<;ao distinta, seu comportamento pürece estar sinalizando, em urna perspec-
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Nos nomes possuídos incluem-se os itens representativos de bens ou
artefatos materiais (casa; cesto, colar, arco, flecha, panela, comida, caminho, etc.); os nomes para os animais domésticos, as partes do corpo, os
termos de parentesco, as entidades mitológicas, etc.
Entre os nomes nao-possuídos, encontram-se os que representam fenómenos ou elementos/seres da natureza, tais como sol, estrcla, rio, mata,
animais nao domesticados, etc.
A marca~ao de posse se dá através de processo flexiona!. Na tabela a
seguir estao apresentados os marcadores que estabelecem a rela~ao de pos. .
se em ra1zes nom1na1s:
;

Prefixos de Posse ·
PESSOA

PREFIXOS DE POSSE

2

tªwª-

"O
.....
::s

3

haj-ta-

o

1

nüh-

1
.....

o

Singular

V>
V>

Q.,

Plural

'

2
3

wªªw-

Abaixo seguem exemplos4 com os prefixos possessivos apostos ao
item lexical sih- 'casa':

tª- posse de primeira pessoa do singular:
(01)

(02)

tª-sih-te
1-casa-REF
'minha casa'

wª- posse de segunda pessoa do singular:
wa-sih-te
2-casa-REF
'tua casa'

ti va diacrónica, que a posse do tipo inerente ou já tenha foi ou está em processo de
ser codificada na língua. ·
4
Neste trabalho, as seguintes abrevia96es foram utilizadas: 1 - prefixo de primeira
pessoa do singular; 2 - prefixo de segunda pessoa do singular; 3 - prefixo de terceira pessoa do singular; lP - prefixo de primeira pessoa do plural; 2P - prefixo de
segunda pessoa do plural; 3P - prefixo de terceira pessoa do plural; REF - sufixo
referencial ; LOC - locativo; POS - marcador de posse; CL - classificador; IMP imperfeito;
VIS - visualmente observado; N.VIS - nao observado visualmente;
,
PAS - passado.
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haj-/na- posse de terceira pessoa do singular:
(03)

haj-sih-te
3-casa-REF
'sua casa'

.(04)

a-sih-te
3-casa-REF
'sua casa'

niíh- posse de primeira pessoa do plural:
(05)

nüh-sih-te
lP-casa-REF
'nossa casa'

ªw-/a- posse de terceira pessoa do plural:
(06)

ªw-sih-te
3P-casa-REF
'casa deles'

A forma

(07)

a-sih-te
3P-casa-REF
'casa deles' .

a-, que ocorre coino marca de terceira pessoa do singular ou

do plural, como pode ser visto nos dados (04) e (07), é urna marca substitutiva dos prefixos haj- e ªw-, terceiras pessoas do singular e do plural, respectivamente.5 o morfema a-, foneticamente, tem realiza~ao [,\), podendo,
ainda, assimilar o tra90 do ponto supraglotal consoante seguinte, realizando
[ií], exemplo (11), [i], exemplo (09) ou. ser apagado, porém deixando o
tra~o nasal na semivogal que inicia a raíz nominal, exemplo (10):
(08)
'

'

[Khi:kª:re]
/na-hi-kah-te/
3S-lenha-longo/tridimensional-REF
'a lenha dele'

-

5

Em Mamainde, língua estreitamente aparentada ao Latunde, é atestada a existencia da marca na-, cognata a do Latunde, a qual está presente em constru96es possessi vas, referente a posse de terceira pessoa. (Dicionário experimental MamaindePortugues de Kingston e revisto por Eberhard, 1994; Kingston, 1974:30-3 1). Assim como no Latunde, no Mamainde o morfema na- pode vir prefixado a um núcleo nominal ou ocorrer entre duas raízes nominais que tem urna rela9ao possuidorpossuído. Ocorrencia da forma háj- em Mamainde nao é apresentada na literatura
disponível. Já em Lakonde, outra língua Nambikwára do Norte, apenas a forma áfoi atestada para as terceiras pessoas do singular e do plural. Na última língua, a
forma háj- nao é ocorrente como prefixo de posse.
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. (09)

[i h i:kn: re J
/n5-hi-kgh -tc/
3S-lenha-lon!!o/tridi mensional - Rl J :
·a lenha dele·
~

( 10)

[.\\\j:n::>j
/na-\\'j -nn\\'/
JS -dente -LOC
·o dente dele' (Lit.: ·no dente dele')

(11)

[ü\\j:n::>] - [\\"j:n::>]
/nñ-\\j-nn \\'/
3S-de nte -LOC
'o dente de le' (Lit. : ' no d ente de le')

( 12)

[.\nª jgini :de]
/nñ- nil.i-k ini n-te/
3S-cabcc; a-redo ndo/tri d i me nsio na 1-REl:'a ca~ec;a de le'

( 13)

[ínnjg ini :de]
/nñ-ngj-k i ni n-te/
3S-cabec;a-redonqo/tri d i mensio nal -Rf::F
·a cabec;a dele'

2. CONSTRU<;Óf:S POSSESSIVAS ~l\il COMPQSTOS NOMINAIS

Em compostos, cujos itens apresentan1 rclac;ao geniti va, o núcleo da
construc;ao oc upa a segunda posi<;ao do cornposto. Nesses casos, a marca de
posse qe terceira pessoa, ~-. é obrigatória, di ferencj an40, ass im os composgenitiva .
. tos genitivos daqueles que nao expressam re la~ao
•
( 14)

kejªj-ñ-taw n-te

cait it u- POS- rabo- REF
·o rabo do caiti tu '

( 15)

ke.iilj-ta\\'n-te
cai ti tu-rabo-R EF
'rabo de caitit u'

( 16)

nün-a-sj n-te
bicho-POS-carne- R EF
' a ca rne do bic ho '

( 17)

nün -sjn-te
bic ho -carne- R EF
'carne de bic ho'

A marca de posse, a-,se1npre precc~e o nome possuído. Ern compostos, o núcleo ocupa a segunda posi\ao da constru\ÜO. ~)or isso, a posi<;ao do
morferna de posse en1 con1postos geniti vos, é inalteradamente medial , se1úO
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guindo o .possuidor e precedendo o possuído. Abaixo seguem mais exemplos de constru<r5es ~ompostas:
(18)

( 19)

(20)

welin-.a-taw n- te
tamanduá-POS-rabo-REF
'o rabo do tamanduá'
tu-a-nª h-te
perna-POS:-osso-REF
'o osso da perna'
o?-a-sin- te
macuco-POS-carne-REF
'a carne de macuco'

-

Nas constru~oes compostas com rela~ao posses.siya, o possuidor é
um referente de terceira pessoa, e o marcador de posse que acorre entre os
nomes do composto é o mesmo prefixo de posse, á-, apresentado acima, na
se<rao l .
3. CLÁUSULA POSSESSIVA

A cláusula possessiva é formada por urna constru<rao predicativa cuja
núcleo é urna raiz nula, -nán-, precedida por um dos prefixos possessivos e
seguida por morfología de verbal. A raiz -nán- é o núcleo da constru<rao e
tem fun~ao anafórica, subs_tituindo o nome possuído. Nesse sentido, a coocorrencia da raíz anafórica e do nome referente nao é permitida.
(2 1)

(22)

(23)

tª -nan-tan-a
1-raiz nula-IMP-YIS
'é o meu cesto'
wª-nan-tan-h i
2-raiz nula-IMP-N.VIS
'é a tua panela'
* wª-nan-wa tah-tan- hi
2-raiz nula-panela-IMP-N.VIS
'é a tua panela'

A raíz -nan- também pode substituir um nome genérico, como em:
(24)

(25)

a-wasajn-tan-a
3-coisas-IMP-YIS
'sao as suas coisas'
a-nan-tan-a
3-raiz nula-IMP-YIS
'sao as suas coisas'
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Quando a forma :-nán- substituí neme que recebe classificac;ao nominal, o classificador é preservado na cláusula possessiva:
(26)

tª -hu?-kah-tani
1-arco-CL:longo/tridimens.-IMP/P AS/N.VIS
'era o meu arco'

(27)

tª-na-kah-tani
1-raiz nula-CL: longo/tridimens.-IMP/P AS/N. VIS
'era o meu arco'

(28)

wª-nªjn-kinin-tan

.

2-cabe<;a-CL: redondo/trid i mensional-IMP ·
'é a tua cabe\:a'
(29)

wª-nan-kinin-tan
2-raiz nula-CL:redondo/tridimensional- IMP
'é a tua c'abe9a'
1

A forma -nan- situa-se entre as classes de neme e verbo pelo fato
dessa raiz requerer simultaneamente morfología nominal e verbal, quais
.sejam: prefixos de posse, que sao marcadores nominai s, e sufixos verbais,
tais como aspecto, tempo e evidenciais, como pode ser observado nos exemplos de acima. Embora parte da morfolog ía verbal, em Latunde, seja
transcategorial e o prefixo de posse ser privativo da classe nominal, o que
resolvería o impasse da classificac;ao de -nan-, considerando-a como neme,
esta raiz nao aceita a aposic;ao do sufixo referencial da classe dos nemes. O
exemplo (30), abaixo, demonstra a agramaticalidade da raiz nula seguida
· pelo sufixo referencial :
(30)

* a-nan-te
3-raiz nula-REF
'a cabe<;a de le'

Por outro lado, a cláusula possessíva pode receber sufixo referencial
quando for nominali zada por um sufixo de classificac;ao nominal. Abaíxo
segue exemplo dessa construc;ao:
(3 1)

tª-na-sawh-te
1-raiz nula-CL:líquido.-REF
'o meu café'

Como pode ser visto em (30-31 ), a aposic;ao do sufixo referencial está condicionada a presenc;a do classíficador nominal. Ao lado disso, ~n
quanto forma substitutiva de referente possuído, a raíz exige prefixo t ,JSsessivo, tem func;ao anafórica e nao aceita pronome pessoal livre, o qual
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ocorre em con stru~oes predicativas, cujo núcleo é um verbo estativo. O
comportamento da raíz nula indica, portanto, que seu status categorial é
tanto verbal ql.ianto nominal.
,
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Família Guaikurú

Las raíces deícticas en Mocoví
Verónica Grandona

(Eastern Michigan University)

l. INTRODUCCIÓN
El mocoví, o moqoyt la?qa:tqa, es una lengua de la rama sur de la
familia guaicurú, junto con pilagá, toba y abipón t. Los mocovíes habitan en
el norte de la provincia de Santa Fé y sur de la provincia del Chaco en
Argentina. El material presentado en este trabajo fue recogido entre 1991 y
2001 en numerosos viajes de trabajo de campo de diversa duración en la
Colonia "El Pastoril", a cinco kilómetros de la ciudad de Villa Angela, en
el sudoeste de la provincia del Chaco.
Este trabajo presenta una descripc. ión de las raíces deícticas en
mocoví. El mocoví posee una serie de raíces que forman una clase cerrada
de palabras. Estas raíces marcan la ausencia o presencia del referente, el
movimiento (yendo o viniendo) y la posisión (verticalmente extendido,
horizontalmente extendido y no extendido). Estas raíces se utilizan para
construir diversas formas morfologicamente complejas, como los
demonstrativos, algunos
pronombres interrogativos o algunos
cuantificadores.
Las raíces deícticas se encuentran en el mocoví y en el resto de las
lenguas guaicurú: kadiwéu, pilagá, toba y abipónt. Diversos autores han
descrito estos morfemas, principalmente en toba y pilagá, aunque los han
tratado sólo en las funciones que en este trabajo se describen como
características de ]os demonstrati vos, y no en otras funciones ni como
raíces independientes. En las funciones que en este trabajo caracterizan a
los demonstrativos han sido descritas como 'demonstrativos' (Ceria y
Sandalo 1995 en kadiwéu, toba, mocoví y proto-guaicurú), 'clasificadores'
(Klein 1979 en toba, Vidal y Klein 1998 en pilagá y toba, Kirtchuk 200(1 en
pilagá), 'clasificadores deícticos y posicionales' (Vidal 1997 y 2001 en
pilagá), 'clasificadores demonstrativos y/o de artículo' (Grinevald 2000,
toba y pilagá), 'clasificadores deícticos' (Aikhenvald 2000 para toba, pilagá
y guaicurú en general).
En est~ traba'jo, sin embargo, se describen estos morfemas ce rno
raíces independientes denominadas 'raíces deícticas', ya que forman 1a
clase cerrada y única con respecto a otras r~íces y otros morfemas d la
lengua, y tienen las características típicas de los deícticos (Diessel 1999),
ya que son elementos cuya interpretación hace referencia crucial a algún
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aspecto de la situación del habla, marcan las características del contexto de
la oración y de la situación del habla. Son raíces deícticas que se utilizan
para crear otras formas que cumplen diversas funciones dentro del sistema,
una de las cuales es la función de demonstrativos.
En la sección 2 se describen las características generales de las raíces
deícticas en mocoví. La sección 3 presenta una descripción de los
demonstrativos que incluye la marcación de género, número, distancia con
respecto al hablante y su función como pronombres de tercera persona. En
la sección 4 se describe el cuantificador ' todo/a, todos/as' construido con
las raíces deícticas, y en la sección 5 la formación de los pronombres
interrogativos 'qué, quién' . La sección 6 trata los adverbios locativos y la
sección 7 la formación del existencial negativo. En la sección 8 se resumen
las conclusiones.
,

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS RAÍCES DEÍCTICAS
Las raíces deícticas (DEIC) en mocoví son seis raíces que forman una
clase cerrada, y marcan ciertas características del referente, la situación y el
contexto · del discurso. Estas raíces marcan ausencia/presencia, así como
también mov1nuento (yendo/viniendo) y posición (verticalmente
extendido/no extendido/horizontalmente extendido), y pueden extender su
significado de referencias espaciales a referencias temporales (y
probablemente modales/emocionales). El Cuadro 1 muestra la serie de
raíces deícticas en mocoví.
Cuadro 1
Raíces Deícticas
ausente
presente

niovimiento
.,

pOSlCLOn
"

viniendo
yendo
vertical
no extendido
horizontal

-ka
-na

-so
-da

-·
-n1

-d3i

Estas raíces deícticas se utilizan para construir vanas formas
morfológicamente complejas, entre ellas los demonstrativos, los
pronombres de tercera persona, los cuantificadores, algunos pronombres
interrogativos, adverbios locativos y la forma del existencial negativo y los
pronombres negativos.

3. Demonstrativos
El mocoví tiene un sistema de demonstrativos bastante complejo.
Estos demonstrati vos preceden al sustantivo en la frase nominal. Están
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formados por las raíces deícticas y por lo tanto contienen las características
semánticas de éstas raíces. Los dernonstrati vos rnai·can la ausencia o
presencia del referente de l sustanti vo al que modifican, así como también
movimiento (yendo/viniendo) y posición (vertica lmente extendido/no
extendido/horizontalmente extendido). El Cuadro 2 muestra los
demonstrativos en mocoví.
Cuadro 2
Denunzst rati vos
MSg
FSg
PcVPI
.1usente
presente

1110vi111 iento
.,

pos1c1on

l'ini<:ndo
yendo
1•ertical
no e.rrendido
hori::,ontal

(e+ ) ka
(e+ ) na
(e+ )SO
(e+ )da
(e+ )ñi
(e+ )d3 i

(a+ )ka
(a+)na
(a+)so
(a+)da
(a+ )ñi
(a+ )d3i

ka-wa
na-wa
sa-wa
da-wa
ña-wa
d3a-wa

Los demonstrativos llevan marcadores de genero que preceden a la
raíz deíctica: mascu lino e+ - 0, o femenino a+. También pueden llevar un
sufijo -wa que marca número plural , aunque el marcador de plural es
opcional si otros elementos de la frase nominal llevan marcador de número.
(Es importante señalar que en mocoví aunque los sustantivos tienen
distinción de número singular, pauca l (dos o tres) y plural, los
demonstrativos sólo rnarcan singular (uno)· y plural (más de uno, dos o
más).) Los ejemplos en ( l )a-f muestran los demonstrativos modificando al
sustanti vo femenino ?ato 'rnujer' , y por lo tanto llevan el proclítico de
género femenino a+.
( l ) a. a+ka ?alo
F +DEI C(aus) muj er
b. a+na ?alo
F +DE IC(vin ) mujer
a+so ?alo
F + DEIC (yen) mujer
d. a+da '?alo
F +DEIC(vert) muj er
e. a+ñi ?alo
F +DEIC(noext) mujer
f. a+d3i ?alo
F +DEIC(hor) mujer

' esa muj er(ausente)
'esa mujer (v iniendo)

-·

'esa mujer (yendc)

~

·esa mu,i er (parada )
'esa muj er (se ntada)
'esa muj er (acostada)
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Las formas en (2)a-f muestran los demonstrativos modificando al
sustantivo masculino yale 'hombre', y por lo tanto llevan el proclítico de
género masculino e+. Éste marcador de género masculino es opcional, y
suele omitirse.
(2) a. e+ka yale
M+DEIC(aus) hombre
b. e+na yale
F +DEIC(vin) hombre
c. e+so yate
M+ DEIC (yen) hombre
d. e+da yale
M+DEIC(vert) hombre
e . e+ñi yale
M+DEIC(no ext) hombre
f. e+~3i yale
M+DEIC(hor) hombre

'ese hombre (ausente)'
'ese hombre (viniendo)'
'ese hombre (yendo)'
'ese hombre (parado)'
'ese hombre (sentado)'
'esé hombre (acostado)'

El ejemplo en (3) es de una narración en la cual un hombre está
caminando por el campo y se encuentra con una ser desconocido que le
dice que va a haber una inundación y que debe ir a avisarle a su familia.
Esta oración es la segunda de la narración, y el narrador está introduciendo
a uno de los protagonistas. La oración muestra tres demonstrativos
modificando a tres sustantivos distintos. El hombre, so qom 'el hombre
(yendo)', está caminando en el campo y por lo tanto el narrador utiliza el
demonstrativo con la raíz deíctica so .'deíctico (yendo)'. El hombre está
buscando comida, ka lepetaaanaaat 'la co1nida', que no está aún presente
en la situación por lo tanto se utiliza el demonstrativo con la raíz deíctica ka
'deíctico (ausente)'; y el hombre está caminando por el campo dJi
no?we:naaa 'el campo', una superficie horizontalmente extendida, por lo
tanto el narrador utiliza el demonstrativo con la raíz deíctica dJi 'deíctico
(horizontalmente extendido)'.
(3)

so qom nakitetako?
0+so
M+DEIC(yen)

qom
0+n-akite+tak+o?
persona 3AC+HITH-buscar+PROG+EY

ka lepetaoanaoat yowo:tako?
0+ka
l+epetaoanaoat y+owo:+tak+o?
M+DEIC(aus) ABS+comida 3AC+caminar+PROG+EY
ki d3i no?we:naoa.
ki

0+d3i

n+o?we:naua
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OBL M+DEIC(hor) ABS+campo
'Ese hombre estaba buscando comida, (él) estaba caminando por el campo.'

La raíz deíctica ka 'ausente' es muy común en narraciones,
independientemente del movimiento o la posición del referente del
sustantivo al que modifica. El ejemplo en (4) es de una narración en la cual
una mujer va a un pozo a buscar agua y se encuentra con un hombre que
está interesado en ella. Esta es la primera oración de la narración. En esta
oración se utiliza el demonstrativo con la raíz deíctica ka 'deíctico
(ausente)' con los sustantivos naca?4 'día' , ?alo ' mujer', y le?ya 'su pozo',
independientemente de la presencia/a usencia del · referente en la situación
del habla, de su movimiento o su posición.
(4)

?wo.? ka naGa?a aka ?alo

?we+o?
0+ka
naoa?a a+ka
?alo
existir+EY M+DEIC{aus) día
F+DEIC(aus) mujer
ri?A.iwi ke aka le?ya
r+i?A.iwi
ke
a+ka
l+e?ya
3AC+buscar.agua OBL F+DEIC(aus) 3POS+pozo
'Una vez había una mujer que fue a su pozo a bu_scar agua.'

Los demonstrativos pueden estar . acompañados de morfemas
adicionales que marcan la proximidad o distancia del referete relativa al
hablante: -ho 'próximo/a', -kerawk 'medio (= lejos del hablante)' , -keram
.' distal (= más lejos del hablante)'. La frases en (5)-(8) muestran el
demonstrativo eda 'ese (vert)' con el sustantivo yale 'hombre'. En (5) el
demonstrativo eda 'ese (vert)' no lleva marcador de proximidad. En (6) el
demosntrativo eda 'ese (vert)' lleva el marcador de proximidad -kerawk
'medio' con el significado 'ese (vert) lejos'. Y en (7) el mismo
demonstrativo lleva el marcador de proximidad -keram 'di stal' con el
significado 'ese (vert) bastante lejos'. En todos los casos el demonstrativo
lleva el marcador de género masculino e+.
(5) eda yale
'ese hombre (parado)'
e+da
yale
M+DEIC(vert) hombre
(6)

edakerawk yale
'ese hombre (parado) lejos'
e+da-kerawk
y ale
M+DEIC(vert)-MEDIO hombre
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(7)

edakeram ya te
e+da-keram
y ale
M+DEIC(vert)-DIST hombre

'ese hombre (parado) bastante
lejos'

El ejemplo en (8) muestra al demonstrativo edakeram 'ese (vert)
lejos' al cual se alarga la última consonante del marcador de proximidad
- keram 'distal ' con el significado 'MUY lejos' . El alargamiento de la
última consonante funciona como intensificador, un proceso comunmente
usado para ese fin en el mocoví.
(8)

edakeram: ya te

'ese hombre, MUY lejos'

y ale
e+da- keram-:
M+DEIC(vert)-DIST-INTENS hombre

El diagrama en (9) muestra
demonstrati vas en mocoví.
(9)

.'la estructura de las formas

Estructura de las formas demonstrati vas:
(GÉNERO+] DEICTICO (-PLURAL](-PROX IMIDAD]

El mocoví carece de pronombres personales de tercera persona, pero
los demonstrativos pueden cumplir la función de pronombres personales de
tercera persona, a veces acompañados del morfema maaare ' PRONOMBRE'.
En el ejemplo ( 10) da maaare 'ese (parado)', compuesto por el
demonstrativo con el marcador de género masculino 0+, la raíz deíctica da
'deíctico (verticalmente extendido)' y el morfema de pronombre maaare,
funciona como frase nominal sujeto del verbo kobale 'olvidar' . El
demonstrativo aka 'esa ausente' formado por el marcador de género
femenino a+ y la raíz deíctica ka 'deíctico (ausente)' funciona como
demonstrativo modificando al sustanti vo inaqaype 'mi hacha', y el
demonstrativo dJi 'ese (horizontalmente extendido)' formado por el
marcador de género masculino 0 + y la raíz deíctica dJi 'deíctico (hor)'
funciona como demonstrativo 1nodificando al sustantivo ?o:tfi 'monte' .
(10) da maoare koba?e aka inaqaype
0 +da mac are 0+koba?e a+ka
i+n-aqaype
M+DEIC(vert) PRON 3AC+olvidar F+DEIC(aus) 1POS+ AL-hacha
1

ke d3i ?o :tJi
ke 0+d3i ?o: tJi
OBL M+DEIC(hor) monte
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'Él olvidó mi hacha en el monte.'

En el ejemple;> ( 11>° dawa niaGare 'esos (parados)'' compuesto por el
demonstrativo con la raíz deíctica da 'deíctico (verticalmente extendido)',
el marcador de plural -wa y el morfema de pronombre nzacare, funciona
como frase nominal sujeto del verbo aw-11i 'caer'.
(11) awera1ii dawa macare
0+a\v-er+ñi da-\va maGare
3AC+caer-3PL+Al3JO DEIC(vert)-PL PRON
'Ellos se cayeron.'

En algunos casos la forma DEIC-111ac are se utiliza · también como
demonstrativo, como en el ejemplo ( 12) en que el demonstrativo so 'ese
(yendo)' está acompañado por 1nacare 'PROÑOMBRE' y ambos modifican
al sustantivo qonz 'gente' dentro de la frase nominal.
(12) qam Jim seña?aayaaana
qam Jim se+i+n-a?oayaaan+a
pero casi NEG+ 1AC+HITH-notar+OIH?
ma? sesa?de :n so ma'/ qom
ma?
se+s+a?de:n 0+so maGare qom
porque NEG+ l AC+saber M+DEIC(yen) PRON
persona
'Pero yo casi no le presté atención porque yo no conocía a esta
persona.'
4. CUANTIFICADORES

Las raíces deícticas también se utilizan para formar el cuantificador
'todo/a, todos/as'. A la raíz deíctica se le agrega el sufijo -a?wge 'todo/a',
resultando en una forma con la estructura DEIC-a?wge. En el ejemplo ( 13)
el cuantificador na ?wge 'todas' está formado por la raíz deíctica na
'deíctico (viniendo)' y el sufijo -a?wge 'todo'.
(13) <pe/isa le?yak na?vvge na qalatji?
cpelisa l+e?yak na-a?n·ge na qalatJi?
Felisa 3AC+traer DEIC(vin)-TODO DEIC(vin) cebolla
'Felisa compró todas las cebollas.·

En los ejemplos ( 14) y ( 15) el cuantificador sa?wge 'todo/a,
todos/as' está formado por la raíz deíctica so'deíctico (yendo)' y el sufijo a?wge 'todo'.
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(14) sa?wge so arina qaia'lGat

so-a?wge so

arina qa+i+a?oat

DEIC(yen)-TODO DEIC(yen) harina INDEF+3AC+cargar
'Alguien se había llevado toda la harina.'

(15)

sa?wge so ya/e ro?we:natacantak
so-a?wge

0+so

yale

r+o?we:nataoan+tak

DEIC(yen)-TODO M+DEIC(yen) hombre 3AC+trabajar+PROG

ke na -vvaloq no\viro?
ke 0 +na waloq · 0+n-o-vvir+o?
OBL M+DEIC(vin) algodón 3AC+HITHER-venir+EV ·

ke n ~ sa-vvado
ke 0+na sa\vado
OBL M+DEIC(vi n) sábado
'Todos 1.os hombres que trabajan en el algodón vuelven el sábado.'

S. PRONOMBRES INTERROGATIVOS
Las raíces deícticas ta1nbién se utilizan para formar los pronombres

interrogativos ' qué' y 'quié n'. Para esto se agrega el prefijo ñige?- a una de
las raíces de ícticas. La estructura de los pronombres interrogativos es
ñige?-DEIC 'qué, quién'. En el ejemplo (16), tomado de una narración del
mataco y su tío el tigre, el interrogativo ' qué' está formado por el prefijo
interrogativo íiige?- y la raíz deíctica ka ' deíctico (ausente)'.
(16) ka? ñige?ka ?ne:tage so natogonai
ka? ñige?-ka ?ne: tage 0+so natogonai
entonces INTERROG-DEIC(aus) hace M-DEIC(yen) mataco
' ... entonces qué es lo que hace el mataco?'

6. Adverbios locativos
Las raíces deícticas también se utilizan para formar los adverbios
locativos. Para ésto se agrega uno de los sufijos de proximidad, -ho
'próximo/a', -kerawk 'medio (lejos)', -keranz 'distal (más lejos)' a una raíz
deíctica, resultando en la estructura DEIC-PROX 'aquí, allí'. En el ejemplo
( 17) el sufijo -ho 'próximo' se agrega a la raíz deíctica na 'deíctico
(viniendo)' para formar el adverbio locativo naho 'aquí'.
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(17) saJila?i? kopatJiro?o? nabo
s+aJila+ir 0+kopat+ir+o?+o? na-ho
1AC+preguntar+2SGR 2AC+encender+2SGR+EV+EV DEIC(vin)-PROX
sentang i laqalatJi
s+enta+ngi
l+aqalatJi
1AC+existir?+? ABS+campo
' ... vos empezá un fuego aquí, donde yo estoy en el campo.'
7. EXISTENCIAL NEGATIVO
El mocoví carece de cópula pero posee un verbo existencial .?we
'existe'. Sin embargo, para formar la forma negativa del existencial se
utiliza la raíz deíctica ka ' de íctico (ausente)', precedido por los marcadores
de género e+ 'mas~ulino' o a+ 'femenino' y él morfema qa+ 'indefinido'.
El existencial negativo tiene la estructura qa+e+ka (M), qa+a+ka (F) 'no
hay, no existe'. Estas formas pueden también tener el significado de
'ningún(a), nada, nadie'. El ejemplo ( 18) de una narración sobre la
campanilla, un tipo de vívora, muestra la forma del existencial negativo
qaeka, con el marcador de género masculino e+.
(18) ka? na ne :lonaq ena
ka?
0+ na
ne:lonaq
e+na
entonces M+DEJC(vin) campanilla fyí+DEIC(vin)

qaeka ?nem la?a:aa tJalego? la?a:aa
qa+e+ka ?nem la?a:aa tJalego? la?a:aa
INDEF+M+DEIC(aus) igual feo
muy
feo
'Y la campanilla, ésta, no hay nada peor, es muy mala.'
(lit. 'Y la campanilla, esta, no existía tan feo, es muy feo.'

El ejemplo ( 18), parte de una narración sobre el tigre, muestra la
forma del existenc ial negativo qaeka, con e l marcador de género masculino
e+.
(19) ka qam qaeko? so?ma? ne:tesqo?
ka qam qa+e+ka+o? 0+so-maaare n+e:tesqo?
entonces pero INDEF+M+DEIC(aus)+EV M+DEIC(yen)-PRON 3POSS-tío
'Pero no había nadie en lo del tío (=en la casa del tío)'
8. CONCLUSION
Las raíces de ícticas en mocoví representan una clase cerrada de
palabras distinta a otras raíces en la lengua. Marcan la presencia o ausencia
172

Atas do I Encentro Internacional do GTLI da ANPOLL

del referente, el movimiento y la posición, con referencia al hablante, a la
situación y al cont~xto del discurso. Estas raíces existen en todas las
lenguas guaicurú, y en Toba y Pilagá han sido denominadas 'clasificadores'
(Klein 1979, Vidal y Klein 1998, Kirtchuk 2000 en pilagá), 'clasificadores
deícticos y posicionales' (Vidal 1997 y 2001), 'clasificadores
demonstrativos y/o de artículo' (Grinevald 2000), 'clasificadores deícticos'
(Aikhenvald 2000). Sin embargo, en todos estos trabajos los autores se
refieren exclusivamente a la función de demonstrativos que cumplen estas
raíces y que se describe en la sección 3 de este trabajo. En mocoví, la
formación de los demonstrativos. es sólo una de las diversas funciones que
cumplen estas raíces. En mocoví, estas raíces no funcionan solamente como
demonstrativos, sino que se utilizan para construir otras formas
morfológicamente complejas, como los pronombres de tercera persona, los
pronombres interrogativos, los adverbi'os locativos, o el existencial
negativo y pronombre negativo.
Las raíces deícticas tienen características típicas de deícticos ya que
la interpretación de las mismas depende en forma crucial de algún aspecto
de la situación del habla. Es cierto que tienen ciertas características que
suelen encontrarse en algunos lexemas que se describen en otras lenguas
como 'clasificadores', ya que marcan ciertas cualidades del referente del
sustantivo al que modifican. Sin embargo, estas características del referente
dependen crucialmente de la situación del habla, del contexto, y a menudo
se ignoran las cualidades específicas del referente, resaltando en cambio
aspectos puramente relacionados con el contexto.
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Apéndice
A. Los fonemas del mocoví:
(Los paréntesis ( ) marcan fonemas que ocurren sólo en préstamos del castellano, y
los paréntesis cuadrados l ] los alófonos en variación libre.)
Consonantes: oclusivas y africadas: • , • , ' · • 9, ~ ../~ , ~11". + , • , rJ;
fricativas: (q>), s [s, h], 9, G> .,.ry], o; nasa Is: • , • , ñ; approximadas: • , • ,
').... - ; semiconsonantes: • [w, ~],y. Vocales: i, i:, e, e:, a, a:, o, o:.
Acento: En mocoví el acento cae siempre en la última sílaba de la palabra.

•

B. Lista of Abreviaturas:
1

primera persona

F
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feminine
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2
3
t

ABS
AC
AL

aus

CL
DEIC
DEM

EV

F
HITH

segunda persona ·
tercera persona
lengua extin.ta
absolutivo
activo
al ienable
ausente
elítico
deíctico
demonstrat i vo
evidencia!
feminine
hither (hacia el hablante)

lllTli

hor
IN
INAL
LOC

M
no-ex t
OílJ
PCL
PL
POS
PRON
PROX

hit her
horizontalmente extendido
inactivo
inal ienable
locati vo
mascul ino
no extendido
objeto
paucal
plural
posesivo
marcador de pronombre
, .
pro x1~0

'
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Família Guaykurú

O sistema-v e ergatividade cindida em Kadiwéu*
Filomena Sandalo (Universidade Estadual de Campinas)

O kadiwéu, língua Guaykurú/Waikurú Falada no Mato Grosso do
Sul, conta com um morfema verbal que as outras línguas da mesma família
nao contam. Segundo Ceria & Sandalo ( 1995), ~ste morfema se desenvolveu a partir de urna re-interpreta~ao do sistema de concordancia. Nas pala·
vras das autoras:
,

"Note in Table 2 that Mbayá, an earlier form of Kadiwéu, does
not show d: in the l sg. and 3sg. prefixes. The ProtoWaikurúan *d: was first lost in Mbayá l sg. but ata later stage
Kadiwéu extended the d: of 2sg. and 2pl. to lsg., 3sg., lpl. ,
and 3pl. This d: was then reanali zed as an independent
morpheme in modern Kadiwéu."
Proto-Waikurúan
lsg
2sg
3sg
lpl
2pl
3pl

Mbayá Kadiwéu

Toba

*id :yi-didada-dad- (- n-?)
*ad:n10 -d
*n- - *I
*God:i-d
id-... -G
God*Ga d·.- ... - 1.
a-d
Gadqad- ... -i
10-d
n- ... -d
*n- - *1- .. -ed:
Figure 1: Proto-Waikurúan (Ceria & Sandalo 1995)

Mocoví
idd- ... -id
1- - nqad-... (-aG)
d- ... -(i)i
1- - n- ... -ed

Este texto discute a fun~ao do morfema d:- do kadiwéu moderno e
argumenta que ele introduz ergatividade cindida. Este texto sugere pretende
do morfema d:- deu origem a um sistema
mostrar que o desenvolvimento
,
acusativo no kadiwéu. E possfvel que o sistema ergativo ainda presente na
língua corresponda ao sistema original desta língua.
A concordancia com o argumento externo e o argumento interno estao em di stribui~ao complementar em kadiwéu. Note em ( 20) que o verbo
concorda como argumento interno apenas, mas no exemplo ( 21 ) o mesmo
verbo concorda como argumento externo exclusivamente. O que determina
se o verbo transitivo concorda com o argumento externo ou o argumento
interno é a presen~a/ausencia do prefi xo d:-. O verbo transitivo é marcado
* Ofere~o este texto a memória de Ken Hale, que o rientou este trabalho durante
meu pós-doutoramento no MIT e depois de minha volta ao Brasil.
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por concordancia como argumento externo normalmente. Mas se o verbo
transitivo for marcado pelo prefixo ·d: -, rotulado de relacional seguindo a
literatura indigenista brasileira, o verbo passa a ser marcado obrigatoriamente por concordancia com o argumento interno.
( 20)

aqa:m:t

Gad:ema:ni

Wedeye

aqa:m-i

Ga-d:-ema:n-i

wedeye

2pl
2ACC-relacio nal-querer-pl
'Wedeye ama voce'

( 21 )

nome próprio

yema:

Goti

Wedeye

y-ema:n

Goti

wedeye

3ERG-querer
nome próprio
'Goti ama Wedeye.'

,

.

nome propno

Verbos intransitivos (exceto o verbo inergativo 1), isto é, inacusativos, reflexivos, antipassivos e verbos que contem um nome incorporado,
sao marcados por um terceiro conjunto de afixos. Inspirada pelo modelo de
Bittner & Hale (1996), rotulo a concordancia como argumento interno de
acusativa, com o argumento externo agente de ergativa e a concordancia
como argumento externo intransitivo de nominativa. A Figura 2 apresenta
os tres conjuntos de marcadores de concordancia verbal do kadiwéu seguida de exemplos. 2
lsg
2sg
3sg
lpl
2pl
3pl

ERGATIVA

NOMINATIVA

ACCUSATIVA

J-

1-

1-

a-... -1
a-... -1
y- - -w
0
j-... -Ga
i-... -Ga
a-... -1
a-... - 1
y-... Ga
o-0.
Figura 1: Concordancia

Ga0
GoGa-... -i
0

1

Como mencionado anteriormente, verbos inergativos sao analisados por alguns
autores como transitivos lexicalmente. Em kadiwéu, como no basco e no georgiano, inergati vos sao marcados por conco rdancia ergativa. Para urna classifica~ao de
verbos entre inacusativos e inergativos no kadiwéu ver o dicionário anexo a Sandalo (1995).
2
Como o verbo transitivo é obrigatoriamente marcado por d:- se o argumento
interno for primeira ou segunda pessoa, o resultado é um sistema cindido onde o
verbo transitivo é marcado para concordancia acusativa se o argumento interno for
primeira ou segunda pessoa e para concordancia ergativa se argumento interno for
terceira pessoa, criando urna cisao de pessoa. É comum urna cisao de pessoa na
línguas que apresentam ergatividade cindida (Nash 1997).
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. ( 22)

Gad:ema:ni
Ga-d:-enian-i
2ACC-rel-querer-pl
'Ele ama voce.'

( 23)

yema:
y-ema:n
3ERG-querer
'Ele o ama.'

( 24)

Antipassivo
nema:ta
0-n-ema:n-t-e-wa
3NOM-antipassivo-querer-?-3-dativo
'Ele ama (alguém)'.

Note que o argumento rotuíado de nominativo pode ser marcado por
um enclítico opcional. Assim, note em ( 25 ) abaixo que no padrao de concordancia acusativa, é o argumento externo que é marcado pelo enclítico te,
enquanto no padrao de concordancia ergativa, o argumento interno é marcado por este mesmo clítico:
( 25)
a. jema:(te)
'Eu o amo'
b. God:ema:(te) 'Ele nos ama'
Hale (comunica~ao pessoal) observou- que o sistema de concordancia
do kadiwéu pode indicar urna semelhan~a entre o sistema de Caso desta
língua e o sistema de Caso das línguas austronesianas, as quais já foram
·classificadas erroneamente como nao configuracionais no passado (ver
Guilfoyle, Hung & Travis 1992 para discussao). O malagasy, segundo a
análise de Bittner & Hale ( 1996), que reinterpretam minimamente a análise
de Guilfoyle, Hung & Travis (1992), apresenta um sistema acusativo quando o prefixo an- está presente. Mas quando este morfema nao está presente,
a língua apresenta um sistema ergativo, rotulado por Bittner & Hale (1996)
de ergatividade sintática, onde o argumento interno é al~ado para o especificador do sintagma flexional (IP) e recebe o Caso nominativo, post\:ªº
preenchida pelo argumento externo em seu padrao acusativo. As estruturas
sintáticas abaixo sao de Guilfoyle, Hung & Travis (1992) e os exemplos de
Bittner & Hale (1996): 3
Bittner & Hale (1996) argumentam que a posi~ao do especificador de TP/IP é
urna posi~ao A-barra, portanto o movimento do argumento interno para esta posi~ao nao representa urna viola~ao de minimalidade (Minimalidade Relativizada e/ou
Elo Mínimo).
3
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( 26)

Malagasy acusativo
a)
IP

Malagasy ergativo
b)
IP

ru

ru

I'

ru
1

I'

NP·1

NP·1

ru
VP

1

VP

ru

ru
V'

t¡

V'

NP

ru

ru

V

NP

V

t-1

1

an-

( 27)

( 28 )

N-an-asa
ASP-D-la var

lamba
(amín'
ro upas
coni
ACC
'Rasoa lavou as roupas (com sabao).'

No-sasa-n
ASP-Lavar-INFL

ny
as

Rasoa
Rasoa

(amin '

Com

ny
o

pp

ERG

ny
o

savony)
sabií.o

pp

savony)
sabáo

ny
as

Raso a.
Rasoa
NOM

lamba.
ro upas
NOM

'Rasca Javou as roupas (com sabao) .'

Bittner & Hale (1996) propoem que a propriedade de urna estrutura
atribuir Caso acusativo vem de urna cate.goria funcional contida no sintagma verbal, que pode se realizar abertamente como um morfema em algu. mas línguas, como é o caso do malagasy an-. Segundo eles, estruturas ergati vas sao caracterizadas por nao contarem com esta categoria, e portante,
nao terem a possibi lidade de atribuir Caso acusativo. O malagasy difere de
línguas puramente ergativas porque, enquanto as línguas puramente ergativas nunca contam com esta categoría funcional licenciadora de Caso acusativo, urna língua como o malagasy tem a op~ao de contar ou nao com ela
gerando um sistema de Caso cindido.
Nash (1995, 1997) adota a proposta de Bittner & Hale de que urna
categoría funcional é responsável pelo Caso acusativo e transporta esta
proposta para o quadro M inimalista. Chomsky ( 1995) postula que as únicas
categorías funcionais autorizadas dentro de um programa minimalista sao
aquelas que possuem tra~os interpretáveis, isto é, T (especifica~oes de finitude), C (especifica~oes de for~a ilocucionária) e D (especifica~oes de referencialidade). Além de T, C e D, Chomsky assume a existencia de urna
quarta categoría funcional, v. Segundo Chomsky, as categorías T e v sao
diretamente relacionadas coma atribui~ao de Caso estrutural: nominativo e
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acusativo respectivamente. Assim, Nash propoe que a categoria funci9nal
de Bittner & Hale é o v de Chomsky ( 1995). Para Nash (1997: 138), " les
Iangue ergatives sont sbuvent définit?s co1n1ne des syste1ns ' inaccusatifs",
ou la propriété pertinente les distinguant des langues accusatives serait
l'incapacité du verbe d' assigner le cas accusatif a l'object.". Assim, nesta
proposta, estruturas acusativas contam com a categoría v, enquanto estrutu.
4
r~.ergat 1 vas nao contam:

f ( 29 f

Estruturas acusativas

Estruturas ergativas

VP

VP
ru

NP

ru

V'

NP

v'

ru

ru

VP

V

V

NP

ru ·

V

NP

Nas esthlturas acusativas, o argu1nento interno checa os tra9os-phi de
v (Caso acusativo) e o argumento externo checa os tra9os-phi de T (Caso
nominativo). Nas estruturas ergativas, nao há nada dentro do sintagma verbal que possa checar os tra9os do argumento interno. Assim, o argumento
interno sai do sintagma verbal e checa seus tra9os com T, isto é, o
argumento interno checa nominativo. Nesta situa9ao, o argumento externo
deixa de ser licenciado estruturalmente, segundo Nash . O argumento
exteq10 é licenciado tematicamente, recebendo papel temático diretamente
do verbo. Nas palavras de Nash (1997 : 140):
,

4

Há urna diferen9a importante, entretanto, entre a proposta minimalista e a proposta de Bittner & Hale. Para Chomsky (1995), apenas os verbos transitivos podem
ser caracterizados pela presen9a da categoria funcional v. Bittner & Hale defendem
que verbos inacusativos e transitivos podem ser caracterizados por contarem com
urna categoria funcional capaz de licenciar Caso acusativo. Assim o fazem porque
·há línguas onde verbos inacusativos atribuem Caso acusativo para seu único argumento. Segundo a análise de Bittner & Hale, nas línguas onde o al9amento para a
posi9ao do especificador do sintagma flexional é obrigatória, o único argumento do
verbo inacusativo recebe Caso nominativo, mas nas línguas que admitem um expletivo nulo na posi9ao de especificador do sintagma nominal, o argumento do
verbo inacusativo recebe Caso acusativo. Para sustentar esta análise, Bittner &
Hale defendem que v, representados por eles como Dº , nao atribui papel temático,
.como assumido por Chomsky, sendo responsável por Caso exclusivamente. Para
Bittner & Hale, o que Hale & Keyser (1993) rotulam de ve o que Bittner & Hale
rotulam de 0 ° sao elementos distintos. Esta discussao está além do escopo <leste
trabalho e assumo apenas com os autores que acusatividade está relacionada a urna
categoría funcio nal.
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"J' ai exposé une théorie de I' érgativité qui assigne un statut
différent aux cas ergatif et absolutif: le prem ier est un cas
puren1ent morphologique, ass'igné aux agents thématiquement
légitimés par des verbes transitifs, le second, un cas structural
assigné aux objects et aux sujects des verbes intransitifs par la
catégorie Temps." Les deux cas ayant des sources
grammaticales différentes, on conclura que l' ássignation de
l 'érgatif s' opere au n iveau postsyntaxique - le Niveau
Morpho logique [voir Halle et Marantz (1993)], alors que
l'ássignation de l' ábsolutif s' éffectue au niveau syntaxique." .
Nas línguas acusativas, isto é, quando a proje9ao de v está presente, o
papel temático atribuído ao argurnento externo é recebido em SPEC, vP.
Reestruturando para o quadro 1n ini1nalista as propostas de Gui lfoyle, Hung
& Travis ( 1992) e de Bittner & Hale ( 1996) para o malagasy, ternos o seguinte quadro:5
J

( 30)

•

Estruturas ergativas

Estruturas acusativas
TP
ru
T'

TP
ru
NP¡

T'

NP·1
ru

ru

vP

J

T

VP

ru

t

ru

V'

NP

v'

ru

VP

V

an-

ru

ru
V

V

t1

NP

É i1nporante questionar se o padrao nao usual de concordancia do
kadiwéu realrnente acena para u1n sisten1a de caso cindido, como no malagasy, óu se estarnos <l iante de um fenómeno superficial, isto é, urna idios5

Os autores nao consideram a proposta de Kayne (1994) de que especificadores
estao a esquerda universalmente e que urna ordem linear onde o sintagma no especificador do sintagma tlexional está a direita é derivada através do movimento a
esquerda, para posi~oes superiores ao especificador do sintagma flexiona!, do material que permanece dentro do VP. Como observar quais movimentos resultam na
ordem superficial do malagasy nao faz parte do escopo deste trabalho, mantenho
co1n os autores que analisaram o malagasy o especificador do sintagma flexional a
direita.
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sincrasia da 1norfo logia verbal do kadiwéu. Há várias propriedades da si ntaxe do kad iwéu que indicatn que estan1 os, de fato, <liante de u1n siste1na
cind ido.
Ass irn, é possível atestar no kad iwéu que certas propriedades atri buídas ao argumento externo no padrao de concordancia acusativa sao verificadas en1 re la9ao ao argun1ento interno quando a concordancia é ergativa,
sugerindo que o argum ento interno verdadeira1n ente se encontra no especificador do sintag1na fl exiona! (TP). Por exe1n plo, quando coordenan1os
ora96es en1 utna língua co1no o portugues, que apresenta u1n padrao acusativo, u1n argu1n ento nulo é sen1pre interpretado co1no o argu1n ento externo
da coordenada. O exe1nplo ( 31 ) tnostra que o argumento nulo de ir deve
ser interpretado con10 o argun1ento externo de ver. lsto é, te1n os u1n processo onde o argu1n ento externo é envolvido sempre.
( 31 )
Joao ¡ viu voce k e <>i/*k foi embora. :
Quando utn verbo no kad iwéu a presenta concordancia acusativa, o
1nes1no padrao pode ser observado. No entanto, o 1n es1no nao é verdade iro
se o padrao de concordancia for ergativo. O a rgut~1 en to nianipulado passa a
ser um argutnento interno:
( 32)
nad:i
Joao
Maria
oda dacodi.
y-nad
Joéio
Maria
oda 0-d:-acod
Joao
J ERG-ver Maria
e
3NOM-rel-descer
'Joao¡ viu Mariak e <>k/ * i desceu.'
( 33 )

nad :i

oda

Joao

Jª

yaj igotiwa

waka

y-nad

oda

Joao

jaG

y-ajigo-t-i-wa

waka

3ERG-ver e
Joao
compl 3ERG-dar-?-1 -dativo
'<e>.it*kviu <e>kf•i e Joao¡ entregou a vacak para mim'.

vaca

Pode1nos entende r o fe n61neno se assum innos que o processo envolve coindexa9ao dos argu1nentos non1i nativos (i.e., dos argu1nentos que se
encontram no especifi cador de TP). Em u1na estrutura acusativa, argu1nento
externos sao non1inativos. Em u1na estrutura ergativa, os argun1ento inter:nos de transitivas e o argutnento externo de intransitivas sao non1inativos.
O exemplo ( 34) apresenta u1na ocasiao onde o argumento interno de
'ver' pode ser coindexado con1 o argu1nento externo de ' dar'. Note que o
verbo - ajigo ' dar' fo i antipassivizado. U1n verbo antipassiv izado deixa de
contar com u1n argu1nento interno direto e, nesta situa9ao, o argu1nento
externo é al9ado para o especificador do sintag1n a flex iona! checando o
Caso nomi nativo. Isto é, os exemplos en1 ( 33 ) e ( 34 ) fonna1n u1n par
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mínimo e confirmam a hipótese de que os argumentos_ coindexados sao
sempre aqueles que r.e cebem o Caso nominativo.
( 34)

nad: i
oda
y-nad
oda
3ERG-ver e
'<e>•it•k viu <e>¡i•k e

Joao . ja
najigotiwa
Jodo
jaG
0-ajigo-t-i-wa
Joao
compl 3NOM-dar-?-l-dativo
Joao¡ entregou a vacak para mim.'

waka
waka
vaca

O fenómeno discutido é atestável em todas as línguas ·: hamadas de
ergativas sintáticas (Bittner & Hale, 1986), isto é, línguas nas quais o argumento interno ocupa a posi~ao do especificador de TP. Os exemplos
abaixo sao do dyrbal (Hale,_comunica~ao pessoal):
( 35)

Nguma
yabu-ngku
buran
pat
miie-ERG
· viu
·A mae¡ viu o paik e <>kf•i voltou.' ,

banakanyu.
Voltou

Em ( 35 ) o argumento nulo de banakanyu 'voltar' é interpretado
como o argumento interno de buran 'ver'. Para que o argumento nulo seja
interpretado como o argumento externo, antipasiviza~ao é necessária:
( 36)

Nguma
banakanyu
bural-nga-nyu
pai
voltou
ver-antipassivo-PST
' O pai¡ voltou e <>¡¡•k viu a mae k.'

yabu-ku.
mfi.e-DAT

Outra propriedade atestada em línguas ergativas sintáticas e também
atestada no kadiwéu em sua versao ergativa refere-se a restri~5es sobre
topicaliza~ao e/ou focalizac;ao. Bittner & Hale ( 1996) observam que apenas
o argumento interno ou o argumento externo da intransitiva podem ser topicalizado em dyrbal. Um argumento externo transitivo nao pode ser topicalizado sem o uso de antipassiviza~ao. Novamente, o kadiwéu ergativo
tem um comportamento similar a urna língua ergativa sintática como o
dyrbal. Podemos focalizar um argumento interno contido em urna relativa,
mas se quisermos fazer o mesmo com um argumento externo de um verbo
Iexicalmente transitivo contido em urna ora~ao relativa, é necessário antipassivizar este verbo:
( 37)

José
ane
José
ane
José
relativo
,.
'E de José que Maria gosta.'

yema:
y-ema:n
3ERG-querer
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. ( 38 )

José

ane

nema: ta

Maria.

José
ane
0-n-ema:n-?-e-wa
José
relativo
3NOM-antipass ivo-querer-3-dativo
'É José que gosta de Maria.'

Maria
Maria

Este padrao nao se verifica quando a concordancia se faz cotn o argumento interno (acusativa). Como em qualquer língua acusativa, tanto o
argumento externo ou o argumento interno pode ser focalizado sem o uso
de qualquer mecanismo de intransitiviza9ao:
( 39) · José

id:ema:

ane

José
ane
José
relativo
' É José que me ama. '
( 40)

oqo

ane

· i-d:-ema:n
1ACC-re lacional-querer

God:erna:

oqom ane
Go-d:-ema:n
nós
que
l plACC-relacional-querer
' É de nós que este homem gosta. '

nGijo

Gonele:giwa.

nGijo
DEM

Gonele:giwa
homem

Finahner1te, a ordern de constituintes, corno discutido abaixo, oferece
forte evidencia para a proposta de que o argumento interno ocupa a posi9ao
do. especificador de TP nas estruturas com concordancia ergativa do kadi,
weu .
Embora seja verdade que a mesma frase possa ser enunciada em seis
possíveis ordens sintáticas (Sandalo 1995, 1997), a ordem sintática do kadiwéu se relaciona com a 1norfologia verbal, indicando que o padrao de
concordancia do kadiwéu, realmente, acena para sua estrutura sintática. A
ordem sintática é variável apenas quando o padrao de concordancia é ergativa. Quando a concordancia é acusativa a ordem sintática é obrigatoriamente OVS. Também em in~ran s itivas, que apresenta concordancia nominativa, o argumento externo ocupa a posi9ao final se nao houver topicaliza9ao. O exemplo Erro! A origem da referencia nao foi encontrada. apresenta um verbo reflexivizado, onde o único argu1nento de dinicitedike ' balan9ar-se' necessita ocupar a posi9ao pós-verbal.
( 41 )

Aqa:m:i

Gad:ema:ni

Goti

aqa:m-1
Ga-d:-eman-i
you-pl
2ACC-rel-querer-pl
' Goti ama voce.'
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· (42)

dinil :o
me
dinicitedike
dinil:o
me
0 -d:-n-ici-t-e-t-ke
devagar COMP 3NOM-relacional-antipassivo-?-3-?-para.fara
'E' devagar que a mo9a se balan9a.'

awijike
awijike
mo9a

Embora vários autores prefiram rotular o argumento ergativo de A
(ao invés de S), urna vez que o argumento ergativo de urna língua sintaticamente ergativa nao ocupa a posi~ao do especificador de TP, continuarei
rotulando como S o argume~to agentivo, seja ele nominativo ou ergativo,
para por em evidencia a mudan~a de ordem que acorre com a mudan~a
morfológica. Quando o rela~ionai nao está presente (padrao ergativo), a
ordem é muito variável, como discutido na se~ao 2. Ma~ em resposta para
urna pergunta como 'o que aconteceu?' , onde a sentenc;a como um todo é
foco, ternos a ordem VSO exclusivamente. :Tem sido largamente assumido
que a ordem nao marcada de urna dada língua acorre exatamente como
resposta a este tipo de pergunta (Costa 1998). Assim, ternos um cenário
onde a concordancia acusativa implica na ordem OVS, a concordancia nominativa implica na ordem VS e a concordancia ergativa implica em VSO
em sua versao nao marcada. Isto é, o argumento interno passa a ocupar a
posic;ao final da sentenc;a quando o padrao de concordancia é ergativo, posic;ao reservada ao argumento externo em outras construc;oes. Se a posic;ao
linear final é a posic;ao do especificador do sintagma flexional, esta posi~ao
é ocupada pelo argumento interno (0) quando o d:- nao está presente, isto
é, no padrao ergati vo.
Os fatos acima sugerem que estamos <liante de urna estrutura sintática verdadeiramente cindida, contudo ambas verdadeiramente configuracionais. Abaixo apresento urr1a proposta para derivar as ordens sintática nao
marcadas do kadiwéu readaptando as propostas de Bittner & Hale (1996) e
Nash (1997) para urna versao mais recente do minimalismo.
Em Chosmky (1999/2000), a categoría v é sub-dividida em duas unidades: v e v*. Chomsky (2000) propoe que sintagmas verbais que atribuem
o Caso acusativo sao caracterizados por contarem com urna categoría funcional completa (v *), enquanto estruturas que apresentam alc;amento do
argumento interno para fora do VP (como estruturas passivas e inacusativas) contam com um verbo leve defectivo (v). Isto é, na nova versao do
minimalismo, todas as estruturas contam com urna categoría funcional núcleo do sintagma verbal. A diferen~a se localiza no fato de algumas estruturas contarem com urna categoría defectiva, incapaz de projetar especificadores, enquanto outras estruturas contam com categorías funcionais completas. Retomo a proposta de Nash assumindo que urna estrutura ergativa
nao deixa de contar com urna categoría funcional núcleo do VP, como pro-

l
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· pos to por Nash ( 1997) com suporte nas primeiras vers5es do minimalismo,
mas assumindo que estruturas ergativas contam com v, isto é, um verbo
leve defectivo. Como pode ser verificado abaixo, a proposta de que urna
categoría funciona l sempre está presente pode derivar as distintas ordens
sintáticas nao marcadas do kadiwéu. As ordens discutidas sao derivadas a
partir do deslocamento do v*P/vP: 6
( 43)

Kadiwéu acusativo

TP
qu
TP

ru

s

T'

qu
T

v*P
ru

o

v*P
ru

v*'

t

ru
v*-V

VP

ru
t

t
'

Nesta proposta, o kadiwéu conta com deslocamento a direita (Kayne
1994). lsto é, o sintagma verbal como um todo (v*P) se adjunge ao TP,
6

Alguém poderia questionar o porque de urna língua poder fazer uso de dois tipos
de sistemas-v. Urna explicac;ao encontra-se em Jelinek (1993). Jelinek (1993) foi a
primeira a observar que as línguas polissintéticas tendero a apresentar um padrao
de Caso cindido. Segundo a autora, o padrao de Caso cindido tende a ocorrer nestas línguas porque elas nao contam com determinantes. Jelinek desenvolve a proposta de Diesi ng ( 1992) que defende que nomes definidos sao al~ados para forado
VP na forma lógica em línguas que contam com determinantes. Jelinek propoe que
os nomes definidos sao al~ados para fora do VP na sintaxe aberta em línguas que
nao contam com determinantes. Os argumentos de primeira e segunda pessoa sao
intrinsicamente definidos, mas os argumentos de terceira pessoa nao. Jelinek propoe que um sistema de Caso cindido, mais especificamente a ergatividade sintática,
ocorre nestas línguas para garantir que o argumento de terceira pessoa definido saia
do VP na sintaxe. De fato, como mencionamos anteriormente (nota de rodapé 2), o
sistema sintaticamente ergativo do kad iwéu ocorre apenas quando o objeto é urna
terceira e todos os exemplos coletados até o momento apresentam urna terceira
pessoa definida.
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gerando a ordem linear OVS. Neste padrao, o objeto é al9ado para o especificador de v*P e o sujeito é al<;ado para o especificador de TP. Também no
padrao ergativo o kadiwéu conta com deslocamento a direita, nesta proposta, dado que o argumento nominativo ocorre na posi9ao final também nesta
situa9ao. Assurrio que urna categoria funcional defectiva nao pode projetar
nenhum tipo de especificador, mantendo com Bittner & Hale (1996) e Nash
(1997) que o argumento externo de urna estrutura ergativa é gerado e permanece dentro do VP. Nesta estrutura, o argumento interno é al9ado para o .
especificador de TP, onde recebe Caso nominativo. A ordem VSO é gerada:7
( 44 )

Kadiwéu ergativo
. TP

qu

TP

·r u

T'
oqu ____________________________________
__
vP

T

ru
v-V

VP

ru

S

V'

ru
t

t

a

Note que a proposta de que o kadiwéu conta com deslocamento direita a la Kayne encontra suporte independente da ordem sintática. Suporte
para esta proposta vem de !acunas envolvendo o al\:amento de sintagmas
nomjnais para CP, como topicaliza9ao. Apenas o argumento externo pode
ser topicalizado no kadiwéu ergativo. Vimos que o argumento externo é
licenciado in situ no kadiwéu ergativo, mas quando há topicaliza~ao o argumento externo acorre antes do complementizador, o que indica movimento para o especificador de CP. O fato de apenas o argumento externo
poder ser topicalizado pode ser explicado pela proposta de que o kadiwéu
7

Na proposta acima o verbo nao se move para T. A base desta proposta é o fato de
o verbo nunca ser marcado por morfemas de aspecto, tempo e modo. Aspecto tempo e modo sao marcados no complementizador em subordinadas e como morfemas
Iivres em posic;ao inicial em orac;oes matrizes. A hipótese de trabalho a ser discutida em trabalhos futuros é de que 1 é alc;ado para C, mas o verbo permanece in situ.

187

Atas do I Encontro Internacional do GTLI da ANPOLL

a

tonta com deslocamento la Kayne. Para o argumento interno ser al~ado
para o CP no kadiwéu ergativo, ele necessitaria cruzar o argumento externo
que foi deslocado juntamente como vP, violando a Condi~ao do Elo Mínimo (Chomsky 1993). A Condi~ao do Elo Mínimo estabelece que argumentos nao podem se cruzar ao serem al~ados se nao es ti verem dentro de um
mesmo domínio mínimo.8 O inverso ocorre no kadiwéu_acusatitivo. Isto é,
apenas o argumento interno pode ser topicalizado. Novamente o fenómeno
pode ser explicado pelo deslocamento la Kayne. No kadiwéu acusativo é
o argumento interno que.se encontra mais próximo ao CP. Para o argumen.to externo ser topicalizado, ele precisaria cruzar o argumento interno, deslocado como v*P, violando a Condi~ao do Elo Mínimo . .

a
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Famt1ia Txapakúra

Em prol de urna arquitetura dos mecanismos de corrent.e de
ar, do flux o transglotal e da. constri~ao trifásica
Jean-Pierre Angenot (UNIR/ CEPLA)
Geralda Angenot-de Lima (Universidade de Leiden & UNIR/ CEPLA)

1~ AS FUN<;ÓES DOS TRA(:OS
De acordo com Clements ( 1993: l O1), urna teoria dqs tra~os fonológicos deve ser capaz de explicar todas as rela~oes paradigmáticas e sintagmáticas que as unidades fonológicas mantero entre si e, para alcan~ar tal
objetivo, <leve. ser suficientemente poderosa para: (a) distinguir todos os
segmentos que sao fonemicamente contrastivos nas línguas do mundo; (b)
distinguir todas as classes naturais de sons que funcionarn juntos nas regras
fonológicas; (e) distinguir todos os tra~os que funcionarn como urna unidade hierarquizada nas regras fonológicas. Ladefoged apontou (1997:591)
urna quarta fun~ao para urna teoria universal dos tra~os: (d) definir o conjunto dos sons humanos que podem ser utilizados linguisticamente, de modo a explicar porque determinadas línguas possuem tais sons contrastivos
ao invés de outros.
Acrescentamos urna quinta fun~ao, que nao foi prevista pela teoria
.original da Geometria dos Tra~os: (e) distinguir todos os ajustamentos fonéticos atestados nas línguas do mundo, seja, como "outputs" alofonicos e
fonoestilísticos de processos fonológicos, ou seja, como "inputs" de processos de filtragem perceptual decorrentes de urna "interface" entre línguas
(nativiza~ao de empréstimos, aquisi~a.o de urna língua estrangeira, etc.). Em
outros termos, sugerimos que tais ajustamentos fonéticos sejam descritos
dentro da própria geometría, e que se abandone a concep~ao segundo a qual
um modelo fonologico geométrico alimentaria um modelo nao-geométrico
de interpreta~ao fonética no qual se produziriam os ajustamentos em questao.

Embora interligadas, essas diversas finalidades sao autónomas porque nao existe nenhuma razao intrínseca para que os tra~os requeridos para
satisfazer um desses propósitos sejam os mesmos que os tra~os requeridos
para os demais propósitos. Assim, certas alternancias fonológicas podem
depender de algum tra~o que nunca é usado contrastivamente para <listínguir palavras. E" o caso, nas línguas Chapakúra (Moré, Wari', Wanyam,
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Kaw Tayo ... ), da metástase nao explodida de urna oclusiva em posi~ao de
coda silábico, a qual é fonologicamente relevante como um demarcador
fonotático da palavra, mas que nunca diferencia itens lexicais. Inversamente, tem-se o caso extremo de certas línguas Khoisan (Traill, 1985, citado
por Ladefoged & Maddieson, 1996) que nao manifestam alternancias explicáveis através de regras, e nas quais os tra~os servem unicamente para
contrastar ítens lexicais.
Alertamos sobre o fato de que certos tipos de regras e processos que
sao freqüentemente negligenciados pela teoria fonológica - embora assaz
presentes em estudos socio/psicolingüíst'icos - merecem ser incorporados ao
componente fonológico de urna Gramática Universal e que, em conseqüencia da amplia~ao de poder descritivo que resultaria automaticamente de tal
integra~ao, recomendamos um remanejamento parcial · das configura~oes
geométrica~ dé tra~os propostas por Clements & Hume (1995:292), assim
como um requestionamento da estrutura biradical dos segmentos de contorno. Se a descri~ao fonológica de urna língua pretende ser completa, ela nao
pode restringir-se a identificacrao das regras e dos processos canónicos, ou
seja, no que tange ao componente lexical, as regras morfofonológicas da
palavra, e, no que tange ao componente pós-lexical, as regras sandhi e fonossintáticas seguidas dos processus alofónicos. Com efeito, idealmente,
devem também integrar-se a fonología outros tipos de processos marginalizados pela maioria das teorias fonológicas, coma notável exce~ao da Fonología Natural, apesar de evidenciarem fragmentos significativos da realidade psicofonológica dos falantes. Urna arquitetura geométrica dos tra~os
fonológicos que seja representativa de urna Gramática Universal <leve, portanto, abarcar a contento todas as mais diversas facetas das manifesta~oes
fonológicas atestadas no uso das línguas naturais ou até mesmo as que sao
tipologicamente possíveis. Isso incluí, notadamente, a integra~ao dos seguintes sub-sistemas, entre outros:
(a) os processos fonoestilísticos ordenados na dire~ao Hiper-Hipo
(cf. Stampe, 1969; Angenot & lstre, 1985; Angenot, Amaral & Vegini,
1989a/c, 1994; Angenot-de Lima, no prelo);
(b) os processos perceptuais de "Loan Phonology", i.e. de nativiza~ao dos empréstimos (cf. Angenot, Spa, Yengo, 1974; Angenot & Grégoire, 1981; Angenot, 1989);
·
(c) os processos de aquisi~ao fonológica de urna língua materna ou
estrangeira (cf. Angenot & Aikhenvald-Angenot, 1989);
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(d) os processos de desaquisi9ao afásica ou alcóolica (cf. " Drunkenness Phonology");
(e) os processos próprios as linguagens crípticas ou aos jogos fonológicos (cf. Coupez, 1981; Angenot & .Lucyk, 1981)
(f) os processos de melodiza9ao de enunciado.
Tal macro-fonolog ia lato sensu tetn utn pre90, pois exige que se estabele9a e use urna vez por todas urna 1nesma ferramenta unificada constituída por urna única e definitiva configura9ao de tra9os, que seja rigorosatnente universal. Etn outros termos, tal Geo1netda de Tra9os Universal <leve
ser suficientemente poderosa" para ser capaz de descrever nao somente o
conjunto exaustivo dos siste1nas de todas as línguas co'nhecidas - o que
incluí o trata1nento das raridades fonológic~s as mais "cabeludas" -, assi111
como o.conjunto exaustivo das possíveis interfaces entre todas e quaisquer
línguas do mundo. Consequentemente, cada vez que se pretende descrever
urna determinada língua, é necessário que se utilize setnpre este sistema
universal de tra9os com sua arquitetura exaustiva, sem reduzí-lo a um siste1na tnutilado sob a alega9ao enganosa1nente econ61nica de que determinadas configura96es parciais seriatn suficientes para dar conta dos contrastes específicos realtnente utilizados nesta língua. Ao contrário, é imprescindível preservar de modo latente e virtual todos os demais tra9os, 1nesmo
aqueles aparentemente desnecessários ou particulannente " exóticos" pelo
fato de seu uso conhecido parecer limitar-se a raríssimas ocorrencias. É o
caso, por exemplo, da oclusiva alveolar co1n metástase labiovibrantizada
surda [ t~ ] só atestada e1n línguas chapakura, dos cliques do sul e do leste
africano, ou ainda de duas consoantes pulmonicas ingressivas que atua1n
alof6nicamente com as egressivas correspondentes em um idio leto da língua austronesiana Punguu Tsou de Taiwan (Fuller, 1990; Laver, 1994).
Suponhamos, a guisa de urna pri1neira ilustra9ao, urna situa9ao limite
que ocorreri.a quando um belo dia um mecenas financiasse urna migra9ao
de falantes Efik da Nigéria nu1na aldéia !Xoó-Khoisan do Botswana, coma
finalidade extravagante de testar in loco e descrever, através do siste1na
universal de tra9os, a interface fonológica - perceptual e articulatória - que
decorreria, notada1nente, do confronto previsível entre as duas séries de
oclusivas labiovelares, sendo a série das veláricas ingressivas (cliques)
/ k0 g0 jí0 / do !Xoó-Khoisan e a série das oclusivas pulm6nicas egress1vas I

kp gb

~m I do Efik.
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Inúmeras sao as ilustra~oes que decorrem de estudos fonoestilísticos.
Um exemplo é a primeira sílaba, dificilmente aceitável por urna fonotática
clássica, do enunciado portugues t trav$ 1ze ], atestado em Santa Catarina
num registro maxi-hipoarticulado, como término de urna deri va~ao iniciada
no registro hiperarticulado [ ~$ke$c$ke$tu$vajs$fa$ 1 zex ] "O que é que
tu vaisfazer?" (Angenot, Amaral & Yegini, 1989).
Nossa insistencia em prol do uso generalizado de um sistema universal unificado de tra~os é, obviamente, incompatível com pelo menos as
seguintes duas afirma~oes:
· (a) de McCarthy ( 1989, 1991, apud Lloret, 1995:275) quando alega,
com base na sua análise dos laríngeos, que as línguas ·podem divergir nas
suas representa~oes segmentais, de acordo
, com os contrastes fonológicos
particulares que cada língua mostra;
(b) de Sagey (1986, apud Lloret, 1995:275) quando alega, combase
no seu tratamento dos cliques, que a existencia fonética de diferentes mecanismos de inicia~ao e de dire~ao de corrente de ar nao necessita ser especificada fonologicamente.

2. PARA UMA AMPLIA<;A:O DAS CONFIGURA<;OES DE
CLEMENTS & HUME
Convém fazer justi~a ao modelo revisto de Geometría dos Tra~os
proposto por Clements & Hume ( 1995: 292) e sintetizado através da figura
seguinte, reconhecendo que este modelo tem um poder suficiente para
descrever a quase totalidade dos sistemas fonológicos conhecidos.
Entretanto, este modelo de Clements apresenta algumas falhas na sua
capacidade de descrever os contrastes entre certos segmentos relativamente
raros, sendo que alguns desses ·contrastes já foram identificados em línguas
naturais ao passo que outros continuam latentes in natura mas devem ser
previstos urna vez que, coma globaliza~ao crescente dos meios de comunica~ao, já existem condi~oes experimentais virtuais de criar-se interfaces
interlingüísticas para cada contraste postulado.
Os contrastes que as configura~oes propostas por Clements nao
pare,
cem ter previsto sao, notadamente, os seguintes:
- as oclusivas glotalizadas pulmónicas versus glotálicas ejetivas e injetivas
(implosivas);
- as oclusivas labiovelares pulmónicas versus labiovelares veláricas;
- duas consoantes pulmónicas egressivas versus pulmónicas ingressivas ;
- as consoantes faríngeas e faringalizadas epiglotais e epiglotalizadas;
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· .a escala dos volumes de fluxo transglotal.
Para interpretar tais contrastes, propomos a incorpora~ao no sistema
geométrico dos seguintes nódulos e sub-nódulos suplementares :
(a) Um nódulo corrente de ar com subnódulos iniciaftio e direftio:
Clements & Hume ( 1995):
(2001):

Angenot (1995) & Angenot-de Lima

rau:

nnz

laríngeo
co~ dear

'

inici~o

\

dir

"ªº

· [glote es tendida]
[glote e stendida]
t
[glote constrita]
[glote constrita]
[± vozeado]
[± voz:eado]
[cordas frouxas)
[cordas rijas J
[pulm3nico]
[glotálico]
(velárico]
[egres sivo J
(ingre ssivo]

.(b) Um nódulo fonatório laríngeo com cinco trafos terminais:
Clements & Hume ( 1995):
(2001):

Angenot ( 1995) & Angenot-de Lima

raaz:

raiz:

laringe o

laríngeo

[glote estendida)
[glote constrita]
[± voz:eado]

[glote estendida]
[glote constrita)
[± vozeado]
[cordas frouxas J

[cordas rijas]

(c) Um nódulo ponto-de-C com dois subnódulos de cavidade:
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Clements & Hume (1995):

Angenot _(1995) & Angenot-de Lima (2001):

ra1z

ra1z

cavidade oral

Ponto-de-e

cavidad~

1
Ponto-de-e

cavidade faríngea

[coronal)

6

[dorsal]
[radical)
[glotal)

[~ anterior]

·
· [± d1st:ribuído]

[± dist:nbu!do)

Segue urna apresenta~ao dos principais contrastes "esquecidos" que
nossa proposta soluciona:
2.1. AS CONSOANTES GLOTAIS E OROGLOTAIS:
Oclusivas oroglotais

1

Tra~os contrastivos do nódulo¡

11. .................................................................- .............................,..,_,................................................................................................................1;...................................................................................................................................
Fluxo de Ar .
1
1

r

1
1

¡

glotálicas

ejetivas

! p'

t' e' k' q'

1 [glotálico]

! [-voisé]

l

egressivo]

1

.

1

---·-·-----·---'-·-·-·----- - -·-·-·-·--·---..·-·-·-·-·----·-..·-·--·-·--!---·---···-·-·--·-----·-----·--------·--------------1

l

implosivas .P f C: .K cf
.
1 [glotálico] [ingressivo]
1
das
i
¡[-vozeado]
i
1
, ......................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................ l
¡ glotálicoimplosivas 1 6 cf f g d'
J [glotálico] [ingressivo]
J
1 pulmónicas noras
1
1[puimónico] [egressivo]
1
1
[+vozeado]
,....................................................................................................¡1..."'""'....~..""""'-...= .....~...............................................l¡..................................................................................................................................
! pulmónicas modai s
?p ?t ?e ?k ?q ·
1 [pulmónico] [egressivo]
¡
1
!
1 [-vozeado]
1

¡
1

1

As mais conhecidas consoantes oroglotais - ditas também "glotalizadas" - sao segmentos complexos com inicia~ao glotálica da corrente de ar
com um movimento da laringe e que sao duplamente articuladas com oclusües simultaneamente oral e glotal. Se a laringe levantar-se, ternos glotálicas egressivas surdas (ejetivas) [ p ' t' e' k' q' ] e se a laringe abaixar-se,
ternos glotálicas ingressivas surdas ou sonoras (i.e., implosivas ou injetivas)

[ p 6fcfé'f1C g cf cf ].
Existe outro tipo de oclusivas oroglotais egressivas cuja inicia~ao é
pulmónica e sem movimento da laringe, ou seja: [ ?p ?t ?c 1k ?q ], atestadas, notadamente, em um certo fonoestilo do ingles britanico, por exemplo
no idioleto do próprio Maddieson (Ladefoged &
Maddieson, 1996), em
,_.

195

Atas do 1 Encontro Internacional do GTLI da ANPOLL

Siona-Tucano (Wheeler & Wheeler, 1962; Ladefoged & Maddieson, 1996)
e em Kalispel (Esling, 1991) assim como em Proto-K'ekchi, onde um protofonema pulmónico t ?p / estaria na origem das atuais oclusivas glotálicas / p' I e/ p I do Coban-K' ekchi (Pinkerton, 1986).
Urna particularidade dessas oclusivas gloto-orais sem movimento laringal é sua propensao em ocorrer no início ou no final da fase constritiva
mediana das oclusivas de contorno
pré-oroglotalizadas ou pósoroglotalizadas [ 1Pp 1lt 'fcc 1kk ?qq ~}m 1Qn 1]J1 ] [ m 10f n'fQ' Jl'&' ], cujas
sao
[
contrapartidas
rangidas
*lip *ilt *Je •gk *Qq *OJm *0 n •JlJl m*OJ' n-0' Jl•.n' ] . Sao atestadas nas línguas da

,. .!~~º. ~-~...~.~~P.~~~E.~. . (M..9..~~.!..~~.~.i. '.. '. .~.~-~.Y..~.~2. :... .. . . .'. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .,. . . . . . . . . . . . . . ..

T""' ...............................,...,.,., ••.,.,.,. .,.....,,

simples pulmonicas egressivas
·
·
i? *
!
1--------·-·----·-·--·---·-···:............._.........----··--·-·--·~-·-·-·--·-·--····-·-·--·-·--····------·-----·-·-·--------·-·-·---+~--·-------·-·-·-·---~
!
r1. .glotalizadas
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . complexas
. . . . . . .. ... . . .. . . . . . . ... . .pulmónicas
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . egressivas
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . .... . . . 1 ?p
¡ glotalizadas complexas glotálicas egressivas
i p'
i
1 glotalizadas comple~as glotáÜcas ·¡ n.g ressivaS--"'" ·---·-·---r~-·-·-------1
1 glotais
1

'

1

t ................................... ............................ 1

¡.................................................................................................................................................................................................................... , ..........................................................................................................................,. ..........................¡

glotalizadas complexas glotalico-pulmónicas ingressivo-egressivos l 6
1
.
--------·--·--------·..·-·-··------·---·-·----·-·-·..····-··...·-----------·-·-·-..
..----·-···-··..-·-·---.:
!glotalizadas complexas glotálico-veláricas ingressivo-egressivos 1 q~ ·
1
!' glotalizadas
complexas veláricas ingressivas
! ?K\.:J
!
-·-·:·-----·-·-·---·------------·--·--·--....----·---·--·--·--·----- ;::....-:.............._____................:...................__...................
1 glotahzadas de contorno pre-complexo pulmon1cas egress1vas
! Pp P·p
!
1

¡-----

·-·-·+---~·--

1................................. .....................................................................................................................................................................................................................................................................~........................................... ,

t··10 ·"''".""' '70W"~""'""""'"'i

!l

1 'fll}m

·

j

?rnwm-w
• •

¡l ·bp ~-p-w

i

1

1

i

¡1

¡·r.. . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . . . .... .. . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . ........ . . .. . . . . . . +lm
.m,"l. l.J.. '. . . . . . .m*ru'
. . . . . . . . . . . . . . . i1
glotalizadas de contorno pre-complexo glotálicas egressivas
!
1 glotalizadas de contorno pre-complexo glotálicas ingressivas
1
¡..................................................................................................................................................................................................................................................................................................¡..
1 glotalizadas de contorno pre-complexo veláricas ingressivas
!

IJI)\.:J

~----·-·------·---

·-----·-·---~

1

· q'

!

q'

1

L_______.._____,________........-·--·-·--·-·-·-··--·-·,-·-·--·---·--·-·----·--·--·-·-·--··--·-..-·--·-··--------------..,m··---··---~
·

?ñ"" " '" " "'"" """"""""""" '" '""'i

--·---·------

-----

.

¡

'
A
guisa de ilustra~ao, eis a arquitetura contrastiva de cinco segmentos glotovelares diferentes:
(a) Oclusiva pulmónica egressiva glotovelar surda
(b) Oclusiva glotálica egressiva (ejetiva) glotovelar surda
(e) Oclusiva glotálica ingressiva (injetiva) gl~tovelar surda
(d) Oclusiva pulmónica egressiva velar surda preglotovelarizada surda
(e) Oclusiva pulmónica egressiva velar surda labiovelarizada preglotovelarizada
rangida sonora
(a) Tu
versus
(b) k'
versus (e) .K
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X

X

X

1

1

1

corrente de ar

corrente de ar
ponto-de-e

inicia~
1

corrente de ar
ponto-de-e

inicia~

inicia~

dire9ao

dire9ao

(pulmónicoJ

dire9ao

1

1 1
rglotálico

lglotálicol
cavidade oral
cavidade faríngea
(egressivo}

1

1

c~vidade

oral
cavidade faríngea

[egressivo

(glotal]

(d) 1kk

ra1z
overlap
Am:ix

raíz
constri9ao
Ao

ra1z
overlap
Amax

rai~ZJ

laríngeo

laríngeo

. / \ . ponto-e
lglote ccinstrital \
1
1-vozeado J
1-vozeado 1
cavidade faríngea

1
1glotal J

ponto-e

cavidade oral
1

[dorsalj

raiz
overlap

1

[dorsall

[dorsal!

ra1z
raiz
constri9ao · overlap
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ponto-de-e

cavidade oral
cavidade
faríngea
[ingressivol
[dorsal]
rglotal 1
[glotal]

1

1

1
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Ao

laríngeo

laringeo

. / \ . pont -C
lglote c!nstrital \
l+vozeadol

1-vozeadol ·
vocrlico
ponto-V

cavidade faríngea
cavidade oral cavidalde or;I
1glottal1

ldoJall

I

! labial 1

rdorsal 1
Alguns processos ilustrativos:
•Moré (Angenot-de Lima, 2001):

{ ?, ??;e }

-7

{

*, ;ce

} / v # - ---

•Oro Win (Angenot-de Lima, em prepara9ao):
V?

-7

-7

/ registro Hipe~-articulado

V?,

V *Y / registro Normal
/ registro Hipo-articulado
/ registro Maxi-hipo-articulado

• Proto-K' ekchi (Pinkerton, 1986):
* ?p > { p'' p } I { X, y }
•Ingles britanico (Ladefoged & Madieson, 1996):
k -7 Tu:, / registro casual (Ladefoged & Madieson, 1996)
pack / prek /

1

pre?k: cf. idioleta do próprio Maddieson
Segue a formaliza9ao geométrica de alguns processos:
Caso l : Moré
-7 [

]
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{ ?, ~é } ~ { *,

;ce

I V: # ----

! wa:- ?a?=3 # ?ll}wm-wi? # ?a?=na: / ~ [ wan, *OJ'YffiW'i?, ?ana] "Eu, eu dei (algo)"

onde:

rrlJ\\'ffiW=

oclusiva ~asal sonoa complexa com articula~ao secundária labio-

dorsal
e com contorno pre-glotovelar labiodorsalizado surdo

~m-w= oclusiva nasal sonora complexa com articula~ao secuudári~ labiodorsal
e com contorno pre-glotovelar labiodorsal izado rangjdo sonoro.
1"?\\'ffiW ~ *11J~m-w

V:
.

.

(1

µ

µ

t

~

X

~

1.
ra1z 1- aproximante]
1- vocóidel
••• l-soantel
l+soanteJ

raíz 1+aproximante]

"·...

•

••••••

••

••

1- nasall
larfnr.eo
l~~.Í
creo
••••

•••••

[+nasal]

larín~o

•••
ponto-de-e
ponto-de-e
[+vozeado 1
[+vozeado 1 1- vozeado J
1glote constri ta 1
vocálico

1

ponto-i:le-V
cavidade faríngea
t cavidade oral
[glotal!

1

cavidade oral

•

[labiall

Caso 2: Oro Win (Chapakúra):
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V?

---7

V?, I Hiper ---7 V*Y, /Normal

(J

r

-

µ

µ

1

#

1

X

1

•••

••
••• •••

...

••
••• •••

...

.

•• X

·······+·

raiz• 1+soante1
1+aproximan te 1
+vocóidel

••

.

raiz

1-soantel
1-aproximantel
'

l ~ vocóidel

.••......
..•.....,......
•

......., ..••••
.......••••·····
...• ,•••• ...•••
larínsreo
_

•• •

••

•• • •

••• ••••

•••

....••••••

•••

ponto-de-e

l+vozeadol

1- vozeadol
vocálico
cavidade faríngea

1

1glotalJ

Casos similares de vogais cujo centro d~ fase constritiva medial é in- ·
terrompido por urna glotal já foram assinalados, notadamente em algumas
línguas da América Central, por Pike ( 1967: 331, "( ... ) / ? / and
/ h /, differently from other consonants, at times are closely a1lied to the
structure of the vocalic nucleus"), que menciona o Otorni (Pickett, 1951:
61), o Zapotec (Leal, 1950), o Trique (Longacre, 1952; 1955) e o Chinantec
(Robbins, 1961).
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2.2. AS OCLUSIVAS LABIO-VELARES PULMÓNICAS E VELÁRICAS

¡

Oclusivas labiovelares:

¡ Tra9os

contrastivos dos nódulps Flux ¡
de Ar e
'

1

!

1

F onaqdo laríngea:
!'"t¡:,~; i;11'0 ..;·¡co].[e'gi·e.ss i'vü]' 'Fv'oi~·a¡fof . . . . . . . ... ..: .

r·¡:)'üflñól1'1C'as""""'"'"' ""' ... ...... . . . . .s'Li'rcia's""T"'k'P"'"''?kp'
· ·s0·¡1«)·¡:ª5·-r. .9b .... J]t;~ . . . . . . . ;· (p·t;f¡Ti 6 1~icüfie·g ~e·;;;; ¡ ~0rt+v·ü·zeaci"üf. . . . . . . . . .1
H

1

·-·-·····-·---·------..·-- - - - ..--·-·-·--·-· .... ·-···

.... - - -..· - -..!--.' .._ .._ ......... - " ..-................... ................

·--·-·..·-·-----···-·-·-·-·-·..- ...- ............................................ -·--.........._............. ,

fO ?kO 1 [ vclárico] [i ngressivo] [-vozeado]
¡
. . . . . . . . .-.. ........ ___, ,.__, .""" + . . . ···--·-·-·-·--..--·-----·-·-·-·-·---·-·-·-·····"'""'""'" ···--···-""'""'-"'""""""-·•

1vclári cas

surdas

! velárico-pulmónicas

sonoras

• " .. . . . . . .-.. . . . . . . . . . . -.. -.. -......

•••

j

~

go íJO

; [vclári co][ingressivo]

¡ [pulmónico] [egressivo] [+vozeado]

X

X

.1
ra1z

ra1z

.1

corren e de ar
ponto-de-e
. . . ,...,.
1111c1a9ao
dire9ao

ponto-de-e

-

.
1n1c1a9ao

[pulm~nico]

¡
·

direyao

1
[velárico]
cav idade oral

cav idade ora l
[egressivo]

[ingressivo] . / \
[lábial] \
[dorsal]

[dorsal]

Ev idencia : contraste da interface entre o ! Xó5-Koisan e o Jdo111a.

2.3. AS CONTÍNUAS PULMÓNICAS EGRESSIVAS E lNGRESSIVAS
j

i

!
1

Pultnonicas fricativa e aproxi1nante : ; Trayos contrastivos do nódulo
Direqcio:

•-•-••••- ••••••--··•--•• ·-·--·-·--..... ·-··----·-·..-··----..-:--·---·-·-·-·. .··----------·•• "' O••-•..•-·-·-·-·----···--·--•-••O-•-·•--·-·- ··--·.. H·-·--·----------..--..l

pulmónicas modais

t............. ' ............................................. " -· .....

!
1

¡

pu lmóni cas amodais

...

¡

f

j

f;) h:i

h

¡ [egressivo]

........................._,,,¡,, ....................................................__............~....

! (ingressivo]
~

¡

20 1

.. ·-·-··················-····-··············..-············· --~.............................- ........... -···-·

·

_,.
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Existe um único caso conhecido entre as línguas do mundo de uso
alofonico de duas consoantes pulmonicas [ f, h 0 ] ingressivas, alofones de

[ f h ] egressivos, atestadas num idioleto da língua austronesiana Punguu
Tsou falada em Taiwan (Fuller, 1990; Laver, 1994).
Além disso, o uso fonoestilístico da corrente de ar pulmonica ingressiva (Laver, 1994: 169) é freqüente em diversas línguas ocidentais. Ohala
(1983: 192) descreveu urna variante fonoestilística pulmonica ingressiva ao
invés de egressiva no uso, sobretudo feminino, de certas palavras francesas
como [ wi ] oui "sim".
2.4. AS CONSOANTES GUTURAIS
Consoantes guturais:

Tra~os contrastivos dos nóduloss

J

Cavidade Oral e
¡
r. . . . .... .. . . ... . . . . ... . . . . . . ...... . .... . . . . . . .·. . . . . . . ... .... ,. ... . .... . . . . .... . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . r! . . . . ...·. . . . . . . . . .Ca
. . . . ...vidade
. ... . . . . . . . . . . .Farinvea:
. . . . . .. . . . ..Q ............................................!¡

1uvulares

·

J

q G X

K

!

I [dorsal] [radical]

1

1

1

i

¡

·-·J
!~--···-·-·-·--·-·-·-·-·-·---·-··-·-·-··--·-·--··L----------------·--------·~·-·-·-·------·-·----··
_ _ h 'l
1 [radical)
1

faríngeas srricto sensu

.......................................,..................................................................,......~ ................................................................................. ~....................................................................................................................................................¡
epiglotais
i
H ~
1 [radical] [glotal)
!
! o
;
¡

,. .

i.1«) ta·¡·~; · ··· ······

'f 'f
. . . . . . . . . . . .... ... .... . ... . . . . . . . . . . . . . . 'f...

...........................

?···--··· = ·······----=-······---·~----

¡

1

-

r 'i'gi~t·~·1f

·- · · - · · · - -. ·-·- ·······- ···-·· . . . . . . . .. . ... ... ... . . . . . . . . . . . . .... ..l
i

!

Evidencia: há contrastividade em Agul entre uvulares, faríngeas, epiglotais e gJotais.
velares
tais:

uvulares versus

versus

qG
XK

kg
xy
raíz

1

ponto-de-e

cavidlde oral

faríngeas versus epiglotais. versus glo-

fo f

ra1z

pontJ-de..c

- *

H~

h~

raíz

?-

ratz

raíz

pontJ..de-C

pont!-de-C

pont! -de-C

1

1

1

cavid~
1

cavidade faríngea cavidade farín gea cavidade faríngea cavidade faríngea

1
[dorsal!

ldorsall

1
!radical!

1

1

lradicall
lglotall
\
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Propomos a discrimina9ao acima para as quatro classes de segmentos
guturais que se abrigam sob o nódulo de cavidade faríngea: uvulares, faríngeos, epiglotais e glotal. Na sua·forma atual, a teoría da Geometría dos
Tra9os nao possibilita a descri9ao de um contraste suscetível de ocorrer na
regiao faríngea entre, de um lado, segmentos faríngeos stricto sensu ou
faringalizados e, de outro lado, segmentos epiglotais ou epiglotalizados,
urna situa9ao contrastiva atestada, notadamente, em Agul , de acordo com
Catford, 1983.
Nao incluímos as _apro:xif!Iantes aspiradas [ h fi ], respectivamente
surda e sonora sussurada na ·classe das glotais~ juntamente com [ ? ] e [ * ],
apesar da classifica9ao tradicional mantida na tabela IPA que as considera
fricativas g lotai s. Concordamos com Lave¡ ( 1994) que insiste sobre o fato
de que essas aspiradas nao sao nem fdcativas nem glotais mas sim aproximantes sem ponto de articula9ao prédeterminado, retomando assim urna
antiga interpreta9ao de K. Pike, para quem há urna equivalencia
[ h fi]

'

= [y Y.] . Ladefoged

& Maddieson (1996:325) observam que:

"two sounds, mentioned in the chapter on fricatives, [ h /i ], have been
described as voiceless or breathy voiced counterparts of the vowels that
follow them (Ladefoged, 1971 ). But, as Keating ( 1988) has shown, the
shape of the vocal tract during h or /i is often simply that of the
surrounding sounds (. .. ) lt is more appropriate to regard h and fi as
segnienús that have only a laryngal specification, and are unmarked for all
other features ".
A dupla vincula9ao dos fonemas epiglotais aos dois tra9os {radical] e
{glotal] do nódulo de cavidade faríngea nao é arbitrária, mas baseia-se em
estudos instrumentais, notadamente de Ladefoged & Maddieson ( 1996).
Contestando urna afirma9ao anterior de Laufer & Condax ( 1981) de que a
constri9ao epi glotal "in no way involves the tangue but is made between the
epiglottis and the posterior pharyngeal wall and involve contact between
the epiglottis and the laryngeal arytenoids ", Ladefoged & Maddieson confirmam os resultados de um estudo com raios-X realizado por Dkhissi
( 1983) que mostrou que o movimento constritivo da epiglote é conjuntamente dependente da raiz da língua da parede faríngea e da laringe. Isso
justifica plenamente a covincula~ao aos tra9os [radical] e [glotal].
Steriade (1987a) atribuí a "transparencia glotal", em virtude da qual
os segmentos [ h, ? ] nao constituem urna barreira para regras de assimila203
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·

~ao

vocálica, ao fato de que os segmentos laringais sedam ambos desprovidos de nódulo ponto-de.-C ( "placeless "). Nosso modelo remanejado, por
sua vez, explica essa transparencia pelo simples fato de que tanto a aproximante [ h] - que é erroneamente qualificada de glotal -como a oclusiva
glotal [ ? ] sao desprovidos do nódulo de cavidade oral, urna vez que, de
acordo com nossa interpreta~ao, [ h] é desprovido de todo o nódulo pontode-C ao qual sao subordinados os nódulos de cavidade oral e de cavidade
faríngea, ao passo que [ ? ] é vinculado ao nódulo ponto-de-C através do
nódulo cavidade f aríngea. Para nós, a dita "glottal transparency" deveria
ser renomeada "oral-cavityless ·transparency" . ·
A exclusao das uvulares da classe dos segmentos guturais na aplica~ªº da "transparencia gutural" - em virtude 9a qual semente as faríngeas ,
epiglotais e glotais sao atravessadas por regras de assimila~ao vocálica deve-se ao fato de que, simultaneamente com o tra~o [radical] da cavidade
faríngea, as uvulares possuem um tra~o de cavidade oral, ou seja, [dorsal],
o qual é opaco e impede urna propaga~ao vocálica (McCarthy, 1989).
McCarthy (1989, 1991, apud Lloret, 1995:275) alega, combase na
sua análise dos laríngeos, que as línguas podem divergir nas suas representa~oes segmentais de acordo com os contrastes fonológicos particulares que
urna língua pode mostrar. Refutamos toda e .qualquer análise nao-unificada
como essa que permite que, nas línguas sem faríngeos, a oclusao glotal
[ ? ] seja considerada "placeless" com o só tra~o [glote comprimida] e que,
nas demais línguas, seja descrita com um tra~o [+glotal] subordinado ao
nódulo Faríngeo dependente de Ponto-de-C. De acordo com nosso modelo,
somente sao aceitáveis configura~oes com for~a de lei universalista. Para
nós, urna oclusao glotal será sempre definida como [glote comprimida] e [vozeado] no que diz respeito a sua fona~ao, e [glotal] no que diz respeito ao
seu ponto de articula~ao na cavidade faríngea.
2.5. OS ESTADOS FONATÓRIOS
Continuum dos estados fonatórios
1
1
segundo o tluxo de ar médi o para um adulto masculino!
com pressao subglotal de 8 cm H20
1
'

1

Tra~os contrastivos

do nódulo
Fona~ao Laríngea

r-·-·---·-·--·"'·-·-·---·----·-····-·--·-···-··---·. . -............-...--..·-·-·..--...·-·----·-·-····-·--·--·..···-.....................·---·-·-···--;·-·-·--··--·--·-·--·--..-·-..·-·-..·--·..·--..·-----·-·...

i'

ch
l
j < 1.000 ml/s
. surdas ( breath phonatlon ) <;
Y, [-vozeado]
!
....................................... ................................................................................................................ ....................................................................................................................................................................................................
1.000 ml/s

! surdas aspiradas

r.....-·-······-····-·-·-·..····-·······-·······-······'

1
1 [-vozeado] [glote estendida]
1 ···o ....................······-····-··i' ···············-············.............................·········-·-·-·-····..······......................~'
..............~·~··. .····-·-·-···············-····-·····-·-·······:..-······;·;·····...·..i······
1

,

,

1

,
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----------------···--------------------------------,---·¡¡-···-·---------..-------·-······---··----·-·-·-------·-·--··-··----,
500 mlls
1sonoras sussurradas
C V .l [+vozeado] [glote estendidall
[ -"'·-····---····--·-....
-·-·-·---··J.....................................,.__...,. ,......_.__. ___.,_..._........____...............~.:....................::.......... .l .....-....................................................................................-...................1
250 ml/s
120 mlls

.C V

1 sonoras

com cordas frouxas
1sonoras modais
·

1

1

1

l [+vozeado] [cordas frouxas] ¡
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C

V

................................................¡. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ...... ....... .............. .f.....,;-'........ ... ~.
100 ml/s
sonoras com cordas rijas
C. V

i [+vozeado]
¡ [+vozeado] [cordas rijas]

i

.~ ... ... .. .......................................................... ...... ¡

¡

................................................................¡.........................................................................................................................1...~ ........... = ..... ........ ...... ............................................................................................................¡

< 1oo ml/s

1

C V 1 [ +vozeado 1[glote constrita] 1
¡......'::'....................-:....-.......~....................................................................._._ ........................ .........¡
1?
! [-vozeado] [gloteconstrita] 1
:

sonoras rangidas

1

................................................................j.......................................................................................................,,._..............

Oml/s

1
surda("nilphonation ")
¡

r

:

Evidencia: contrastividade entre oito estados fonatórios de acordo
como volume de fluxo transglotal, em Jalapa-Mazatec

3. A ARQUITETURA TRIRRADICAL DAS FASES CONSTRITIVAS
3.1. Os segmentos complexos com articula~oes simultaneas duplas ou tri,
plas
Ado.tamos integralmente a interpretac;ao que Clements propoe para as
articulac;oes duplas ou triplas, isto é, quando um segmento é realizado com
duas ou tres constric;oes de grau equivalente em dois ou em tres pontos de

-

articulac;ao diferentes. Por convenc;ao, o sinal superescrito de liga~ao [ ]
indica a simultaneidade das constric;oes, de tal modo que a ordem tradicional dos elementos nele contidos é irrelevante e arbitrário: por exemplo, [

kp pt k0]

=[Pk tp 0k ].

3.2. Os segmentos complexos com articula~oes simultaneas secundárias
Os segmentos complexos com articula~oes simultaneas secundárias
diferem dos segmentos com articula~oes duplas ou triplas pelo fato que
urna de suas duas articula~oes, dita secundária, tem um grau menor que a
outra dita primária. Nosso modelo acrescenta a articula~ao secundária epiglotalizada que nao está mencionada em Clements & Hume ( 1995), que,
como as demais, incorpora na sua arquitetura o nódulo Ponto-de-V tributário de Vocálico próprio as vogais epiglotalizadas.
Freqüentemente, em determinados registros fonoestilísti~os mais ar- !
ticulados, essas consoantes complexas com articulac;ao simultanea secundária na sua fase constritiva medial podem ser realizadas com contorno' em
decorrencia da propaga~ao do vocóide secundário na fase subseqüente de
"overlap". Por exemplo,
nesta derivac;ao bastante universal:

/ ki-a / ~ [ kíja ] ~ [ fija ] ~ [ fla ], onde se realizam, suces,sivamente,
um glide no "overlap" intervocálico no estilo hiperarticulado, um segmento
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Atas do I Encontro Internacional do GTLI da ANPOLL

de contorno constituído por un segmento complexo com articula'rªº secundária na fase medial e um vocóide aproximante na fase de overlap no estilo
normal, e, enfim, um segmento complexo com articu l a~ao secundária sem
contorno.
3.3. Para um tratamento trifásico e nao bifásico da constri'rao.
No que tange a nossa interpreta'rªº que considera que todo segmento
compreende - pelo menos virtualmente - tres raizes subdivisíveis formadas
por urna fase medial cer~ada de fases de sobreposi'rªº ("overlap"), remetemos a Angenot-de Lima, Teles .& Maeda, neste mesmo volume.
'
A guisa de ilustra~ao, concluimos com a seguinte figura emprestada
Laver ( 1994):

a

. figure 12.I Scban1tic dia¡ram of dilf~at eategorícs of dcvoicin& (ste·aUO
opposite page)
uu.crence

1

1

1
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i
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pilase

+

fully
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___ _
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Família Txapakúra

A arquitetura do "TAP":
evidencias Panchapakúra e do Portugues
Geralda Angenot- de Lima (Universidade de Leiden & UNIR/CEPLA).
Iara Maria Teles (UNIR/CEPLA)
Cláudia Teles Maeda (UNIR/CEPLA)

l. APRESENTA<;A'.O TEMÁTICA
Reavaliamos o "status" fonético, fónológico e fonotático do "tap" através de l:IID 'e studo tipológico comparativo de suas manifestac;oes em diversas famílias lingüísticas, dando-se urna atenc;ao particular para as línguas Chapakúra e para o portugues brasileiro. Propomos um novo universal
lingüístico e sugerimos urna nova configurac;ao arquitetur~l do "tap" dentro
da corrente fonológica de Geometría dos Trac;os.
Observamos que:
(a) no plano fonético, os "taps" oclusivo [ r ] e fricativo [ f ], que sao
tradicional e equivocadamente confundidos com urna líquida vibrante alveolar reduzida a um único ciclo vibratórió, nao passam, respectivamente, de
urna oclusiva alveolar [ d ] e de urna fricativa alveolar [ z ] extremamente
breves (cf. Ladefoged, 1975; Laver, 1994), fisiologicamente nao-alongáveis
e, conseqüentemente, ingemináveis;
(b) no plano fonológico, urna reinterpretac;ao nao-linear dos fatores
prosódicos da estruturac;ao silábica do "tap" e de sua durac;ao avaliada em
unidades temporais, sugere a identificac;ao de um novo universal lingüístico, segundo o qual um "tap" nunca constituí um fonema sistemático subjacente, mas é sempre urna realizac;ao fonética - alofónica ou fonoestilística -,
que resulta de um processo enfraquecedor:
- seja de um fonema membro da classe natural das oclusivas alveolares
[ t d n ] (cf. línguas Chapakúra; ingles americano);
- seja do fonema vibrante múltiplo alveolar/ r / que, por consenso geral, é o
representante
prototípico
da
classe
natural
dos
róticos
[ r r .r [ R f r J X y X If B1 .{. h fi 3" ... ] (cf. portugues; espanhol;
Farsi; Palauan;
.
Afar; Shilluk; Ijo; Hausa; Urboho; ingles escoces; gaelico escoces; Malayalam);
- seja do fonema líquido lateral alveolar/ l / (cf. Sararé).
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(c) no plano fonotático, um "tap" é sempre intervocálico lato sens u,
nao somente entre vogais canónicas [ V(:/V ], mas mesmo quando deriva
do segundo elemento líquido vibrante I r /de um grupo consonantal /. CrV /,
dado que, em tal contexto, se realiza em um [ Cv'y ] cuja prevocaliza9ao
resulta, as vezes, de urna vogal degenerada por demoraiza9ao em registro
hipoarticulado (cf. línguas Chapakúra) e, outras vezes, de urna dita mini
prevogal-eco (cf. portugues). Além disso, um "tap" nao é um segmento
autónomo, pois constituí apenas urna transi9ao coarticulatória ("overlap")
intervocálica, semelhante, por exemplo, a transi9ao de um "glide" aproxi- ·
mante entre vogais em hiato (cf. [ pija ], diferente de [ pija ] com ataque
silábico aproximante!) ou a transi<;ao fricativa de urna oclusiva africada (cf.

[ 1Ja ]) ou ainda

a transi<;ao aproximante suida de urna oclusiva aspirada

(cf. [ tha ]). Entre vogais modais, o "tap" constituí o "overlap"da metástase
da primeira vogal coma catástase da segunda (cf. [ a(:)'a ] ), sendo, portanto, ambissilábico. Quanto ao "tap" pre-minivocalizado, ele constituí o "overlap" da metástase da consoante do ataque silábico com a catástase da
vogal nuclear seguinte (cf. [ pll' a ]). Conseqüentemente, um "tap" nunca
pode constituir por si mesmo a coda ou o ataque de urna sílaba, nunca podendo, portanto, ser geminado.
2. REDEFINI<;AO FONÉTICA
Laver (1994: 142; 224) insiste no fato de que é errónea a descri<;ao
tradicional do "tap" que o define como sendo um caso limitado de vibrante
("trill"), com apenas um contato de oclusao completa ao invés de fechamentos repetidos. Em caso de vibrante, a língua está posta numa posi<;ao
quase estática e o efeito aerodinamico conhecido como Bernoulli é instrumental ao levar a língua para um contato vibratório repetitivo como articulador passivo no início de cada oclusao sucessiva. Embora ocorram geralmente vários ciclos nao é incomum que urna vibra<;ao se limite a um único
período, o que refor<;ava a confusao com um "tap". No caso de urna oclusiva-"tap", a língua se movimenta muito rapidamente contra o articulador
passivo numa a<;ao balística, a oclusao sendo extremamente breve e a retra<;ao sendo também rapidíssima. Laver concorda com Ladefoged (1975:
147) que a diferen<;a entre, de um lado, as obstruintes alveolares sonoras r
d ] e [ z ] e, de outro lado, os "taps" correspondentes [ r ] e [ f ] é a ve .::idade, e, por conseqüencia, a dura<;ao. Ladefoged & Maddieson (1996: 2 15)
212
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observam que a heterogeneidade dos segmentos róticos imposs·ibilita urna
defini<;ao fonética dessa classe natural, cuja realidade é apenas·fonológica,
justificada por afinidades processuais. A classe dos róticos exibe urna ampla variedade de modos e lugares de articula<;ao, com o ajuntamento de
líquidas vibrantes [r r r r R ] , de oclusivas "tap" [r ] e "flap" [ ( l ], de
•
fricativas [x y X H" B ], de aproximantes [ 1 -t h fi ] e até de urna vogal com
colora<;ao rótica [ ()"] .

3. REINTERPRETA<;A:O FONOLÓGICA
3.1. CONCEITO DE RAIZ DO "OVERLAP" COARTICULATÓRIO
Foneticamerite, qualquer tipo de segmento compreende tres fases articulatórias sucessivas: urna fase medial cercada de fases de sobreposi<;ao
("overlap"). Consideramos que cada urna dessas tres fases corresponde
fonologica·mente · a urna raíz que é ela mesma virtualmente decomponível
em subraizes. No decorrer da produ<;ao, o período de alcance do grau máximo de constri<;ao do trato vocal almejado define a fase dita medial da
real iza<;ao segmental (a qual corresponde a Raíz da Geometría dos Tra<;os).
Urna fase precedente chamada inicial (ou "onset" ou catástase) corresponde
a aproxima<;ao de um órgao articulador móvel na dire<;ao da fase medial,
enquanto que urna fase final (ou "offset" ou rnetástase) mostra o movimento dos órgaos na dire<;ao da fase medial do segmento seguinte, constituindo,
forc;adamente, urna fase transicional de sobreposi<;ao (ou "overlap") com a
fase inicial desse segmento. Na fala atualizada, as fases marginais nunca
podem existir isoladamente, mas estao sernpre em situa<;ao de "overlap",
mesmo que seja com urna pausa silenciosa, a qual equivale a um segmento
mudo "produzido" pelos órgaos articulatórios em posi<;ao de repouso.
Eis urna fi gura ilustrativa emprestada de La ver ( 1994):
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Cleme~ts

& Hume desenvolveram urna proposta de análise birradical
da constri~ao de Steriade ( 1991) e propuseram a seguinte interpreta~ao de
tres nódulos de constri~ao Ao, Ar e Amax:
......................................................................................................,...,,.,.......................................................................................................................................................................................................................................,

(-contínuo] (-a- i grau de constri9ao total e ausencia de fluxo de ar (o- 1
·
1 proximante]
1 elusivas orais e nasais)
1
...........................,... ..........................................................................,..........................................................................................................................................................................................................................................

[ Ao
Ar

1

1 ( +contínuo]

(-so- 1 grau de constri9ao oral suficiente para produzir urna
1
1
1 ante]
j corrente de ar turbulento
i
1
!
i (fricativas
e metástase das oclusivas africadas)
1
··--··-·-·-·-.,,.--............·---·-···-·-····--·-..·-···-··-·--·..
...... .......---··-·-··-·-·-··-·-·..·-·-·-··-··-·--·-·--·-·..·-····--·---·---·-..·-·--·-·--------·......_..
....,
Amax 1 [ +contínuo]
i1 grau de constíi9ao
oral insuficiente ·para produzir urna i1
•
1 corrente de ar turbulento
l
1 [+soante] ·
1
(soantes
orais
e metástase
das oclusivas
modais)
..·-·---·--"·-·-····--··-·--..·-·-···-·····..-·---..1····-·-·-·····---..-...-...-...........
_.................................
_....................................................
- -·-················..·····•··•·......................·-····--··..·--·-···-·······'
··-··--·~·-·-····--··-·--·

___

.-

i

--

No modelo proposto por eles, somente dais tipos de seqüencia interna birradical sao aceitas: Ao Ar para as oclusivas africadas e Ao Amax para as
demais oclusivas, ao passo que a estrutura das outras classes de segmentos
(fricativas, líquidas e "vocóides" aproximantes e vocálicos) seria monorradical. Esta análise restritiva birradical de Clements & Hume parece gerar
duas dificuldades:
(a) ela distorce freqüentemente a realidade fonética, segmentando,
por
exemplo,
urna
oclusiva
africada
prénasalizada
[ "t8 ] como [ " - t8 ] com a fase medial ocupada apenas pela prenasaliza~ao e a fase de metástase ocupada pela oclusao oral seguida da fric~ao,
~o invés da segmenta~ao correta [ "t - s ] ! Na realidade, como confirmam

Laver (1994) e Ladefoged & Maddieson (1996), o fenómeno de coarticula8
~ao pode manifestar-se tanto interfasalmente (por exemplo em [ t ] com
contorno Ao +Ar) como intrafasalmente (por exemplo na fase constritiva
medial de [ "t ] com contorno "nasal

+ oral" ou no interior da fase do "o-

verlap" em [ tsh ] com um contorno "fric~ao + aspira~ao");
(b) com apenas duas raizes disponíveis, ela nao tem um poder discriminativo suficiente para distinguir contrastivamente, por exemplo, segmentos subjacentes (nem mesmo alofonicos) orais pré-, pós- e medionasalizados / "t t" t"t / e nasais pré- e pós-oralizados / 1n n 1 / .
Sugerimos que, para interpretar os segmentos de contorno, a teoria
da Geometría dos Tra~os substitua a análise geométrica atual restrita as
oclusivas comas duas raizes indivisíveis que correspondem as fases medial
e metastásica, por urna abordagem com tres raizes latentes para todas as
classes segmentais, que correspondam as tres fases articulatórias constituí214
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das por urna fase medial cercada de fases transi'cionais de "overlap" intersegmental (cf. Angenot, 1995; Angenot-de Lima, 2001).
Bis urna síntese esquematizadas duas propostas alternativas:
(a) de acordo com Clements & Hume (1995):
X

constri<;ao
ra1z

metástase
ratz

(b) de acorde com Angenot (1995) e Angenot-de .L ima (2001):
X

«

overlap » catástase/metástase cons ri<;ao
ra1z
ratz
{Ar, Amax}
{AO, Af, Amax}

~

~

« overlap » metástase/catástase

ra1z
{Ar, Amax}

~

(()1)

(()2)

Obviamente, os paren teses em (b) indicam que as subraizes
(01)(02)(R1)(R2)(R3) (01)(02) sao virtuais e latentes e, portante, sistematicamente subentendidas nas fases nas quais contornos nao se manifestam.
3.2.

Configura~ao

geométrica do "tap"
De acordo com a escala de ressonancia ("sonority") de Clements &
Hume (1995: 269):
·
[ soante] [aproximante] [ vocóide] Escala de
" .
ressonanc1a

()bstruintes
[ t d f]

-

-

-

o

[ n ... ]
Nasal
Líquidas [ r ... ]
Vogais

+
+
+

-

-

1
2

+

3

+
+
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Urna comparac;ao das arq uiteturas das tres oclusivas alveolares sonoras, ou sejam, [ d: ] · longo (gemi nado), [ d ] breve (simples) e [
r ] brevíssimo (ingeminável !), revela que sua diferenciac;ao nao pode situar-se ao nível de suas respectivas configurac;oes auto-segmentais subradicais, mas sim ao nível de suas associac;oes com a tira dinamica. O "tap" é
breve demais para ter direito a urna associac;ao exclusiva com urna unidade
temporal X e deverá contentar-se de ser coassociado aos doi s X circundan- ·
tes que pertencem aos segmentos dos quais forma o "overlap" . Dado que [
r J ocorre exclusiva~ente em posic;ao intervocálica, comparemos, a guisa
de ilustrac;ao, as seguintes representac;oes nesse contexto:
, (b) l a d a

versus

(a) 1 a d: a l
• (JJ

X

R

X

(JJ

X

V
r

1

- sonant
- a pproch
- voco'ide

X

X

X

r

r

r

1a 1

1a 1

[- continu j
Laryngal
1
1- nasal 1
I+ voisé 1
Lieu-C

X

- soante
- approch
- vocoi·de

r

1a 1

1 - continu 1
Laryngal

1- nasal l

1

1 + voisé 1

Lieu-C

1
Cavité orate

1
Cavité orate

1
1 coronal J

1

1 coronal 1

[+antéri~

' ~I

l +anteneur

1 -distribué 1

216
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..

(e) 1 a ' a ]

versus

ú)

µ

µ
1

X

X

r

overla

r ~-soante

aproxim.
vocóide

1
1a1

Laríngeo
1-contínuo 1
1 - nasal 1
1 + vozeado .1

Ponto-e
Cavidade oral

1
1 coronal ]

l+anterioA
[ -distribuido ]

3.3. O "tap" derivado da oclusiva alveolar/ t I
O processo Panchapakúra (Moré, Wari', Oro Win) n'<ltural que deriva
os "taps" é o seguinte:
/ t / -t [ t ] -t [ d ] -t [ r ] -t [ f ] I V

$ --- V

Este processo desencadeia-se com graus de resistencia variáveis em
fun~ao de diversos fatores contextuais determinados pela estrutura silábica
e pela hierarquia entre a fronteira externa de palavra /#/, a fronteira interna
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'foite (pós-acentual) de palavra composta /:;:./ e a fronteira fraca (préacentual) de palavra composta /=/.
As exemplifica~oes Moré abaixo (cf. Angenot-de Lima, 2001) sao
representativas das demais línguas Chapakúra:

r~~T·-·-·-·-·-····-r-··-·-··:~~~-~--·-·· · -· ····. -~.~~2::·~·-·r···· ~~~·~~······T···-·······-···:·~~·· · · ······ · r··········:· 1~~. . . . . .r·· · · · · :·~·~·······-·1

!

!t····-"····"········"
LEXICAL
HIPO
!
1
-HIPO 1
-HlPO 2 i
··-·······"·.........I,.................................................... •...................................................¡f...................
....··-··..............¡.................................................................,..........................................'tº" ..............................................1
1
1
i/ ?::>'t::>: /
[ ?::>"::>]
1 [
(~)r:'.>]
i ---i [ (~)r:'.>]
---i ---!
.
¡
¡
.
!
¡
! coletivo
!
·
i
·
!
¡
1

J....,.... ., ....,.......,......... ., ................................................................................................................. ~ .........................................~.............................................................................................................

1I pa'tam / [ pe'r am, ]

[1 p 11ram, ]

¡

i ----

1(

¡

:

i tossir

¡

!

;

1

?

1

p 11' am, ]

----

i..... ........ . ..~·····""'"'""'""'. . ... .~

1---i
¡

1
¡

i

l./. ¡;·¡·¡·1·~·~. .i . . . "CJ;~.¡·¡~·~·~..'j. . . . . .. ====.... . . ... ....l.===··. . . . . . .l. f". p~·¡·r·~~~· .)". . . . . . . .,. =·===. . . . . . . . . . . . t.=·=·==. . . . . . . .... . . l
1 .

•

bem-te-vi
· J
!
!
1
t·T·¡·1~·~. T. . . . . . .t.T"j"·í~·t·~,. ]. . . . . . . . . . . .==:·:·. -·. . . . :. . . . . 1. ·: ·: ::··. ·-·-..·. ·¡··====........ . ......... . . . .

!

1

l

1

!

.

!'

t· : ·:==::. . . . . . . . . . . . .t. =·===·. . . . . . . . . . ..j

¡! andar

¡!

¡¡

¡¡ t::> ]

:

1
¡

¡.

.

1

¡;-;~·¡;·~;;;¡·¡·. c~·;·¡~~~·i·;··¡ ¡~;ip~·~1"r-;. tc~;·?·~ ·1 ·¡···~·;·i~;<l::> ·1-.. -~-;i¡;;-r;. ·ft·~;·¡¡;;r;··f1
1 t::>: /

]

1

1

t

j

1

!

sol
'
·
'
'
i-------------·t---·-·-----..
--t-··-······-----..··-··. ·-·--..i-·--·--..
-·--·--·---~-·--·-----....·--·---·-· ·---·..-·------·-····----i·--·--·-······-·-··--------~
1
11
1 I pa='tam 1 [ pa'tam, ]
---1 [ pa'dam, ]
~ pa ' am, ] [ 1p ' am, ]
1

¡----

1

1/

1

'1

i

1

1

i

1

!----

!----

¡
¡

lif.fjf"---¡¡-;7;¡;1--···+::::_::::---l-==
l

l

osso

1

¡

'

'1

lj

1:::: :: - ·--·-·-¡::..-:::.::·--·-t:::..-=--¡
1

i
i¡

i..............................................¡.................................................... .................................................~ .........................................:..............................................................................................................¡................................................. j

11'?ut1
i

· '?ul)]
,

'

[

·¡ ----

i

----

¡

i ---1

1 nariz
i
¡
l
!
l
¡. . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . .¡. . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .. . . . ,. . ....1. . . . .1.;. . . . ... . . . . ... .¡. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ¡...........................................................r ................................................L............................................¡
1 / '?at #©a ['?a: ta?']
[ ?a ta?'] ¡ ['?a ta?' 1 [ 'a daT]
[ 1a 'a?,] ¡ [ 'ara?,] 1
1

1

1

¡? /
1 meu

¡ ]

1

osso

i

1

1

¡

!

1

j

l

'

.

1

1

¡

•

1

· ==---r-==-----r--==-·- ·-·¡=-.::==- -·-1
t
'
f/~~~~~!~~~h-1;~;~-r-;1~-r-==------¡-[-?~·~·ª ·r:-fG~~·====··---·-··-r·==--=·--·-----··i
J

1

r~~~;¡¡-@~-r-1~'';«1-_-::-=--·· 1
1

1

!
:

•

ra?'_]__

¡

i ©a? /

]

.

1

meu

¡ buraco

1
1

.............- .. ..........· - · --· ··-···-....... .............................. ••• ......... •••.•••••••••

i

i

! aT ]

1

'

!

1

i

1

i

!'

1
1
1
i
• ............ - .. ... ... ................ - ...... ...... ····· · ···-···---..••• ............... . 1••, ·-······ ···-·· ..................._,, ........- ............ ... .................... ......................- ......... . ........._ . .... -·-··· ..······--- ·;
1

1

i

i

..
Por conven~ao, um tra~o horizontal dentro de urna célula do quadro
acima indica que a forma subentendida é semelhante da célula diretamente precedente.

a
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Eis os processos pós-lexicais envolvidos nos exemplos Moré acima,
,. ordenados de acordo .de acordo com urna escala fonoestilística que vai progressivamente dos registros mais hiper-articulados para os registros mais
hipoarticulados:
·
la. Detlutuantiza<yao consonantal após / t /:
t# ©

~

# {r, t} /{u, outra V}----/ Hiper

lb. Detlutuantiza<yao consonantal após / n /:
Vn # ©

~

V: # r I Hiper

le. Tepiza<yao intervocálica de /t /:
t -7 r /V(:) $ --- - / Hiper

ld. Tratamento 1 de/ t /na coda:
t ~ l3 / u ---- # / Hiper ,
· (cf. Ladefoged & Maddieson, 1996:243)
le. T'ratamento 2 de·/ t / na coda:
t ~ t, / outra V---- #/ Hiper
lf. Pre-minivocaliza~ao 1 de "tap" por ressilaba<yao:
Va$ f ~ vaf I ? ---- Va I Hiper
prevocaliza<yao:
2a. Queda de glotal e eventual
,
{?,?va } ~ 0 I { {JI, C}, V}# - - r I Normal
2b. Pre-minivocaliza<yao 2 de "tap" por ressilaba<yao:
Ya$ f ~ Vaf / C---- Va/ Normal
2c. Gemina<yao consonantal:

V: ~V Ca/----# Ca/ Normal
3a. Degemina<yao consonantal:
Ca~

0 I ---- #Ca/ Semi-hipo

3b. Encurtamento vocálico:
V:~ V/---- r I Semi-hipo
4a. Vozearnento de/ t /:
t ~ d / V (#) $ - - - - / Hipo

4b. Fricatiza<yao 1 de "tap":
r

~

f I

Hipo
5a. Tepiza<yao intervocálica de/ d /:

d ~ r /V(#)$ ---- / Maxi-Hipo 1
6a. Fricatiza<yao 2 de "tap":
r ~ f I V
Maxi-Hipo 2
219
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6b. Pre-mi nivocaliza9ao 3 de "tap" por ressi laba9ao.:
V a $ r--) .v ªr I C ----V o. I Maxi-Hipo 2

Aqui estao as arquiteturas dos tres principais processos :

(a) Pre-minivocaliza~ao de "tap" por ressilaba~ao:
Vª$ r ~ var / ?
Vª (cf. os processos : lf., 2b. e 6b. acima)
a

•..
r

µ
••••••

•••••••

••••••

...

••••••
••••• .

••••••

•••••• ••••••

µ

••••••

X

X

X

Raiz
(-nasal]

r

r

•••

........
1- soante l
1- aproxim.I
1- voc6ídel
1- contínuo]

.........

..
Yu

Laríngeo

~=Lar~geo

~zeadol

l+vozeadol

(glote comprimida 1
PontolC

Pontf C

Cavidade oral

Cavidade oral

lcoronal l

! +anterior~
1-distribuido 1
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(b) Tepíza~ao intervocálica de/ d /:
d

~

r / V ($) ----V

(cf. processo Sa. acima)
(1)

CJ

"
",

.
µ

µ·
1

1

X

X

X

X

raíz

V

V

:

[+vozeado]
Ponto-e
(- contínuo]
Cavidade oral
[corbnal]

[+anter~
[- distribuido]

(e) Fricatiza~ao de "tap":
r

~

cr

f

(cf. processos 4b. e 6a. acima)

cr

1

µ

µ

221
Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org

(µ)

Atas do I Encontro Internacional do GTLI da ANPOLL

X

X

raíz

V

V

I+ contfnuoJ 1- contínuol
Laríngeo

1

I+ vozeado]
1-nasal)
Ponto-e

Cavidade oral

!coronal ]

!+ ante~
[- distribuido]

3.4. O "tap" derivado da líquida vibrante alveolar / ·r / en portugues
Sustentamos que todos os processos diacronicos que, desde o latim,
derivamos diversos contextos com réticos em portugues, entre os quais o
pseudo-contraste ilustrado por carro versus caro, nao se extinguiram historicamente como está geralmente decretado nas gramáticas, porque ainda se
mantiveram vivos em certas variantes fonoestilísticas do contexto sandhi
/ r # r /, como por exemplo em c~rtos registros estilísticos de ar roxo.
A deriva histórica do latim até o portugues atual é befn conhecida,:
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·. / V{r,t,d,n} $ r VI>/ V r $ r VI> IV$ r: $VI> IV$ r

$VI~

1 V $ r V / .................................... ...................................... ..........

[V$ {r, (,
~ 1 V:

R, !:!,

x,

x, h, etc.}VI

'V 1

/CrV 1 ................. ,.. ........... ...................................................... ... ~ I Cv"'Vu I

(a) Deriva~ao de carro e congéneres com um dita r-forte:

µ
1

rrrr rrr

ra1z

V

ratz

1
r

ratz

L

.{r,t,d}

ra1z

ra1z

r~1z

ra1z

ra1z

ratz

V

r

V

1 .

V

>

V

V

r

>

geminado ambissilábi-

duplicado nao-ambissilábico
co

~

r

(j

X

ra1z

1

X
ra1z

X

~

ambissilábico

(b) Deriva~ao de caro e congéneres com um <lito r-fraco:
(j

(j

µ

µ

.µ

1

~
X
X
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'

X

X

X

X

I·

1

1

ratz

raiz

ratz

ra1z

>
V
r
V
degeminado ambissilábico

X

(j

µ

1

X

ra1z

V {r,K,x, ... } V
nao-geminado nao-
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ratz

ra1z

raiz

.

.

ra1z

ratz ra1z
ov¡rlap

1

V

V

r

>

nao-geminado
nao-ambi ssi1ábico

(e)

Deriva~ao

V:

V

nao-geminado
ambissilábico com alongamento vocálico compensatório

de prato e congeneres· com um di to r-fraco:
(J

(J

µ

l
X

raíz

1

X

f 1

ra1z

X

~
raíz
raiz

raíz

rai z

o~p
.

.

ra1z ra1 z

C

Ya
nao-geminado
nao-ambissi lábico

e

>

r

·nao-geminado
nao-ambissilábico

Exemplos com a fricativo velar [ x ] que é o alofone mais usual de
/ r / ~ [ r, (, R , K, x, x, h, etc. ]
ar roxo / ar #$ro$Jo /

arrocho / a$r$oJo I

~

[ ax$xo$Ju ] Hiper

~

[ a$x:$o$Ju ] Normal

~

[ a$x$o$Ju ] Hipo !

~

[ a 1$xo$Ju ] Hipo 2

~

[ a$ 1xofu]

carro

/ ka$r$o /

~

[

caro

I ka$ro /

~

[

prato

/ pra$to /

~

[

rosa

/ ro$za /

~

[

1

ka$xu]

1

ka:ru]

1

pera$tu ]

1

xo$z-e]
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mar
carta

/ mar /
/ kar$ta /

~

[ 'max]

·~

[

bilro

/ bil$ro /

~

[

A

1

kax$t~

]

1

biw$xu]

,
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Fanu1ia Txapakúra

A teoria da otimalidade sob o angulo da fonologia funcional: exemplitlca~oes Chapakúra
Geralda Angenot-de Lima (Universidade de Leiden & UNIR I CEPLA)
Jean-Pierre Angenot (Universidade Fed~ral de Rondónia / CEPLA)

l. TEMÁTICA GERAL
Na atualiza<rao dos enunciados Moré_, tres processos fonológicos
sandhi distintos iriteragem, numa rela<rao fe eding (Kiparsky, 1968), com a
dupla fun<rao teleológica conflitante de preservar fonotaticamente o peso da
sílaba final das palavras, e de manter como única dura<rao vocálica eventual
somente aquela que pertencer a sílaba mais acentuada do enunciado, isso
independentemente do número de vogais inerentemente longas que houver.
Assim, um primeiro processo de Alongamento Vocálico Compensatório
"alimenta" um segundo processo de Duplicafii.O Consonantal Compensatória, que, por sua vez "alimenta" um terceiro processo de Geminafii.O Consonantal. As condi<r6es de aplica<rao desses processos sao concomitantemente de natureza prosódica e de natureza fonoestilística.
Os processos que exemplificamos abundamente e descrevemos for·malmente de modo nao-linear, sao o objeto de urna interpreta<rao otimalista
de acordo com o paradigma teórico da Fonologia Funcional de Boersma
(1998). Urna reanálise funcional mostra, notadamente, que o Obligatory
Contour Principie (OCP) nao é um princípio autosegmental universal inato
e primitivo como está sendo unanimamente postulado (cf. Leben, 1973,
1978; McCarthy, 1986, 1988; Odden, 1988, 1995; Yip, 1988). A aparente
universalidade dos efeitos do OCP deve-se apenas ao geralmente altíssimo
ranking dessa restri<rao que se opoe a inser<rao de pausas. Contudo, embora
. pare<ra ser um bom candidato como restri<rao universal na Gramática da
Produ<rao, o OCP, em intera<rao com a restri<;ao NO CROSSING (NCC),
administra as correspondencias entre os valores dos cues acústicos e dos
tra<ros perceptuais na Gramática da Percep<rao. Visto que restri<r6es de fidelidade (jaithfulness) utilizam a Gramática da Percep<rao para avaliar a similaridade entre a especifica<rao perceptual morfofonológica subjacente e o
input perceptual na Gramática da Produ<rao, o OCP influencia a avali d~ao
dos candidatos na Gramática da Produ<rao. Em fun<rao disso, elementos
adjacentes identicos sao evitados porque constituem viola<r6es das restri-
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~6es

PARSE e *GESTURE. A dissimila~ao a distancia, por outro lado,
deve-se a urna restri~ao contra a repeti~ao de gestos articulatórios. Como
observa Boersma ( 1998:440), predi<;6es tipológicas podem ser feítas com
base na dependencia das restri~6es perceptuais OCP e NCC sobre asimilaridade perceptual dos dois segmentos concernidos, sobre a distancia que os
separa, e sobre a probabilidade de eles serem ouvido como um só segmento
quando adjacentes. Em conclusao, OCP nao é um primitivo autossegmental
e nao deve ser descrito como um dispositivo fonológico inato.
Apresentamos em anexo, no final <leste paper, urna breve introdu<;ao
a esta versao otimalista recentemente propo~ta pela Fonología Funcional,
teoría a qua) aderimos pessoalmente, notadamente por tratar-se, pelo menos
implicitamente, de urna abordagem atualizada, consolidada experimentalmente e, finalmente, formalizada dos prin9ípios funcionais sustentados pela
Fonología Nat,ural (Stampe, 1972; Dressler, 1984; Angenot et alii, 1981).
Convém observar que o fato de que os tres processos Moré mencionados acima sao seqüéncialmente ordenados numa rela~ao "alimentadora",
nao implica em nenhuma inobservancia da proibi<;ao de ordena<;ao que
caracteriza a Teoría da Otimalidade. Com efeito, apenas o componente
fonológico pós-lexical e a implementa<;ao fonética devem ser descritas
juntamente, como um único nivel de restri<;6es a serem avaliadas emparalelo. A exigencia otimalista da nao-ordena<;ao nao aplica-se nem ao componente fonológico lexical e nem a hierarquía dos registros fonoestilísticos. A Fonología Lexical representa a fossiliza<;ao das restri<;6es fonológicas dentro de um sistema relativamente arbitrário que pode ou nao refletir o
paralelismo do sistema mais superficial. Por fim das contas, as mudan~as
históricas que se cristalizaram no componente lexical foram temporalmente
ordenados, o que pode ter criado sistemas sincrónicos de regras cruciais
seqüencialmente ordenadas, de acordo com a ordem diacrónica. A varia<;ao
fonoestilística pode ser encarada de modo similar, urna vez que as hierarquías estilísticas (como, por exemplo, as escalas derivacionais que vao do
registro hiperarticulado até o registro hipoarticulado, ou do mais formal /
lento para o mais relaxado / rápido) sao, em definitivo, manifesta~6es empíricamente observáveis de processos dinamicos e históricos em movimento (cf. o truismo segundo o qual a fala relaxada-vulgar de hoje deverá ser a
normal de amanha e a formal-pedante de depois de amanha!).
Aqui está esquematizado o modelo gramatical da Fonologia Funcional:

,
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1

~ 1 eJpecificaráo perteptual

representar;áo sub-jacente 1

1

~...............................................................¡·

sistema de produ~ao
GRAMÁTICA
DA

sistema de reconhecimento
GRAMÁTICA
DO
RECONHECIMENTO

PRODU~A'.O

/input percept al/

[ output

ticulatório]

•~RESTRl<;AO. ARTICULAT. »

,.

DE FIDELID1DE»
1 . [
1
1

!

.u.

1

.

,
]
output acustico

j•

-

:

cornpara~ao

sistema de categoriza~lio
perceptual
GRAMÁTICA
M

\

sistema de categoriza\:liO
perceptual
GRAMÁTICA

1

'

:M

\
~ outp

l

t perceptual I

¡
¡

\

¡
¡
¡

•

¡

1
1
1

-

¡

P~.~.~.~~~.~........................................................J
¡

\
[ input a ústico ]

1
1

2.

!

«RESTRl<;O$

\

PERCEP~A'.0 .

!,,

:

,

RESTRI~OES

FONOTATICAS
.
O Moré é urna língua da família chapakúra falada na confluencia dos
rios Guaporé e Mamoré, nos confins do estado brasi leiro de Rondonia e da
~mazonia boliviana. O sistema fonotático dessa língua, tipologicamente
isolante, é intlexível mas simples:
•Se urna palavra é lexical (nome, verbo), ela só pode ser constituída
por urna sílaba acentuada pesada / 'CV: / ou / 'CVC /, eventualmente

precedida por urna sílaba átona leve / CV / ; ela nunca pode ser afixada.
Ela será, portanto, ou monossílaba ou dissílaba:
Exemplos:
....,.
/ # tJa? #/
1 11

k~m #/
/ # ka'ni: #/
/#

/ # ki'nam #/

1

-4 [

!f ar ] papagaio (esp.);
' 11 kx~m, ] água

-4 [

kxe'ni(:) ] aljava;

-4 [

1

-4 [ c~1 nam,]

onfa

• Se urna pala vra é gramatical (preposi~ao, etc), sua sílaba acentuada
pesada nunca é precedida por urna sílaba átona, mas ela pode ser sufí ,,1da
por um dos 5 morfemas dependentes que pertencem a única classe de mor-
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femas dependentes existentes em Moré, ou seja, a classe das flexües adjetivais determinativas de pessoa I genero (como definido em Kempf & Angenot-de Lima, 2001). Essas eventuais flexoes fusionam sempre como radical gramatical, por efeito de regras lexicais de coalescencia, de tal modo
que todas as palavras gramaticais simples ou sao lexicalmente monossílabas ou tornaram-se tais pós-lexicalmente:
Exemplos:
/# 'pa: #/
~ [ 'pa(:)] PREPOSl<;AO
/ # 'pa:-'?um #/ ~ [ '~um, ] PREPOSl<;AO + Iª PES. SINGULAR.
/# 'na:#/

~

['na(:) ] IMPERFECTIVO

/# 'na:- '?::>n #/

~

[ 'n::>n'] IMPERFECTIVO+ MASCULINO

3. EXEMPLIFICA<;ÓES DOS PROCESSOS EM DISCUSSAO

Nota bene:
aproximante glotal sonora laringalizada (Ladefoged
*
&Maddieson, 1996);
© = consoante subespecificada, i.e. "flutuante" atestada como onset
do determinador.
Em sandhi com Alongamentol Duplica~ao
Gemina~ao !Degemin.
'
consoante flu tante vocálico
consonan tal
consonantal lconsonant.
-t [ V: c., 1!-t [ VCu C,1 ]
I YCu # © I
~ [ VC::Cu ] 1~ [V Ca]
seu osso
l t # ©I )at # ©a:- ?aJ1
la:
tap'
~~f ta)l'
~f ta)l'
~· ta)l'
"""-''"''"''"'"''"'º-'"'-''"'_'_'¡......,,,,.,,,.,,.,,.,,.,,,,,,.,,.,____,_.,.,,
-·····-·-··..·············· ······-..--·-·-·-·--·..·--·-·..·-·--·-·..
epak' c~ij1 ' m~pa C~ ÍJ1 seu milho
Vk # ©I mapak # ©a:- ?ij1 mepa: c~ ij1' mepak' c~ij1'
¡...-;:::,·'"·-···..•··•··..-·
···········-·J:··-····..····..··········+··········:;···..¡:····..~························· .........~·1:···..·~·-······•"""........... f,,............1........;........... .............................................................
sua ave (esp.)
ftJ # ©/ ~-~t1º#"''(6~·;=?ú~····"'"'"'º oa: ! IJl'
¡pa! ! IJ1
i ª1 1 IJ1
¡pa ! l.Jl
.............................. ................................................................ .............................................¡....................................................... f.......,_........................................¡ .................................... ..............................................................
)j: SÍJ1,
~j f SÍJ1,
~ jf SÍJ1'
~Í SÍJ1,
seu corpo
lis# ©1 )js # ©a:- ?iJ1
(A)

'

m-•••••--•··-·~••••-•-••'"''"''"''"''" ;.,,,,_ _ _, ,_,.,_,., , ,,_..

-·--·---

~----------·

--·-·········-·······-l-·--·-----------·-l··---""'"'·-·--·--·----·..4 - --

/w #©I k"~~-r,;·-¡¡-©;;;·=;;·¡P·- Kxa: Wt:tj1'

jkxaw Wt:tj1,

!kxaw Wt:tjl'

¡kxa Wt:tj1' seu jacamim

:

!

!

Em sandhi com Alongamento! Duplica9ao i1 Gemina~ao ¡Degemin.
'
(B)
t.
vocálico i! consonan tal 1 consonan tal ¡consonan
vogal longa
1
1
[ V Cu
-t [ V: Cu l -t [ VCa Cu ]
/ V:# Cu I
!
~ [ vc:-cu ] !-t
' ta
pa: ta
foi surrado
paf ta
¡pa
~at' ta
VV:
# ti pa: # ta:
.............................. ................................................................ ..............................................f........................................................ t··.........~.......................,.........f .................................... ....... .......................................................
pa: kxo
¡pak' kxo
¡pak' "o
¡pa k"o
já surrou
IV:# kl pa: # ka:- ?::m
-·-··---·-r-·--·-··~··--·-·".":'\-·-r-·-·---·--··-·•·-·-···=--r-···-···----+-·----·r;-···--- - - - ·..-----·-----··
-¡y;·-¡¡··tJ~ ?it~·;··¡¡-t;ik"#.~a :-·-·· ?íta: t ic' na !?ítat1 t ic' na !?ítatP t ic' na 1?1ta t ic' n o pai ameafa
.............................. .......-....................................................... -· .....: ··-----· !.. . ·---·:··---·-- --~-·---~--·-.L: __::___ ..............................................................
podrece
N: #si moro: # sa: # na: m3ro: sa: na !rn:Srot' sa: na , :Srot' sa: na ~3ro san, farinha
..............................
T........................................¡. :r. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..........r . . ."'"". . . . . ...-.. . . . . . . ...¡.F............................. ................................................................
expulsar
1: wa
!t t:tw wa
t:tw wa
!t 1 wa
VV: # W I tji: # wa:
r
r
r
1

.

!

;!!!.:""""'"º"º""''"'"" '"'''"''"º'"' "'"'"'"''""

(C)

Em sandhi com
consoantes
identicas
I YCu# Cu I

V l # ti
::>at # ta:
............................... .................................................................
V k # kl pak # ka:-?on

Duplica<;ao 1 Geminayao ¡oegemin.
1
1 consonan tal 1 consonan tal !consonan t.
l
!
!-t
[ V Ca
[
Y
Ca
Ce,
]
[
vc:-cu
]
H
1-t
1

.!
1

l

1

quebrado
. . .. . . . . . . . . . . ....~:·~~·~:·x·;. . . . . . . ... ..r..:-~;.:·x;. . . . . . . . . ~:. .~:;. . . . . .jáestáquebrou

..........................................................

· ~

............................_____.,_............._, ·-------··---..l·---·-··-·-·-········-..··-·----f.···--·--··----·--·-·-·---·¡____________
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- . ·-·-·-·-"""--··----·-----·- r·--·--········--·----·-· ---·~-·-T···-·--···--·-·--,.··-·--r-·-·-··-------,----J-·-·--V tj #ti/ pati # f:rn #na:
patJ' ! :>n' na patJ' ! on ' na
! on' m a ave corre

pa

.............................. ............... ............ ... ... ..... . . .... ................. ....., ....................... .. ......... ........................................................ . ... .. . t·· ···"·~···· ·· ··· ···· ··· ·· · " ''' ""'" '' ''"''''! ' º''" ' '" ''' '''''"'''' ' '""'' ' '·'•'' "' "'"'''"................ .................... .......... .

V s #si sos# sasik #na:
·
sot' sesic' na ~ot' sesic' na ~::> s~sic' l1 ajo/ha amarela
--··----· 1:=-·--··---·-·--··-·----........_.____ "_,,___..........._........_......... ·r ..··-····-··-····--.. . . . .--·-·······+r·····-"""'········-·-········-...........-+-·-·········..-·..···········-·- ........................- - ..............................
Vw # w/ ,jiw # wa·
ttw wa
lt ttw wa
1J¡ wa
ser frio
..
·
·
r
r

4. CONDICIONAMENTOS PROSÓDICOS E FONOESTILÍSTICOS DOS
PROCESSOS
!""'' '"'"""'"" '''' '' ''''''''

¡

... ............... .......... .................... ....... .......... ................... .... ......... ................................ ... ................ . . ,... ............................... _ . ......................... .... .. .............................. ......

1

lnputs dos 3 processos interativos em rela<;ao de

i

ORDENA(:JfO ALIMENTADORA

·¡'.::
,.··

• Alongamento vocálico compensatório do peso silábico
• Duplica~ao consonantal compensat9ria do peso silábico

!__.·'
'.

i
1

•

Gemina<;ao mantenedora do peso silábico seguida de degemina<;ao

1

!................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ¿

,----·-·--·--·---·--·-·--.
.-l---·-·-.1. .-·"streJs"
--·--··. . . . . . . . . -.. ,!. . .~2-~2-~-i"stress"
.!.~2-~~~~~-~.<?.. .l?.!..<?.~~-~-!~2. .a.:..!?..!Y..~L.~~-~-!!.1:!.~~-~-i:t:~?..:....................... . ...J
REGISTROS: !
3 "stress"
! > 3 "stre.1·s"

r1. . . . . . .-.. -..-.. . .__. . . ._. . . . _. . . . . 1·-·-·--·-·-·····..-·-·-·---·--·--·.. 1
¡ _Dura~ao vocálica ¡ Dura~ao vocálica ¡

l

?.............- ....................................................!'.........................'..-.................................. , ...........................- .................._.......................

!

---1

MAXl-HIPEJ3. 1 Dura~ao vocálica ¡ Dura~ao vocálica
1
PAUSADO l [ . .. V: Cu ... ] ! [... V: Cu ... ) 1 [ ... V: Cu ... ] l [ ... V: Cu ... ) 1
f----·-·..·-·-·-·-·:--·--····--.......---·-f.·-·..----·--··--·-·-·- --··--·--·-7··-·---....-·-··-·-·-··-.. ·--·-·-·..·-··-·-..··-.. ··¡·-··....---·--·-····-·-·-·--·-..-...................;.--·-··..............-............. . . . . ...._
............._.. ,
1
HIPER
! bura~ao vocálica ! Durac;ao vocálica , Dura~ao vocálica 1 Dupli ca~o conso- !
¡1
!l [ •.. V·• Cu . .. J lj [ . . . V·• C(.( . •• ] ll [ ..• V· CC1 •• • ] 1i
nantal
i~
¡
¡
¡
! [ ... Y Cu Cu ... ]
¡
L----·--·-·-·-·-·-·-·-·-·----·-·----i....---·-·-·-·-·-·-·-·---·· ...........- ..;·-·-·---·-·--·-·-·---·-··....··-·-·..·-·-·-·-·· ...·-·-·-·--·-·-·-··-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·---1-------·..·-·-··--·-·-··-------·-·-~
1
SEMI-HIPER 1 Dura~ao vocálica 1 Dura~ao vocálica 1 Duplica~ao conso- !
Gemina~ao
!
i;
¡
¡
1
i
¡
¡ [ .•. V: C., ... ] ¡
[ ... V: Cu ...]
nanta
¡
i
f

!
1
[ .. . Y Cu Cu ... ]
! t... Y Cu: ...]
'
t--·---·-..---·-·-·-··-.. . . . . . . -·t-·--·---··-·--·-·-··
.................... ..-·..·-·..-·...- ...........---·-·-·----··· -----·--·-·-·--·..·--·---·---r-·..·-·-·--·-..·-----...-·-..---·-·-·-·'!

1

NORMAL

~-·

i Dura~ao vocálica ! >uplica~ao consonan
i
¡
V: Cu ... ] i
tal

Gemina~ao

¡
¡
Í

Degemina~ao

!

Degemina~ao

i
l

¡
'
l
! (... YCu Cu ... ) . ( ... Y Cu: ... ] 1 ( ... V Cu ... ] ¡
¡................................................................... ............................................................., ..¡ .................................................................................................._, __..........__ ..._ ......_.......:...........................____,_______,..................
1

¡

( ...

~

SEMI-HIPO

1
1

1
1

-~

Duplica~ao con- l

sonantal

Gemina~ao

1

Degemina~ao

1

¡

1
1

i ... YCu Ca ... ] ¡
(... Y Cu: ... )
1
[
V Cu
¡ [ V Ca ]
¡
1.................................................................... ~................................................................ f. ........................................................................¡i................~..-..:.............................:.:..:................j...............'..:.~.................................:.:................~
1
HIPO
Gemina~ao
Degemina~ao
Degemina~ao
Degemina~ao
j
¡
!
1
1
l
!
1
~
1
i
Y Ce;! ... ] 1 [ ..• V Ce, ... ]
[ ... V Cu ... ]
1 [ ... V Cu ... ]

i

¡

!t····...............................................................' [...

!

¡

!

¡

¡................................................................. t ..................................................................................................................................................,................................................................_...... ;

MAXl-HIPO

J

Degemina~ao

Degemina9ao

Degemina~ao

1

Degemina9ao

J

1

•

•

1

•

i

!

¡

1

¡

L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J. . ..I:.:.:. .Y.. . . .~~~. . :.:.J. . . .J.. . . . J.:.::.Y. . . . ~~~. ::J ......... ...L: '...Y.. . . '~-'~ :.:.J..........J.....L:.:. .Y. .. ~':' .:. '..J. ....l
Ladefoged & Maddieson ( 1996) enfatizam particularmente as diferen~as fonéticas e de comportamento fonológico que se observam entre as
seqüencias de duas oclusivas (ou outras consoantes) identicas e as geminadas heteromorfemicas ambissilábicas que podem ocorrer numa fronteira
morfológica entre duas palavras (#) ou entre dois morfemas (+). Ele focal iza o caso das oclusivas africadas que se destacam particularmente no plano
da distintividade entre seqüencia identica e gemina~ao. Lembremos que
urna africada é urna subclasse de oclusivas caracterizadas por urna rnetástase retardada (fricativa) ao invés de explodida. Urna seqüencia de duas afri230
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cadas identicas apresenta duas porcrües oclusivas e duas porcrües fricativas
ao passo que urna africada geminada tem urna única porcrao oclusiva alongada seguida por urna única porcrao fricativa.
Nos exemplos abaixo, adotamos colchetes duplos [[ ... 11 (cf. Boersma, 1998) como símbolos de transcri~ao fonética microscópica para
descrever, notadamente, as 3 fases de urna constri~ao, como, por exemplo,
no caso de urna oclusiva alveolar surda:

e

= catástase (onset phase) da constri9ao;

_ ( constri9ao (medial phase) da constri9ao
t
( metástase explodida (offset phase) da constri9ao

Por exemplo, em Moré, tem-se:
• em caso de duplica9ao:
1 tj # tj 1 -7 [ tj'11 ]

=[[ a tj_j r_1 a ]J-7 /

• em ~aso de gemina9ao:
1 tj # tj 1 -7 [tf)f' ]

=[[ a tj' _ :S a ]]

tj ]

{¡)

w [tj

/

-7 / tj tj /

Em Moré, a africada é alofonica e nao fonológica. Um exemplo de
africada sub-jacente é fornecido pelo dialeto valao de Liege na Bélgica,
urna variante da língua románica de oi'l quase extinta e relativamente distante do frances padrao : "une hache chere" (um machado caro) que se diz
em valao ine hatche tchíre, pronunciado com duplicac;ao da africada nos
registros hiper-articulado e normal [[ h a f_S f_S Í: R ]) mas com geminada
ambissilábica
no
registro
fonoestilístico
hipoarticulado

[[ h a t_:s i:

R ]].

S. INPUTS SUBJACENTES PERCEPTUAIS E CANDIDA TOS-OUTPUTS
ARTICULA TÓRIOS E PERCEPTUAIS
·--·--·-·-·--··-·---·-·-·-·-·--··-··-·-·-····-····............-·-·-·-·-·-··-······-···-····-·--·-··-·-·-·--··-·····-·-··········..·-·-·-····-·-··-··-·-·.,--·-·--··-·-----··-·-·-·-r-·------·-·-···------·--·-····1
. INPUT
~
OUTPUT
~
OUTPUT
j Re~i stro j OBSERVA<;OES: ¡
SUBARTICU LATÓRIO
PERCEPTUAL i estilístico j
i
JACENTE
(gestos ~rticulató(tra9os ~erceptu- J
l
1
(trai;os
n os)
a1s)
j
1
1

..T~~~;~~-?.¡.~t . ~ª:· if""~··l=¡¡;··ü. . . . · ··· · · ······~ · ;-~·( ; ·· . . . . . ... . . . ... .....,... . .~i~alCi~·;;;··..·. 3·:. . ·c;üffi·· · ¡;üsi~iº....ct~
f···..

·
b.

1 t

a

1

i

coda silábica (exJ
f rancés)
i
b. sem explosao, errt1
1 posi9ao
de co~
'
1
1 silábica (ex. Moré) i

!

1

[[ a t '_ ] ]

··~············a···1·~-···¡···~··y1·································-····:;···········;···~·-~··;··························-···········¡········c¡üaiqº~ºer····-·r~~····¡;o;;·¡~¡¡;;·d~····~~d.
-

•

•

....... ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . T. . . . . ..t1¡¡;-er:. . . .... . [¡. .s1láb1ca
s.e'i'üé·¡:¡·c;·¡·3. . .......
1

i

¡

C1e··· ·--··· ··~
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6. RESULTADOS ACÚSTICOS E PERCEPTUAIS

Acustican1ente, se u1na palavra que tennina por u1na consoante, por
exernplo un1a oclusiva, for seguida por outra palavra que co1neya corn u111a
consoante identica, o resultádo fonético 111ais direto seria tuna i1nple1nenta9ao con1 dois gestos oclusivos, co111 o n1esn10 tin1ing que haveria co1n duas
oclus'ivas heterorganicas. Se a língua con,cernida for de u1n tipo que norn1altnente supe rpoe (overlap) os dois gestos quando sao heterorganicos, o
resultado acústico espera9o seria un1a oclusao prolongada con1 un1a ge1n inada breve que nao poderia ser distinguida de un1 gesto oclusivo único. Ao
contrário, se tuna 1íngua, con10 é o caso do Moré, for de urn tipo que
nonnaln1ente nao superporia dais gestos oclusivos heterorganicos, o
resultado esperado seria u1na gen1 inada longa ben1 perceptível. Para
calcular o output perceptual da Gran1ática da Produ9ao, é preciso subn1eter
o resultado ac ústico a Grarnática da Percepc;ao. Nas línguas, percebe-se
norn1altnente u1na nao-ge1ninada con1 un) valor único nurn tier perceptual,
porque a seqüencia transfr;iio-siléncio-exploscio ocorre nu1itas vezes
concon1 itanten1ente de tal n1aneira que é vantajoso para o ouvinte percebeAssin1, o ranking universal relevante das
la co1no un1a só unidade.
restri9oes OCP e NCC para as oclusivas breves é:

Percep~ao

de oclusiva breve

PCO (point: lamina!; transition 1 si lence

RNC (point: lamina!; transition

1

1

sil ence

explosion

1

explosion)

O quadro perceptual de uma oclusiva breve é o seguinte:

..·.
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PCO (ponto: lamina! ;

[[ r_' JJ

transi9ao 1 · silencio

1

CNC (ponto: Jaminal:

expl.osao) transi9ao

1

silencio

1

explosao)

l a111 la111
1

/ t- t/

*'

1

'

Ja1n

...

/

*

/\
t t/

.

-

Convé1n observar que o ve ncedo r v io la un1a restri9ao N CC fraca,
dado que o s ilenc io é presente entre os do is ci(es oc lusivos. Se niais 111ateria l instala r-se entre os do is cues, a restri9ao OCP será col ocada 1na is ba ixo
na e scala e o NCC 1na is a lto. E1n caso de silencios 1nais longos e ntre as
oclus ivas, as restri95es ftca rao 1nais fec hadas q ue no quadro aci1na, podendo até 1n esn10 seren1 reve rtidas.
N as 1ínguas que , con10 o ita !iano, possue n1 freq üentes gen1 inadas
tauto 111 orfe1n icas, percebe-se geraln1ente u111 a única consoante oc lusiva
lo nga, COl110 O 111eSl110 ranking que O do quadro precedente relati vo as oclusivas breves:
PC O (ponto: la1n inal ;

r_ : ' JJ

...

transi9ao

!longo silencio

1

ex

CNC (ponto: lamina!;
transi9ao

l
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*'

/ t t /

*

.

'

explo

.

'

/ t: /

1

N un1a língua que desconhece gen1inadas tat1 to1no rfé1nicas, con10 é o
caso do Moré, o resultado ac ústico reve la rá a presenc;a de do is cues oc lusivos hete ro1norfe1n icos, de ta l n1odo que o ranking poderá ser inve rtido:
CNC (ponto: lamina! :

[[ f _ :

...

t ]]

transi9ao

1
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PCO (ponto: la111inal:
1
1

transi9ao

explosao)

longo si lencio

1
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/ t t /

/ t :/

1

.

*'
..., .., 1

- _)-t

*
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O diagran1a seguinte resun1e os rankings universais das restri96es de
correspondencia na Grarnática de Percep9ao:
Correspondencia da oclusiva intervocálica
PCO (ponto: lamina! ; [[ f _ 1 J] )

~
PCO (ponto: lamina!; [[ C_ :

1

CNC (ponto: laininal;[[ f_:

]] )

1

]]

CNC (ponto: lamina! ; [[ f _1 J] )
l

'A

,

•

..,,

7. A INFLUENCIA DO OCP NA GRAMATICA DA PRODU<;AO

A audi9ao pelo ouvinte de un1 único valor de tra90 oclusivo (aquí
lan1inal, nos exen1plos apresentados) ou de dois valores detern1ina se o
resultado perceptual da fonna subjacente viola ou nao a restri9ao PARSE
(ponto: la111inal). lsso constituí a 111ais 111odesta iníluéncia da restri9ao OCP
sobre a Gra111ática de Produ9ao. Un1a assirnetria entre os gestos heterorganiéos e hon1organicos é un1a das causas de alguns efeitos de OCP: enguanto
que, por exetnplo, [ aj)ka ] seg111enta fielrnente an1bas as especifica96es
labial e dorsal presentes e1n 1ap # ka I, a gen1 inada [ ak·a ] pode son1ente
segn1entar un1a das duas especifica96es dorsais presentes, violando, portante, PARSE (dorsal) e pern1 itindo-se que a identidade de tuna das consoantes seja perdida. A única diferen9a con1 un1a supressao rotineira é a execu9ao fiel do slot de tirning que pode ser u111 indicador suficiente da dupla
especifica9ao en1 línguas sen1 gen1 inadas tauton1orfen1 icas.
O seguinte postulado fonético pode ser assin1 expresso: gestos idénticos adjacentes poden1 ser ouvidos con10 un1 gesto único. Tudo depende do
ranking que cada 1íngua adota a respeito de PARSE (ponto). Se, por exen1plo, tuna língua produzir dois gestos oclusivos con1pleta1nente separados,
seria necessário un1 tinúng silábico n1uito diferente, con1 a inser9ao de un1a
pausa-fronteira norn1altnente reservada para separar sintagmas intonacionais. Tal op9ao violaría a restri9ao FI LL (]x x]), provaveln1ente tuna restri ..
9ao universaltnente forte. Un1a outra solu9ao 111enos radical consistiría e111
inserir un1 segn1ento epentético entre as duas oclusivas, causando un1a vipla9ao da restri9ao FI LL ( segn1ento ).
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O quadro seguinte apresenta seis entre os 111ais óbvios outputs possíveis da representayao subjacente
1 at#ta I :
Fill
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l at# ta l
a
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11

~ /a tta /
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11
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ll
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Fill
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,
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Fill

*
*

*
*

*

ta /

*

~ / asta /
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Todos os candidatos aci1na sao vencedores potenciais, dependendo
do ranking de un1 certo nún1ero de restriy6es específicas, assin1 con10 do
ranking de OCP e de N CC para os silencios pro longados.
Aquí estao as definicroes das restri96es citadas nos quadros a seguir:
OBLIGATORY CONTOU R PRINCIPLE (f· x; cue 1 1 n1 1c ue1)
"Un1a seqüencia de <<cues» acústicos cue1. c ue2 co1n 1naterial inter111ediário 111 é escutado con10 u1n valor único x no tier perceptual .f."
NO CROSSING CONSTRAINT (f· x ,· cue 1 n11 cue2)
1

"U1na seqi.iencia de «cues» acústicos cue 1. cue 2 com material inter1nediário n1 nao é escutado con10 um valor único x no tier perceptual/."
FI LL (.f) - 3y; E ./' p!'rc => 3x; E .f "ª"
"Utn tra90 ¡ ·que é escutado na forn1a superficial, acorre ta1nbé1n na
especificac;ao subjacente."
PARSE {./') = 3x; E .f ·''P'"' => 3y; E fp,•rc
"U1n tracro especificado f é escutado na fo nna superficial."
*HOLD ( articulator: position, duration)

.·
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"Un1 articulador pern1anece na sua posi9ao neutra, isto é, ele·nao fica Jnantido nun1a posü;:fío nao-neutra COITI llJTia dura<;fíO positiva."
*GESTURE (gesture)
"Un1 gesto articulatório nao é realizado."
Eis os diferentes rankings de restri96es que sao relevantes para cada
urn dos outputs concorrentes. Entre esses diversos candidatos so1nente tres
sao atestados en1 Moré, quando sao reunidas detern1inadas condi96es pro.sódicas e fonoestilísticas: a Duplica9ao, a Gen1ina9ao e a Dege111ina9ao. Os
de111ais tres candidatos (Fusao; Epentese e Dissi1nila9ao) nao sao usados
pelo sisten1a do Moré.
A. DUPLICA~ÁO (seqüencia ide1Jtica): /a t_t a/
O ranking de restri96es relevante -é o seguinte:
Fill
Parsc
Fill
(ruído) (laminal) (sílaba)·

1 a t#ta1
--[[ a t'_ 1' _ 1 a ]] ~ / a

[( a t'_ : 1 a ) ]
1
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a ]]

[[ a s t'_ 1 a ]]

t ] "' "' [ t
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(] [)
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*Hoh.1 *Gcst.
·
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aI

~
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t t

a/

*'

~
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t :
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~

/ a 1a /

~

/ a

t

;'>

t

*'
*'

~

/ a s

t

a /

a/

*1

*'

Suponha1nos que te1nos os seguintes níveis de organiza9ao prosódica: enunciado ( L: ), sintag1na intonacional ( J ) , sintagn1a fonológico (<p ),
· palavra fonológica ( w ), pé ( F) e sílaba ( cr ). Os constituintes 1nais altos
pode1n ser separados por quebras intonacionais e diversos tipos de pausa.
Cada u111 desses 111arcadores de fronteira fonológica teria que aparecer na
superficie con1 un1a i1nportancia 111aior para os constituintes 1nais altos:
PARSE ( h: 1:[ ) >> PARSE ( ]11 [) >> PARSE ( J<r (fl[) etc. É por esse tnotivo que as línguas ten1 111arcadores 1nais fortes (pausas rnais longas, etc) para
os constituintes 111ais altos. Portanto, u1na fronteira será objeto de tuna
transgressao 111aior se ocorrer nutn dotnínio 111enor, de acordo con1 a fónnula:
FILL ( ]11 [) I [ _ ]w>> FILL ( ]11 [ ) I [ _ ]cr >> FILL ( ]11 [ ) I [ _] / etc.

237

Atas do I Encontro I nternacional do GTLI da ANPOLL

Tudo isso explica porque as línguas ev itan1 tal situa9ao e porq u·e é
rnu itas vezes d ito que o OCP nao se aplica, por exen1plo, através de sintag1nas intonacionais. Contudo existern situa9oes onde contextos pragn1áticos requeren1 viola9oes desse siste1na de restri9oes. Se, por exen1plo, nao
se espera que o ouvinte já ten ha ouvido urn detern1 inado enunciado, inserirse-ao pausas espontaneas no 111eio do enunciado con10 eficientes sinais
rnetalingüísticos. É o caso quando se usarn certos tipos de reg istro hiper
a11iculado corn pausas entre as palavras fonológicas ou até 1nes1no entre as
s ílabas. No caso do Moré sao estes registros inco1nuns, i.e., tnarcados, que
co1nprovan1 a asser9ao de que tod'.}s as sílabas abertas ft nais de todas as
palavras, sejan1 e las lexicais

O ll

gran1aticais, sao se1npre /# 'CV: #/e nunca

*/# 'CV #/ no nível subjacente. n1es111 0 aquelas que, por razoes de ranking
intonossintático inferior, nunca sao realizad_a s *[CY:] rnas si1n [CV] nos
regi stros estilísticos nao-tnarcados que carecern de tais pausas entre as
palavras fon o lógicas.É o caso, por exernplo, do gra111e1na irnperfectivo /#
'na: #/~ [na] n1as nao *['na: ].

B. GEMINA(:ÁO: / atta I
Co1n u111 tin1ing nonnal dos con1andos neurais para urna seqüencia de
dois gestos oclusivos identicos, o resultad9 obtido é percebido con10 uin
único gesto prolongado. lsso pode ocorrer em línguas se111 gerninadas tautomorfernicas con10 o ing les ou ou Moré, que ten1 tuna restri9ao *HOLD
a lta e que produze1n ge1n inadas violando a restri9ao *GESTURE por duas
vezes:
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C. FUSÁO: I a t : a/

238

**
**
*
*
**
*

.. ,

Atas do 1 Encontro I nter nacio nal do GTLI da ANPOLL

Ao contrário, t11na ·língua cotno o italia1io -con1 getninadas tauton1orfen1i cas in1ple1nentará nonnalinente nao através de dois gestos en1 over/ap
parcial, 111as si1n con1 un1 ün ico gesto articulatório prolongado, com restric;oes *HOLD baixas. Dado que nessas línguas o resultado da gen1inada
viola t1111a restric;ao PARSE, esta restric;ao te111 que ter un1 ranking baixo.
Alternativainente a 1íngua optará por un1a epentese.
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D. DEGEMlNA<;ÁO: I ata I
PARSE (tirn ing) é a restric;ao que requer que un1 slot consonantal C
no tier do tin1ing aparec;a no output. Se ela tiver urn ranking rnais baixo que
arn bas as restric;oes articulatórias e que todas as outras restric;oes de fidelidade (fait~jidness), o resultado será a supressao (deletion) de urna das duas
oclusivas originais.
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Convé111 observar que se a língua escuta tuna ge1ninada co1no duas
consoantes .. o output desge111inado pode so111ente vencer se PARSE (ponto)
for don1inado pelas restric;oes gestuais. Dado que as consoantes oclusivas
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intervocálicas serao usualinente realizadas co1n fidelidade, a restri9ao
PARSE deve ser condic.ionada para o contexto ge1ninado. Outra possibilidade é que a restri9ao OCP (place) ten ha um ranking elevado apesar de
tudo, n1as que as duas candidatas seja1n percebidas corno consoante longa,
o que violaría PARSE (ponto), podendo essa restri9ao ter u1n ranking elevado.
A

E. EPENTESE: / a t ~ t a /
Muitos casos de epéntese tern causas articulatórias: a satisfa9ao de
restri96es de s incroniza96es. Mas 111uitos outros casos de epéntese deve111se a necess idade de satisfazer a distin9ao perceptual entre dois segn1entos
subjacentes ou tra9os que senao poderian1 fundir-se nun1a co1nbina9ao que
poderia ser anal isada de 111aneira diferente.
,.

'

)
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Família Irántxe

Marcadores pragmáticos na língua Myky
Ruth Maria Fonini Monserrat (Universidade Federal do Rio eje Janeiro)

A língua Myky, com seus co-dialetos Myky e Iranxe, nao se classifica em nenhuma das famílias linguísticas conhecidas. Os myky estao em
contato com a sociedade nacional desde 1971. O presente estudo leva em
·
conta os dois co-dialetos.
Urna das categorias verbais da língua,:que chamei Pragmática, é expressa por 'marcadores pragmáticos' (representados por el= ou cl:;t nos
exemplos) - índices bioletais que indican1 a rela9ao entre os participantes
do discurso segundo critérios de biparti9ao natural dos sexos (homens x
mulheres), diferen9a de gera95es (adultos x crian9as), e hierarquia referencial nominal (espíritos x humanos x animais). No caso de hu1nanos em
rela9ao a animais, o tratamento encontrado nos exemplos varia - ora eles
Sao tratados COffiO pertencendo a mesma classe dos humanos, Ora COITIO
estando em classe distinta.
A morfologia verbal pode expressar dois tipos diferentes de rela95es
pragmáticas e discursiv~s:
1. Colocados após a categoria de Modo, os marcadores pragmáticos expres. sam a rela9ao de identidade ou diferen9a de classe bioletal entre falante e
ouvinte, nas várias situa95es discursivas: pergunta, orde1n, comunica9ao
(ou afirma9ao enfática, ou expressao de agradecimento), resposta (a urna
pergunta, ordem, expressao de agradecimento, comunica9ao ou asser9ao
enfática).
Na per~unta, quando falante e ouvinte pertence~ a mesma classe, o
marcador é -n1 (em Iranxe e mais raramente em Myky), ou -0 ( em Myky e
mais raramente em Iranxe); quando falante e ouvinte pertencem a classes
diferentes, a forma é a mesma nos dois co-dialetos: -ja: ·
• pªja-ro.-ti-0 /acordar-est-inter.pres-cl=/ 'vocé está acordado?' (homem
fala com ho~em, ou mulher com mulher)
• pªja-ro.-ti-ja / acordar-est-inter.pres-cl:;t/ 'vocé está acordado?' (homem fala com mulher e vice-versa, adulto fala com crian<;a e ' ·eversa, humano fala com espirito)
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•
•
•
•
•

sei pyra.-ti-ní / voce chamar-inter.pres-cl=/ 'como voce se chama?'
to ka-mª.-ti-ní ·/ir querer-2pl-inter.pres-cl= / 'voces querem ir?'
opa jata atxo-ti-ja /alto canoa aparecer-3s-inter-cl;t:/ 'aviao apareceu?'
sei salepa.-ti-cp /voce costurar.refl-2s-inter-cl=/ 'voce costurou para
si mesma?'
xa.-ti-ja / vir-2s--inter-cl;t:/ 'voce veio?

Na ordem, quando se trata da mestna classe o marcador é -ni; e o de
classes diferentes é-ra:
• xa-kí-ní /vir-imper-cl=/ 'vem!' (ou 'venham!')
• xa-ki-ra /vir-imper-cl;t:/ 'vem! ' (ou 'venham!')
J

(Um informante me disse que com animal também se usa ·ni, quando se dá urna ordem, e que-rasó se usa entre humanos: juna, xa-kini 'cachorro, vem cá!)
Numa co1nunica9ao, afirma9ao enfática, expressao de agradecimento, ternos -ni para a mesma classe e -sa para classes diferentes.

•
•

Quando alguém está de partida, por exemplo, comunica:
to-lo-pa-ni / ir-fut-ls-cl=/ 'vou embora'
to-lo-pa-sa / ir-fut-ls-cl;t:/ 'vou embora'

Querendo enfatizar utna situa9ao para a qua) quera participa9ao do
ouvinte, o falante diz, conferindo a sua afinna9ao urna significa9ao de convite, estímulo ou incitamento:
• pª xa-ki-ni, matanai-jé-ta-ni / depressa vir-imper-cl=, brincar-ldualenf- el=/ 'depressa, venham, vamos danc;ar (nós dois)!
• p!! xa-k1-ra, aka-ré-ta-sa / depressa vir-imper-cl;t:, comer-lpl-enf-cl;t:/
'venham depresa, vamos comer!'
Quando o falante quer agradecer a alguém por algo recebido, ele dirá, por exemplo:
• mje-kalo jama-na-si-ni pyri-ny / bom-intens dar-1obj-2s-cl= cesto-def/
'que bom que voce me deu o cesto'
• mje-kalo jama-na-si-sa pyri-ny [mjekalo jamanasixa] / bom-intens dar1obj-2s-cl;t: cesto-def/ 'que bom que voce me deu o cesto'
As duas lilti1nas frases correspondem ao nosso 'muito obrigado'.
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Na resposta a urna pergunta, ordem, exp1~essao de agradecimento,
comunica\:ªº ou asser~ao enfática, os marcadores sao: -0 para a
mesma classe, -sa para classes ·diferentes. Só com esse tipo de enunciados é que podem ocorrer -na e -nata:
•
•

pªja-ro-ra-0 / acordar-est-1 s-cl= / 1estou acordado'
pªja-ro-ra-sa / acordar-est-ls-cl=t:/ 'estou acordado'

A resposta a declara\:aO d e agradecimento, que corresponde ao nosso 'de nada', é assim enunciada: ·
•
•

mje-kalo jama-sa-ra-0 /bom-intens dar-2obj-1s-cl=/ 1que bon1 que te
dei'
mje-kalo jama-sa-ra-sa /bom-intens da~-2obj-1s-chi=/ 'que bom que te
dei'

Muitas vezes há omissao de um marcador pragmático. Observe-se o
diálogo abaixo entre um hornero e seus filhos após urna pescaria:
•

- Are ja, palu ª-pju-si.-ti- / eu pai, cará pescar-obj.pl-2s-inter-/ 'pai,
voce pescou carás?'
- ~-pju-ja-sa-na, pyrinpja a.-ki- /pescar-obj.pl-cl;t-dÍsc, no.cesto olhar-imper-/ 'pesquei, olhem no cesto!' . Há ornissao de -ja na pergunta e de -ra na ordem.

2. Em posi9ao medial, após a categoria de Objeto, há 1narcadores pragmá'ticos específicos, que indicam a rela9ao de classe entre o falante e o referente sujeito da ora9ao, que pode ser tambérn urn ser nao anirnado . Alérn
prag1nático tnedisso, há duas formas alternantes para o mesmo marcador
.
.
dial, urna 'normal' , e a o utra com a nuance significativa de 'en1patia', e1n
geral ' pena' do falante e1n rela9ao ao referente do sujeito.; eles sao: -0 para

a mesma classe; -ra 'classes diferentes'. Eis exemplos:
•
•
•
•

saª-pa-ra-my / costurar-refl-clt:-3s/ 'ela costurou' (homem faland o; se
é urna mulher a falar, dirá, na mesma situac;ao: saª-pa-my
paka-ra-mª-0 /nadar-cl;t:-3pl/ 'eles nadaram' (mulher fala)
mía kuapa sima-ypa-ra-0 / homem crianc;a vomitar-progr-cl;t:-3s/ 'o
menino está vomitando 1 (adulto fala sobre crianc;a)
kykja-ma-namª ta-ra-0-ja / quantos anaf-cl;t:-3s-cl;t:/ 1quantas assitn?'
(homen1 fala com mulher sobre mulher)
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•

•
•
•

•
•
•

•
•

•

nanama taka-raka-ra-na-mªmjü mªna-jatai-n-kje / agora saber-est.plcl;i:-hab-3pl água-carro-def-loc/ 1agora eles estao sabendo (entendendo) andar de barco 1 (mulher fala com m ulher sobre homem)
aku uipa-ra-my / cigarra matar-cl;i:-3s/ 1ele (ou ela) matou a cigarra 1
(1n ull1er referindo-se a u1na crianc;a)
ulapa-si wala-ra-my mjunkina / crianc;a-dinlin falar-cl;i:.-3s mae.obl/ 'a
criancinha falou para a inae' (adulto fala sobre cria~c;a)
kewa-n y Jurusinkina tata-ly-na-maka-ru / branco-def Jurusi.obl 1argar-progr-cl;i:-infer-3pas/ ' diz que o branco largou a Jurusi/ (índ io sobre nao-índ io)
ªpa-ra-0 / nascer-cl:;t;-3s / 'nasceu' (adulto sobre crianc;a)
mju-kao-ra-mi-nta p ywy· ny / afiado-n1uito-cl;i:-3s-disc facao-def/ ' o
faca o es tá be1n afiado' (hu1n ano sobre inanimado)
axa-ra-ili ªpja kany-ra-mi-ni / achar-l s-cl= onde coisa-cl:;t;-3s-cl= /
' achei (onde está) a coisa' (hun1ano sobre inanin1ado); o verbo axa é
empréstimo Portugués de 'achar'.
xipuka-pju-ra-kamªju
/ contatar-obj.pl-cl:;t;-pas. rem.3pl/ ' eles (os
brancos) contataram conosco' (índio sobre nao-índio)
mªna jétaki na jama-na-namªju-sa-nta /chicha yetá.obl dar-cl:;t;hab.3pl-cl:;t;-d isc/ ' eles dao chicha para a yetá' (mulher falando com
home111 (-sa) sobre ho1nens (-ra)
poku ko-pa-ra-mémi-xa / arco raspar-refl-cl:;t;-3dual-cl:;t;/ 1eles dois
•
raspara m arco para si mesn1os 1

N essa última frase, fa lada por urna n1ulher (como na anterior), -ra
indica que o suj eito é ho1n e n1, e -xa (varia nte palatalizada de -sa) q ue ela
está respondendo a u1n ho1ne1n. A 1nesn1 a frase, falada por um hornem,
respondendo a un1 ho1ne1n, ficará ass in1: poku ko-pa-mémi 'eles do is raspara n1 a rco para si 111esn1os'. E se o hon1e1n está responde ndo a u1na mulhe r, fi cará: poku ko-pa-mémi-xa 'e les do is rasparam arco para si 1nes1nos'
• kaka-y-0-na-0 uapa-nkina uipa-y-0-ki-ni / morder-progr-3obj-cl:;t;-3s
crianc;a-obl bater-progr-3obj-in1per-cl=/ 1bata no cachorro que mordeu
a crianc;a!1 (hteralmente: ele mordeu ele crianc;a bata nele!).
A frase é dita por u1n adulto a a lguérn do mesrn o sexo, referindo-se a
urn anima l na fun9ao de sujeito . A forma [na] é a realiza9ao de -ra e1n
a1nbie nte nasa l anterior .
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•

are kjunkje karumi-ra-ki-ra, waapjumakkareju Jamaméxi / eu casa.em
ficar-cl;t:-imper-cl:;i1:, fa lar .obj.pl.infer-pas.rem-3s
Jamaméxi
/ podem ficar na minha casa, diz que falo u para eles Yamaméxi'

O personhge1n Ya1naméxi é espírito e está falando com hu1nanos; as
classes sao diferentes. Mas na 1nes1na história Nahi, um dos chefes dos
espíritos, trata os hornens vivos que o estao visitando co1no pertencendo a
1nes1na classe que ele:
• kenakjeny ika-ki-ni, waa-pju . ... Nahi / aí morar-imper-cl:;i1:, falarobj.pl ... Nahi/ ' podem ficar morando aí, disse Nahi para eles ... '
Várias outras situa96es de formas alternantes permitem remeter a varia9ao, ta1nbém a dos 1narcadores prag1náticos, co1no tendo tido origern na
fala infantil, qtJe se caracteriza precisa1nente por realiza9ao distinta ( em
rela9ao a fata dós adultos) do segmento consonantico inicial de certas formas lexicais e gra1naticais.
A fala infantil tem como características a realizayao com [t] de certas formas lexicais ou gramaticais cujo segmento inicial é [p] ou [k] :, -tje
por -kje 'locativo', -ti por -ki 'oblíquo'; -tu por -pu 'negativo' ; -mªti por
mi!pi (l ª pessoa plural no habitual); no radical verbal ta por ka 'querer' ;
nos lexemas independentes : tªto por pªto 'vovó!; tokyri por kokyri 'sogro'; tapatju por tapakju ' vagina' ; jepte'y por jepke'y 'rnuitos'; e até
mes1no um nome próprio fetninino, Tamunü por Kamunü.
Ao 1nes1no ternpo, tenho 1nuitas ocorrencias de alternancia no marcador pragmático medial para classes diferentes entre as formas-rae -ta,
esta co1n a nuance significativa de 'empatia' , em geral 'pena' do falante
em rela9ao ao referente do sujeito . Etnbora -ta seja usado normalmente
pelos adultos para fins expressivos, ele deve ter tido origem na fala infantil.
Outros dois casos de varia9ao que presu1no originados na fala infantil, rnas atuahnente opacos sao o de jepte - jepke '1nuitos', e o do locativo
pontual -tje - -kje; alguns falantes preferem urna das formas, outros, a
outra.
Por fi1n , quanto ao apelativo para 'vovó' pªto!, cansei de escutar adolescentes e 1nes1no adultos chamando ti!to!, como ..fazem as crian9as.
Os demais casos de varia9ao aparentemente restringem-se (pelo menos por enquanto) fata infantil, sem nada a ver com 'e1npatia'.
Darei inicialtnente exe1nplos com -ta ' e1npático':

a
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•

•
•
•
•

•
•
•
•

Jaukai jama-ta-né-mjü / Jaukai pequeno-cht:emp-hab-3s/ 'Yaukaí é
pequeno, coitado'; compare-se com: J. jama-ra-né-mju 'Y. é pequeno'.
Nas duas frases, trata-se de um adulto falando sobre urna crian<;a, mas
só na primeira há 'empatia'.
Angélica kima jama-ta-né-mju /Angélica mao.pos pequena-cl:;t;:emphab-3s/ 'a mao de Angélica, coitada, é pequena'
xipkju kaap-tja-mªmi / panela fazer-cl:;t;:emp-3pl/ 'elas fazem panela,
coitadas' (homem fala com homem sobre mulher)
uapa kytap-tja-né-mju / crian<;a um-cl:;t;:emp-hab-3s/ 'ela tem (só) um
filho, coitada' (homem fala com homem sobre mulher)
kjana-jo-tja-ne.-ti are-ki
/ gostar-est-cl:;t;:emp-hab-2s-inter eu-obl/
'coitado, voce está gostando de mim?' ( o marcador empático, nessa
frase, só pode ser comprendido como 'éharme'do falante ...)
tut-ta-mªmi / soprar-cl:;t;:emp-3s.pl/ 'eles sopram, coitados' (mulher
fala sobre homens)
aly-ta-kare-ju /morrer-cl:;t;:emp-pas.rem-3s/ 'morreu, coitado(a)' (mulher fala sobre homem, ou homem fala sobre mulher).
are pjapy palalu-ta-my-nta / eu rede.pos rasgar-cl:;t;:emp-3s-disc/ 'minha rede rasgou, coitada'
ka san-ta-namªmjü-sa-nta / flecha fazer-cl:;t;:emp-hab.3pl-cl:;t;-disc/
'eles fazem flechas, coitados' (mulher.fala com homem sobre homens)

E agora, eis exe1nplos em que ocorrem outras alternancias, algumas,
provavelmente co1n nuance significativa enfática, outras características
1nais da fala infanti 1, co1no 1nencionei aci1na:
• jawa ypy ta-jo-ra.-ni /carne comer querer-est-ls-cl=/, em vez de jawa
ypy ka-jo-ra.-ni 'estou qtierendo comer carne'
Em urna das histórias tradicionais, a da Visita ao Céu, há a seguinte
frase, com -fi por -ki marcador 'oblíquo':

•

•
•

mamü-fi mixa-mak-karé-ju, mju-n-ti mixa-mak-karé-ju / espírito-obl
visitar-infer-pas.rem-2s, mae-def-obl visitar-infer-pas.rem-3s/ 'dizque
visitou os espíritos, visitou a mae'
kuratu-kªna i-na-mªti /milho-chicha beber-hab-lpl/ 'costumamos
beber chicha de milho'
janana ª-na-mªti / algodao afofar-hab-1pl/ 'costumamos afofar algodao'
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As duas frases aci111a fora1n enunciadas por urna crian~a (-ti em vez
da forma regular -pi para a l ª pessoa plural)
• tyhy taka-tu / cozinhar saber-neg/ 'nao sei cozinhar' (crianc;a: -tu em
vez de -pu 'negativo')
• kaka-y-na-0-nata uapa-n-fi / morder-progr-cl:;é-3s-disc crianc;a-defobl/ 'mordeu a crianc;a' (adulto: -ti em vez de -ki 'oblíquo').
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FatnHia Kwazá
Nega~ao

em Kwazá ( ou Koaiá), urna língua viva de Rondo-

•
n1a

Hein van der Voort (Universidade de Nijmegen I WOTRO I MPEG)

INTRODU(:ÁO

.

.

O Kwazá é tnna língua indígena de Rondonia, que era considerada
yXtinta até recente1nente por u1na parte da cotnunidade lingüística. Feliz1nente ·existe1n ainda cerca de 25 falantes- q~sta língua; 1nas a tra!1s1nissa.o
para as novas gera9oes está e1n perigo. A filia9ap geoética da Hngua ainqa
nao foi estábelecida e a possibil idade de que se trate de tuna língua isolada
nao pode ser eli1ninada. O Kwazg é u111a língua 1norfologican1ente bastaHte
co1nplexa e a rnaioFia das fon;nas pre.sas sao sufixos. verbais. A ordern das
palavras na senten9a é relativarnente livre, dependendo de fatores pragtnáticos, 1nas a orde1n SVO (Sujeito-Verbo-Objeto) acorre mais freqüentetnente. O acento principal da palavra e1n isolamento cai na liltitna·sílaba da raiz
ou da raiz estendida. A raiz (estendida), na defini~ao usada aqui, inclui
1norfe1nas derivacionais, 1nas nao as flexoes. .
No Kwazá a ordem dos 1norfemas dentro da palavra é bastante fixa. A
palavra geralinente . coqsiste de u1na raíz e . alguns sufixos. Os primeiros
sufixos que segue1n a raíz sao caracterizáveis corno derivacionais. Sao.
1norfe1nas que 1nuda1n o sentido da pala\Íra, 9omo por exe1nplo
classificadores, sufixos de qire9ao, tempo e aspecto, val¿ncia e outros. bepois
dos sufixos derivacionais vernos sufixos con1 valores '1nais inflexionais. Estes
sufixos 1nudam a forn1a da palavra, con10 sufixos de caso, suj~ito e 1nodo. O
exernplo seguinte 1nostra algu1nas destas caraterísticas básicas de fonna9ao
das palavras e1n Kwazá:
(1)

atx itxi 'mu
atxitxi
-mu
milho
-líquido
Substantivo-Classficador

kui 'naxare
kui -na
beber-FUT
Verbo-Tempo

RAIZ

RAIZ -DERIYA\:ÁO-(NFLEXAO-INFLEXÁO

-xa
-2
-Pessoa

-re
-INT
-Modo

/

- DERIYA\:ÁO

"voce quer beber chicha de milhor'

{EX. HIPOTÉTICO)

Cotno se ve, a' orden1' dos 1norfe1nas dentro da palavra é: raizderiva9ao-inflexao. Existe1n algu1nas exce9oes a regula~idade da orde1n
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·1norfe1nica, co1110 e1n frases quotativas e em nega9ao. Esta contribui9ao ao
presente encontro do GTLI trata da nega9ao e1n Kwazá.
NEGA<;ÁO

Em Kwazá existem varias maneiras de exprimir nega9ao. Nos modos
declarativo e interrogativo, a maneira mais comum é empregando-se do
morfe1na negativo -he-. Nos modos chamados proibitivos outras formas sao
usadas. Nesta palestra quero apresentar estes tipos co1nuns de nega9ao. Por
falta de tempo, nao vou discutir maneiras de nega9ao que resultam de usos
1narginais de outras categorias. gra1naticais. Ne1n vou discutir a nega9ao
enfática por 1neio do ele1nento -i-, ne1n o habitual ne·gatiyo por 1neio do
ele1nento -hysi. Finahnente nao vou discutir nega9ao e1n cláusulas (co)subordinadas. Todas estas expressoes de negayao fora1n descritas na 1ninha
gra1nática do Kwazá (van der Voort 2000).
NEGA<;ÁO CANÓNICA E NEGA<;ÁO DE PRESSUPOSI<;ÁO

A nega9ao de frases em Kwazá é normalmente exprimida pelo sufixo
verbal -he-. U1na resposta para a pergunta em exemplo ( 1) poderia ser o
exemplo (2):
(2)

atxitxi'mü
kuihe 'nadaki
atxitxi-mií
kui -he -na -da-ki
milho-Iíquido beber-NEG-FUT-1 S-DEC.
"nao vou beber chicha de milho" (EX. HIPOTÉTICO)

Na língua Kwazá há dois tipos básicos de nega9ao: nega9ao canónica
de u1n estado ou situa9ao real e nega9ao de tuna pressuposi9ao. A1nbos sao
representados 1norfologica111ente pelo sufixo verbal -he-. A diferen9a fonnal
entre os dois se 1nanifesta na orde1n dos 1norfe1nas. Veja1n-se os exemplos
seguintes:
(3)

ka 'we kui - 'he-da-ki
café beber-NEG-1 S-DEC
"eu nao tomei café"

(4)

ka 'we 'kui -da-he -ki
café
beber-1 S-NEG-DEC
"eu nao tomei café (mas outra coisa)", "nao é café que tomei"

No caso da nega9ao canonica, o morfema negativo -he- aparece cotno parte da raiz, como no exemplo (3). No caso de nega9ao de pressuposi9ao, o 1norfe1na negativo -he- se encentra entre os 1narcadores de pessoa e
de modo, co1no em ( 4).
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Como foi dito acima, o acento principal da palavra cai na ultima sílaba
da raiz ou da raiz derivada, e (exceto em frases quotativas) nao nos sufixos
inflexionais de pessoa e de 1nodo. 'Isto i1nplica que o elemento negativo é
considerado co1no parte da raiz em (3) 1nas nao em (4).
Estes fatos sugere1n que a negac;ao e1n Kwazá representa u1n processo
morfológico que tem propriedades derivacionais e inflexionais. Mais especificamente, a negac;ao canónica em Kwazá representa um processo derivacional
e a negac;ao de pressuposic;ao um processo inflexional. O primeiro afeta a
predicac;ao e 1nuda o sentido do verbo, o segundo tem um fünbito diferente e
contesta a realidade de tuna proposic;ao.
Os próxitnos exetnplos 1nostra1n a 1nesrna divisao. Os exemplos (5) a
(8) 1nostrain o uso da negac;ao canónica nos modos declarativo e
interrogativo:
J

(6) .

awjíi- 'he-ta-ki
ver -NEG-10-DEC
"ele nao me viu"

(5)

awjíi- 'he-da-ki
ti -hy - 're
ve~ -NEG-1 S-DEC que-NOM-INT
"eu nao o vi, onde está?"

(7)

butje 'hy-a -néii areta- 'he-da-ta
okja - 'he-da-ki
atirar -1 P-NOM saber-NEG-1 S-CSO ca9ar-NEG- t S-DEC
''eu nao sei ca9ar, porque nao sei como atirar"

(8)

hadu 'ru oje - 'he-tsy-re
quati
mover-NEG-GER-INT
"o quati nao fugiu?"

Os exemplos (9) a ( 11) mostram a negac;ao de pressuposic;ao no 1nodo
declarativo:
(9) Q:

au 'Beto- 'le a 'wyi-xa-re
Alberto-só ver -2 -INT
"voce viu só Alberto?"

A:

( 1O) xyi -ra 'ta
a 'wjíi-xa-hjí -he -ki
voce-pri meiro ver -2 -NOM-NEG-DEC
"voce nao fo i o primeiro a ver, fui eu"

( 1 1)

ay -hy - 'le
a 'wy i-da-he - 'ki
aquele-NOM-só ver -1 S-NEG-DEC
"nao visó ele (mas vi também o outro)"
si 'néii-da-he -ki
eu como-1 S-NEG-DEC
"nao fui eu que fiz"

.

No 1nodo interrogativo este tipo de negac;ao expnme u1na
pressuposic;ao negativa do falante, co1no se pode ver e1n ( 12):
( 12)

be -tara- 'ni -xa-he -re
maduro-PROC-CAUS-2 -NEG-INT
"por que voce nao espera (a fruta) amadurecer?"
Nega~ao

no terceira pessoa e o modo declarativo. A diferenc;a formal
entre estes dois tipos de negac;ao se manifesta no padrao acentual, 1nas nao
se1npre na orde1n dos 1norfe1nas. Na terceira pessoa, pode-se utilizar um
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morfema declarativo alternativo. o Kwazá nao te1n a disposi¡yao UITI n1arcador
verbal inflexional de terceira pessoa, ou, nu1na análise diferente, a terceira
pessoa no Kwazá é exprin1ida no verbo por um 1norfe1na zero, Co1npare o
exemplo ( 13) de nega9ao canónica na terceira pessoa coi:n o exe1nplo (14) de
nega9ao de pressuposi9ao:
( 13)

hoi - 'he-(@)-tsc
doce-NEG-3 -DEC
·'nao é doce (o falantc av isa o ouvinte)"

( 14)

'hoi-{@)-he -ki
doce-3 -NEG-DEC
"nao é doce (o falante menciona um fato surpreendente)"

Co1no se pode ver nestes exemplos, a orde1n (visível) dos 1norfemas nao ajuda
a discernir entre os dois tipos de nega9ao. Na terceira pessoa, a distinc;ao se
faz através da acentua9ao e de u1na forma alternativa do 1norfe1na declarativo:
-tse ao invés de -ki.
Está fonna alternativa ainda nao está co1npletan1ente entendida. Sabese que o 1norfen1a -tsr:: nunca segue niarcadores pessoais direta1nente. Nestes
casos, só -ki pode ser usado. Veja o próxin10 exernplo:
( 15)

'kwc -da-ki
entrar-1 S-DEC
"eu entrei"

(* 'kwedatse)

Un1 fato interessante e~n relac;ao a nega9ao canónica é que certos
1norfe1nas de te1npo e niod~lidade na terceira pessoa só pode1n ser seguidos
pelo 111orfema declarativo -tsc. Sao 1norfen1as considerados derivacionais no
Kwazá, co1no o de futuro. Veja o exe1nplo (16):
(16)

kui - 'nií-(@) -lse
(*kui 'néiki)
bcber-FUT-3 -DEC
"ele vai beber"
Comas outras pessoas, isto nao ocorre, como se pode ver no (t 7):

( 17)

kui - 'na-da-ki
beber-FUT-1 S-OEC
"eu vou beber"

(* kui 'nlzdatsc)

O padrao de ocorrencia de -tse é igual para a negac;ao canónica como
e1n ( 13) e para o futuro derivacional co1no e1n ( 16). Esta pode ser 1nais u1na

ra.zao para se considerar a
derivacional.

nega~ao

canónica e1n Kwazá co1no u1na operac;ao
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Note-se, por outro lado, que existe1n· ,~am.bétn alguns nlorfe1nas
derivacionais co1no o causativo e o atributivo que na terceira pessoa só
ocorrem corn -ki. E note-se tainbérn que outros rnorfemas derivacionais, como
o desiderativo, o procrastinativo e o potet~cial , mesmo que sigam intlexoes
pessoais, só ocorren1 cotn -tsE, veja-se ( 18):
( 18)

(* 'kwedatsyki)

'k:we -c/a-t!iy-tse
entrar-1 S-POT-DEC
"eu vou entrar"

Existem provavelmente explica96es independentes para constru96es
co1no esta últi1n a. De qualquer tnaneira, a ahálise dos fen61nenos que envolve1n o 111odo declarativo ainda nao é definitiva. Todavía, as diferentes
formas declarativas sao indicadores confiáveis para se distinguir os dois
tipos de nega9ao na terceira pessoa. Isto f'oi ilustrado acima pelos exernplos
( 13) e (14). A tabela seguinte resu1ne o uso produtivo do sufixq de nega9ao
en1 Kwazá:
'
pessoa
canónica
préssuposir;ao
visível
V-'he-pcssoa-ki
' Y-pessoa-he-ki
V-'he-0-tst
' Y-0-he-ki
zero
Tabela 1: O sufixo negativo -he- no modo declarativo ,

O morfe111a negativo -he- em constru~oes elípticas. Urna das
propriedades mais notáveis da morfología Kwazá é.a ocorrencia de tnorfemas
dependentes co1no taízes verbais ou corno ele1nentos livres. Encontra-se este
fenótneno só em contextos que nao deixam dúvida sobre a intens;ao do
falante. Veja-se a análise morfológica da resposta no exe1nplo (19):
( 19) P: ku 'ro -xa··xa-re

R:

fech ar-2 -AS-INT
" voces fecharam a porta?"

'a-xa-ki
IP-AS-DEC
" fízemos"

de

A resposta consiste
morfen1as de pessoa e n1odo, rnas falta urna
raiz lexical. Tambétn o 1no rfe1na negativo ocorre e1n tais construs;oes elípticas:
(20)

(21)

P:

P:

kui - 'nii-xa-re
beber-FUT-2 -fNT
" voce vai beber?"

R:
'he-néi -da-ki
NEG-FUT-1 S-DEC

hade

R:

"nao vou"

kukui-(0)- 're
pimen~a doer-3-INT
" a pimenta é forte?"

'he-(@)-tse
NEG-3-DEC
"nao é"
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Como esperado, a ordem alternativa dos morfemas produz o mesmo
sentido de nega9ao de p~essuposi9ao que vimos acima. O próximo exemplo
provém de un1a narrativa 1nitológica:
(22)

xa- 'he-tsy -tse
e - 'ra
2 -NEG-POT-DEC ir-IMP
" nao fica insistindo, vai! "
(t)

Nesta história u1n rapaz estava esperando poder ficar junto co1n a
mae, mas ela mandou o rapaz embora usando (22).
Comparando-se a resposta em (21 ) com a elocu9ao em (23), é bem
provável que esta represente urna nega¡;ao de urna pressuposi9ao.
(21)

R:

(@)-he - 'ki
3 -NEG-DEC
" nao é"

(23)

'he-(@) -tse
N EG-3 -DEC
" nao é"

Infelizmente a evidencia disponível é indireta. O Exe1nplo (23) foi
documentado fora de contexto, mas os equivalentes no modo interrogativo
1nostra1n a difere119a esperada. Co1npare-se (24) e (25):
(24)

(25)

'he-(@)-tsy-re
NEG-3 -GER-INT

"nao é?'', "nao fiz?"

(@)-he - 're
3 -NEG-INT
"sim, nao é?", "é, nao é?"

A nega9ao canonica na terceira pessoa interrogativa nunca ocorre
sem interven9ao do sufixo gerundial -tsy-. Este é o caso em (24), que tem
um valor verdadeiramente negativo interrogativo. Quando falta este morfema gerundial, trata-se sempre de urna nega9ao de pressuposi9ao. A per. gunta em (25) te1n de fato urn valor positivo e a fonna interrogativa tem
mais propriamente u1na fun9ao enfática.
O morfema negativo -Jie- e a nominaliza~ao. Também e1n frases
nominalizadas, a posi9ao do morfema -he- determina se a nega9ao envolvida é
canónica ou contra-pressupositiva. Apesar disto, o morfema -he- perdeu o
valor explicita1nente negativo em urna posi9ao imediatemente antes do
nominalizador -hy. A combina9ao -hehy foi lexicalizado co1no morfema
contrastivo:
(26)

C:

tsewe-dy - 'tOi-hata -tsi
j oga -CAU-olho-3S.20-ADM
" cuidado que o sapo nao cuspa no seu olho!"

R:

aru -ny - 'toi-da-hehy
colocar-REF-olho-1 S-CONT
" mas eu estou com óculos!"
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Neste pequeno dialogo nao foi negado o fato que o respondente anda
com óculos. Foi an~es negada a pressuposic;ao que o respondente andasse
sem óculos, ou 1nelhor, que estes-óculos nao representassem urna protec;ao
suficiente contra o cuspe do sapo. Esta propriedade está lexicalizado na
combinayao de -he- e -hy, e nao existe e1n co1nbina9ao com outros nornina- .
lizadores. Veja-se o próxi1no exernplo (27):
(27)

eto 'hoi-da-he -xwa

crian9a-l S-NEG-pessoa
"nao sou crian9a!"

Este último tipo de expressao nega nao só a pressuposiyao hipotética que o
respondente é urna crianc;a; 1nas tainbém o proprio fato (caso seja verdade).
NEGA<;AO CONTRA-PRESSUPOSITIV A EM OUTRAS LÍNGUAS
Muitas línguas te1n formas ou padroes especiais .como estratégias para focalizar a negac;ao ein certos constitüintes, oli para 1nudar o escopo da
negac;ao. Mu itas vezes, ainbas as estratégias sao aplicadas, co1no por exe1nplo em Macushi (Carib, Abbott 1991), Nadeb (Makú, Weir 1994), Sanuina
(Yanomami, Borgman 1990), Wayampi (Tupí-Guaraní, Jensen 1994) e
Yagua (Peba-Yagua, Payne & Payne 1990). Geralmente, a posic;ao do elemento negativo é próxiina ao constituinte modificado, como em Karo (Tupí-Ramaraina, Gabas 1999), Nadeb, Pauinari (Arawa, Chapman & Derbyshire 1991 ), Sanuma, Tiriyó (Carib, Meira 1999), Trumai (isolado, Guirardello 1999), Waorani (isolado, Peeke 1994), Wayainpi e Yagua. Aparente1nente, e1n K wazá . nao há estruturas ou formas específicas para a negac;ao
de constituintes e1n foco. Provavelmente, esta func;ao faz parte do sentido
de ambos os tipos de negayao do Kwazá (canónica e de pressuposiyao).
Até agora, nao encontrei nenhuma outra Iíngua indígena Lati110A1nericana que faya a distinc;ao fonnal entre negac;ao canónica e de
pressuposic;ao, como ein K wazá. Tainbém os vizinhos imediatos do K waza,
como o Aikana (isolado, Hinton 1993) e o Kanoe (isolado, Bacelar & da Silva
Junior 1996) nao parecein fazer esta distinc;ao. Uina Iíngua norte-americana,
que explícitamente faz essa distinc;ao é o Navaho (Atapasca, Schauber em
Kahrel 1996). No Navaho se usa .um sufixo específico para negar urna
pressuposic;ao. Enqu<l;nto preparava esta palestra eu nao tive acesso aos .
estudos sobre Panare (Carib), língua que parece ter urna forma especial para
distinguir negac;ao contrária a expectativa (Payne 1997:293).
NEGA<;AO EM OUTROS MODOS
Além dos mooos declarativo e interrogativo, o Kwazá tem outros ·
modos na cláusula principal, como volitivo, imperativo e exortativo. Estes
modos nao ocorrem co1n todas as fonnas do paradigma pessoal. Além dis-
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so, sao o utras as pessoas qlie pode1n ter zero corno expressao formal. Por
exernplo o irnperativo acorre só na segunda pessoa, e o marcador da segunda pessoa singu lar é zero. Veja-se o exemplo (28):
(28)

ka 'wc kui -(@)- 'ra

cale beber-2 -IMP
" toma café!"

Os próxi1nos da is exernplos rnostram o uso do volitivo e do exortativo:
(29)

m'lu 'kui -da-my
chicha beber-! S-VOL
" vou beber chicha!"

(30)

ka 'wc kui -(@)-'ni
café beber-3 -EXO
"deixe ele tomar café!"

O volitivo ocorre só co1n un1 sujeito de pritneira pessoa singular ou exclusiva,
o irnperativo só com um de segunda pessoa, o exortativo só co1n urn de
terceira pessoa e de primeira inclusiva. Os tres modos (volitivo, i1nperativo e
exortativo) se cornplementam . Juntos, eles preenchem o paradig1na pessoal de
sujeitos (veja-se a tabela rr abaixo). Pode-se resumir estes tres modos como
termo " modos persuasivos".
En1 Kwazá nao é possível sirnplesmente aplicar o sufixo -he- para
produzir urna versao negativa de frases nos n1odos persuasivos. Existe1n
modos negativos específicos para isso: imperativo negativo, exortativo
negativo e ad1nonitório. Vejarn-se os exetnplos seguintes:
(31)

ay - 'hy

kui - 'he-(0)-ky (* kui-he-ra), (* kui-ky)
isso-NOM bcber-NEG-2 -INE
" nfio beba isso!"

(32)

ehy - 'he-a -ni
fazcr-N EG-1 P-ENE
" nao vamos fazer isso!"

(33)

'kui -(@)-tsi
beber-3 -ADM
" nao deixe e le beber isso! '

Estes tres n:iodos sao ta1nbé1n complementares, e poderiam receber um nome
só, como, por exemplo, " modos proibitivos". Note-se que, embora o sufixo he- seja utilizado nos modos imperativo negativo e exortativo negativo nos
exemplos (3 1) e (32), ele acorre com um sufixo específico obrigatório de
1nodo negativo. O sufixo de modo ad1nonitório -tsi nao pode co-ocorrer como
morfe1na negativo.)
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Os diferentes 111odos persuasivos nao sao perfeitamente co111ple1nentarios co111 os 111odos proibitivos: A tabela abaixo mostra as diferen9as entre os
dois paradigmas:
sujeito
1S -da2S
3

-n1
1IN -a-

IEX -axa2P -xaJS

persuasivo
-my VOL
.:.ra
IMP

-wa-

NEG

-he-

EXO
-n1 EXO

proibitivo

sujeito
2S+
2S- -xa3

-he-

-ky INE
-tsi ADM
-tsi ADM

-n1

1IN -a-

ENE

-my VOL
-ra
-n1

IMP

EXO

-he-

2

-xa-

IS

-wa- ·

-ky
-tsi

INE
ADM

Ta be la JI: Os 111odos persuasivos e proibitivos e as·intlexoes de sujeito
Pode-se inferir da tabela 11 que nao existe um equivalente proibitivo do 1nodo
volitivo. Além disso, a tabela 111ostra que o equivalento proibitivo do
exortativo na pessoa indefinita e na terceira pessoa é o admonitório. Além
disso, o ad111onitório pode acorrer cotn u111 sujeito de segunda pessoa quando
o sujeito nao "controla" o evento, como no próxitno exe1nplo:
(34)

111esa- 'na
fui 'hy-xa-tsi
mesa-Loé cai.em-2 -ADM
"
"cuidado nao caia na mesa!"

CONCLUSÁO
Os fatos e feno111enos esboyados aqui levam a mais perguntas. Nao
sabe1nos, por exemplo, con10 um evento pressuposto poderia ser negado:
qua! seria o equivalento e111 Kwaza de "Eu nao cortei a árvore; eu a quein1ei!". E nao está claro, por exernplo, se a distinyao entre.negativo canónico
e negayao de pressuposi9ao ta1nbérn existe nos 1nodos proibitivos. A descri9ao do Kwazá é o resultado de 1nais de utn ano de trabalho no can1po e
1nais de tres anos de estudo intensivo no escritório. Mes1no assin1, está ainda no co1ne90. Os resultados da análise preli1ninar da língua sugerern certos
padroes e categorías. Para verificar a realidade gramatical e psicológica
<lestes padr5es e categorías faltatn respostas a perguntas 1nais avan9adas.
Para isto será necessária a coopera9ao co1n outros colegas, be1n como 1nais
tempo de estudo e trabalho de catnpo. É la1nentável que rnuitas outras línguas no Brasil estejarn tao an1ea9adas que no 1nomento o seu estudo 1nerece
prioridade (sobre o do Kwazá). O número de participantes ativos neste
encontro do GTLI 1nostra que, feliz'n1ente, nao estarnos sozinhos na preocupa9ao com a descri9ao de línguas amea9adas.
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Família Katukína

Sobre um sujeito Katukina e um objeto Sikuani
Francesc Queixalós

(Centre d'Etudes des Langues Ind igenes d'Amérique I IRD /
CNRS / Laboratótio de Línguas Indígenas - UnB)

Vou apresentar duas argu1nenta9oes alinejando 1nostrar que as rela95es gramaticais sao detenninadas pelas regras sintáticas e nao pe los papéis
se1nanticos. Para esse fin1 1ne ütilizarei de dados procedentes de duas línguas das terras baixas da A1n érica do Sul, tipologicatnente tnuito díspares:
o Katukina e o Sikuani 1•

1 O Katukina· ilustrado aqui é a variante Kanamari fal ada no Parque do
Vale do Javarí, A111azonas. Pertence a peq uena família Katukina. Nao tetn
elo genético nen hum co1n a língua Katuki na da fatnília Pano.

l.1 Na cJáusula transitiva ativa a 1nanifesta9ao do participante paciente se
alinha corn a do participante único da cláusula intransitiva. Isso é patente
1) na orde1n dos constituintes: esses do is argumentos ocorren1 prefe·
rentemente ern posi9a,o pós-verba l;
( l)

Kirak n-a-hikna wa:ptl
Kirak#Contigüidade-3°-Procurar#Cachorro

«Kirak procurou o cachorro»
(2)

tyuku wa:pa

Morrer#Cachorro
«o cachorro morreu»

2) na nao indexa9ao no verbo desses dois argu1nentos; comparen1-se (2)
e (3);
(3)

i-hikna wa:pa

1°-Procurar#Cachorro
«eu procurei o cachorro»
'3) na manifesta9ao prono1ni'nal desses dois argurnentos;
(4)

Kirak n-a-hikna tu/u
Kirak#Contigüidade-3 º-Procurar# l º

«Kirak me procurou»
1

Os dados sao do autor. Para mais detalles sobre dados e análise, veja Queixalós (2000 e no
prelo). Agradeyo ao Prof. Aryon Rodrigues a revisao de urna primeira versao do manuscrito.

Atas do I Encentro Internacional do GTLI da AN POLL

(5)

wiwiok lldu
Gritar#/º
«eu gritei»

Note-se em (3) a pronominaliza9ao original do participante agente de
cláusula transitiva, con10 prefixo verbal.
Os tra9os até aquí aduzidos para o alinharnent_o .entre os argumentos
que n1anifestan1 o participante paciente da cláusula transitiva Katukina e o
participante único da cláusula intransitiva dizern respeito a codifica9ao dos
participantes. Já no nível da estrutura en1 constituintes esse alinha1nento se
confinna. Na cláusula intransitiva o participante único é u1n constituinte e o
verbo é o outro constituinte. Na cláusula transitiva o paciente é u1n constituinte e a seqüencia - posta entre colchetes - que exprime o participante
agente e o verbo é o outro constituinte: :
(6)

[K_irak n-a-hikna] wa:pa
K i rak#Contigü idade-3 º-Procurar#Cachorro
«[Kirak procurou] o cachorro»

Prova disso é o paralelismo entre essa seqüencia agente + verbo e a
seqüencia constituída de

- non1e + po5posir;iio nu1n sintag1na posposicional
(7)

[aponhanya n-a-katu]
Sualrma#Contigiiidade-3 º-Coin
«co1n sua inna»

- non1e + nome nu1n sintag1na genitivo
(8)

[ityaro n-a-tyo]
Mu lher# Contig üidade-3 º-Fi lha
«filha da mulher»

1

'

Na cláusula, as propriedades de codifica9ao dos argu1nentos junto
co1n as de estrutura ern constituintes identificam um padrao nítidamente
ergativo. Chan10 de atonte 1 os dois argu1nentos alinhados entre eles único de intransitivo, paciente de transitivo - e de atante JI o outro argu1nento da constru9ao transitiva - . o agente.
1.2 Passa1nos agora a exarninar urna série de processos que confirmam, já
no nível sintático, o alinha1nento da expressao do paciente da cláusula transitiva co1n a expressao do participante único da cláusula intransitiva. Sao
processos decorrentes da estrutura e1n constituintes:
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No que tange a e/isüo, esses dois argun1entos poden1 ser elididos
e1n cond iy5es pragn1áticas idóneas (contexto, situa9ao) - sen1 conseqüencias para a estrutura da cláusula.
(9)a

b

( 1O)a

tyuku W(l.'/Ut
Morrer#Cac horro
« O cachorro morreu»
tyuku
«morreu»
Kirak n-a-hikna w":P" .
K irak#Con/ ignidade-A !ante/ 13 º-Procurar#Cachorro

«Kirak procurou o cachorro»
b

Kirak n-a-hikna
Kirak#Contig üidade- A !ante// ] º-Procurar

«Kirak o procurou »

Mas nao quando se trata de elidir o agente da cláusula transitiva.
( 11)a

Kirak n-a-hikna wa: pa
K irak# Contig iiidade- A tante! 13 "-Procurar#Cachorro

«Kirak procurou o cachorro»
b

\va:pa
Atan/e//3 º-Procurar#Cachorro
«procurou o cachorro»
a-hikna

Observe-se a queda do prefixo que 1narca a contigiiidade entre o verbo e o seu argu1nento interno en1 ( l 2)b.
O 111ovi111ento de constituintes revela o 1nes1no co111portan1ento nas
1nanifesta96es do participante linico intransitivo e do paciente do transitivo.
Se os desloca1nos para a regiao pré-verbal, obte111os
(12)a

b

tyuku W(l.'fJ"
Morrer#Cachorro
w":f1" tyuku

Cachorro#Morrer
«o cachorro morrem>

e
( l 3)a

Kirak n-a-hikna W(l.'J1"
Kirak#Con/ ig iiic/ade-A tantel / 3º-Procurar#Cachorro
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b

Wll.'fJll

Kirak n-a~hikna

Cachorro#Kirak#Contigiiidade-A tantel 13 º-Procurar

«Kirak procurou o cachorro»

A única 111udan9a observada é o próprio desloca1nento . Já o deslocan1ento do argun1ento interno se traduz pela fonna de nao contigüidade do
verbo, revelando t1111 a 111udan9a estrutural no sintag1na verbal.
( 14)a

11y<1111" n-a-kiunyuk aokpu

Mae#Cont igiiidade-A !ante/ 13 º-Pentear#Seu Fi lho

b

a-kiunyuk 11ya11u1 aokpu
Atante/13º- Pentear#Mae#SeuFilho
.,
«a mae penteou seu fi ll10»A separabilidade do verbo e do seu argu1nento único ou paciente de

tran sitivo se evidencia nos exe111plos a seguir.
(15)a

b

( 16)a

kitan wa:pa t/(IW<t
Dormir#Cachorro#DeNovo
kitan <l"w" wa:pa
Dorm ir#DeNovo#Cachorro
«O cachorro donn iu de novo»
mapiri n-a-duni takara

d<lW<l

Cobra#Contigiiidade-A tantel / Jº-Pegar#Gali nha# DeNovo

b

mapiri n-a-duni

llllw<l

takara

Cobra#Contig iiidade-Atante/13 º-Pegar# DeNovo#Galinha

«a cobra pegou a galinha de novo»

A inser9ao de da,va entre o verbo e seu argun1ento interno é in1possíve l.
( 17)

*mapiri r:RG

dllwll

n-a-duni takara

Cobra# DeN ov o#Contig iiidade-Atante /13º-Pegar #Galinha

A forn1a 111 a is aprox in1ada a ( 17) que o falante consente en1 proferir é

2

As lrnduc;ocs idcnt icas das duplas a e b rcve larn si mpl csmentc a ignon:1ncia em que o autor
está das conscqücncias pragmáticas dcsscs proccssos. Pica. outrossim. pendente a identi ticac;ao da func;ao sinl <1t ica do elemento «m<"iC», nyama, no último cxemplo.
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( 18)

mapiri daw(t a-duni takara

Cobra#DeNovo#Atante/13º-Pegar #Galinha

«a cobra pegou a galinha de novo»
onde se assiste a quebra da rela9ao do argu1nento agente com seu verbo,
3
quebra 1nanifestada pela queda da 1:narca de contigiiidade .

1.3 Ern vistas as li1nita96es de espa90, só 1nencionarei outra série de processos sintátic9s que confinnam o . alinhamento do argumento único da
ci'áusula intrans itiva e o argu1nento paciente da cláusula transitiva. Esses
processos revela1n que os dois elen1entos 1nencionados te1n acesso direto as
opera1t6es de f ocalizar;iio, interrogar;ao de constituinte, pronon1inalizar;ao
por demonstrativo" relativizar;ao, nori1inalizaqéio. Já o argu1nento agente da
transitiva só tem acesso a essas opera96es 1nediante sua transforn1a9ao em
argu1nento único do verbo intransitivizado: Este recebe u1n preRxo invariável na posi9ao do paradig1na de fonnas pessoais agente. O participante
paciente nao se 1nenciona ( ern princípio). Dou, em ( 19)c u1n exe1nplo dessa
constru9ao antipassiva.
(19) a

i-pu tu barahai

A tantel 11 º-Co1ner#Nega9ao#Carne
«eu nao com i carne»
b

i-pu tu
Atantel I 1º-Co1ner#Nega9ao
«eU nao a COITI Í»

e

wa-pu tu adu

Antipass ivo-Com er#Nega9ao# Eu
«eu nao com i»
A fonna «eU» e1n e é identica a da cláusula intransitiva: Corresponde
a do atante l. Co1npáre-se co1n (5).
Dou agora um exe1nplo de processo em que se torna patente o alinhamento entre o argu1nento paciente da transitiva e o argumento único da
intransitiva: a 11on1inaliza9ao. Esta se faz mediante a marca deitica nyan e1n
posi9ao postverba!. Veja1nos a no1ninaliza9ao de u1n verbo intransitivo :
(20) a kitan wa:pa
3

Aplicam-se aqui as considera9oes da nota que precede, sendo a ftm9no do elemento «cobra» a que fica a espera de identific¡19~0.
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Donnir#Cachorto ·
«o cachorro donn iu»

. '.

b kitan nyan
Dormir#Déitico
«O donnidon>

A 1101ninaliza9ao de un1 verbo transitivo sobre' seu paciente:
(21 )a

a-wahak barahai
Atante/13º-Cozinhar#CarneDeCa~a

«ele cozinhou carne de ca9a»

b

a-wahak nyan
Atante/13º-Cozinhar#Deitico
«a coisa cozinhada (por ele/alguém)»

-

'

Tratando-se da non1 inal izai;ao de un1 verbo trai1sitiv6 sobre seu agente, o processo fica bloqueado, a nao ser que o verbo' adote sua forn1a antipassiva. A partir de (21 )a:
(22)

wa-wahak nyan
Antipassivo-Cozinhar#Déitico
«a cozinheira»

O acesso diferencial a este processo se verifica de forina identica nas
mencionadas focal izai;ao, interrogai;ao, prono1ninaliza9ao, relativizai;ao.

1.4 E1n Katukina, pois, a codifica9ao («tnorfologia») e o co1nportan1ento
. (sintaxe) dos argu1nentos seleciona1n o paciente do transitivo con10 tendo
as 1nes1nas propriedades fonnais que o sujeito do intransitivo, 1nas con.1
un1a ressalva significativa que vere1nos 1nais adiante.
2 O Sikuani pertence a fa1nília Guahibo, falada na regiao do 1nédio Orenoco, e1n territórios colo1nbiano e venezuelano. É· ta1nbé1n conhecido con10
Guahibo ou Jiwi.
2.1 O verbo trivalente Sikuani, cujo protótipo considerarei ser «dar», organiza gra1natical1nente seus participantes de tal n1aneira, que o iniciador
capta a funi;ao sujeito e os outros dois, transfeddo e destin~tário, fic~n1 con1
a fun9ao objeto. Si111plificarei a tenninologia fala,ndo en1, respectivetnente,
agente, paciente e destinatário para esses papéis se1nan(icos. O que nos
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interessa aqui é a base sobre a qual se instaura t1111a clara assi111etria entre os
dois objetos, que leva a hierarquizá-los entre eles.
A proje9ao dos participantes paciente e destinatário sobre os argu111entos si ntáticos indica essa língua con10 sendo do tipo que Dryer ( 1986)
deno111 ina de objeto prúnário I objeto secundário. lsto é, as propriedades
111orfológicas e sintáticas captadas pelo participante destinatário fazen1 dele
o argun1ento proen1 inente no an1bito dos objetos. Essa situa9ao in verte, na
perspetiva de Dryer, a das 1ínguas providas de o~jeto direto I o~jelo indire10, en1 que é o participante paciente que constitui argun1ento proen1inente.
2.2 Na sua n1 orfologia, o verbo intran sitivo te111 un sufixo que representa
seu argun1ento único. Já o verbo divalente leva u111 !'llfixo para o pat1icipan-

te agente e un1 prefixo para o outro participante. En1 tern1os de cod ifica9ao
( «111orfologia» ), o al inha111ento se faz, en1 sitúa96es nao in arcadas, entre o
agente de transitivo e o participante único do intransitivo. Na expressao de
eventos prototipicatnente transitivos ativos, o agente se 111an ifesta co1no
atante 1 (alinhado con1 o argun1ento único do intransitivo) e o paciente con10 atante 11. Dois exen1plos para se observar esse tipo de alinhan1ento:
(23)a

nihamonae mahitarubcna-0
TuaFam ília#Dorm ir-A !ante/ 3º

«tua família dormiu»
b

nihamonae ka-konita-0
TuaFam íl ia#A !ante//2"-Espancar-A!ante/3º

«tua família te espancou»

Se con1para1nos agora (24) con1 (23)b, observan1 os que o destinatário da
constru9ao tri va lente se al in ha con1 o atan te 11 da constru9ao d ivalente nos exen1plos, prefixo de segunda pessoa.
(24)

niharnonae ka-rahuta-0 duhai
TuaFam íl ia#A tantel12º-Dar-A tantel J"#Peixe

«tua família te deu peixe»

Por sua vez, o paciente da constn19ao trivalente apresenta duas propriedades: 1) o si ntagn1a 110111 inal que o expressa nao leva 1narca de fun c;ao
(nessa língua, sufixos ou posposi95es); o que o identifica, junto ao agente e
ao destinatário, con10 argun1ento nuclear do verbo; 2) ele nao é indexado
pronon1 inaln1ente no verbo, ad iferen9a dos outros do is argu111entos
nuclea...,
res. A nível de codifica9ao, cha1no esse argun1 ento de atonte JI/.
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2.3 Passen1os a exaininar a sintaxe. Mecanistnos de focalizac;ao e correferencia hierarquiza1n os argun1entos do transitivo ativo de tal n1aneira, que
aquele que representa o agente se a'linha con1 o argun1ento único do intransitivo e capta a fun9ao de su.Jeito. O outro argun1ento do transitivo fica con1
a fun9ao o~jeto. Con10 e1n Katukina, ten1os u1na boa superposic;ao das liierarquias de codificac;ao e cotnportainento. Já a proje9ao de papéis se111anticos sobre a fonna dos argu1nentos identifica o Sikuani con10 tendo un1 padrao acusativo.
No que tange as constn196es trivalentes, a sintaxe confirn1a o alinhatnento do destinatário con1 o objeto único do verbo divalente. Existe
u1na constru9ao caracterizada 1norfossintatica1nente pela satura9ao nao
referencial do lugar do sujeito de transitivo. Destarte, fica con10 único argu1nento nuclear do verbo aquele que repr~senta o paciente de transitivo.
,

(25)a

b

Nu~alia ¡

Hialai¡ 0¡-hunata-0¡
Nusal ia#Hia la i#Ataniel/] º-Chamar-A !ante/ 3º
«o Nusalia chamou a Hialai»
Hialai¡ 0 ¡-hunata-tsi
Hialai#Atánte/13º-Chamar-Atante!NcioReferencia!1
«a Hialai foi cha1nadm>

Esse equivalente pragtnático do passivo - relegac;ao do agente-,
que só ocorre con1 objeto de terceira pessoa, ten1 sua contrapartida na constru9ao trivalente.
(26)

Rosalba kaebaxuto 0-kow(lif(/-tsi
Rosalba#Um Livro#A tantel13 "- Emprestar-A tante/NaoRe.ferencial
«a Rosalba lhe emprestaram um livro (lit. Rosalba foi emprestada
um 1ivro)»

Resta de1nonstrar que «Rosa lba», e nao «livro», é en1 efeito o participante correferenciado no verbo (prefixo o-), finnando assin1 a pree1ninencia, no fünbito dos objetos, do destinatário sobre o paciente por ser o
único en1 acessar a passivac;ao. Scndo que nao acorre passivo con1 pessoa
intralocutiva, o teste consistente en1 fazer variar a pessoa do prefixo nao se
aplica. No entanto, a capacidade do destinatário de controlar a correferencia
verifica a proposi~ao, alinhando-o con1 o sujeito do intransitivo:

.¡Procede da marca de primeira pcssoa plural inclusiva.
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(27)

1itsa tsewa-0¡ bah a 1
atuxuhibi-0¡ baha
Concomitane ia#Secar-A tantel3º#Concluido
NaoTerCheiro-At,ante/3º#Concluido
«quando seca¡ nao tem¡ 1nais cheiro»

o sujeito do transitivo divalente
(28)

Palupaluma¡ 0_¡-ewetabiaba-0¡ pexi_¡ baha
litsa ponabiaba-0¡ Newüthünühawa berial
Coelho#Atantel/3º-RepararEm-Atante f3°# Filhotes#Concluido
Concon1itóncia#lrlterative1nente-Atante/3°#CasaDa0n9a#.. . NaDire9iioDe
«o Coelho¡ reparava nos filhotes quando ia¡ para a casa da On9a»

o sujeito do transitivo trivalente ·
(29)

[pe¡-na-marue-kaponaponae-hawayo]
0_¡-rahuta-0¡ peruhuwayo_¡
Dépendéncia3 º-Rejlexivo-Mantimento-Levar-UmaParte
A /ante/ 13 º-Dar-A tantel 3 º#Velh in ha
«ele¡ deu a velhinha urna parte do manti1nento que levava¡ para si
mes1no»

Antes de passar para o passivo de trivalente, vejarnos co1no no passivo de divalente o atante 11 controla a correferencia:
(30)

baharapowa¡ 0 ¡-namataxünabiaba-tsi
lpabia itsa pona-0¡j
EssaMulher#Atante /13º-Acharlterativamente-Atante! ... Nii.oRef erencial
Pf!raAR09a#Concomitóncia#lr-Atante/3°
«essa 1nulher¡ era abordada quando ia¡ para a ro9a>>

Mesn1a capacidade para o destinatário do passivo de trivalente:
(3 1)

nexatha peri baba 0 ¡-rahuta-tsi
[ria-0¡ baha)
Entao#Beiju#Conc/uido#Atante/13º-Dar-Atante!NiioReferencial
Partir-Atante/3 'WConcluido
«entao a ele¡ lhe¡ dera1n (lit. ele¡ foi dado) beiju e foi¡·embora»

Só n1encionarei que a focaliza9ao dá resultados identicos no que diz
respeito ao alinha1nento sintático entre o sujeito do intransitivo, o sujeito
dos transitivos di- e trivalente, o actante 11 de divalente passivizado e o
actante 11 - destinatário - de tri va lente passivizado. Co1n isso considero
ter demonstrado nao só a preeminencia sintática do destinatário sobre o
paciente no atnbito dos objetos de trivalente, cotno també1n a capta<;ao de
propriedades de sujeito pelos actantes 11 de divalente e de trivalente na
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constru9ao passiva. Note-se que a pro1no9ao sintática induzida nesses argu1nentos pela passiyiza9ao -torna111-se sujeitos - ocorre apesar de eles
nao serern promovidos morfologicamente - ficarn rnarcados como actante
11 ou acusativo.
3 Na língua Katukina as propriedades sintáticas que convergen1 sobre o
arguinento representando o paciente da constru9ao ativa transitiva coincidetn co1n aquelas que nas línguas de padrao acusativo convergen1 sobre o
argurnento que representa o agente da 1nes1na constru9ao ativa transitiva.
No padrao acusativo, aquelas pr9priedades sao consideradas coino estabelecendo a base da identifica9ao do sujeito por aqueles que ven1 na sintaxe o
único nível en1 que é pertinente, ern sincronía, a no9ao .de rela9ao gramatical, sendo as no95es de caso e de papel se1nantico pertinentes e1n outros
níveis de estruturacyao da participacyao (rnbrfológico e se1nantico, respectivamente). Proponho que no padrao ergativo tal co1no n1anifestado pela
língua Katukina (a cha1nada ergatividade s intática) seja reconhecido o fato
de esse rnesrno conjunto de propriedades identificar corno sujeito o paciente de transitivo. E1n outras palavras, nao há rnotivo para deixar o nível sernantico interferir na deternl inacyao da hierarquía sintática dos argurnentos.
A ressalva anunciada acirna diz respeito ao controle da correferencia.
Os dados do Katukina revelarn urna indetermina9ao nesse tenia, já que, no
estado atual do conhecirnento, tanto o paciente quanto o agente da construcyao transitiva podern controlar a correferencia. Facyo a hipótese de que a
inexistencia de un1 piv6 referencial nítido constituí o pritneiro indício de
que a língua entrou nuin processo diacrónico de deriva, na direcyao do padrao acusativo. Por trás dessa hipótese está a intui9ao de que, e1n decorrencia do jeito ern que os falantes organizarn seu discurso, a correferencialidade seria universaln1ente o elemento fraco do dispositivo que funda111enta
u111 padrao de ergatividade sintática. Insisto que essas idéias se acharn ainda
em fase de gestacyao inicial.
Adotando a mesrna visao sintaticista das rela95es grarnaticais, direi
que, se os critérios que identificarn o argumento destinatário do verbo trivalente Sikuani como objeto preeminente sao de mesma natureza que aqueles
reconhecidos para o Portugues corno identificando o objeto direto, como de
fato sao - no caso, a capacidade de se prornover a sujeito de passiva - ,
resulta ilógico recusar-se a reconhecer no destinatário Sikuani urn objeto
direto e no paciente urn objeto indireto. Muito a pesar de que a proje9ao de
papéis seinanticos sobre ft11195es sintáticas se apresente, no que tange aos
objetos de trivalente, exatainente ern quiasrna entre Sikuani e Portugues.
Tal prernissa i1nplica a inutilidade de u1na distincyao, no nível da sintaxe,
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entre o padrao objeto direto I objeto indireto e o padrao objeto prin1ár.io I
objeto secundário.
.
Afina! de contas, os 1necal1is1nos pelos quais os argun1entos se llierarquiza1n na sintaxe sao e1n n(11nero finito, nluito finito n1es1no, e por esse
nlotivo é de se esperar que se apresenten1 de forn1a recorrente nas gra1náticas das 1ínguas. Nao considero de1nonstrado que a proje9ao n1útua dos planos de estrutura9ao - sintaxe, n1orfologia, se1nantica, até prag1nática, que
nao 1nencionei aqui - institua padr6es sintáticos diferenciados. Con1 toda
a certeza existen1 tendencias interlingüísticas nessa proje9ao, n1as a evidente falta de biunivocidade entre os planos, visível e1n qualquer língua, é a
1nelhor prova da sua existencia con10 tais.
,.

REFERENCIAS

Dryer, M. S. 1986 «Prin1ary Objects, Secondary Objects, and Antidative».
Language, 62.4, pp. 808-845.
Queixalós, F. 2000 Sy ntaxe s ikuani Louvain, Peeters.
Queixalós, F. (no prelo) «Ergativitat i relacions gran1aticals en katukina»,
Universitat de Barcelona.

270

Fainília Mapúche

Las construcciones causativas con verbos intransitivos
en Mapudungun o Araucano
Lucía A Golluscio

(Universidad de Buenos Aires y Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina)

l. Introducción

Mapudungun o 111apudungu (araucano, en la bibliografía) es la
lengua hablada - con distintos grados ,de vitalidad -. - por los n1apuche'
que viven al ,sur del río Bío-Bío, en Chile, y en las provincias patagónicas
(con algunos núcleos en las Provincias de Buenos Aires y La Painpa), en la
Argentina. 2 Es una lengua no111 inativo-acusativa y altan1ente aglutinante
1

!vlap11 " tierra"; d11ng11 " lengua, habla, hablar" ; -n " nominalizador verbal"; che "gente".

Este trab~jo es parte de una investigación en curso sobre las relaciones gramaticales en
111apud1111g11n, basada en datos recogidos en terreno en comunidades mapuches de la
Argentina. Vaya mi profundo reconocimiento a sus pobladores y muy especiah~1ente a
dofia Lucerinta Cañumil (Chenqueniyeo y Chacayhuarruca, Río Negro) y a los extintos
Raúl Epullán (Zaina Yegua, N euquén), Adolfo Meli (Cushamen, Chubut) y Faqui Prafil
(Anecón Grande, Río Negro), por su sabiduría y por su generosidad y paciencia de todos
estos años. Agradezco también a Fresia Mellico (Neuquén) por los ricos intercambios
lingüísticos del último afio.
Para la transcripción ortográfica del 111ap11d11ng11n, sigo, en líneas generales, el Alfabeto
l\1apuchcUnili cad o (Crocsc y otros 1978 ; Socie
· dad L'mgu1st1ca
.. , · CIi1'I ena 1988). L os s1gu1entes
· ·
son 1os
símbolos utilizados, con el correspondiente valor fonémico especificado. Las dentales se
11 1 01 5
11
subrayan, y uso los sí b o iand! (en lugar de y '1, utilizados por el Alfabeto Unificado) para
la vocal posterior no abocinada y la semiconsonante correspondiente. Vocales: ¡ alta
anterior no 'edondeada, (' llledia anterior no redondeada, (/baja central 110 redondeada, 111edia
posterior redondeada, ºalta posterior redondeada, i'alta poste;ior no redondeada (en posici°11es
,
•
)
,
) C
· bila
· b ·ia 1
ton1cas
y 111 ed.ia central no redon deada (en p<>sieiones atonas
. .onsonantes: I' oc 1us1va
sorda,! oclusiva dental o interdental sorda,' odusiva alveolar sorda, k oclusiva velar sorda,"'
ªIveo
, )o-palatal rctroílc·a
· t'·1va 1ab'10den taJ sorda ( en esta varicdad), d
J< africada, d 1 palatal afric11da, ·/ f'nea
fricativa interdental sorda (enesta variedad),\' fricativa alveolar sorda, sli fricativa palatal sorda,
r fricativa ªlvéol o-pal:nal sonora rctro ll~ja, 111 nasal bilabial sonora,!.! nasal dental 01' intcnlcnt;il sonora, 11 nasal
alveolar sonora , 1i n,asal palatal sonora , 11i:· nasa 1velar St)ll(lf'a , ·I 1atera 1dcnt<ll o interdental sonora, I 1atera 1 a1veo 1ar
(J

/1

sonora, lateral palatal sonora; semiconsonantes: ,,.posterior redondeada (a veces· Jahializa11a o
labiovelari zadal, .r anterior no redondcada <con espiramizªción), (posterior no redondeada <a veces·
con espirantizaciónl.
2
El volumen de la migración rural a los centros urbanos y semiurbanos es altamente
significativo, según información provista por los propios líderes · indígenas (ML,
comunicación personal ).
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que 1nanifiesta características polisintéticas tales con10 las siguientes:
ocurrencia obligatoria .de los argumentos con10 sufijos en el verbo,
incorporación nominal y construcciones rnorfo lógicas causativas y
aplicativas (Golluscio 2000 a y b). Co1no lengua de argu1nento pronominal,
presenta los s iguientes rasgos específicos: (a) tratarniento asi1nétrico de los
objetos, (b) sistema de inversión gobernado por una jerarquía de topicidad
que predo1nina sobre la escala te1nática y se relaciona de 1nanera co1npleja
con las relaciones sintácticas (Arnold 1996, Golluscio op. cit., Gri1nes
1985) y (c) voz pas iva 1narcada gra1naticahnente.
El ·n1apudu11gun penn ite construcciones causativas 1norfológicas y
perifrásticas, estas ülti1nas en ·el caso de la grán 1nayo ría de los verbos
transitivos, para los cuales la lengua rechaza los causativos 1norfológicos
(Golluscio 2001 ). En otro lugar he expuesto una prin1era caracterización
general de las construcciones 1norfológicas causativas en esta lengua
3
(Golluscio 20QO a). El propósito del presente trabajo es presentar los
avances de 1ni investigación sobre el ten1a respecto de las construcciones
causativas con verbos intransitivos, especiahnente aquellas que 1nanifiestan
una relació n no 1nediada entre CAUSANTE y CAUSADO, las que se
realizan mediante la adic ión de los sufijos -iin y -(e)l a la raíz verbal.
Sostengo en el presente trabajo que la di stribt~ci·ón de estos dos
sufijos causativos de verbos intransitivos en 111apudungu11 refleja la
diferencia entre dos tipos de construcciones verbales causativas, a saber:

l.
Construcciones transitivas con significado causativo ("causar
algün efecto sobre algo o alguien"), definidas por verbos inactivos
(Shibatani y Pardeshi 2000) que tienen la posibilidad . de entrar en
alternancia incoativo-causativa (Haspeln1ath 1993) y por la consecuente
baja agentiviqad del participante del evento "CAUSADO" -cf. eje1nplo
(1)-y

JI

Construcciones causativas propian1ente dichas (" hacer/causar que

alguien haga algo"), definidas por verbos activos con restricciones para
entrar en alternancia incoativo-causativa y, consecuente1nente, por la alta
agentividad del participante del evento "CAUSADO" -cf. eje1nplo (2)--,
de n7odo tal que -(í) 111 es seleccionado por los verbos que participan del
Tipo 1, n1ientras - (e)/) ocurre con los del Tipo JI.

~

_, Sobre causativos en mapudungun, cf. también Aranovich (2000), Fernández
Garay (2000 a), Golluscio (200 l) y Golluscio y M.e llico (200 l ), así como su
consideración en Golbert ( 1975), Salas ( 1992) y Smeets ( 1989).
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. ta

( l) a. wadkr - i

ko

4

hervir .IND (3) DET 1
"El agua hierve."
xwan

b.

ta

wadk(i) -inú

agua

- i

ta

ko

CAUS 1 JND (3) DET
Juan DET 1 hervir
"Juan hi erve el agua."
(2) a.

aye

L

reír
JND(3)
"La joven ríe."

1

agua

ta malen

DET 1 joven (fem.)

b. ta
ñí chaw aye - l
- e - i ewta malen
DET 1POS3 padre reír CAUS 2 .INV IND(3) lNV(p/3) DETJ.ioven
"Su padre hace reír a Ja joven."

Me propongo, pri1nero, definir la estructura argumental (Alsina
1996, Austin 19.9 7) de estos predicados para luego identificar las clases de
verbos intransitivos que aceptan causativización, de acuerdo con Jos
siguientes pará1netros sintácticos y se1nánticos: (a) valencia sintáctica, (b)
rasgos léxico-se1nánticos inherentes del/los argumento/s, (c) reJaciones
te1náticas y ( d) propiedades léxico-se1nánticas de los verbos bajo análisis.
Las conclusiones de este trabajo intentan contribuir a esclarecer la índole de
las complejas relaciones entre roles se1nánticos y relaciones sintácticas en
n1apudungun.

2. Construcciones morfológicas causativas en maputlungun
En los dos apartados siguientes examino algunos aspectos de la
sintaxis y la se1nántica de las construcciones causativas "V + -(i)111" y "V +
-(e)/", con el fin de probar la hipótesis planteada en la Introducción. 5
2.1. Construcción causativa "Verbo+ sufijo -(i)m"
En n1apudungun, la relación semántica entre "morir" y "1natar", ·O
entre "~recer" y "criar" está morfológicamente 1narcada por la presencia del
4

Se utilizan las siguientes abreviaturas: APL 1 "aplicativo 1"; BEN "benefactivo"; CAus 1
"causativo 1" : CAUS2 "causativo2"; DET 1 "determinante 1"; DET2 "determinante2 ,,; DI >
"direccional (desde el hablante); D~# "direccional (desde el hablante +_ punto final de la
acción"); 0 JR "tnarcador directo" (Gnmes 1985>; DUB "dubitativo"; FACT ..raciitivo"; fem. (femenl.no)·, FUT "futur
. 0 ,,; IND ,dndicativo ,,; INV " marcador inverso"; INV (p¡ .3) " marcador ·mverso para
tercera persona"; PAS "pasivo"; PL "plural"; ros "posesivo,,; PPOS "postposició""; sG "singular,,; '
"primera persona"; 2"segun a persona,,; 3 "tercera persona"; <3>" 1ercera persona, no marcada". Las
notaciones S, A, y O se usan en el sentido de Dixon ( 1972). OD "objeto directo".
5
.Cf. nota 6.
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súfijo -im después de la raíz verbal , como lo muestran los eje1nplos
siguientes:
(3) a.

la

-

i

ti
perro

~

IN0(3 ) OET 1 OET2
monr
" El perro murió."
b.

{ang -

i"nú -

trewa

l

perro

morir CAU S 1
IN 0 (3)
" El mató un perro. "

(4) a. ki"me tremi"

-

ta

i

trewa

pi"ñe11

ñi

bien crecer
IN D(3) D ET 1 POS 1SG hijo (para la madre)
"Mi hijo creció bien. "

b. trem{i) -

ün

-

(i)n

crecer CA US 1
" Yo crié a 1ni hijo. "

ta
ISG

piiieñ
OET 1 POS I hijo,(para la mad re)
nt

El marcador causativo - iln aparece co1no un sufijo no productivo
(Salas 1992, S1neets 1989), producto de un antiguo proceso de
gramaticalización. En ese sentido, no puede ser reconocido con10 un verbo
independiente y su ocurrencia da origen a cambios morfofonemáticos en la
raíz verbal, como surge de los ejeinplos.
Aplicando las pruebas diagnósticas estándar que se citan a
continuación, antes y después de la derivación causativa,6 definí la
estructura argumental de los verbos que rec.iben -iin y la clase verbal a la
que pertenecen, en los siguientes ténn inos:

J .En cuanto a su valencia, estos verbos son intransitivos, según lo señala la
siguiente evidencia diagnóstica: (a) no adiniten pasivización, (b) no
admiten retlexivización y ( c) no admiten acusativo.
2. Respecto de los rasgos léxico-semánticos de sus argumentos, sus
argumentos únicos 1nanifiestan propiedades de Proto-Paciente: (a) son [humano, - animado] y (b) si son [+ humano], tienden a ser incapaz de
controlar los efectos de la acción, siempre "sufren" el cambio de estado y
son afectados por aquél y son temas increinentales (Dowty 199 l ). Después
de la derivación causativa con -iin, entonces, (a) aquellos que eran los
argumentos únicos conservan sus propiedades pacientivas, (b) son loci del
6

Las pruebas mencionadas fueron aplicadas a la totalidad del corpus. Dadas las
limitaciones de tiempo y espacio de este artículo, concebido c01no ·una
comunicación para ser leída en el Encuentro, no se incorporó el desarrollo de 12
aplicación de las pruebas mencionadas. Cf. Golluscio 2001 , para un a presenta'"' ión
detallada de las mismas.
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catnbio de estado y (c) las construcciones ' causativas resultarítes se
caracterizan por la introducción obligatoria de un Agente externo y el grado
nulo de control del Paciente.
3.-La estructura argumental de estos predicados es la siguiente:
' V 1 [ X < Proto-Paciente>] '

donde X= un predicador, y P-Paciente= Arg 1 (en otras palabras, se
trata de verbos cuyo único argumento funciona cotno argu1nento interno).
4. Todas las evidencias en~merádas confirman que se trata de una clase de
verbos que pueden entrar en alternancia incoativo-causativa.
5. Por Lilti1no, co1nprobé el aspecto inherente (A.ktionsart) de estos
predicados, especialinente los rasgos felicidad y duración, en interacción
con los ras·gos se1nánticos de sus argu1nentos, con la siguiente conclusión:
todos los " Verbos [+ -ün]" son predicados télicos. Ya sean durativos
(logros) o no durativos .(realizaciones), todos ellos implican un can1bio de
estado(Vendler 1987, Sn1ith 1991).
2.2. Construcción causativa "Verbo+ sufijo - (e)/" .
En niapudungun, el 111orfema el aparece tanto como un verbo
independiente cuanto con10 fonna ligada. Como verbo independiente, el
significa "dejar, hacer, poner, crear". Co1no forma ligada, el sufijo -(e)l
puede aparecer con raíces notninales, adjetivas y verbales (conservando su
significado básico). Cuando se agrega a un verbo, -(e)l es un sufijo
productivo que no produce ca1nbios 1norfofonémicos en la raíz verb~l.
Oc~rre con verbos intransitivos y con un conjunto restringido de verbos
transitivos, los verbos " ingestivos" (Shibatani y Pardeshi op. cit.), como
kin1 "saber" (en su fonna causativa, "enseñar").
Las propiedades se1nánticas y sintácticas de la raíz verbal a la que
se agrega -(e)l desencadenan distintos efectos sintácticos sobre la oración,
relacionados con pautas de causativización o aplicativización --cf.
Golluscio (2000 b) y, desde una perspectiva diferente, Fernández Garay
(2000 b). En el presente trabajo me centro en e] tratamiento de las
construcciones causativas con -(~)l, algunas de las cuales se ejemplifican a
continuación.
( 5) a.

kidawi - n
trabajar
1SO
" Y o trabajé."
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b.

(6) a.

b.

(7) a.

b.

kl'daw - el ji . - i trabajar CAUS2 OIR3 JN O
" Lo hice trab(\jar a Pedro."

(i}ñ
IPL ( IA+30)

pedro
Pedro

tripa - i
salir IN0 (3)
"El salió."
tripa - I - fn
ta
ñi
pi"ñeñ
sali r CAUS2 1SG DET 1 POS 1
hijo
" Hice sali r a mi hijo."(Otras g losas recogidas en terreno: " Llevé a mi hijo", " Fui
con mi hijo".)
umaw - i
ñi
pi"chi" che
maria mew
dormir IN0(3) POS l pequeño gente Marja PPOS
" Mi hijo duq n ió en lo de María. "
xwan umaw el
- i
m
pic hi" che
Juan dormir
CAUS 2
JND(3) POS3 pequeño gente
" Juan durmió/hizo dormir a su niño."

La diversidad de verbos que reciben el sufijo -(e)l hizo 1nás difícil
la aplicación de pruebas diagnósticas a este corpus. Sin embargo, se
lograron repetir las pruebas utilizadas con el primer conjunto de verbos,
con los resultados que se sintetizan a continuación:
1. Con respecto a la valenc ia, se comprobó que todos los verbos de este
tipo ·son intransitivos o poseen baja transitividad; sólo permiten OD los
verbos con objeto cognado y Jos " ingestivos" y aun éstos, coino el
verbo kim "saber", rechazan la pasivización y la retlexivización.

2. En cuanto a las características léxico-semánticas de los argumentos, se
pueden reconocer diferencias entre los distintos verbos. Por un lado, su
argumento único manifiesta, o bien propiedades claramente agentivas,
como alta volicionalidad y alta agencia (kidawi"n "trabajar") o, al menos,
algunas vinculadas con rasgos como [+humano] y [+animado] como "uso
efector de la energía propia" (ngiman "llorar", miawin "andar") o
"capacidad de sentir o experimentar" (llikan "asustarse"). En ese sentido, la
consideración de la teoría de los Proto-roles temáticos de Dowty (op . cit.)
permitió explicar la diversidad de Proto-Agentes que aparecen en los
distintos contextos de ocurrencia y que incluye, además de claros Agentes,
Agentes no canónicos que cumplen, en realidad, el rol temático de
Efectores o aun Experimentantes.
\
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3. De este 1nodo, se . puede postular, para·, los verbos que admiten
construcciones causativas "V .+ -(e)!", la siguiente estructura argumental:
'V 1 [X <Proto-Agente>]'

·

siendo X= un predicador y P-Agente= Arg l (argumento externo).

4. En relación con lo anterior, tainbién la posibilidad de participación en la
alternancia incoativa-causativa es variada:
(a) Por un lado, verbos. como kidawi'n "trabajar"y ayen "reír" no
pueden entrar en alternancia causativa. Mi propuesta en este trabajo es que
la adición del sufijo -(e)! portando el significado básico de·"hacer, dejar,
poner, crear" otorga a estas raíces verbales intransitivas agentivas o
inergativas (reconocidas . en las lengu~s del · ml.1;ndo por sus fuertes
restricciones á la causativización) el rasgo semántico "CAUSA" del que
carecen, lo cual les · pennite entrar en construcciones causativas
1norfológicas. Sin e1nbargo, a diferencia de la clase de verbos que aceptan
el su'fijo -im, como la introducción de un nuevo Agente causa que el
argumento único de la fonna intransitiva se transforme en un participante
"CAUSADO" que mantiene (o incrementa) las propiedades P-agentivas
que tenía antes de la causativización, la adición de -(e)! a estos verbos da
origen a "Construcciones Causativas Tipo II" y no a "Construcc·iones
Causativas Tipo.I", co1no los verbos que causativizan con -i'm.
(b) Por el contrario, con otros verbos que causativizan con -(e)!
(verbos de movilniento .u otros cuyo único participante se caracteriza por
propiedades que pueden pertenecer a P-roles opuestos, como umawi'n
"dormir"o niontun "salvar") he recogido lecturas "incoativas-causativas".
En esos casos, el significado "Causativo I" es desencadenado por el alto
grado de afectación y bajo grado de control del participante "CAUSADO"
en interacción con la alta telicidad del predicado.
(c) La propiedad se1nántica predominante del participante
CAUSADO en ese contexto de ocurrencia, en . interacción con la
perspectiva que tenga el hablante sobre los participantes involucrados
influirán, entonces, en la determinación de la estructura argumental de la
construcción específica. Así es como he registrado aun interpretaciones
co1nitativas, en el caso de los verbos de movitniento, como surge de la
lectura de las glosas de (7).

' :

5. Por últi1no, en cuanto al Aktionsart, los predicados que entran en
construéciones causativas con -{e)! tienden a ser atélicos. Los casos de
predicados télicos corresponden a verbos que pueden dar origen a
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interpretacio nes 1núltiples ("Causativas Tipo I", "Causativas Tipo JI" o
"Co1n itativas").

4. Conclusiones
En esta investigación, he demostrado que:
(a) Mientras los verbos que admiten el sufijo -ün dan origen a
" Construcciones Causativas Tipo I", manifiestan una estructura argumental
[V + P-P] y pertenecen a una clase verbal ho111ogénea, las verbos que
reciben -(e)! 1nanifiestan mayor ·diversidad : tienden a dar lugar a
"Construcciones Causativas Tipo II ", presentan úna e~tructura argumental
[V + P-Agente]. y forn1 an un macro-conjunto dentro del cual se pueden
reconocer distintas clases, según las características de los parámetros
to1nados en cuenta para este estudio, en cada caso. Así, por un lado, aunque
su P-Agente tie nde a ser un argurnento externo [+ animado, + hun1ano ],
puede mostrar diferencias relevantes de volicionalidad y agencia; por el
otro, pueden remitir exclusiva1nente/o no a situaciones atélicas.
J

(b) Por consiguiente, los verbos que aceptan construcGiones
causativas morfo lógicas en niapudungun se ubican en un continuuni
semántico-sintáctico -cf. Shibatani y Pardeshi op. cit., en esta rnisma
dirección-- que opone, co1no polos extre1n ~s: por un lado, los verbos que
causativizan con el sufijo -im --" inacusati vos" o " inactivos", co1no trenún
"crecer"-- y por otro lado, un subconjunto de los verbos que aceptan el
sufijo causativo -(e) !] caracterizados por ser altarnente agentivos
(" inergativos" o "activos", como kidawin " trabajar" ). Entre tales polos,
reconozco una "zona de superposición y/o ambigüedad se1nántica" en la
que se ubican aquellos verbos intransitivos (por eje1nplo, los verbos de
movimiento) cuyo participante único puede 1nanifestar propiedades
pertenecientes a proto-roles o puestos, esto es, pacientivas o agentivas, en
interacción dinámica con el grado de telicidad (co1nbinado con duración)
del predicado. Y arnbos dependerán de la perspectiva que el hablante tenga
--en el 1nomento de la e1nisión-- sobre los eventos y sobre los participantes
invo lucrados.
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Línguas amea9adas
Mudan~as

estruturais na língua Tembé

Márcia Goretti Pere ira de Carvalho (Universidade Federal do Pará)

1. INTRODU<;ÁO

A situa9ao de contato entte os índios Tembé e a sociedade regional é
tao antiga quanto a co loniza9ao da regiao. E1nbora essa língua tenha resistido até os días atuais, vive no 1no1nento a fase de rnaior a1nea9a a sua sobrevivencia. O Te1nbé associa-se ao caso, de línguas que tetn sofrido 1norte
gradual, segundo a tipología proposta ·por CAMPBELL & MUNTZEL
( 1989), cuja situa9ao socio-lingüística cara~teriza-se pelo contínuo de proticiencia, em que as gera9oes mais j ovens tern urna rnaior proficiencia na
língua do1ninante e aprendern a língua materna de maneira irnperfeita, enquanto a língua original é rnantida pela gera9ao mais velha. Segundo esses
autores, nas situa95es de tnorte gradual, podem-se observar 1nudan9as fonológicas, 1norfológicas, s intáticas e pragmáticas pelas quais as línguas estao
passando. A situa9ao do Tembé, que é a de 1norte gradual, reflete, entre
outros fenómenos, o fenómeno do atrito, definido por THOMASON (2001 ,
p. 144), "corno urn processo gradual em que urna Iíngua regride quando
perde falantes, dornínios e finalmente estrutura; é a perda do material lingüístico que nao é reposto pelo novo material (por exemplo, pelo material
e1nprestado de tuna língua de um grupo do1ninante)." Neste estudo serao
apontadas algumas das mudan9as ocorridas na língua Te1nbé, dentre as
quais, as que podem ser identificadas co1no resultado de atrito.
O presente trabalho é parte de um estudo mais aprofundado das mudan9as atestadas na fata de falantes imperfeitos/semi-falantes do Tem.bé,
tendo como referencia as variedades rnais conservadoras dessa língua, e se
restringe a análise das 1nudan9as na morfología flexional dos nomes fiexao relacional e casual. Primeira1nente será descrita a 1norfo logia casual
e1n variedades mais conservadoras e observadas as muda119as ocorridas nas
variedades faladas por semi-falantes, tendo como referencia o que pode ser
reconstruível para o proto-Tupí-Guaran í. E1n seguida serao mostradas as
mudan9as ocorridas na fala dos semi-falantes, tendo como 'referencia as
variedades atuais mais conservadoras. Finalmente, na conclusao, discutemse aspectos da natureza des~as mudan9as, separam-se mudan<;as que podem
ser resultado de atrito de outras mudan9as que podem , ao contrário, constituir si.nais de salide, co1no observa HAMP (1989).
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2. FLEXÁO NOMINAL
Os no1nes e1n Te1nbé pode1n ser divididos etn tres subclasses de acordo co1n critérios 111orfológicos e se1nanticos. A subclasse dos no1nes
plenos, a subclasse dos pronomes, e a subclasse dos detnonstrativos. Dos
non1es, apenas notnes plenos, especifican1ente os relativos, recebem prefixos relacionais, e nesse sentido se associan1 aos verbos, posposi95es e descritivos que ta1nbén1 se co1nporta1n cotno eletnentos relativos . O quadro
abaixo, baseado e tn RODRIGUES (1981) ilustra un1a possível divisao de
teinas flexionáveis nessa língua de acordo co1n a .sua distribu i9ao cotn os
prefixos relacionai s e seus alo1norfes:
Classes de temas:
.

1

Classe

2

a)

0

b)

0 0- ,

1

4

3

0-

1-

-

0-/m

-namí 'orelha ', -7á 'cabelo '; -katú ' ter.bondade',
-pukú ' ter.comprimento ', -hó 'i r'
-pó ' mao', .:pí' pé'

Classe

n

- w-

r-

t-

b)

r-

h-

t-

e)
d)
e)

r-

--

r-

hb-

0-

r-

h-

V-> 0- -apé ' caminho ', -ekúj ' cu ia ', -epotí 'fezes '

-- --

Classe

rn

o-

-

a)

u- t-

-alír ' fi lho .de.homem' , -úw ' pai '
-e'( ó 'ser. J oido ', -atá 'fogo ', -akú ' ter.quentura',
-uí ' sangue', - urí ' ter.alegria', -ehá ' olho ', -ér
'nome '
-etá 'ter.muitos', -upí ' por', -esák 'ver'
-u'?iw ' fl echa', -ahí ' ter dor'
/

--

--

iwák 'céu';

pi t~w~

' bern-te-vi'

Exemplos de te1nas da C lasse 11 sao dados a seguir:
Prefixo 1)
1)
hé
1

r-apé-0
1
R -caminho-Arg
'meu caminho'

Prefixo 2)

2)

h-apé-0
2
R -caminho-Arg
'caminho dele'

Prefixo 3)
3)
w-er-ekó
w-apé-0
a'?é-;: >
3
R -caminho-Arg
esse-Arg
3-CCom-estar.ein .mov
'ele tem seu próprio caminho'
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Prefixo 4)
4)
a-zúr
1-vi r

te-ekó
0-pé-0
1corr-estar.ern.rnov
R4-carn inho-Arg
'eu eslava vindo por um caminho'

r-upí
1
R -por

A lg umas das diferen<;as que distinguem a fala de FPs dos SFs sao as
seguintes:
2
4
Os SFs usarn o R etn nornes, en1 contextos nos quais os FPs usarn o R :
i-pukú
,
1-pl
h-uwá
h-ehá

' ele é cornprido '
' pé de le'
' bochecha de le '
' olho dele'

por
por
por
por

0-pukú
,
m1
t-uwá
t-ehá

' ser cornprido'
' pé (genérico e humano)'
' bochecha (genérico e hu1nano)'
'olho (genérico e hum ano) '

Há, contudo, alguns ternas que cont~nuam a ocorrer con1 o antigo R
na fala dos SFs, co1no é o caso da palavra ·para ' comida':
5)

6)

~
i-apó-hár
t-e1ni?ú
4
2
R -comida
R -fazer-Agent.
é
'ofazedor de comida é Mií1-í1 '

h-emi'lú
2
R -co1nida
;a comida dele'

7)

4

Mi'lí-~

Mi?í-Arg

hé

r-emi'lú
1
]
R -comida
'minha comida'

Os notnes p lenos co1nparti lham com os pronotnes e corn os demonstrativos o fato de sere1n flexionados pelo caso locativo -pe - -me e pelo
caso argumentativo -a - -0, o qua! será discutido n1ais adiante. O caso locativo é un1 caso locativo geral , o único sobrevivente dos tres outros casos
propriamente locativos que sao reconstruíveis para o proto-Tupí-Guaraní: o
locativo pontual *-pe - * -ipe - *-me - *-ime, o locativo difuso *-_(30 - *if3o e o locativo situacional *-i - *-j . 1

1

Segundo RODRIGUES (2000a, p. 67), no Tupinarnbá, os casos locativos tem por
furn;ao indicar a " locas;ao tanto no espa90 quanto no tempo". O locativo pontual
" indica u1n lu gar ou um momento delirnitado", enquanto que o locativo d[fi1so
" indica urn lugar ou um tempo nao delimitado". O caso locativo situacional " indica situas;ao ern referencia a urna parte de um todo (como ' veio nos meus ca/canhares' ou 'está em baixo do banco')." Ainda segundo RODRIGUES (2000a, p. 67),
um outro caso locativo, o caso translativo. ~'expressa urna 1nudanc;a de estado físico
ou social".
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Em outras línguas Tupí-Guaraní, co1no o Tupinambá e o Asuriní do
Tocantins, o caso argumentativo 2, bem como os casos locativos flexionam
tanto raízes nom inais quanto raízes verbais. No Te1nbé, esses casos sao
hoje restritivos dos nomes e constituem ·critérios para distinguí-los das demais ~lasses tlexionáveis.
Os alornorfes do caso locativo ein Tembé tem distribuis:ao idiossincrática .. Os seus alomorfes -me e -pe ocorrem em temas terminados por
vogal, as quais sao sincronicamente todas orais. Os casos em que utn te1na
term inado por elernento vocálico recebe o alomorfe -me sao aqueles em
que esse elemento era, em estágio ~nterior da história do Tembé, associado
a nasalidade, e mesmo depoi-s da perda de nasalidade vocálica acorrida,
continuaram a acorrer nesses contextos os antigos alomorfes fonologicamente condicionados pe)a nasalidade do te1na precedente. 3
8)

a?é
esse

w~

Pf

9)

?í-~

l O)

a'lé-g
esse-Arg

11)

pirá-0
peixe-Arg

12)

13)

u-kér
pé ze-mo-katú-há-pe
3-donnir
lá
Refl-Caus-ter.bondade-No1n-Loe
'eles dormiram /á no hospital '

w~

PI

u-pupúr
zapépo-pe
água-Arg
3-ferver
panela-Loe
'a água éstá f ervendo na panela'
u-?ár
kwéj
Perf
3-cair
'ela caiu na lama'

tuzúk-pe
lama-Loe

wg
w-ikÓ
PI
3-estar.em.mov
'os peixes vivem na água'

uru-hém
13-sair

oro-hó

re-ziwír
2-voltar

re-hó
2-ir

wg

?í-pe
água-Loe

Pl

ure'
r-ekó-háw-pe
l .)-lf
.
13
R 1-estar.ein .mov-Nom-Loe
t
nós chegamos ao nosso lugar '
~

ipó
In fer

pihawtéahí
muito.cedo

2

hé
1

,.
r-gp1J- me
R 1-casa-Loe

Como monstrado por CABRAL (2000), línguas de todos os 8 ramos da fan1ília
Tupí-Guaraní mantem reflexos do caso argumentativo *-a do proto-Tupí-Guaraní,
e em línguas de pelo menos tres ramos esse morfema flexiona também raízes nominais descritivas e verbais, como sao os casos do Guaraní antigo (ramo l), do
Tupinambá (ramo HI), e do Asuriní do Tocantins (ramo IV).
3
Esse mesmo fenómeno ocorre em fronteira de morfema quando urn tema se combina com outro temas ou com prefixos derivacionais.
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'vocé vai voltar cedo para minha casa'

Por outro lado, os SFs usam o alomorfe -pe em contextos nos quais
os FPs usa1n o alomorfe -me, porérn nao de forma sistemática:
14)

hé
l

r-dpíj-pe
R' -casa-Loe
'minha casa'

r-dpíj-me
R1-casa-Loc
'minha casa'

Quanto ao caso argu1nentativo, que tern como fun9ao habilitar um
1101ne ou un1 verbo co1no argumer:ito (RODRIGUES, 2000b, p.68), embora
ainda seja funcional nas variedades rnais conservadoras, mesrno nessas
variedades as condi96es para que o mesmo venha a desaparecer definitiva1nente j á foram criadas, urna vez que sua ocorrencia ficou lirnitada aos nomes (CABRAL, .2 000). Mas na fala dos SFs o caso argumentativo já nao
tem mais funcional idade.
3. NOMES FLEXIONADOS PELO CASO ARGUMENTATIVO

CA BRAL (2000) mostrou que a distribui9ao dos alomorfes do morfema do caso argumentativo em Tembé está condicionada a presen9a de
urna consoante ou de urna vogal no final da raiz, bem como a qualidade da
vogal:

Tembé-Variedade 1
temas com
consoantc
final
hé r-úw-a
hé r-dpíz-a
hé r-ér-a
iwák-a
,
aman-a
i-kám-a
né 0-ak~IJ-a

glossa

' 111eu pai'
' minha
casa'
' meu nome'
' céu'
' ch uva'
'seio dela '
'cabe9a de
voce'

temas co m
i, e, i, u, ou
o fi na l

glossa

hé 0-tí-a
ihé-a

' 1neu nariz'
' eu'

hé 0-hí-é}
hé 0-zurú-a
hé 0-pó-a

' minha mae'
' minha boca'
' minha mao'

temas
coma, e
ou a final
awá-0
t-ehá-0
sawa?é-0
kuz~-0

glossa

'pessoa'
' olho de
gente'
'macho'
' femea'

(CA BRAL, 2000, p. 99)

Os exemplos abaixo, elicitados junto a FPs, contem nomes flexionados pelo caso argurnentativo nas fi.1n96es de sujeito (ex. 15), objeto direto
(ex. 16), o bjeto de posposi¡;ao (ex. 17), possu idor (ex. 18), possu ído (ex.
19), e núcleo de predicado essivo (ex. 20):
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t5)

16)

pe-zupí
p irá-0
23-descamar
peixe- Arg
'voces descamam peixe '

pé-~

23-Arg

17)

a-1nonó
1-mandar

18)

h-etá
R2 -ter.muitos

u-wá z-~

u-er-ekó
3-CCom-estar.em.mov.
'(o) cachorro tem rabo'

zawá r-él
cachorro-Arg

3

R -rabo-Arg

no
Rep

pirá-0
hé
0-kiwír-a
peixe-Arg
1
R 1-irmao-Arg
·eu entregu<l!i o péixe ao meu irmao '
0-iwí-~

Tembé-0
Tembé-Arg

1

, R -terra-Arg

'existe terra de Tembé'
19)

hé
l

20)

izé-~

1-Arg

A

r-ap1z-a
1
R -casa-Ar g
,
'minha casa
i-hí -a
R 2-mae-Arg
' eu sou 1nae
-

I

Na fala de SFs o morfe1na -~ desapareceu, tendo ficado como resq uício seu urna vogal [~] que pode ocorrer nos no1nes com maior freqüencia
quando esses estao antes de silencio:
21)

t-e1ni'?ú
i-apó-hár
~
4
2
R -comida
R -fazer-Agent.
é
' ofazedor de comida é Milf-d '

Mi'lí-~

Mi'lí-Arg

Em constru95es essivas, os dois nomes podem opcionalmente ser
pronunciados com u1n [~] final:
22)

i -ma'lé-ahí-rn a'?é(-~)

l rí(-~)

2

R -Rel-ter.doen9a-Rel-Arg
'o doente é Elias '

Elias-Arg

Mas, nos de1nais casos, os nornes rararnente ocorre1n corn essa voga l
fina l:
23)

a-esák
1-ver

apitáw

h-áw-éra mo
.,

urubu
R--pena-Retr-com
'eu vi urubu com pena '
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24)
l.

Jési
w-erúr
p~ n
Jés i
J .. trazer
pano
'Jéssi trouxe roupa p(lra 111in1 '

hé-\ve

1-Dat

Um fenómeno aná logo fo i atestado no Suruí, utna outra 1íngua Tup íGuaran í. Monse rrat (Notas de traba lho de ca1npo, apud CABRAL, 2001)
constatou que o ni orfe n1a -a e ncontra-se plena1nente v igente entre os Suruí
1nais velhos, tanto após tetnas tenninados por consoante, quanto após tenias
terminados por vogal, exceto quando a vogal fi na l é /a/ . Já os 1na is jovens
nao usa m o caso argum entativo após vogai s e g lides, 1nas tendem a pronunciar u1n g l ide vocálico co1n o ti 1nbre [a ] e1n teinas tenn inados por sons naovocálicos:
' beija-fl or'
wainóm - wainómg
' tucano'
tukán - tukáng
' gar~a '
wyratíl) - wyratÍr})
'casa'
óy- óg
Na fal a desses j ovens, a presen9a do gl ide é 1na is freqüente depois de
Ir/, que nesse caso ílutua com [a] :
' onc;:a'
sawár - sawárg - sawára
'galinha'
wira?ír - wira'líré> - wira?íra
Mo nserrat faz a inda a observa9ao de que os n1aís jovens estendetn o
uso do g lí de [~] para formas q ue nao poderian1 ter historicamente o sufixo
-a (ap ud C ABRAL, 200 1):
'caiu'
u'?áíd
,
' acabou'
upawél
,
' fedido '
nen1él
'vi'
aesáél
Un1 fato interessante a se r observado é o de que tanto no Suruí quanto no Te1n bé o desapareci1nento do caso argu mentativo tem sido atestada
entre os fal a ntes de ge ra96es 1nais novas, que possuem o 1naior do1nín io do
portu gues e que já tem subst itu ído a língua 1n aterna pelo portug ues na ma ioria das s itua96es comu nicati vas.
4. OS PRONOMES

O s pronon1 es d ist inguetn-se dos de1n ais no1nes por sere1n os únicos a
se re1n flexi onados pelo caso dati vo -'\ve - -me . O pro blen1a de alomorfia do
caso locati vo é aná logo ao do caso dativo (Ver aci1na).
25)
a-há karaíw-él
mitér-amo
a-há
te-kó
4
1-ir branco-Arg
R .meio-Trans
1-ir
l corr-estar.e1n .mov.
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h- uríw-eté
karaíw-(}
hé-we
W(}
2
R -ter.alegria-lntens
branco-Arg
1-Dat
PI
'eu eslava indo com os brancas que estavam muito felizes comigo (para mim) '
26)

a-zepinatík
pé-me
1-pescar
23-Dat
eu pesque1para voces

izé-(}
1-Arg

'

27)

o-rnonó
3-dar

28)

a-n1onó
1-dar

•

.A

,

pakó-(}
kwéj
zané-we
banana-Arg
Perf
12-Dat
'ele deu banana para nós '
pakó-é}
kwéj
banana-Arg
Perf
'eu dei banana para ti '

né-we
2-Dat

Ós SFs por sua vez tendem a substituir o dati vo pela posposi9ao -upé
- -pé, antes usada ern assoc ia9ao com o caso semant ico dati vo apenas na
terceira pessoa (i-zupé ' para ele ' ), urna vez que o Te1nbé nao ten1 pronon1e
independente de terceira pessoa. Na fa la desses falantes, por analogia a
terce ira pessoa, co1ne9a a se estender o uso da posposi9ao para as fonnas
pronon1i na is, o q ue é tam bé1n un1 sinal de que a morfologia casua l tende a
ser definitiva1nente eli1ninada na fa la dos SFs.
29)

a-dapó-kár
t-emi'lú
kwéj
ihé
4
1-fazer-C.Prepos
R -co1nida Perf
l
'eu a fiz fazer comida para voce '

30)

a-monó
pirá
hé
~-kiw'ir
l-n1andar
pe1xe
l
R 1-irmao
'eu entreguei o peixe ao meu irmCio '

3 1)

a?é
ele

pakó
kwéj
0-monó
1
R -1nandar
banana Perf
'ele deu banana para voce ,

né
2

né

2

0-upé
R 1-para

·. 0-pé
1
R -para

0-upé
R 1-para

No Ten1 bé, como co locado e1n CARV ALHO (2001 ), houve historica1nente as seguintes redu96es no s iste1na casua l original: (a) o locativo
difuso desapareceu cornpletamente e o retlexo do pTG *-pe 'locativo pontual ' passou a signi fica r urn caso locativo geral, ocorrendo apenas em nomes; (b) o caso argiunentativo, passou a ocorrer exclusivan1ente nos nomes
- raízes non1inais, ou temas nominais deri vados de verbos descri tivos ou de
verbos nao descritivos; (e) o caso translativo fo i preservado. Un1 dos resul288 ·
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tados dessas mudan9as ocorridas no sistema casual do Tembé foi a separac;ao das expressoes morfológicas de caso por classes de palavras: os casos
locativo e argumentativo passara1n a ocorrer exclusivamente com nomes e
o c~so translativo (Carvalho, em elaborayao) se fixou co1no tuna 1natca .
casual cotnutn a no1nes e descritivos. Dessa forma, os casos locativo e argumentativo passaram a constituir um forte critério para a distin9ao entre
nomes em geral (nomes plenos, pronomes e de1nonstrativos) e verbos (descritivos e nao descritivos).
5. OS DEMONSTRATIVOS
Os de1nonstrativos do· Tembé sao: ?gIJ 'este/esta/visível-sentado ', pé
' este/esta/visível-parado', a?é 'isso/esse/a/ de que(1n) se fala', wá ' esses de
que(1n) se fala ', kwéj 'aquilo/aquele(a), 1;/-visível, +/-móvel', aikwéj. ' aquilo/aquele(a) +/-invisível'. Os demonstrativos nao tetn flexao própria, e
como os demais nomes recebem os casos locativo e argurnentativo. O que
tem sido observado na fala dos SFs é a redu9ao do número de1nonstrativos,
co1n a eliminac;ao de ?glJ.
6. CONCLUSÁO
As mudanc;as estruturais observadas na fala de SFs do Tembé relacionadas aos nomes correspondem (a) redu9ao do sistetna casual, co1n
concomitante simplificac;ao da alornorfia do caso locativo, (b) a simplificac;ao da flexao nominal com o apagamento do caso argumentativo, que desaparece se1n prej uízos para a gramática, j á que passou a ser urna rnarca
exclusiva de nomes, e (c) a substituic;ao do caso morfológico dativo por
estratégias sintáticas, tuna posposic;ao de uso mais geral e nao exclusiva do
dativo, passando pelo nivela111ento de utn paradigma, tendo por tnodelo a
terceira pessoa. Esses tipos de 1nudan9as sao considerados co1nuns na história de línguas etn extin9ao (DORIAN, 1977; THOMASON & KA UFMAN,
1988; CAM PBELL & MUNTZEL, 1989; THOMASON, 2001, entre outros). Por outro lado, pelo menos parte das mudanc;as constatadas na fala
SFs do Tembé, relacionadas a tlexao nom inal, ocorreram em outras línguas
Tupí-Guaraní, con10 é o caso do Ka'apór que perdeu todos os casos no1ninais (CORREA DA SILVA, 1997; CALDAS, 2001) e da Língua Geraf
A1nazonica, na qua) o caso locativo te1n sido substituído pela pospos.ic;ao pé - -upé (TA YLOR, 1991 ), tendo ta1nbém perdido os de1nais casos do
TG, exceto o dati vo (RODRIGUES, 1996). Esses sao exe1nplos de Línguas
em que as reduc;oes, simplificac;oes e ni velamentos nao implicaram ou
corresponderam a 1norte das línguas, haja vista a vitalidade da LGA falada
pelos Baníwa e pelos Baré e a vitalidade do Ka' apór vizinhos dos Tetnbé,
cuja 1naioria ainda é rnonolingüe na língua nativa .

a
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É possível que as 1nudan9as observadas nas variantes tnenos conser-

vadoras do Tetnbé co1n respeito a flexao casual sejam resultado de atrito,
como a perda dos casos s ituacional e locativo difuso, ·1nas as detnais mudan9as que i1nplicara1n em redu96es, substitui96es e nivelamento podem
estar relacionadas ao a lerta feíto por HAMP ( 1989, p. 201) de que paradoxa hnente " quanto mais interferencia de contato nós vemos - dentro de
li1nites - 1na is aj ustamento, adapta9ao, longevidade, e salide nós podemos
esperar!". Co1n isso quero cha1nar a aten9ao para o fato de que as redu96es
aqui discutidas podem corresponder a u1n estágio ating ido que pennitirá as
novas gera95es garantir u1n pouco a continuidade. da língua Tembé, na medida e1n que ela se torna por Lim lado 1nais parecida co111 o Ka'apór, e1n
tennos de redu9ao en1 alto grau da 1norfologia fl exiona ! ori'g iúal e, por outro lado, tende a ficar cada vez 1nais analíticfl co1no o Ka'apór e co1no o
Portugues regional.
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Línguas a1nea9adas
Situa~ao

demográfica, condi~oes sociais e tipos de educa~ao
· bilíngüe intercultural
Klaus Zimmermann (Universidade de Bremen)
1 A META DA EDUCA<;ÁO BILÍNGÜE INTERCULTURAL

Atuahnente estan1os, segundo a class ifica~ao de Queixalós/ RenaultLescure (2000), na terceira época da história da educa9ao em áreas indígenas. Esses autores distinguem primeiramente a escola do monolingüismo
civilizador, que durou todo o período coloniál e a maior parte da independencia, até cer<?a da metade do século XX, e cuja finalidade era inculcar no
índio os valores da sociedade herdada da Europa, por rneio de urna assirnila9ao lingüística coercitiva "(9). E1n seguida, eles distinguem a escola do
bilingüismo civilizador, que surge a partir de meados do século passado.
Nessa fase, o procedimento consiste na introdu9ao, através da própria língua dos índios, de conteúdos alheios a cultura desses povos, e na sua utiliza9ao para facilitar a aprendizagern da Iíngua oficial, que acaba substituindo a língua original, o que leva, assirn, ao 1nonolingüis1no" ( 1O).
Há mais de vinte anos que em vários países da América Latina surgiu
o que chamam de escala do bilingüismo identitário, mais conhecida como
educa9iio bilíngüe e intercultural. Depois de 500 anos de política assirnilacionista nos países hispanofones e 300 anos no Brasil, as reivindica96es de
respeito as culturas e línguas ameríndias come9am .a se realizar. E1n muitos
países já existem bases leg is lativas. Na Co lombia, Bolívia, Peru e Equador
as constitui9oes ou legis layoes educativas preveem o respeito as culturas e
línguas indígenas. E etn abril <leste ano o parla1nento 1nexicano votou, corno conseqüencia da insurrei9ao em Chiapas e pela pri1neira vez na sua
história, urna le í indígena que oferece 1nais possibilidades de autonomia
cultural aos índios mexicanos (porém cabe acrescentar que os indígenas
nao aderiram a esta lei, alterada no final do processo parlamentar pelos
representantes dos estados federais no Senado).
També1n no Brasil já existem as bases legais. Na Constitui9ao Federal Brasileira de 1988, no capítulo VIII, art. 231 se diz: "Sao reconhecidas
aos índios sua organiza9ao social, costumes, línguas e tradi9ao e os direitos
sobre as terras que tradicionalmente ocuparn, competindo aUniao demarcálas, proteger e fazer respeitar todos os seus bens". Co1n respeito ao Ensino
Fundamental, concede "as co1nunidades ta1nbé1n a utiliza9ao de suas línguas rnaternas e processos próprios de aprendizagem" (CFB artigo 21 O,
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inciso 2, 1988). E o Ministério da Educa9ao incorpora ideais avan9ados no
campo pedagógico, e1n fonna de "Diretrizes para a Política Nacional de
Educa9ao Escolar Indígena", nas quais se diz: "a escola indígena tem como
objetivo a conquista da autonomía socio-econo1nico-cultural de cada povo
contextualizada na recupera9ao de sua 1ne1nória histórica, na afinnac;ao de
sua identidade étnica, no estudo e valoriza9ao da própria língua e da própria
ciencia" (MEC 1993: 12).
2 A SITUA<;ÁO DEMOGRÁFICA DAS LÍNGUAS INDÍGENAS NO
BRASIL

Os dados publicados .sobré a quantidade das Iínguas a1neríndias e de
falantes de línguas indígenas na América Latina nao sao 1nuito confiáveis e
geraltnente sao controvertidos. No Brasil ternos dados diferentes: o Ethnologue (2000) indica 311 .656 ind ígenas no, Brasil e1n 1995 e deles 155.000
(só a 1netade) áinda falan1 un1a língua aborígine. Lindenberg Monte (2000)
dá a cifra de 270.000 ind·ígenas, o que representa 0,2 por cento da populac;ao do país de 165 niilh5es de habitantes.
Das 234 Iínguas existentes no período colonial, 42 fora1n extintas e
agora sobran1 1.92, segundo as cifras do Ethnologue (2000). Franchetto
(2000: 171) conta 177 línguas indígenas brasileiras. Dessas línguas a 1naioria te1n n1enós de 1000 falantes, 27 te1n 1nais de niil falantes, 11 tem 1nais
de 5.000 falantes e só tres línguas ten1 n1ais de 15.000 falantes (o ·l\~1na
15.000 ' o Kaiwá 15.000. A língua 1nais nu1nerosa é o Kaingáng: Veiga,
•
2001: 113 indica 22 .000 falantes, o Ethnologue indica 18.000). Entao, no
Brasil, nos achan1os con1 tuna alta fragrnentac;ao de línguas indígenas, co1n
un1a proporc;ao quantitativa extre1nan1ente desfavorável e com urna alta
porcentagen1 de línguas co1n poucos falantes. Em geral, do ponto de vista
quantitativo, todas essas línguas devem ser consideradas altamente ameac;adas de extinc;ao.
Nao cornparti lho a idéia de que só o núrnero de falantes constituí um
fator de an1eac;a. Poden1 dar-se casos de línguas com 1nuitos falantes, amea9adas, e líng uas con1 poucos falantes, rnuito vitais, já que os fatores sociais
sao igualn1e nte decisivos. Por exe111plo, as grandes 1ínguas indígenas, o
quechua, o náhuatl, o ayrnara, o ·k ' iché, ta1nbé1n estao em perigo porque os
povos indígenas, pelo sistetna político e pelas fronteiras ad1ninistrativas,
nao co1npartilha1n urna estrutura étnica de povo ou de urna entidade estadual, n1as sao con1unidades isoladas politjca1nente, sociahnente e irnperativarnente, con10 pequenas tribos. Entao tan1bé1n os povos supostarnente grandes estao ern perigo. Do outro lado poden1os ver línguas pequen.as, cujos
1

Citas;oes segundo Monte (2000).
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falantes te1n urna identidade étnica e lingüistica forte, conscientes de defende-la con1 instru111entos adequados. Por exe1nplo, achamos no Ethnologue
(2000) un1a infonnayao 111uito interessante: Bárbara Gri1nes indica tainbém
o grau de alfabetizayao dos indígenas brasi leiros. Alé1n disso, distingue
entre alfabetiza9ao na língua n1aterna e alfabetizayao na segunda língua, a
portuguesa. Essas indica95es podem ser pouco confiáveis no que diz respeito a cada caso e 1nuito deficientes na totalidade, já que deriva1n de esti1na95es (nao de contagens), sobretudo de colaboradores do SIL, e nao se indica nenhuma classifica9ao do grau de alfabetizayao. Porém, o resultado é
surpreendente: reg istra-se um grau s ignificativo de alfabetiza9ao em língua
1naterna em 30 línguas indígenas do Brasil (o que·nao excluí que nao exista
tainbé1n en1 outras línguas, as quais o colaborador da SIL nao ten1 acesso;
sabemos, por exe1nplo, que com respeito as línguas Kaingáng e Kaxinawá
ta1nbé1n existe1n a educa9ao indígena e con1 éla um certo grau de alfabetiza9ao).
Tabela l:
Porcentagem de alfabetiza9ao dos indígenas brasileiros (tonte: Ethnologue 2000)
0
Número abs.
de alfab.
/o de alfab.
Língua
de falantes
m Lt
em L2
450
10-30
37
Apalaí
5-1 o
15-20
Apinayé
800
Asuriní
191
1
5
Bakairí
570
1
15-25
Banawá
70
1
5
Boróro
850
10-30
15-25
·ouajajára
10.000
30
30
10-30
Guaraní, Mbyá
5000
15-25
Hixkaryána
500
30-60
25-50
Ja111amadí
195
60-100
75-100
Jarnará
150
5- 10
5-15
Kadiwéu
1.200
1-5
25-50
Kaiwá
15.000
5-10
15-25
1700
Karajá
70
1-5
Kayabí
800
111enos de 5
4 .000
Kayapó
5- 15
5-10
Maxakalí
728
37
37
2

É lamentavel que a obra mais conhecida enquanto a cifras das línguas do mundo

seja tao pouco contiável.
3
A organiza9ao em forma de tabela é minha. No Ethnologue as informa9oes se
encontram integradas nos parágrafos respectivos de cada língua.
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Nambikuára (Sul)
Palikúr
Paumarí
Rikbaktsá
Sateré-Mawé
Suruí
Suruí do Pará
Tenharim (345)
Terena
Urubú-Kaapor
Waurá
Wayampi
do A1napari
Xavánte

5-10

.

900
800
700
800
9.000
800
140
345
15.000
500
240
350

10-30
5-10
12
10-30
menos de 1
10-30
20
6
1-5
10-30

5-15
25
15-25
15-25
5
15-25
menos de 5
15-25
80
6
5-15
menos de 5

8.000

10-~0

25-50

-

Esses dados, se ben1 que aproxirnativos e incompletos, deixarn urna
visao otirnista. A rnaioria dessas línguas te1n menos de 1.000 falantes, poré1n os seus falantes parecem a.presentar urna porcentagem encorajantemente alta de alfabetiza9ao nao só ern portugues, 1nas também na língua indígena. O alto grau de alfabetlza9ao ern língua indígena no Brasil é ainda
111ais s ignificativo quando cornparamos com algumas das línguas indígenas
corn rnuitos falantes dos paises hispanofones . Segundo os dados de Ethnologue, só urn 1% de falantes do quéchua de Ancash do Peru sabe escrever a
•
sua 1íngua, e 15 a 25 o/o sabe escrever o espanhol. No México, entre os otornís da Serra, ta1nbérn só 1 % sabe escrever a língua materna contra 40 %
que sabem comunicar-se pela fonna escrita na língua nacional. Porém,
ten1os que len1brar outra vez que os dados referentes a alfabetiza9ao no
Ethnologue sao incornpletos. Por exernplo, no México, só sao indicados os
alfabetizados otornís da Serra para o grupo rnaior, para os otomís do Vale
do Mezquital, que é o grupo 1nais a.culturado, nao é oferecida nenhuma
.'
cifra. Outra cifra que charna a aten9ao e dúvida é a que é dada para os 1nachiguenga no Peru (urn povo amazonico que tern entre 6 e 8 mil falantes):
deles, 30 a 60 % seriam a lfabetizados na Iíngua materna (e apenas 25 a 50
% ern espanhol).
Ta1nbé1n é controvertida a infonna9ao sobre o nú1nero de línguas.
Por exernplo, no México, o Ministério de Ed uca9ao Pública (SEP) dá a
cifra de 56 línguas indígenas; lingüistas do Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) conta1n 77, e o Ethnologue (2000) registra 290.
Sabernos que a cifra depende do que se considera Iíngua e dialeto. Essa
diferen9a, porém, deve-se as grandes línguas indígenas como o náhuatl, o
zapoteco, o oton1í. Enquanto o ministério mexicano toma o zapoteco, o
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i1áhuatl e o oto1ní cada un1 cotno urna só língua, o Ethnologue distingue 53
línguas diferentes do grupo zapoteco, 26 línguas do grupo náhuatl e 8 línguas do grupo otorní. Essa situac;ao nao· pode servir de rnodelo pa_ra o caso
brasi leiro. No Brasil, cada língua indígena tern tao poucos falantes que a
variac;ao regional nao alcanc;a urn grau tao forte para se poder falar de línguas diferentes. Ne1n sequer o Ethnologue distingue - a parte poucos casos - diferentes línguas con1o1nes1no non1e. Entao a cifra indicada quanto
ao núrnero de línguas deve ser bastante confiável.
O nún1ero de falantes de línguas indígenas ta1nbé1n varia alta1nente
no contexto latino-a1nericano. Ternos línguas corno o quechua que conta
co1n rnais de 6 1n ilh5es de falantes, o náhuatl co1n ·rnai s de 1 1nilhao, o oto111í cotn 280.000 falantes no México, e diferentes línguas 1naias na Guaternala, corno o k' iché, ta1nbé1n con1 rnais de 1 1nilhao de falantes. Da 1nes1na
fonna, a proporc;ao de falantes indígenas ern rélac;ao a popula9ao inteira de
u1n país varia consideraveln1 ente. Na Guate1nala, a proporc;ao pode ser
quase a 111etade; no México, 8% (INEGI 1993); na Bolívia, 60% (López,
2000). Por que estou enun1erando essas cifras que o leitor provaveln1ente
conhece? De urn lado a situac;ao do Brasil parece alta1nente desfavorável.
Con10 disse Lindenberg Monte (2000), que conta 42 rnilh5es de ind ígenas
na Arnérica Latina e 400 línguas indígenas: 50 % das 1ínguas indígenas da
A1nérica Latina sao fa ladas no Brasi 1, 1nas 99,5 o/o de todos os falantes de
línguas indígenas se encontrarn nos países hispanofones e das Guianas, e
apenas 0,5 % no Brasil. Mas a situa9ao tal vez nao seja ta.o dra1nática: outros contam entre 1200 e 2000 línguas a1neríndias apenas na Arnérica do
Sul (cf. Key 1979: 12). Se ternos a 1neta de oferecer a cada povo indígena
tfln a educa9ao bilíngüe e intercultural, segundo o cálculo de Monte (2000),
o Brasil teria a tarefa de elaborar uns 50 % dos diferentes 1nétodos e rnateriais didáticos neste setor, o que significa ta1nbé1n un1 50% da pesquisa
1ingüística necessária con10 ponto de partida dessa empresa. Segundo o
cálculo de outros, constituirí a só urn 15 a 1O %. É verdade que, 111es1no
sendo o Brasil o n1aior país da An1érica Latina e con1aeconon1ia1nais forte
e dinamica, contando ta1nbé1n con1 a colabora<;ao e ajuda de lingüistas de
fora, será un1 trabalho gigantesco. Alérn d isso, segundo o Ethnologue, só de
urn a 111i nori a de línguas já dispomos de descri95es suficientes. Franchetto
(2000: 171 ), que conta 177 línguas indígenas brasileiras, apresenta u1n quadro provisório da docu1nenta9ao:
Total de líng uas
Línguas com boa docu1nenta9ao
Línguas co1n algu1na docu1nenta9ao
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177 (160 na Arnazonia)

34 (2 8 na A111az6nia)
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· l Línguas sen1 docu1nenta9ao

l 23

Atualn1ente ten1os apenas 34 línguas con1 Lllna boa docu1nenta9ao,
que possa servir de base para o ensino da língua (dentro do contexto da
educa9ao bilíngüe e intercultural) e que possa satisfazer u1n nível co1nparável ao de Lnna escola pri1nária européia ou brasileira. A situa9ao parece
entao pouco encorajante. Mas o futuro parece nienos fatal, se considerarn1os a quantidade dos trabalhos e1n curso. En1 1995, segundo o levanta1nento de Franchetto (2000: 170), cerca de
pesquisadores fazia1n estudos de
1ínguas a1neríndias brasi le iras, e parece que nos últin1os anos está au1nentando o n(11nero de lingüistas indigeni stas. Pórétn, nao deve1nos acreditar
que ter Lnna boa docutnenta<;ao lingüística basta para co1ne9ar a educaiyao
bilíngüe e intercultural. A docun1entaiyao lingüística é apenas u1n dos 1nuitos requisitos . Quero 111encionar só algu1Ís mais. Precisamos ta1nbém de
gramáticas contrastivas e gra1náticas pedagógicas.4 Utn professor bilíngüe
nao pode ele mesmo fazer a sua própria gra1nática contrastiva. 5 Ta1nbén1
nao pode1nos oferecer as gra1náticas escritas pelos lingüistas, que segue1n
cada u1n L11na escola específica da lingüística, e que te1n que observar aspetos academicos diversos, aos alunos, que sao 1neninos indígenas. Precisa1nos alén1 disso de conheci1nentos de psicología da aprendizage111 da língua
1naterna (escrita) e da segunda língua específica de nieninos de culturas
aineríndias.
Alé1n disso, o conceito que ten1os de escola e do que se passa nela é
um conceito desenvolvido no contexto da cultura ocidental. O alto grau de
fracasso escolar de 1neninos indígenas en1 todo o inundo nao é só un1a conseqüencia da escala aculturadora e ass in1iladora, nias tan1bé1n u1na conseqüencia do estilo da escola, do estilo do ensino, da falta de criar u1na escola
adaptada ou, 111elhor dito, brotada da própria cultura indígena. Jsso parece
urna contradi9ao, e con1 certeza é tuna contradi9ao, 1nas é u1na contradic;ao
do processo real e histórico, nao de pensamento. A situac;ao do contato
colonial e pós-colonial, ass i1n con10 do colonialis1no interno, que afeta os
povos indígenas exige a valorizac;ao das línguas e culturas a1neríndias a
partir de providencias para un1a política e um planeja1nento lingüístico. O
- reconhecimento disso é un1 reconhecirnento influenciado por un1 1nodelo da
4

Cf. Zi1n111ermann ( 1999: l 63ss.).
Só quero dar co1no exemplo um fato recentemente be1n estudado, a forma de
referencia espacial. No portugués ternos urn siste1na deitico baseado na proxi1nidade dos interlocutores, e em algumas línguas há um sistema absoluto baseado nos
pontos cardeais, diferente do siste1na indo-europeu.
5
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cultura ocidental, sejain os antropólogos e lingüistas intelectuais da cultura
brasileira, ou sejan1 representantes dos 1nes1nos povos a1neríndios.
Entao, o que -deve1nos fazer é o ensaio de criar tuna escola indígena,
que seja t11na 1nistura de experiencias ocidentais com necess idades da cultura indígena, cuja fo nna 1nuda constante1nente, segundo os reconhecimentos
obtidos pelos estudos sobre as culturas e línguas de cada povo. Dado o
nú1nero baixo de 1nuitos povos a1neríndios, deve1nos aceitar que os pesquisadores que produze1n esse saber, no sentido de p6- lo a disposi9ao, interag indo co1n os detentores e praticantes da cultura no futuro próxi1no sejarn
pesqui sadores e pesquisadoras nao nativos. No entanto, a escola bilíngüeintercultural deve, no futuro, gerar tan1bén1 pesquisadores nativos. Mas
te1nos que considerar que talvez e n1 alguns povos isso ja1nais ser possível.
3 DESEJOS E POSSIBILIDADES
Concorda1nos co1n 1nu itos li ngü istas e gente de cu ltura que lutam pelo respeito dos 'direitos hun1anos que a 1norte de línguas é u1n processo negativo para a humanidade e que te1nos que fazer todo o possível para ev itálo. Co1no já dissen1os, 1nes1no a Constitui9ao brasileira reconhece o direito
dos povos indígenas a t11na identidade própria e a tuna educa9ao que garanta a valoriza9ao da própria língua. Evitar a tnorte das línguas e revital izá- las
pressup6e todo um co1nplexo de 1nedidas. Utna delas consiste na escola
bilíngüe e intercu ltural. Quero salientar o tenno intercultural, porque parece
que en1 alguns casos o que se faz atuahnente· sob o non1e de educa9ao indígena na A1naz6n ia é todo o contrário de inte rc ultural, senao urna v io la9ao
das culturas indígenas.
Etn países de fala espanhola cotno o Peru e o Equador te1nos vários
a nos de experiencia co1n projetos e progran1as locais de un1a: nova pedagogía indígena, a etno-educa9ao. Neste caso trata-se de povos indígenas de
urn corpo quantitativo considerável: os fa lantes quechuas e ain1aras sao
popula96es co1n 1nas de 1 1nilhao de rne rnbros.
Te1nos que nos perguntar se para por ern prática essas tnetas educativas é necessária un1a 1nassa c rítica quantitativa de pessoas. Co1no ten1os
visto, a 1naioria dos povos ind ígenas do Brasil nao chegatn a tnais de 1.000
me1nbros. Ta1nbé1n os povos que conta tn até 5.000 1ne1nbros equivalern a
pequenas aldeias no resto do inundo. Pers iste a pergunta, até que ponto urna
popula9ao deste ta1nanho pode produzir o saber e os conhec itnentos sobre a
sua cultura e líng ua das quais falan1 as diretrizes do M EC: Sejatn privilegiados, os índios, corno os pesquisadores de suas próprias línguas, história,
( ... ) "alfabetizadores ern suas línguas 1naternas, e corno escritores e redatores de rnaterial didático-pedagógico e1n suas línguas rn aternas; professores
de portugues co1no segunda língua e redatores de 1nateriais didático-
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pedagógicos em portugues "(MEC 1993: 21 ). Estou inteiran1ente de acordo
co1n essa 1neta político-educativa, n1as ten1os que nos perguntar e1n que
tnedida isso é possível.
A experiencia do desenvolvirnento da lingüística e de outras ciencias
no inundo ocidental nos ensina que, en1 geral , essas forain criadas e1n sociedades urbanas que apresentan1 u1n certo grau de divisao de trabalho, per1n itindo a certas pessoas dedicar-se ao trabalho intelectual, deixando-lhes o
te1npo livre suficiente para conte1npla9ao. Isso nao ocorreu e1n contextos de
sociedades de ca9adores ne1n ern aldeias agrícolas. Nao obstante, os pavos
a1neríndios, pela história colonial e pós-colonial, com exce9ao de alguns
casos parciais (por exemplo as cidades de Quetzaltenango na Guate1nala e
Juchitán no México), os indivíduos ainda se encontran1 11un1a etapa agrícola
ou de ca9adores e pescadores. Por isso é alta1nente importante que no Brasi I, já exista1n experiencias da educa9ao bílíngüe e intercultural con1 pavos
indígenas de popula9ao reduzida, p.ex. o progran1a da Co1nissao Pró-Índio
do Acre entre os Kaxinawá, urn povo que vive dos dois lados da fronteira
do Brasil cotn o Peru, e que te1n, segundo Monte ( 1996), 3 .500 falantes,
segundo o Ethnologue (2000), 1600 - 2000, e do lado brasileiro 777. Os
Kaxina\vá estao e1n contato co1n os nawa, no1ne por 1neio do qua) se refere1n aos brancos, desde o início do século XX, e há certa acultura9ao. Entre
os Kaxinawá do lado brasileiro está senda executado u1n progratna de educa9ao indígena autogerido desde 1983, cotn a assessoria de antropólogos,
lingüistas, pedagogos, geógrafos, 111aten1áticos e historiadores ( cf. Monte
1996: 26).
Interessante1nente, no Ethnologue nao se indica o grau de alfabetiza9ao dos Kaxinawá do Brasil, só para os do Peru (5-1 Oºl o na língua n1aterna
e 5 - 15 % na segunda língua, que deve ser neste caso o espanhol). Poré1n,
nutn te1npo de quase 20 anos de etno-educa9ao, o grau de alfabetiza9ao na
parte brasileira deve ser bastante alto. Nao obstante, para desenvolver urn
currículo an1plo que cubra todo u1n ciclo escolar te1n-se que criar algumas
condi9oes. Entre estas, sao necessários recursos hu1nanos para produzir os
conteúdos escolares provenientes de cada cultura indígena, e urna quantidade suficiente de professores capazes de exercer esse tipo de pedagogia
para produzir livros de esca la, jogos de aprendizagem, etc. O exen1plo do
progra1na da Co1nissao Pró-Índio do Acre 1nostra os bons resultados dos
esfor9os dos professores indígenas, 1nas ta1nbém as dificuldades de elaborar, na prática, un1 currículo para esse tipo de educa9ao bilíngüe e intercultural com 40 professores indígenas e1n 1996 e 11 assessores de fora da con1unidade. Ten1os testernunhos de outras experiencias de educa9ao indígena, por exe1nplo nos Kaingáng, Kura-Bakairí, Parecí, Natnbikwára, lrantxe,
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no Parque de Xingu, entre outros (cf. D' Angelis/ Veiga 1997, Veiga/ Salanova 200 l ).
Tudo isso ta1nbé1n 111ostra que a educac;ao bilíngüe e intercultural é
possível tarnbérn nu1n povo reduzido, quando te1n u1n número suficiente de
pessoas indígenas conscientes da sua identidade étnica e cultural, e com
urna identidade projetiva forte .
TIPOS DE EDUCA<;ÁO BILÍNGÜE E INTERCULTURAL

Nao obstante, ternos ta1nbém . outros casos, povos indígenas com
1nuito 1nenos falantes e com tuna ide11tidade menos forte. Te1no que, no
futuro próxi1110, a educac;ao bilíngüe e intercultural en1 u111 .nível alto para
todos os povos an1eríndios nao seja t1111a 1neta realista. Depois de ter-se
conseguido que os governos aceite1n a educa<;aó bilíngi.ie e intercultural, e1n
princípio, te1110~ que del inear, co1n un1 espírito realista, as possibilidades
segundo cada caso e contexto. Assin1, te1nos que reconhecer que as condic;oes de UITI pOVO COn1 1 1nilhao e duzentOS n1il falantes sao diferentes das
cond ic;6es de u111 povo indígena de 50, de 500, de 5.000 ou de 15.000 falantes. Por essa razao deve1nos pensar, no futuro, ern tnna educar;ao bilíngüe
diferenciada, segundo a condic;ao demográfica, o estado de docun1entac;ao
da língua, e segundo o contexto social par1icular. Para isso proponho urna
tipología de diferentes graus de educac;ao bilíngi.ie e intercu ltural.
Tipo 1: Escola de ensino oral. Este tipo destina-se a povos cuja língua e
cultura tenha pouca ou nenhun1a docu1nentac;ao, que tenha poucos falantes, con1 o seu habitat e111 regi6es iso ladas, e con1 pouco c<3ntato
co1n o inundo lusofone. A nieta da escola é t1111a sisternatizac;ao do
tipo de ensino "natural", o que se cha1na non11aln1ente socializac;ao
no interior da corn unidade. Pode-se incluir alguns conteúdos "de fora", da sociedade do1n inante, se os 1ne1nbros os considerarern úteis.
O ensino da escrita nao é possível. A 1neta pedagógica consiste e1n
conscientizar os n1en1bros da sua identidade e fortificá-la. No nível
da fala pode-se fazer UITI programa especial de estÍITIUlO a producyao
de textos orais, no sentido de experimentar u1n prazer neste tipo de
atividade. O 1nétodo pedagógico é sobretudo prático e conscientizador, nao teóri co. Talvez seja possível comec;ar cotn este tipo de "escola" 1nais tarde, aos dez anos. O portugues é ensinado, na condic;ao
de que os me1n bros da co1nunidade o queirarn , como segunda língua,
porén1 só no nível oral (para evitar un1 a valorizac;ao desequilibrada),
co1n a cond ic;ao de ter urna 1netodologia de urn ensi no oral.
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Tipo 2: Escola de alfabetiza~ao fundamental. Este tipo requer u1na docu1nenta9ao ele1nentar que incluí u1n alfabeto, tuna graniática ele1nentar e u1n dicionário. Cabe dizer que u1n alfabeto apenas nao é suficiente. Para propor urna ortografía é necessária U[lla visao ele1nentar das categorías gramaticais que especifique, por exetnplo, o que é ·
u1na palavra, o que te1n que se escrever por separado ou junto, etc. A
nieta é o ensino de urna capacidade básica de escrever a língua niaterna. Depois de 3 ou 4 anos pode-se acrescentar o ensino da língua
portuguesa, prirneiro no nível oral e depois no nível da escrita.
Tipo 3: Escola bilíngüe elaborada. Incluí-se tudo do tipo 2, 111as sao acrescentados o ensino da graniática e a situa9a.ó · ~ociolingüística da
língua. No nível da língua niatern'!, tuna tneta é .o ensino de uni vocabulár,io, elaborado a partir de própostas de tenninologia, incluindo
palavras que refirani conceitos do mundo moderno. 6 Os requisitos
para esse tipo de escota sao urna boa docu111enta9ao da língua indígena e u1n progra111a prévio de elabora9ao tenninológica.
Tipo 4: Escola de letramento bilíngüe e intercultural. Aléni do que se
faz no tipo 3, a nieta desse tipo de educa9ao bilíngüe e intercultural é
uni ensino que pennite ao aluno o que se chanJa /etramento e1n duas
língt!as. fsso é unia cultura de leitura, de querer procurar infonna95es
pelo 111eio de textos escritos (da i1nprensa e da literatura) e o desenvolvi111ento da capacidade de produzir textos escritos científicos si1nples (provenientes da própria cultura, ou seja, antropológicos e pedagógicos), e textos escritos de tipo literário, existentes na cultura indígena no niodo oral (narra96es), 1nas adaptados a língua escrita (escritura).
Podenios i1naginar tipos ainda mas elaborados, 7 até a possibilidade
de u1na fornia9ao inteira até o exanie final do ciclo secundário, tudo seguindo a filosofía da educa9ao hilíngüe e intercultural. Mas creio que já
6

.

Nao tenho espa90 para discutir aquí o problema de criar neologismos com base
em material lingüístico autóctone ou aceitar e1npréstilnos .
7
Também, no contexto da A1nérica Latina outro tipo de educa9ao bilingüe e nao
intercultural, co1no no Paraguay, onde a língua guaraní nao é urna língua de outro
povo, senao a língua da maioria dmn povo único altamente bilingüe (guaraníespanhol) com urna distribui~ao de uso segundo contextos formais vs. infonnais,
meio escrito vs. oral, mas, até onde sabe1nos, de urna só cultura, além de casos
também interculturais dos indígenas daquele país.
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para cuniprir co1n as nietas da escola de letra111ento bilíngüe e intercultúral
preci sa-se de utn esfor90 considerável no contexto dos povos indígenas
brasileiros, levando e1n conta a sua quantidade e o nú1nero reduzido de
falantes de cada u1n .
Ta1nbé1n pode1nos itnaginar subtipos de cada tipo apresentado . Nesta
palestra que ro de ixar essa proposta assi111, ainda niuito aproxi1nativa. O
essencial para nii1n foi de1nonstrar que a meta g lobal " educa9ao bilíngüe e
intercultural" já nao é suficiente, e que precisa1nos de nietas e concep95es
niais refinadas.
.
Para final izar, quero n1encionar só algun~as das tarefas futuras que
tfün a lingüística, a sociolingüística, a psicolingüística e a lingüística aplicada ao ensino-aprendizageni, e a pedagogía pura. Alétn do trabalho i1nenso de descrever as 1ínguas indígenas, de criar. un1 alfabeto, .d e elaborar un1a
terniino log ia para conceitos novos e da elabora9ao de tuna língua escrita,
falta1n estudos sobre os efeitos do bilingüisn10 e sobre a digloss ia entre as
línguas indígenas e o portugues, tanto no nível lingüístico (interlinguagetn,
influencias do portugues na língua a1neríndia) co1no no nível ps ico-social
(dano da identidade étnica e pessoal), e estudos sobre a aquisi9ao da língua
1naterna, as condi95es e necessidades de co1nunica9ao nao-oral e1n língua
indígena, os estudos contrastivos de portugues e língua indígena, os estudos
sobre teorias contrastivas entre os indígenas nao-lingüi stas, as gratnáticas
pedagógicas, os estudos sobre o aprendizage1n da escrita da língua materna
e da segunda líng ua (portugues), a cria9ao de exercícios e estudos sobre
eficiencia deles no contexto culturar e social, de cada povo. Finalmente,
toda u1na línguo-pedagogia étnica, pois nao deve1nos acreditar que os me·ninos e nieninas indígenas se comportatn de nianeira igual a dos os 111eninos e 1neninas da cultura brasileira do1ninante, ou como 1neninos europeus
ou norte-anierica-nos brancas.
É verdade que tudo isso te1n custos. Mas o passado colonial que contribuiu para a situa9ao atual co1n a expropria9ao das terras aniericanas pelos
poderes co loniai s i1nplica a obriga9ao da parte nao indígena e nao exescrava da popula9ao brasileira e de todos os governos dos paises que, no
passado, se aproveitara1n do colonialis1no e ainda se aproveitarn da ordem
atual, para ajudar em fonna de finan9as e recursos hu1n anos .
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Tipo logia

Classificadores e forma~áo de palavras em línguas
indoamericanas
Angel Corbera Mori (Universidade Estadual de Campinas)
INTRODU<;ÁO
Os falantes das 1ínguas natura is ernpregarh diversas estratégias para
refletir o conheci1nento de seu rnundo através de seus próprios sisten1as de
con1unica9ao. U1na delas relaciona-se, por exen1plo, cotn a n1ane ira de estabelecer a categoriza~ao 110111 inal tned iante ó uso de niorfe1nas denon1 inados classificad.ores, corno ocorre corn aquelas línguas faladas en1 regioes da
Ásia, África, Oceania e das Arnéricas. Nessas línguas os referentes no1ninais sao c lass ificados e categorizados de acordo corn suas características .
sernanticas específicas (Senft, 2000). Seguindo a proposta de A llan ( 1977),
os classificadores sao definidos a partir de dois critérios básicos:
a) eles ocorre1n como rn orfemas na estrutura n1orfossintática sob detenn inadas cond i95es,
b) ' eles te1n significado, isto é, os classificadores denotam algu1na característica saliente ou atribu ível do referente ao qual urn non1e está
associado.
Dessa n1aneira, segundo esse autor, as línguas con1 classificadores
·d iferenciarn-se daquelas sen1 classificadores por: a) possuíre1n classificadores, b) a classifica9ao dos nornes segue as características inerentes das .e ntidades que referen1, c) e las se relacionarn co1n qualquer un1 dos seguintes
tipos: (i) línguas con1 c lassificadores nu1nerais, (ii) línguas con1 classificadores de concordancia, (i ii) línguas con1 classificadores predicativos, (iv)
línguas co1n c lass ificadores intra-locativos. Essa proposta ten1 s ido adotada
corno hipótese inicial de pesquisa para as línguas indígenas por autores
corno De rbyshire & Payne ( 1990), Aik he nvald, ( 1994, 2000) e Craig
(1986). Carlson & Payne ( 1989) observam que os genitivos nao foram considerados na tipolog ía sobre classificadores. Esses class ificadores, denom inados também relaciona is por Lichtenberk ( 1983), " occur in the gen itive
express ion in order to indicate possession of ce11ain noun s" (Carlson &
Payne, 1989: 88), eles costun1an1 aparecer e1n constru95es possessivas presos a n1 arca do possuidor, e nquanto semanticatnente c lassificam o ele1nento
possuído (Grinevald, 2000).
Aikhenvald (2000) reconhece que nao há un1a defini9ao unívoca en1
rela9ao ao conceito classificadores, o referido tenno é usado para definir
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un1 atnplo leque de 111ecanis1nos de categoriza9ao notninal. Os 1norfe1nas
classificadores que caracterizan1 os diferentes tipos de classifica9ao no1ninal sao definidos pelo seu estatuto gra1natical, grau de gran1aticaliza9ao,
condi95es de uso, significado, tipo de origetn, fonna de aquisi9ao e tendencias de seu desaparecitnento. Segundo Grineva ld (2000), a obriga9ao de se
reconhecer vários tipos de classificadores tern origem na interpreta9ao dos
lingüistas 9e· dados considerados de segunda rnao. Por exe1nplo, en1 estudos
de n1uitas·Jíngu"({s os chan1ados classificadores serian1, na verdade, 1nelhor
interpretadÓs,co1no' 1narcadores de classes 1101ninais (op. cit. p. 53).
As base; s~1v<anticas da ·c lassifica9ao no1ninal seguen1, e1n princípio,
as propos~as fevantaqas por- A llan ( 1977), a saber: a) rnaterial, b) configura9ao c) consisten~ü\,, d) ta1nanho, e) local iza9ao f) arranjo e g) quantidade.
De acordo cotn a ~interpreta9ao de Grinevald (2000), as propriedades (a-d)
e, possivelmente, (e),,. seria in efetiva1nenté características dos classificadores. A categorla sen1antica local iza9ao (e) parece ser tuna característica das
línguas da fa1nília Guaykuru: Toba (Messineo, 2000) e Pilagá (Vidal,
1997), ta1nbé1n da língua Daw, fa1nília Makú, ( Martins, 1999).
A classifica9ao se1na ntica das classes notninais baseia-se nos protótipos se1nanticos, os 1ne1nbros periféricos dessas classes sao agrupados de
acordo co1n os princíp~os: a) domínio da experiencia~ b) 1nito e cren9a, e, c)
propriedade importante ( Lakoff ( 1986). Aikhenvald (2000) mostra que a
escolha de utn detenninado classificador pode depender ta1nbén1 das propriedades fonológicas e 1norfológicas do ·non1e.
E1n um recente artigo, Grinevald (2000) propoe u1na tipologia morfossintática dos ·c lassificadores, chatnando a aten9ao dos lingüistas de can1po para tuna interpreta9ao 1nais acurada dos classificadores das línguas
indígenas. Seguindo os aportes teóricos dessa autora, no presente trabalho
apresento dados de algun1as línguas indígenas faladas na An1érica do Sul
·que foran1 analisados co1no classificadores. A 1ninha hipótese na interpreta9ao desses dados é que eles seria1n, na verdade, tennos de classe e1n consonancia co1n a tipo logia sugerida por Grinevald.
0

l. CLASSIFICA<;ÁO NOMINAL NAS LÍNGUAS INDÍGENAS

Craig ( 1986), Derbyshire & Payne ( 1990) e Aikhenvald (2000) observa1n que os classificadores nas línguas indígenas su l-a1nericanas nao
podem ser tratados cotno unidades discretas, po is se comportam essencial1nente co1no ele1nentos 1n istos ou híbridos, isto é, utn 1nes1no classificador
pode acorrer em 1nais de u1n contexto. Na língua Pilagá, por exen1plo, "
classifiers constitute a hybrid syste1n which has properties of at least three
different types of classification : numeral classifiers, noun classifier,
genitive classifiers and verbal class ifiers" (Vidal, 1997). É co1nun1 tatnbém
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que os classificadores presentes nas línguas indígenas Sul-arnericanas funcionem co1no marcadores anafóricos no discurso, ou seja, quando faze1n
referencia a entidades nao 1nencionadas explicita1nente no Sintag1na No1ninal ou na senten9a na qual ocorre o classificador, mas e1n algutn outro lugar
do discurso. Assim, segundo Aikhenvald (2000 : 331 ), e1n Tariana (Arawák
do Norte) "classifiers can be used anaphorically in two discourse situations:
a) a participant is 1nentioned once, in the beginning of the narrative, and
then it is consistently referred to with the help of a classifier; b) a
participant whose identity is clear fro1n the context is only referred to with
the help of a classifier". Morfologicamente, os classificadores nas línguas
indígenas podem ter características tanto flexionais co1no derivacionais.
Payne (1990) mostra esse tipo de co1nportamento quando descreve os classificadores do Yagua (Peba-Yagua), 1nas, em, tennos da autora, a ambigüidade 1norfológica desses classificadores nao é idiossincrática do Yagua,
pois seria u1na característica geral "of classifier syste1ns in the Western
Amazon, as exemplified in Bora, Tucanoan languages, Preandine Arawakan languages, and Chayahuita (Cahuapanan)" (op. cit. p. 145).
Grinevald (2000) reto1na o tratan1ento dos classificadores focalizando principalmente as línguas indígenas da Amazonia. A autora enfatiza a
peculiaridade da tipologia do siste1na de classifica9ao nominal dessas línguas, pois elas 1nostra1n a co-existencia de siste1nas de genero e outros sistemas de classifica9ao norn inal, contradi~endo, dessa forma, a hipótese
inicial de Corbett (1991 ), segundo a qual a1nbos os siste1nas faria1n parte de
u1na única categoría. Os dados das línguas ainazónicas corrobora1n a hipótese que os s istemas de genero e de classifica9ao nominal devem ser conce, bidos co1no categorias independentes. De fato, a teoria morfológica de base
lexicalista 1nostra que as categorias gra1naticais de genero, classe nominal e
concordancia sao independentes urna da outra (Beard, 1995). Em suma, para
Grinevald os siste1nas das línguas a1nazónicas, partilha1n características de
classificadores, classes no1n inais e tennos de classe.
2.SISTEMAS DE GENERO E CLASSE NOMINAL

-

·t

Co1no ressalta Grinevald (op. cit.), os sistemas de genero e de classe
nominal foram considerados como processos de um mes1no fenó1neno
(Corbett, 1991 ). Urna das características do sistema de genero é que o 1narcador respectivo ne1n se1npre está visível no nome, 1nas ecoado em algu1n
outro elemento da ora9ao, dependendo da língua e1n questao. Há u1n consenso entre os estudiosos e1n reconhecer que o genero é u1na característica
das línguas estritamente fusionantes como aque_las do tronco lndo-europe u.
Beard (op. cit.), em sua análise das categorias gramaticais, considera q ue o
genero nao pode ser considerado co1n9 categori~ de classe no1ninal ne1n de

306

Atas do I Encentro Internacional do GTLI da ANPOLL

concordancia, pois esta llltiina opera, 1nuita v'ezes, en1 casos de conflito
entre genero e classe notninal. Assi1n, nesse sentido, o tenno genero, aplicar-se-ia, de forn1a 1nais restrira, para a categoria natural, ou seja, para as
diferen9as de sexo entre os seres vi ventes (cf. exe1nplos do Russo citados
por esse autor). A categoria gramatical Classe No1n inal é detern1 inada "arbitrariatnente" pela gra1nática de tuna língua, enquanto "o genero" faz referencia as classes naturais de sexo (Beard, 1995: 104). Os non1es. agrupados
em classes non1 inais fazen1 parte das gra111áticas de sisten1as tipican1ente
"exóticos", co1no as línguas da fa1nília Bantu, que considera1n de cinco até
vinte classes 1norfológicas (Craig, 1994). Para Grinevald (op. cit.), a identifica9ao dos siste1nas de classe no1n inal é de sun1a. in1portancia para descri9ao desse tipo de siste1nas de classifica9ao nas línguas a1nazónicas, pela
rica diversidade classificatória que elas apresenta1n .
3. TERMOS DE CLASSE E A CLASSIFICA<;ÁO NOMINAL

Os tennos de classe sao niorfe1nas que participa1n dos processos de
forma9ao do léxico de urna língua. De acordo cotn Grinevald (op. cit.), a
diferen9a entre os niorfe1nas derivacionais e os tennos de classe que participa1n no processo de con1posi9ao ne1n se1npre foran1 esclarecidos, sendo
a1nbos rotulados co1no "classificadores". Dourado (2001 ), na sua análise da
língua Panará (Je), 1nostra que os ele1nentos detenninantes da con1posi9ao
seriatn interpretados co1no tennos de ~lasse e nao con10 classificadores
propriatnente ditos:
(1) Panará (Je, Brasil; Dourado 2001: 207)
a)

b)

e)

kia - k~
(fruto-termo de classe)
p~ri - k~(pau-termo de classe)
pe - k~
(branco-termo de classe)
p~ri - so(pau- tenno de classe)
pakua - so
(banana-termo de classe)
kwati - so
(buriti-termo de classe)
s~w - st
(coisa-termo de classe)
mo - si
(1nilho-tern10 de classe)
tu - si
(capim-termo de classe)

'

casca '

'canoa'
'vestido'
' folha'
' folha da bananeira'
' palha'
' semente '
'1nilho '
'arroz'

Co1no se observa nesses exen1plos (a-e) do Panará, os 1norfe1nas {k~} 'invólucro ', {-so} 'folha' e {-si} 'sen1ente' sao considerados co1no
termos de classe, portante, sao 1norfe1nas derivacionais que participa1n. da
forma9ao de palavras dessa língua. Grinevald (op. cit.) esclarece que o
do1n ínio se1nantico rnais co111un dos tennos de classe relaciona-3e con1 o
307

Atas do I Encentro Internacion al do GTLI da ANPOLL

mundo etnobotánico, setor no qual as línguas especificam as diferen9as
entre árvores e frutas mediante processos de cornposi¡yao ·do tipo: Xfruta/redondo vs. x~árvore/ longo-ríg ido.
Línguas indígenas arroladas inicialinente co1no possuindo classificadores fariam uso, na verdade, de termos de classe. Nesse sentido, os 1norfe1nas vistos como classificadores na língua Chayahuita (Cahuapana, Hart
1988) seria1n, pelos paran1etros tipológ icos apresentados e1n Grinevald,
termos de classe relacionados com a morfología derivacional dessa língua
Exemplos:
(2) Chayahuita (Cahuapana, Peru; Hart 1988)
a) {-te} 'estendido ', ' amplo '
kirika - te?
' papel usado ' , ·plástico ·
kirika
'caderno ·
panka
'gr,ande ' panka-te?
' tábuaámpla' , 'am plo '
yanko - te?
· grinalda', 'coroa,
yanko
. 'flor'
b) {-i?} ' líquido '
na?ne - rin
iya - rin
onka - rin
sho?sho - rin

, láonri mas,
'chorar' na?ne - i?
' urin a'
' urinar '
iya - i?
'sudar'
onka - i? 'sudor'
' leite'
' mamar ' sho?sho - i?

e) {-ro?} 'coletivizador' (emprega-se na classifica9ao dos ecossistemas
segundo o tipo de p lanta existente num Jugar)
shi?shi?
' milho'
shi?shi? - ro?
' milharal'
' pequi'
shipi - ro?
' pequizal '
shipi
'ci pó'
tashapi
tash api - ro?
' cipoal'
' bambuzal'
pikira
' bambu ' pikira - ro?

Como se observa, esses sufixos e1n (a, b, c ), e outros citados co1no
classificadores no Diccionario Chayahuita-Castellano (Hart, 1988), nao
seriam verdadeiros classificadores. Eles tern a aparencia de serem 1norfe1nas derivac ionais, pois co1no o próprio Hart afinna "algunos sustantivos se
derivan de verbos, de adjetivos ou de outros sustantivos mediante varios
sufijos y raíces clasificadores y nominalizadores" (op. cit. p. 260).
Outra língua indígena, o Bora (Huitoto ), apresenta urna riqueza
1norfológica de fonna¡yao de palavras cotn 1narcadores que Thiesen ( 1996)
os denomina classificadores. Segundo eta, " los clasificadores son sufijos
que se refieren a personas, ani1nales y cosas. Tienen rnucha importancia en
el idio1na bora porque se emplean en la fonnaci ón de muchas palabras'· (p.
161). Alguns exemplos se podem ver a segu ir:
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(3) Sora ( Huitoto, Peru; Thiesen, 1996)
a)

{Í1nia-}

Í1niá - abe
Írniá
- alle
,,
imiá - jtétsi
Ímiá - jtépi

'justo ', ' bom ' Forma base para derivar
qualificativos animados, é urna raiz presa que
necessariamente recebe um " classificador" para formar urna palavra:
'o bom (homem ou animal macho): masc.sg. '
'a boa (mulher o animal femea): fem . sg.'
'os bons (homens ou animais machos): tnasc. dual'
' as boas .(1nulheres e animais fe1neas): fem. dual'

Adj·

Os qual ificativos inani1nados fonnatn-se corn os "classificadores"
que caracterizan1 se1nantica1nente as fonnas das coisas as quais se referern,
,
corno no exen1plos de (b):
(b)
,,
imiá - áhe
:'
., ,
1m1a
- awa
,,
imiá - wáá - cu
Í1niá - wá - hji

'o bo1n / a boa (árvore ou planta) sg.'
'o bom I a boa (facao, rnesa, tábua, banca) sg'
'os bons / as boas (tábuas, mesas, facoes, bancas)
dual'
'os bons I as boas ( tábuas, rnesas, facoes) plural'

Outro conjunto de 111orfemas é co111posto de "classificadores" de bases verbais que funcionam con10 nominalizadores. Exemplos:
(c)
ávohóóve
avóhoó - u
te - avóhoó - u

' cobrir-se'
'algmna coisa qu~ está coberta'
'isso (que está) coberto'

cádsudsúúve
cadsúdsúu- u
í-cadsúdsuú-u

'ficar encolhido'
'algu1na coisa que está encolh ida'
'isto (que está encolhido)'

ivohóóve
ivohoó-u

'deitar-se boca abaixo '
' alguma coisa que fica boca abaixo ·

Bases nominais caracterizadas sernanticamente como [-concreto] ao
recebere111 determinados "classificadores" se transformam e1n nomes concretos e adquirindo as fun96es de ' instrurnental '. Exemplos:
(d)
waajácu 'conhecimento'
acúúve
'assento'

waajácu - háámi 'livro'
acúúve - wa
acúúve - íheyu
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caatúnu

'escrita'

caatúnu - ííhyo
' lápis'
caatúnu - háam i
'caderno '
'quadro negro'
'caatúnu - wa

O Resígaro (Arawák do Norte) te1n sido descrito ta1nbé1n co1no língua que usa classificadores. Segundo Ali in ( 1976), ern Resígaro "classifiers
indicate the shape or other inherent characteristics of anything that rnay be
referred to by a noun. Most classifiers 1nay be added to a wide range of
. noun ste1ns, n1odifying the rneaning accordingly" (p. 152). Alguns dados
sao citados a seguir:
'
(4) Resígaro (Arawák, Peru; Allin, 1976)
a) {-bábú} 'que pertence a tuna determinada coisa':
hii?pa - bábu
'médias'
pé - CL
híveu - bábú
'travesseiro'
cabe9a - CL
b) {-gú} ' longo e plano'
ké - gú
'dedo da 1nao'
1nao - CL
hii?pá-gú
' dedo dopé '
pé
- CL
va?a - gú
' facao '
faca - CL
~oe?khoóts í - gú 'remo'
remo
- CL
e) { -hí} 'redondo e plano'
kopáagí?aamí
' dinheiro (de papel)' , ' cédula'
' moeda (metal), ' dinheiro '
kopáagi - hí
haádú
'tartarugas'
'tartaruga terrestre'
haáda - hí
bo?otá - hí
' prato'
hípo - hí
'terra', 'mundo'
d) {-pí} ' líquido (contável)'
Jakoo?gí?ó
' banana'
Jakoo?gí?ó - pí
'bebida feíta de banana'
i?dú
' beber'
'u1n drinque'
i?doótsi - pi
' olhos'
-ÍJ.lÍÚ
' lágritnas'
ÍJ.l i - pi
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e) {-?aanú} .' líquido (nao contável)'
- i?nhnú
'1namila'
i?n í - ?aanú
, leite ·
nanáaná?nó
· abacaxi '
nanáaná? - ?aanú 'suco de abacaxi '

Os dados do Resígaro, como nos casos das línguas Chayahuita e Bora, 111ostran1 que os 1norfe1nas tratados co1no classificadores nos trabalhos
citados, poderian1 ser reinterpretados co1no tennos de classe, participando,
nesse aspecto, da 111orfologia derivacional da língua.
Finahnente, línguas da fa1nília Tukano sao consideradas por diversos
autores co1no sisten1as orientados para o uso de classificadores. Contudo,
Rarnirez ( 1997) questiona esse consenso ·'dos pesquisadores, pois para ele
os cha1nados classificadores en1 línguas Tukano nao sao tais, u1na vez que
"nao denotan1 nenhu111a característica inerente da entidade a qual o no1ne
independente associado se refere. Denota1n unica1nente urna qualidade
daquela entidade. E1n conseqüencia, nao podem operar nenhu1na reparti9ao
de nomes e111 classes nom inais, o que é a propriedade fundamental dos classificadores" (op. cit. p. 237). É principaltnente nos trabalhos de Brüzzi
( 1966) e Barnes ( 1990) que determinados morfe1nas sao interpretados como
classificadores nas línguas Tukano. Os dados a seguir ern (5) rnostram exemplos de 111orfe1nas que o autor Brüzzi' cataloga co1no classificadores:
(5) Daxseyé ou Tukano ( ~ri.izzi, 1966)
a) {a::::; ga} 'indica algo arredondado e caracteriza o singular'
kax 1pe - a
' olho'
kax 1pe - ri
' olhos'
1
1
su1nü - a
' u1nbigo'
sumü - pa
' un1bigos '
'si-(g)a ' nádega'
b) {boa} {pi. bopa} ' indica reuniao de determinados vegetais ou extensao
co1n detenninadas plantas, como cana, 1nilho, bananeira
e palmeiras':
a?'ra" - boa
'canavial ,
a?'ra11 - bopa
'canaviais '
o'ho - boa
'bananal '
o'ho - bopa
'bananais '
111
a"'re - boa
'pupunhal'
a re - bopa
' pupunhais '
c) {koro} {pi. korori} 'indica alguma coisa aconcavada ou escavada:
ki 'pu - 1to - koro 'peda90 (aconcavado) de panela'
o'ho - koro
'casca aconcavada de banana'
1
o ho - korori
' cascas aconcavadas de bananas'
'casca de bananeira ·
o'ho - ílo - koro
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baa ri - koro
1
sifí fí - koro
1
wa mü - ka - koro

' cocho para comida'
' bebedouro (cocho para beber)'
'o cóncavo da mao '

p) {to } {pi. tofí } 'significa cacho de fruta ':
o 1ho - to
a11 ?re - to
bex'ta - to
o?'se - to

'cacho de banana '
'cacho de pupunha'
' cacho de tucum '
' cacho de cucura'

Cotno foi d ito, Rain irez ( 1997) em seu estudo siste1nático sobre a fala dos Ye'pá-n1asa (Tukano) coloca en1 debate a deno1ninayao de classiftcadores de 1narcadores como aqueles citados e111 5 (a-d). Segundo o aütor,
os ' non1es qep~nd.entes ' "sao verdadeiros lexé1nas e nao 1norfen1as gran1aticais ou suftxos-vetb'ªis
. Cha1nando estes lexe1nas de no111es dependen/es
o
deter111ináveis
Oti
"ÓlOnOS, refutare1nos ta1nbé111 a de1101ninayaO de
,,
"
'classiftcadores' por estes lexe1nas nao operarem nenhu1na divisao dos
nomes en1 classes.nóminais" (p. 99).
0

_.,,,,

Considerayoes ftnais
Os. dados apresentados neste trabalho foram considerados
iniciahnente con10 classiftcado~es por seus autores respectivos. O estudo de
Ra1nirez ( 1997) sobre Iínguas Tukano e a · reinterpreta9ao tipológica dos
classiftcadores proposta por Grinevald (2000) abre1n o debate para un1
estudo 1nais acurado desse tópico. DesJtJnaneira, os exe1nplos que citei
·aci1na seria1n reanalisados co1no te.rtnos de classe, os 1nes1nos que
participatn da fonna9ao das palavras, ou seja estarian1 dentro do
co1nponente lexical das Iínguas respectivas. Os tennos de classe na
deftniyao de Grinevald sao diferentes dos classiftcadores, pois estes sao
morfe1nas livres que se situarn num sintag1na no1ninal, i1nediato ao núcleo
no1n inal n1es1no ou dentro das fronte iras do sintag1na 110111 inal
paralela1nente cotn outros detenn inantes do 1101ne. Dixon ( 1986) ta1n bérn
observa que os classiftcadores no1n inais sao lexemas, que pode1n ser
incluídos co1n o notne e1n detenninados contextos sintáticos, "noun
classifters are always free fonns . A classifter will occur in the saine noun
phrase as the noun it qualiftes but it is always a separate constituent, never
fonning a 1norphological unit with the noun" (op. cit. p. 106).
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Banco de dados e dicionários

Banco de dados e dicionários de línguas indígenas:
um exercício da diferen~a
Marília Facó Soares (Museu Nacional/UFRJ, Brasil)
_ Leopoldina Araújo (Universidade Federal do Pará)

Na sua proposta original, esta apresenta9ao ·continha, ao lado da apresentai;ao e discussao das posturas relacionadas a constituii;ao de bancos
de dados e a elabora9ao de dicionários, a.' apresentac;ao ·e discussao de aspectos técn~cos tan1bé1n relacionados a esses dois tópicos, bancos de dados
e dicionários. No presente 1no1nento, esta1nos trabalhando critica1nente
sobre os aspectos técnicos de dois progran1~s para banco de dados propostos corn a perspectiva de pennitir o registro de dados de línguas indígenas:
o DICO, prograrna disponibilizado, nos anos 90, por Marc THOUVENOT,
do CNRS; o SHOEBOX, conhecido prograina do SUMMER INSTITUTE
OF LINGUISTICS (SIL) que encontra larga receptividade entre lingüistas
corn diferente orienta9ao teórica e política. Tan1bé1n está no nosso horizonte urna análise dos aspectos técnicos de óutros progra1nas, entre os quais o
prograrna/os progra1nas que serve/servern ao projeto DOBES (Doku111entation Bedrohter Sprachen), institucionaltnente vinculado ao Max-Planck
lnstitute for Psycholinguistics, en1 Nij111egen. Considerando o te111po desta
apresenta9ao, optarnos por centrar a abordage111 dos dois tópicos que nos
ocupa111 - bancos de dados e dicionários - na questao das posturas que
·11ies sao subjacentes. Para isso, va1nos retornar a distini;ao entre léxico,
dicionário e dicionarizar;ao - distini;ao que, proposta inicialtnente por
Soares já há algu1n te1npo 1, nos parece crucial para a questao da postura a
ser rnantida na questao da elaborai;ao de dicionários. Levando en1 considerar;ao grupos indígenas específicos (os Tikuna e os Parkateje), ta1nbém
varnos aqui falar de variai;ao lingüística, u1n te1na que nos parece crucial
para a construi;ao de u1na base de dados de atnplo alcance lingüístico. E
varnos finalizar colocando alguns pontos que nos parecem capitais para a
constituii;ao de bases de dados e elabora9ao de dicionários para línguas
indígenas.

1

Ver SOARES ( 1996, 1999).
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1: LÉXICO, DICIONÁRIO E DICIONARIZA<;ÁO:
UMA DISTIN<;ÁO NECESSÁRIA

No final dos anos o itenta, a prin1eira autora <leste trabalho idealizou
urna proposta de dicionariza9ao de fonnas lingüísticas aplicada a urna língua indígena específica: o Tikuna, 1íngua tonal e considerada corno isolada.
No quadro dessa proposta, foran1 apresentadas e di scutidas tres palavras de
irnportancia capital para a con1preensao da própria proposta: léxico, dicionário e dicionariza9ao. A prirneira palavra, léxico, se refere ao conhecirnento internalizado que os falantes tem do universo de palavras constituído em
sua própria 1íngua, ou seja, ao conhecin1ento que abarca as palavras da
língua, suas diferentes acep96es, a regularidade a· elas subjacente, seus diferentes usos, suas possibilidades de en1prego sintático, as correspondencias
que entre elas se estabelecern. A segunda palavra, dicionário, está vinculada
diretarnente a existencia de urna pe9a rnateria~ que, segundo o 1nodo corno é •
construída, pode refletir aspectos do léxico. A últirna dessas palavras, dicionariza9ao, serve para operar un1 deslocan1ento: a enfase que, ern geral,
recairia sobre o dicionário con10 pe9a rnaterial passa a ser colocada no processo que <leve cultninar con1 a elabora9ao de urn dicionário. O processo, a
pe9a rnaterial a ser produzida e o que ela irá refletir con stituíarn (e constituern até hoje) urn terna a inda nao plenarnente desenvolvido ern projetos de
lingüística voltados para línguas indígenas brasileiras e nao sabernos ao
certo se o 111esn10 se dá para línguas indígenas de outras partes da Arnérica
Latina. No caso da proposta e111 questao, a grande novidade estava no próprio processo de dicionariza9ao, que afeta a pe9a n1aterial (o dicionário) e
que tornaría possível ao dicionário refletir mais forternente aspectos do
'léxico. No que diz respeito especificarnente ao processo de dicionariza9ao
entre os Tikuna, foi tornada a decisao de envolver urn conjunto específico
de falantes - os professores Tikuna - , devendo-se essa decisao a alguns
111otivos, que explicitan1os abaixo.
o pri111eiro esteve relacionado a tentativa de envolver, no processo
de dicionariza9ao, urn grupo e111ergente de saber especializado. En1 sociedades e111 que nao há un1a co111parti111enta9ao do saber, ou ern que essa
cornparti1nenta9ao apenas recente111ente con1e9ou a se fazer sentir corn a
introdu9ao, por for9a de tuna dada situa9ao histórica, de urna área de saber
2
especializado , nao parece fácil aliar o próprio saber especializado ao sentirnento cornun1 de aquisi9ao de produtos culturais pelo grupo, sobretudo
quando tal saber vern de forado grupo. Nesse últitno caso, o produto cultural obtido pennanece co1no u111 dado externo para aqueles que, ern princípio, deveriarn rnan ipulá-lo. No caso específico dos professores Tikuna,
2

Es.tarnos aqui pensando ern professores indígenas·.
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envolvé-los signiftcaria, de un1 lado, lidar co111 a en1ergéncia de u1n saber
especializado e, de outro lado, contrabalan9ar o saber realizador que ve1n
de fora (relacionado aos pesquisadores) con1 aquele que, sendo interno ao
grupo, ganha paulatinan1ente a possibilidade de se ver refletido de un1 ponto de vista analítico, já que os professores nativos - por fon;a da categoría .
a que passarn a pertencer - sao cada vez ·1nais levados ao exercício da
análise, seja essa lingüística ou nao. Os saberes assi111 contrabalan9ados
ten1, entao, a possibilidade de trazer - para o grupo de falantes nativos
participantes do processo - , o senti1nento da aquisi9ao da pe9a n1aterial
produzida (o dicionário ), tendo e1n vista que esses 1nes1nos falantes passa1n
a ser fundan1entaln1ente seus elaboradores e seus 1nanipuladores prin1eiros.
O segundo 1notivo para envolver os professores Tikuna no processo
de dicionariza9ao residiu nas próprias possibilidad.e s de participa9ao efetiva
dos falantes n~tivos. No quadro da proposta de dicionariza9ao para a língua
Tikuna, de~1-se aten9ao especial a explicita9ao do que se considerou ser
"a9ao que fala con1" (ver Soares 1996, 1999). No espa90 deli1nitado para
essa a9ao, fora1n apresentadas as possibilidades de participa9ao efetiva dos
falantes nativos, tendo sido feitas algun1as coloca95es sobre o atnbito do
próprio dicionário a ser elaborado. Confonne painel trac;ado no corpo da
proposta de Soares - painel esse que pennitiu esboc;ar o perfil do dicionário de língua 1naterna e do dicionário bilíngüe - , evidenciou-se o fato de
que os dicionários bilíngües de línguas ocidentais to111a1n o dicionário-tipo
de língua 1naterna co1110 u1n tnodelo que 'tennina por ser atualizado de .111aneira 1nais restrita. Para os dicionários que envolvetn línguas indígenas,
ficou clara a ausencia de un1 padrao a ser seguido, havendo variac;oes na
fonna do dicionário, na sele9ao dos vocábulos, na escolha das entradas, na
constitui9at> dos verbetes. O 111odo co1no foi concebida a participac;ao dos
Tikuna na elabora9ao de un1 dicionário - 111odo diverso daquele que predotnina no cenário desse tipo de produ9ao para línguas indígenas - cria a
expectativa de que, do processo de dicionarizac;ao, venha a resultar u1n
dicionário de ambito 1naior do que o que é habitualtnente encontrado na
esfera das línguas indígenas. No caso do dicionário fruto do processo de
dicionariza9ao, devido as concep95es a ele subjátel1tes, é possível haver:
a)deftni95es; b)tratainento de categorías; c )trata111ern:o da variac;ao nos usos
lingüísticos; d)trata1nento de aspectos gra111aticais; tratatnento da ho1noní1nia, polissemia e paronítnia; e) atenc;ao a sinonítnia; f) atenc;ao a pronúnc1a·
' Co1no o dicionário assi1n concebido - e que é fruto de u111 processo
de dicionariza9ao - está també1n sendo entendido corno o lugar que acolhe, alé1n de listas de signos já construídos, a possibilidade· de visualizac;ao
das regularidades lexicais e do estabelecimento de correspondencias, o
o
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dicionário també1n confere visibilidade as correspondencias entre sentidos,
entre fonnas e entres padrees 1nelódicos (no caso do Tikuna, algo bastante
iinportante, já que ·a 1íngua é tonal).
A participaiyao que efetiva1nente ve1n tendo os Tikuna no processo de
dicionarizaiyao se encentra historiada e1n diversos relatórios escritos por
Soares, os quais aborda111, principahnente: o trabalho co1n textos; o processo de retirada de palavras do texto pelos falantes nativos e a sua inser9ao no
dicionário; a categoriza9ao da altura (pitch), o entendimento das rela9oes
gramaticais; a constn19ao dos verbetes. Se o histórico e os detalhes da participa9ao dos falantes nativos nao vao ser inteiran1ente trazidos para esta
apresenta9ao, un1 ponto relativo a essa participa9.ao, nq entanto, será trazido
para cá. Esse ponto diz respeito ao papel do falante nattvo. En1 nenhurn
1no1nento da proposta de Soares é possível haver apenas o lingüista con1 o
seu conjunto de dados e o recurso pontual a falantes nativos corno fornecedores de dados ou opinioes para un1 lingüista construtor de un1 dicionário.
Ao contrário: por várias raz5es levantadas no corpo da proposta de Soares,
é necessário adotar o ponto de vista de·que, e1n todos os don1 ínios - 1nes1110 naqueles que aparenten1ente constitue1n u1n campo apenas do lingüista,
os falantes nativos co111parece1n con10 pesquisadores, colaboradores ativos,
isto é, corno construtores e autores e1n todas as instancias do processo, que
vao desde a coleta e transcri9ao de textos (sele9ao e trata1nento das fontes)
até a estrutura9ao/ constru9ao dos verbetes Algo que só é possível porque,
de acordo coma proposta, a pe9a material e1n constru9ao (o dicionário) está
necessaria111ente ligada as duas concep9oes que, fundan1entais, operam no
a1nbito da proposta e1n foco: as concep9oes de léxico e dicionariza9ao. Sao
·essas concep95es que pennite111 u1na participa9ao, e1n igualdade de condi9oes, do falante nativo e que conferem arnplitude ao dicionário. A1nplitude
essa que se torna ainda rnaior, quando incluída no processo a varia9ao lingüística.
2- V ARIA<;ÁO LINGÜÍSTICA: A ÁREA TIKUNA COMO UM TODO E
UM PROJETO PARA ALÉM DA ÁREA TIKUNA

A necessidade de estudo da varia9ao lingüística já é de longa data
reconhecida. No caso de nlodelos gerativos, esse reconheci1nento foi 1nais
tardio, rnas ne111 por isso se encentra 1nenos be1n justificado. Assin1 é que,
no quadro da teoria gerativa e1n suas versoes nlais recentes, o estudo da
varia9ao lingüística se tornou tuna necessidade bem justificada porque, se
por u1n lado sao os Princípios compartilhados por todas as línguas, por
outro lado reside1n justatnente nos . Paran1etros as possibilidades de
alternativas 1ingüísticas, ponto a parttr1do qual pode ser abordada a varia9ao
lingüística.
\..
.'
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Nesta apresenta9ao, os tópicos relativos a·varia9ao lingliística·encontra1n-se associados a detenninadas línguas an1azónicas: o Tikuna (língua
isolada e considerada na integralidade de sua área) e o Parkateje (fan1ília Je,
tronco Macro-Je).
A língua Tikuna é fa lada por un1a nu1nerosa populavao (cerca de
25.000 indivíduos) distribuída por tres países (Brasil, Peru e Colótnbia) e,
se considerado o lado brasileiro, constituí o maior grupo indígena do país,
sendo que o nú1nero de co1nunidades ascende, no Brasil, a 117 aldeias contidas e1n 25 áreas encontradas en1 8 1nunicípios do estado do A1nazonas a 1naior parte ao longo/ nas proxi1nidades dorio Solitnoes. A primeira autora (Soares) estudou diretan1ente essa língua: e1n duas dessas áreas: a área
Évare 1 (aldeias Belé111 do Soli1n5es, Vendaval e Ca1npo Alegre3 ) e a área
Nova Itália (aldeia Canin1aru4 ). · O que alcan9a1_n os co1npreender sobre a
língua, os trabalhos que produzi1nos e 0 contato que ·tetnos co1n falantes
provenientes ·d e diferentes pontos da área Tikuna5 pennite1n-nos 1idar en1 melhores condi95es ·- co1n o estüdo da varia9ao lingüística. No caso
Tikuna, para o início desse estudo, está sendo considerada cotn especial
'
aten9ao a área cha1nada de Evare
l. Localizada nos 1nunicípios de Sao Paulo de Oliven9a e Tabatinga (estado do A1nazonas), essa área congrega ao
todo 47 aldeias6, reunindo 1nais da 1netade da popula9ao Tikuna no Brasil.
No caso do Parkateje, a situa9ao é bastante diferente daquela encontrada entre os Tikuna. O povo Parkateje vive na Terra Indígena Mae Maria
(1nunicípio de Bo1n Jesus do Tocantins), sudeste do Estado do Pará (A1na3

Essas aldeias situain-se entre aquelas densainente povoadas, sendo os seguintes
os dados relativos a sua populafYao: Belém do Solimoes - 4300 indivíduos; Campo
Alegre - 2085 indivíduos; Vendaval: 1120.indivíduos (cf. ATLAS DAS TERRAS
TI CUNAS).
4
Ainda de acordo co1n o ATLAS DAS TERRAS TICUNAS, a aldeia Canimaru
aparece com mna populafYaO de 204 indíviduos.
5
Os contatos que te1nos co1n falantes originários de diferentes pontos da área Tikuna sao derivados do trabalho de assessoria lingüística que realizainos para fins
de colabora'Yªº na fonnafYaO de professores Tikuna.
6
Dessas 47 aldeias, apenas u1na é apontada como contendo populai;ao Tikuna e
Kokama (aldeia Bananal, com 319 indivíduos ao todo). E somente mna aldeia é
considerada como constituída inteiramente de populafYao Kokama (aldeia Barreirinha, com um total de 115 indivíduos). Essas duas aldeias sao praticamente contíguas.
Os índios Kokama ou de origem Kokama que conhecemos pessoahnente sao
falantes de Tikuna, e nao de Kokama. No entanto, ainda nao realizamos um levantamento co1npleto sobre a possibilidade de ·uso da língua Kokama no interior da
área Tikuna como um todo.
·
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· zónia brasileira), agora7 etn duas ~ldeias, tuna no Kn1 30, outra no Ktn 25.
É utn povo que, no século XIX, dividiu-se e voltou a reunir-se na segunda
111etade do século XX, vivendo há pouco de 1nais de quarenta anos na atual
Terra Indígena. A língua dessa comunidade, dialeto do Timbira (fan1ília
Je), ainda é falada na con1unidade, porétn a língua portuguesa ven1 sendo
adotada dotn inantetnente pelas gera~5es 1nais novas.
~
A popula9ao, que hoje (dados da pritneira tnetade"de 1001) é de cerca de 450 pessoas, tem diferentes origens. Há re1nanes.centes dos tres grupos resultantes de brigas internas, do século XIX e início do século XX 8, e
há ainda seus descendentes, que alc.an9a1n já a quarta gera9ao, devido ao
fato de o casatnento das 1neninas se dar quase se1npre n0.)1~ício da adolescencia. Há, tan1bén1, pessoas de. outras etnias: rnulheres Te,1no~, aí chegadas
pelo casan1ento con1 ho1nens qóe saíran1 aindajovens e pera.1nbularan1
pres,,.
tando servi9os e1n contatos corn popula95es indígenas arredias, retornando
cornunidade ~ios últi1nos vinte/trinta anos; 1nulheres Gaviao Pykobie de
A1narante/Estado do Maranhao, e Karajá, casadas con1 jovens da cornunidade, que visitaratn sua aldeia etn busca de esposa, há dez/quinze anos
atrás, quando havia poucas 1no9as disponíveis para o casa1nento; n1ulher
Guaraní, que aí chegou ern visita a urna parente que fora instalada cotn seus
tres filhos pequenos na aldeia Gaviao, pela FUNAI, na década de 70 e aí
casou. Ta1nbén1 rnulheres brancas, que vive1n casadas co1.n 1nen1bros da
cotnunidade, processo que atualinente se acentua e está sendo já objeto de
discussao política dentro da aldeia.
A situa9ao acima descrita se explica de certo 1nodo pelo fato de, em
co1npensa9ao por i1~vas6es reiteradas de seu território, os Parkateje teretn
recebido indeniza96es que lhes propiciaran1~ tuna aldeia con1 confortes da
vida urbana, tais con10 energia elétr.i ca pennanente, água de po90 artesiano,
tratada e encanada, antenas parabólicas, eletro-don1ésticos e - ultin1a1nente
- telefone privado e público. De tudo isso resulta urn quadro de agressao a
língua e a cultura tradicionais, que enseja urn processo de discussao política, partindo de Ul11 princÍpÍO COITIUITI as diferentes gera96es - ·"É preciso
continuar a falar a língua e reafinnar a identidade indígena" - e que, ao
1nes1no tetnpo, ainda nao chegou a utn (!Onsenso quanto operacionaliza9ao
para a consecu9ao do objetivo pretendido. Utna idéia está be1n clara, entre' C'

a

a

A separa~ao con1e9ou no final do pritneiro semestre de 2001.
Turma do cocal, tunna da montanha - que sao os parkateje (povo da parte baixa),
tecnica1nente falanqo, por terem ocupado a jusante do rio Tocantins - e os
kyikateje (povo da parte alta), retirados de sua terra, próximo a Imperatriz, Maranhao (a montante do río) e transferidos nos anos 60 para a atual Terra Indígena
Mae Maria.

7

8
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tanto: a atitude de os pais ·usarem apenas a língüa .parkateje para fa lar co1n
as crian9as pequenas, é fundamental para garantir a sobrevivencia do idioma dos antigos.
A situa9ao de bilingüismo na co1nunidade permite caracterizar segmentos de falantes 1nonolígües, segmentos que usa·m o portugues co1n forte
interferencia da língua tradicional, do ponto de vista fonético-fonológico e
sintático e outros em que essa influencia vai progressivarnente tornando-se
nao 1narcada. Neste quadro sociolingüístic.o, vive-se un1 1novi1nento de
resistencia e busca de recupera9ao da língua tradicional na comunidade,
que se traduz na demanda feíta ao final dos anos 80, por urna Escola dentro
da aldeia, corn vistas ao resgate dos conheciinento.s tradicionais e a reafir1nacao da identidade indígena. Essa Escola, que funcionou durante cinco
anos, em caráter experimental 9, foi oficializada
como Escola Indígena de
,
Ensino Fundamental Peptykre Parkateje e hoje atua co1n os cursos de 1ª a
8ª. série, tendo professores da co1nunidade, para a 1ªa4ª série e professores
de Belétn, para a 5ª. a 8ª série.
Há diferen9as básicas entre a situa9ao Tikuna e a situa9ao Parkateje.
A língua Tikuna é ampla1nente falada em toda a área Tikuna por urna
popula9ao numerosa que 1nanté1n intercurso no interior de sua área, que é
extensa. No que diz respeito its aldeias que se encontram do lado brasileiro,
o uso intensivo da língua por urna popula9ao numerosa nao chega .a ser
amea9ado pela proximidade de cidades (quando é o caso) ou mes1no pela
convivencia cotn falantes de outras línguas no interior da própria áreá
Tikuna: nas aldeias, esses outros falantes sao m inoritários e acabam por se
submeter a realidade Tikuna, razao pela qual, talvez, nao representem urna
a1nea9a do ponto de vista lingüístico'º. Já a língua Parkateje, falada por utn
grupo numericamente menor de indivíduos, vive um quadrO' de agressao,
sendo que seus falantes integram um movimento de resistencia e busca de
recupera9ao ~a Iíngua tradicional na comunidade.
Se, por um lado, a situa9ao em que vivem os Parkateje configura um
quadro de agressao a língua e a cultura tradicionais e, se por outro lado, á
9

De 1990 a 1994 funcionou a Escola em Regime de Convenio Parkateje, ministrando a segunda parte do Ensino Fundamental (5ª. a 8ª. série).
10
Por exemplo, em Belém do Solimoes (urna das aldeias densamente povoadas),
há u1na família dos chamados " civilizados" que aí vive há longo tempo (família
Tenazor). Um dos membros dessa família se casou, muitos anos atrás, com urna
Tikuna. O filho nascido dessa uniao (José Tenazor) - hoje um homem maduro - .
é falante nativo de Tikuna, possuindo o portugues como segunda língua.
Com rela~ao a presern;a de índios Kokama ou de origem Kokama na área Tikuna,
ver nota 6.
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·situa9ao Tikuna mostra um quadro de uso extensivo e intensivo da língua,
as diferen9as das duas situa96es apontam, no entanto, para tima saída política que passa necessariamente pelo uso e estudo da língua - aí incluído o
estudo da língua (e suas varia96es) pelos próprios falantes.
Do ponto de vista teórico, o caso Tikuna constitui um ca1npo fértil
para o estudo de varia9ao intralingüística, devido a extensao total da área
em que a língua é intensivamente falada e o elevado número de comunidades Tikuna. O caso Parkateje também permite o estudo da varia9ao intralingüística, além de permitir o estudo da varia9ao interlingüística, devido ao
quadro sociolingüístico descrito anteriormente. Assim, tanto no caso Tikuna quanto no caso do Parkateje, pode ser conte1nplado o estudo das possibilidades/ dos limites d~ varia9ao lingüística - algo bastante ünportante do
ponto de vista teórico. No caso Tikuna e no caso do Parkateje, o estudo da
varia9ao lingüís~ica poderá lidar nao só corrí a varíai;ao dialetal de. pronúncia - em qu.e semelhani;as no léxico e na gramática convivem com diferen9as em determinados pontos da estrutura fonológica e da interface fonologia/sintaxe - , mas também coma variai;ao em termos de possibilidades
gramaticais, quando diferentes op9oes de estruturas sao aceitas em urna
mesma língua 11 • E ambos os tipos de variai;ao 1nantem vínculo estreito com
a idéia de varia9ao translingüística possível. Cabe registrar que a busca da
varia9ao translingüística possível nao é urna exclusividade dos gerativistas.
E1n Kato (1998), é tecido um interessante paralelo entre funcionalistas e
formalistas (esses últimos identificados, po'r equívoco, como gerativistas 12),
a partir do entendimento do funcionalismo em suas diferentes perspectivas.
De acordo com Kato ( 1998), " ... paralelamente aos formalistas, há funcionalistas que procuram a varia9ao translingüística possível (os universais do
uso da língua) e funcionaHstas que procuram determinar as causas da varia9ao intralingüística." Com a ado9ao da varia9ao lingüística - quer em um
quadro gerativista, quer em um quadro funcionalista - , fica1n enriquecidos
os estudos lingüísticos, aí incluído o estudo do léxico.
Do ponto de vista político - ou das a96es políticas que envolvem o
lingüísti"co - tem-se a oportunidade da amplia9ao - em larga escala - da
base de dados da qual os próprios falantes indígenas, além de estudiosos e
outros interessados por línguas indígenas, podem/poderao lancar 1nao. É
bem verdade que urna amplia9ao da base de dados pode ser alcan9ada
quando estudiosos apenas consultam informantes, colhem informa96es. Por
A propósito de varia~ao dialetal e varia~ao em termos de possibilidades gramaticáis na ótica gerativa, ver, por exemplo, Lemle (2000).
12
O equívoco aqui se deve ao fato de haver um funcionalismo formal, como reite, radamente Iembram
lingüistas funcionalistas.
,
11
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exemplo, quando, na coleta de dados, o pesquisador nao-nativo recorre a
urna utilizac;ao cornbinada de fonnulários/questionários, de entrevistas, de
produc;oes espontaneas, como narrativas, conversas entre os falantes nativos, discursos públicos. A diferen9a aqui está em que - do modo como
estamos concebendo a amplia9ao da base de dados - essa a1nplia9ao passa
necessariatnente pelo lugar construído para ser ocupado pelo falante nativo.
Retomando um ponto que está no início desta apresenta9ao - quando fala1nos do processo de dicionarizac;ao entre os Tikuna - , os falantes nativos
comparecem, no que esta1nos propondo, como pesquisadores, colaboradores ativos, isto é, co1no constnitores e autores. Assim, voltando a falar da
coleta de dados e utilizando co1no exe1nplo o uso· de entrevistas, há outras
possibilidades a esse respeito. Por um lado, as entrevis.tas podem ser elaboradas junta1nente com falantes nativos, de modo ·a se ter um quadro da movi1nenta9ao dos falantes nativos no interior das áreas indígenas e do seu
contato com a sociedade envolvente, alé1n do seu contato e interac;ao com
falantes de outras línguas indígenas. Por outro lado, as entrevistas podem
ser gravadas e conduzidas, na própria língua indígena, por falantes nativos,
sendo o material posteriormente estudado juntamente co1n diferentes falantes nativos. A amplia9ao quantitativa e qualitativa nos conjuntos de dados
obtidos possui u1n efeito itnediato e1n tern1os da documenta9ao de línguas
indígenas : com essa amplia9ao passam a ser cobertas áreas linguísticas
tnais amplas, havendo a oportunidade de constitui9ao de bancos de dados
que, suficiente1nente ricos, poderao, vir a ser utilizados para estudos de varia9ao e mudanc;a lingüística segundo diferentes vertentes teóricas Um outro efeito derivado dessa amplia9ao pode ter conseqüencias consideráveis .
do ponto de vista político e está entre os 1nais itnportantes: a ampla documenta9ao dos usos lingüísticos pode ter a participa9ao ativa das comunidades indígenas para que elas, enguanto sujeitos e também proprietárias da
docu1nenta9ao produzida, trace1n a sua própria história e tenha1n papel ativo na constru9ao de suas políticas. E é justamente esse ponto que nos devolve ao início da apresentac;ao e nos coloca <liante de alguns pontos que
nos parecetn capitais para a constituic;ao de bases de dados e elaborac;ao de
dicionários para línguas indígenas.
3- BANCOS DE DADOS E DICIONÁRIOS:
POR UM EXERCÍCIO DA DIFEREN<;A
Para nós, é bastante claro que - dada a sua natureza - bancos de
dados sao diferentes de dicionários, podendo a construc;ao de um dicionário
conter informa96es retiradas de um banco de dados. Ao mesmo tempo,
conforme o que expuse1nos, u1n dicionário deve ser resultado de um processo de dicionarizac;ao nos termos e1n que essa palavra foi por nós defini-
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dá e adotada. Também é claro que urna base de dados bastante ampla deve
permitir·o cruzamento de informa95es provenientes de diferentes campos,
de modo que um dicionário que dele fa9a uso possa.ser, entre outras coisas,
enciclopédico - um ponto que se deriva da nossa proposta. Isso faz supor
que um banco de dados, além de bastante amplo, deve conter u1na organicidade tal que permita ir além dos comentários que se podem acrescentar
em determinados campos. Exemplifiquemos esse ponto com um programa
específico: o DICO, mencionado no início dessa apresenta9ao. O programa
DICO é eficiente na medida em que apresenta a possibilidade de armazenar
informa95es de ordem lingüística, .antropológica e histórica, permitindo
ainda a tradu9ao para diferentes línguas e assegurando tarnbém urna área
nao editável automatica1nente, ern que o pesquisador pode arquivar informa95es, derivadas de observa9ao pessoal, que nao devarn em princípio ser
veiculadas, mas que lhe permitem interpretar fatos de orde1n político-social,
sern trair a confian9a do povo corn quem está trabalhando. Para urna adequa9ao desse programa específico aos propósitos que estamos aqui veiculando, seria necessário nao só ampliar as linhas que se pode1n cruzar no
interior de cada ficha relativa a urna entrada do DICO (urna tentativa que
come9amos a ensaiar), mas também alargar e estruturar o que no programa
consta como campo para comentário - o que poderia colocar o programa
na rota de um banco de dados de amplo alcance. Com esse exernplo, queremos dizer que ·uma base dados c;ieve ser bastante ampla e que u1n dicionário que dela fa9a uso pode ser enciclopédico. Tarnbérn queremos dizer que
o programa que servirá a base de dados deve ser caracterizado por urna
organicidade que seja capaz nao só de associar campos e categorías relevantes do ponto de vista de áreas do conhecirnento, mas tarnbém de incorporar a ótica nativa - ótica que tarnbém é produtora de conhecirnento e
que, assim senda, lida corn categorías que convérn conhecer e explicitar.
Lernbramos ainda que, concebendo-se que o pesquisador possa ser urn nativo, também ele deve participar das decis5es relativas ao programa corn
que se construirá o banco de dados. Com isso, queremos dizer, por fim, que ·
o processo de dicionariza9ao - concebido corno estando relacionado a
produ9ao de dicionários - pode encontrar um seu correspondente no processo de constitui9ao de um banco de dados. Certamente, esse é um desafio, mas se o enfrentarmos juntamente com os indígenas, isso fará toda a
nossa diferen9a, porque estará senda dado um passo que vai além da constru9ao de bancos que servem a conserva9ao da heran9a'cultural e a manipula9ao por cientistas, já que esse banco poderá incorporar o dinamismo que
costuma caracterizar todas as culturas.
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Educa¡yao

U ma escola na aldeia - os Parkateje assumem o trabalho
Leopoldina Araújo (Universidade Federal do Pará I SEDUC-PA)

l. QUEM_SÁO E ONDE ESTÁO OS PARKATEJE

A Comunidade Indígena Parkateje, que vive na Terra Indígena Mae
Maria, 1 cedida aos "Gaviao" em .1943 .pelo governo do Pará2, situada parcialmente no tnunicípio de Bo1n Jesus do Tocantins é formad~ por re1nanescentes de tres diferentes grupos resultantes da divisao de um grupo indígena, no fim do século XIX/ início do XX: os kyikateje (também chamados na
aldeia de "1nara1~haó", aludindo ao local onde se localizaratn após as brigas
internas), os akratikateje (gupo da montanha, ou de Tucuruí) e os parkateje
propriatnente ditos (grupo do Cocal, ARNAUD, 1975).
Encontramos indicai;ao do território ocupado por esses índios e1n alguns textos que descrevem a regiao no início do século. "Toda a margem
direita do rio Tocantins, desde abaixo da Cachoeira Itaboca, até os limites
do Estado do Maranhao, abrangendo urna área nunca inferior a 80 léguas
quadradas." Moura refere, ainda, a tentativa de contato feita por esses índios, em 1895, na boca do Tauary, "sec¡yao cotnpreendida entre o Murixizal
e a Praia Alta" (op.cit.: 2 14). Paternostro (1945:135-6), diz estar esse povo
"nas vizinhan¡yas da confluencia Araguaia-Tocantins" com cerca de 500
pessoas e refere a urna carta do Governador do Maranhao, Paulo José da
Silva Ga1na, que penn ite su por ten ha se dado o contato dos gavioes cotn os
brancos, no Maranhao, por volta de 1817. Em sua disserta9ao de mestrado,
Iara ·Ferraz apresenta um 1napa do território de perambula¡yao tradicional
·
desse povo e assinala a atual área da reserva.
Em 1974 havia duas aldeias nessa área, a época chamadas "Ladeira
Vermelha" e "Trinta", onde 1noravam respectivemente o grupo do Maranhaol para ali trazido em 1970, e Krohokrenhum e sua turma, para ali trazido em 1966. Em ambas aldeias havia em torno de 50 pessoas. Na aldeia
de Krohokrenhum a língua portuguesa já era bastante usada, em bora as
crian¡yas de cerca de l O anos falasst:tn .ainda correntemente a língua dos
pais - eles me disseram que, certos de que estavam acabando, já nao punham nome indígena nas crian¡yas - na Ladeira Yennelha todos eratn
1

I:imitada pelos igarapés Flecheiras e Jacundá, afluentes da margem direita do
curso médio dorio Tocantins (CED1, Povos indígenas do Brasi l, nº 8, 1985)
2
Decreto-leí 4 .503 de 28/ 12/ 1943
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1nonolíngües, apenas o chefe colocado pela FUNAI, Kinare, falava portugues e entrava e1n coritato com o mundo exterior.
Em 1975, conduzido pela antropóloga Iara Ferraz teve início um Projeto de Auto-gestao, que permitiu aos gaviao administrarem a venda da
castanha, até entao em maos da FUNAI. Eles ficaram felizes e - depois de
tanto tempo sem realizar suas celebra96es - fizeram a festa do Hak (Gaviao), que é urna das metades rituais (a outra é Pan - Arara).
No início da década de 1980, como indeniza9ao pela passagem das
Torres de energia elétrica de Tucuruí sobre o local da aldeia (marginando a
. rodovia) foi construída urna aldeía redonda co1no as tradicionais, mas em
alvenaria, a cerca de urn Ktn. da rodovia, no lado oposto ao da aldeia. (Agora, sob as torres, está localizado o cemitério). Kroh5krenhum resolveu
chamar os tnaranhao para se juntarem aos do 'frinta, o que permitiria refor9ar os antigos costurnes, recome9ar a realízac;ao dos ciclos rituais. Assim
foi feito e finalmente até 1983 os restantes de Tucuruí tiveram de se mudar
para lá, devido a inundac;ao de suas terras.
Desde o primeiro semestre do corrente ano, se dá mais urna vez a divisao de duas aldeias, dentro da Terrada comunidade. Esta segunda aldeia
está sendo erguida no Km 25, onde já funcionava a "granja", um Projeto
de cria9ao de frangos, que a Associa9ao Indígena Amjiptar Kaxuwa ali
desenvolvía, dando trabalho e remunera9ao a um grupo de jovens da comunidade. Nela est~o residindo até o momento Pepkrati (Zeca) e sua esposa
kupe, jovens "casadinhos" da turma do Maranhao (kyikateje) e alguns kupe
e tembé que já ali residiarn ocupando-se da granja. Diz-se (nao visitei ainda
o 25) que utn sobrinho 1nesti90 do chefe, agrónomo, que se casou com a ex1nulher de um de seus filhos ta1nbém veio ali residir. o momento é de certa
tensao na co1nunidade, pois houve u1n desentendimento entré o Chefe e
Pepkráti, o Secretário da Associac;ao, entre que1n havia urna forte relac;ao
de amizade e confianc;a. Por enquanto, tanto Mamae Grande, como Paiare·e
Harxáre (Matias), mae e innaos de Zeca - a turma de Tucuruí -assim
como todos os velhos kyikateje continuam na aldeia de Krohokrenhuem,
mas a informa9ao e de ser o chefe um kyikateje mais velho, Kykyire, que
mora ainda no Trinta e o vice-chefe o jovem Kuwexere.
2. GENESE DA ESCOLA NA COMUNIDADE
Na aldeia, desde 1~74 foi ·instalada urna "Escola" da FUNAI para as
crianc;as e jovens, época tendo como professora a esposa do Chefe de
Posto. Desde entao funcionou essa escala de primeira a quarta série, com
professoras da FUNAI. Ein 1989, Krohokrenhum solicitou a instalac;ao de
urna escota de 5ª. a 8ª. série na aldeia, para evitar a saída dos jovens, que já
estavain indo estudar ein Marabá, inclusive sua filha mais velha. Do segun-
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do semestre desse ano até junho do ano seguinte houve discussao 1nensal
com ·os jovens candidatos a esse curso, coordenadas por 1nim e por Iara
Ferraz, eni reuni5es "de pátio". Desenvolveu-se a reflexao do por que e
como essa escola deveria ser instalada na aldeia, desde o conteúdo até a
confec9ao dos móveis, inspirada em urna "sala de aula" que Kruwa, um dos
jovens 1nais velhos, que veio a se casar co1n a filha mais velha de Króhokrenhum, havia instalado no "acampamento", onde os velhos se reúnem
para jogar flecha e estar a vontade. Havia quatro longas mesas, co1n bancos
de um e outro lado, o que propiciava a organiza9ao tradicional de fonna9ao
de grupos com um "chefe" e do trabalho conjunto, pois enquanto para nós a
resolu9ao de u1n exercício soziilho é .valorizada, na visao parkateje tudo o
que se faz sozinho é errado, se1npre se trabalha com um co1npanheiro.
Alguns depoimentos exemplificam o p~nsamento dos jovens a respeito da instala9ao da Escola:
Questao: Por que tem de ter matéria de kupe e de parkateje?

Jokümti (Nego): Cada dia que passa vai 1nudando .as coisas ...
Miriti:

A gente está esquecendo o parkateje, 1nas tá procurando
le1nbrar; se a gente só estudar parkateje, lá na frente vai
ser en ganado pelo branco, entao é preciso conhecer [o
portugues e de1nais disciplinas] para se defender e se
organizar.

Iracema:

Precisava ter aula de parkateje todo día na aula.

Kruwa:

Nao é preciso ter aula todo dia, é preciso al unos participarem da co1nunidade, como as conversas no pátio.
Esse Projeto de Educa9ao foi criado em convenio da CVRD co1n a
Comunidade e a Secretaria de Educa9ao do Estado e previsto para um período de cinco anos (1990 a 1994). Assiin foi feíto e, sob minha coordena9ao e a assessoria pedagógica de Marineusa Gazzetta (UN1CAMP), assessoria técnica de Marina Nascirnento (SEDUC-PA) e assessoramento antropológico de Iara Ferraz (Consultora da comunidade junto a CVRD), a
Escola de 5ª a 8ª série funcionou, tendo duas equipes docentes: a pri1neira
constituída com profissionais de Marabá trabalhou durante o primeiro ano
letivo, 111as nao se coadunando co1n o espírito do Projeto, retirou-se ao final
do ano; constituímos urna segunda equipe, com profissionais de Belém,
que lá permaneceram durante os restantes quatro anos.
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A presento a voces alguns 1nomentos dessa Escola, para dar-ihés u1na
idéia do tipo do trabalho ali desenvolvido nesse Projeto, do qual resultou o
livro CONHECENDONOSSO POYO.
1 - Anota95es na lousa en1 reuniao de fevereiro/1993 (transcri9ao):
2 - Alunos desenhatn em grupo:
3 - Desenho produzido e1n aula sobre meio ambiente e ecología. Está duas
vezes identificada a pahneira da bacaba kaper par (foto):
.
4 e 5 - História en1 quadrinhos feíta na aula de Educa9ao Artística, em
1990 ( desenho):
6 - Crian9as assistetn no pátio da aldeia vídeo sobre urna festa do Ciclo
Ritual (Tep):
Seguindo o procedi·1nento tradicion~l, o projeto, para o chefe, tinha o
caráter experi1nental. Nesse período, por exetnplo, a escola se cha1nou
ESCOLA INDÍGENA PARKATEJE e o co1nporta1nento dos professores e
alunos era objeto de observai;ao dos velhos.
3. O PROJETO DE EDUCA<;ÁO

Ao longo dos cinco anos houve desistencias e urna das queixas dos
alunos entao era justatnente o caráter diferenciado da proposta pedagógica
- os alunos conheciatn .a escolatradicional, onde o proféssor "dita pontos"
ou os transcreve no quadro e o aluno copia no caderno e decora tudo para a
prova. Ali eles tiri_hatn aulas de sala e aulas de catnpo, interagia1n ativa1nente cotn os velhos e dispunhatn de tres "Conselheiros", velhos que acotnpanhavam as aulas e aconselhavam nos trabalhos.
Durante os quatro anos, havia reuniao de avalia9ao no catnpo, junto dos
velhos e a avalia9ao anual seguía o critério de "1npei" ou "kahakare", isto é
"está bom" ou " nao presta", pois tradicionalmente nao há meio tenno, ou se
· faz be1n o trabalho ou ainda nao se está preparado. Co1no explicava um
conselheiro, se faz um cesto a gente olha e ve se pode casar .
. A partir do segundo ano letivo, durante os Cursos de Capacita9ao
(u1n e1n cada se1nestre ), foi planejado.e organizado utn livro, que se definiu
como "obra de refe_~erycia", no sentido de ser um livro que propiciasse tanto
a expressao oral qúanto a escrita e tanto a língua tradicional como a portuguesa. Para isso tetn seqüéncias fotográficas de ativ:idades tradicionais e
textos e1n portugués e e1n parkatéje, sendo o único texto nas duas línguas
aquele do tnito de origem, a história de Pyt e Kaxere (Sol e Lua).
U1n exemplar está aquí, para que1n queira manuseá-Io, 1nas as próximas transparencias dao idéia: de seu fonnato.
10 a 12 - Aspectos da constru9ao da aikrepoti, casa tradicional, levantada atrás da sala onde funcionava a escola, para propiciar um espa90
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mais ventilado para as aulas, assim como mostrar para os alunos co1no se
trabalhava antigamente3.Todo esse trabalho executado por professores e
alunos e supervisiohado pelos conselheiros, com destaque para Jokorenhum, o 1nais velho deles e homem carismático. Aí ele mostrou na prática
sua concep9ao pedagógica "O professor é aquele que mostra o rumo."
"Quem quer aprender olha. duro na boca de quem está falando."
O livro estava pronto e a assessora pedagógica empenhou-se em conseguir um financiamento para sua impressao, mas ... a comunidade recusou.
Nao queriam mostrar-se, co1n 1nedo de estarem dando lucro a alguém. Esse
procedi1nento nao é estranho, 1nas absolutamente normal no co1nportamento desse povo, que vive ao longó de sua história esse tnovimento de aproxi1na9ao e recuo e1n dire9ao ao branca, assiln pode-se ouvir de Króhókrenhum, que em 1956 entregou seis crian9as, den,tre as quais sua irmazinha a
famílias de Itupiranga, para que escapassem ·da morte, que considerava
certa para seu povo: Katy1, eu pensei que kupe era gente, mas é tudo cachorro.

4. SEGUINDO O RUM.O

Terminado o Projeto - que estava "experimentando" - no ano seguinte já solicitavam os parkateje a implanta9ao definitiva da Escota na
sede da aldeia e a publica9ao do livro. Em . dezembro de 1997 o entao
Secretário de Estado de Educa9ao Joao de Jesus Paes Loureiro foi até a
~ldeia para, <liante de toda a cotnunidade, apresentar e entregar o livro.
Finalmente através da Resoluyao do Conselho Estadual de Educa9ao, de 18
dé sete1nbro de 1998 foi criada a Escota Indígena Estadual de Ensino
Fundamental Peptykre Parkateje, que atua de 1ª. a 8ª. série.
Nao havia porém urna equipe docente para atuar ali, pois a eguipe
que ali ficara por quatro anos estava agora constituindo a Se9ao de Educayao Indígena da SEDUC/PA. De fato só no segundo semestre de 2000 foi
possível por tres professores, para a quinta a oitava série, dois contratados
para a Escala e um ainda em estado de pendencia, pois sendo do quadro de
outra Secretaria, de onde está licenciado, até agora ~ao foi cedido para a
SEDUC. O professor, que· elabora sua Tese de Doutorado continua traba-..
lhando em fun9ao de seu interesse e pelo compromisso que reconhece ter
em fun9ao da acolhida afetuosa e interessada que teve por parte da comun,i. dade, permitindo-lhe desenvolver seu trabalho academico.
3

Por economia de espa90, apresentamos aqui a fase inicial, de limpeza do terreno,
um aspecto da casajá levantada e amostra dos dois tipos de comida feitos para a
festa de conclusa'.o do trabalho: o kuputi, comida tradicional e o churrasco, do kup~.
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Os parkateje viven1 ·agora outro momento: 'd ispoem-se a mostrar-se:
velhos e alguns "casadinhos" estao gravando can96es para fazer um CD,
cobra1n o dicionário, no qua! trabalho a partir do Vocabulário feito para a
Tese, quere1n contar histórias e gravar. .. Mes1no os velhos kyikateje que
antes se recusava1n, agora pedem para contar do seu jeito as histórias.

5. ASSUMINDO DECISÓES
Quando se encerrou o Projeto de 5ª. a 8ª, punha-se a discussao do
"prossegui1nento". Mas de um lado, nós vía1nos cotno proble1nático por
u1na equipe 1naior do que a que lá estava (cinco pessoas) para dar as disciplinas do segundo grau e de outro o chefe estava decepcionado pelo grande
abandono da escola pelos alunos (apenas oito concluíra1n a 8ª. série). Na
safra de 1995/1 ?96, o chefe liberou a casta1íha para querri quisesse coletar e
vender indiyidualmente. Atomti, u1n dos alunos 1nais interessados e aplicados, trabalhou, co1nprou uina bicicleta e a revelia da orde1n do chefe de que
deveria1n esperar para ver co1no continuar os estudos, co1ne9ou a pedalar
todas as noites até o Km 40, para fazer o Curso de Magistério. No últiino
at~o já ia, co1n vários outros que resolvera1n seguir seu exe1nplo, no caminhao da co1nunidade, liberado por Krohokrenhi11n.
Esse jove1n tomou a si o encargo de fazer funcionar a Escola de 1ª. a
4ª. série, que teve dois professores kupe, indicados e orientados pela
FUNAI, enquanto nao saiu a Resolu9ao do Conselho Estadual de Educa9ao
e mesmo depois dela, até o ano passado. No início <leste ano as duas professoras que ali atuava1n fora1n mandadas e1nbora, segundo voz corrente,
em virtude de comporta1nento inadequado segundo os padroes da co1nunidade. Entao os jovens, se1npre liderados por Ato1nti, resolvera1n assumir as
aulas, distribuindo entre si as disciplinas, co1no se dá da 5ª. a 8ª. série, segundo suas preferencias pessoais. Ao 1nes1no tempo solicitara1n da
SEDUC a contrata9ao desses 1ne1nbros da comunidade co1no professores de

1ª. a 4ª.
Nao é questao aqui de falar e discutir todas as implica96es dessa decisao, 1nes1no porque nao há distanciamento suficiente para faze-lo neste
1no1nento. Vejo poré1n u1n ponto positivo: a experiencia !hes está confir1nando algo que já era discutido durante o Projeto de Educa9ao do qua! tres
dos quatro atuais professores foram alunos: é preciso que eles se fonnem
para o trabalho pedagógico, pois só eles enquanto 1nembros da co1nunidade
tem u1n compro1nisso de vida co1n o seu povo. O branco, por 1nais a1nigo
que seja, te1n suas raízes fora de lá e por 1nais te1npo que lá pennane<;a e
por mais forte que seja seu compromisso, um dia vai embora.
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Por outro lado, nao há como negar que a Escota formal é urna institúiyao da sociedade kupe e por mais adaptada em termos de conteúdo e de
1netodologia, a Escala na aldeia esbarra com exigencias, na medida e1n que
trabalha em conexao como mundo de fora e eles também querem o acesso
a esse mundo.
Parece-tne que o funda1nental na Escola formal na aldeia é que ela
reivindique o princípio de trabalhar sempre a partir da realidade local, expandindo para o universal e isso mesmo quando "engabelados" pela nossa
sociedade consumi sta e oportunista, os membros da comunidade sentem-se
tentados a voltar as costas para os valores e conhecimentos tradicionais. Há
que "mostrar o rumo" e trabalhár segundo o modelo tradicional deles: Ver,
Pensar, Experi1nentar.
A

r
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REUNIA-0 - JOVENS PARKATÉJÉ - 06-02-93
1 - Como respeitar os mais velhos da Comunidade?
a)

Observando, participando, colaborando e respeitando as brincadeiras do
Parkatej e e nao inventar brincadeiras do kupe quando os parkateje estiverem praticando atividades na ro~a, ca~ando ou brincando tradicionalmente.
b) Conhecendo a comunidade e nossos costumes, respeitando a cultura, as
brincadeiras e tradi~oes:
·
- Acompanhando os mais velhos,respeitando e cumprindo as decisoes do
nosso cacique (Capitao);
- Entendendo os mais velhos, mesmo nos seus momentos de raiva, ouvindo seus conselhos;
.
- Aprendendo e praticando o que os velhos sabem, o respeito pelos parentes, histórias do passado, praticando o diálogo na lingua parkatej e (entre
os jovens e com os mais velhos);
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- Lembrar sempre· das decisoes tomadas nos C.onselhos: dos velhos e dos
Jovens.
c) Nos momentos de festa, as m((ninas devem fazer o berarubu, pintar -o corpo
e cortar seus cabelos e o dos homens, conforme a tradic;ao parkatéjé.
- Devem dancar atrás dos pare ntes e na frente do cantador.
- Devem banhar os homens após as corridas de tora.
- Devem levar kukre aos homens no jogo de flecha e quando estiverem reunidos.
d) Usando as palavras formais da língua parkatéjé: kéti, katyi e outros (sic).
e) Discutindo sempre a situa9ao da Comunidade entre os jovens e os jovens
com os velhos.
GRUPOS
TONINHO
ALA CID
SUGESTOES
SUGESTOES
Conhecendo a comunidade e os nossos ~endo considerac;ao pelos mais ve,
.
lhos.
costumes
Participando das brincadeiras.
Observando qualquer brincadeira.
Ajudando os mais velhos nos trabalhos Ouvir e aprender parkatéjé.
e em qualquer coisa que eles precisem.
Estar sempre acompanhando os mais
Estar reunidos presentes com eles.
velhos.
Respeitar as brincadeiras.
Nao inventar outras brincadeiras
quando os mais velhos estiverem· no
mato.
Cumprir com todos os mandamentos
que o Capitao impuser.
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Ensino de língua indígena como língua materna.
O caso Fulni-o.
Januacele da Costa (Universidade Federal de Alagoas)

Os Fulni-o sao urn grupo indígena que vive no município de Águas
Betas, Oeste-sudoeste do Estado de.Pernarnbuco. Ern toda a regiao Nordeste,.corn excec;ao do Maranhao,- apenas os Fulni-6 fazern uso corrente de sua
língua, o Yaathe, que tern fun95es tanto sociais quanto rituais na cornunidade. O número de indivíduos que compoern o grupo Fulni-o gira ern torno
de 2.000.
A socieqade Fulni-.o car~,_cteriza- se como urna cultura hermética, cuja
organiza9ao social e rituais refigiosos sao radicalrnente vedados aos naoíndios. A identidade étnica é rigorosarnente preservada e definida de acordo
com dois aspectos básicos da cultura: a língua e a religiao. A miscigena9ao,
desde que superada por esses critérios, ou pelo critério religiao isoladamente, é negada tacitarnente: ser índio e, sobretudo, ser Fulni-o, é saber falar
Yaathe e participar dos rituais do Ouricuri - a que a rnaior parte dos estudiosos escrevendo sobre os Fulni-o charnarn o "culto ao juazeiro sagrado" .
A língua Yaathe está filiada ao tronco.
, Macro-je e encontra-se isolada
com rela9ao a fa1nília (Rodrigues, 1986). E falada pela maior parte da popula9ao Fulni-o. Um estudo sociolingüístico da co1nunidade (Costa, 1993)
demonstrou que cerca de 90% dos índios sao falantes ativos e/ou passivos
da língua original do grupo. Observou-se também que o uso da língua é
governado por regras sociolingüísticas internas a comunidade de fala . Esse
é um fato que impede de se estabelecer com seguran9a o grau de bilingüisrno passivo, principalmente entre os mais jovens. Outro resultado do rnesrno trabalho foi a previsao de que o bilingüismo Fulni-o é do tipo diglóssico estável e nao apresenta sinais de des locamento ou de substituic;ao de
qualquer das línguas.
Nas aldeias Fulni-o - há duas aldeias: Fulni-o, propriamente dita,
que é a aldeia principal, junto da cidade, onde mora a grande rnaioria; e
Xixiakla, urna aldeia 1nenor, no lugar denominado Supriano ou Barretinho,
as margens do Rio lpanema - há escalas públicas que, de acordo com as
leis em vigor no País, sao administradas e orientadas pela Secretaria Municipal de Educa9ao. Nessas escalas, as crian9as sao alfabetizadas e fazem
seus estudos até a quarta série do ensino Funda1nental em Portugues somente.
J
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Já foi demonstrado (Costa, 1993) que a situayao atual do bilingüis1no
Fulni-o é estável, .cotn as duas línguas em uso na. comunidade ocupando
posi96es hierárquicas. O Portugues, língua nacional, oficial e institucionali-·
zada, funciona como ·língua H (língua de 1naior prestígio, confonne Fishman, 1971 ); o Y aathe funciona como língua L (língua de menor prestígio,
ainda de acordo com o 1nes1no autor). A pritneira é utilizada e1n rela96es
formais (vida pública, ensino, etc.); a segunda em1 rela96es infonnais (família, conversa entre grupos pares, etc.).
Essa configurayao da convivencia Portugues-Yaathe pode parecer de
harmonía e estabilidade, com<? tradicionahnente se entende o conceito de
9iglossia, de acorde com. Ferguson, ( 1964). No entanto, o que poderia ser
visto co1no contato lingüístico traz.subjacente o. contlito que se estabelece a
partir do motnento e1n que a rela9ao diglóssica tende a ser dissolvida pela-·
dominayao da língua H, através do disc.ttrso dominante, que geralmente se
cristaliza.nessa língua. Ha1nel (1988:51) afirma que existem do is pólos para
os quais o processo histórico de mudan9a tende a dissolver a diglossia: "o

deslocamento e, como última conseqüéncia, a 'substituü;ii.o da língua indígena, ou a resisténcia, consolidar;ii.o e, como objetivo último, a norn1aliza<;ii.o da lingua dominada".
É verdade que a assimetria entre o discurso dominante, na língua
dominante, e o discurso dominado, na língua dominada ou nao, concorre
para a dissolu9ao da diglossia em favor do pri1neiro pólo: desloca1nento e
substitui9ao da língua indígena. Contudo, o processo histórico capaz de
promover essa dissoluyao em rela9ao aos Fulni-o, ou melhor, na rela9ao de
contlito Portugues e Yaathe, tem sido equilibrado por fatores de cunho
cultural e, podemos dizer, rnesmo psicológicos, que agem sobre a sociedade
e o indivíduo Fulni-o, evitando a dissolu9ao e permitindo a estabilidade
.diglóssica.
Os fatores que se equilibram sao língua e religiao, que 1nantem urna
a outra e, ao mesmo tempo, saó a1nbas mantidas pela consciencia tribal.
Desse 1nodo, enquanto o Portugues serve a funy5es externas, resul- .
tantes de contato intercultural e exigencia desse contato, o Yaathe exerce
funi;oes internas, ao 1nes1no te1npo unificantes e separatistas, de identidade-étnica. Dita de outro modo, o Yaathe serve de símbolo de identidade do
grupo Fulni-o, garantindo a coesao da tribo entre si e separando-a do grupo
de fara, a sociedade regional envolvente ..
Vemos, entao, qt!~, no momento atual, o grau de resist~ncia do Y aathe ainda é forte, mas sustenta-se sobretudo em fatores relacionados á tradi9ao interna do grupo, a sua heranya cultural. É possível que tais fatores
sejam necessários para essa resistencia que se observa. Contudo, talvez, nao
sejam, num futuro próximo-..o u distante, suficientes.
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Talvez a escota, corno se vem fazendo em outras cornunidades indígenas, no Norte e Cen~ro-Oeste, rnais especifica1nente, tenha um papel
irnportante, se nao determinante, na valoriza9ao da língua e, através dela,
da cultura de modo mais amplo. E essa valoriza9ao, pelo seu uso em outras
instancias que nao as tradicjonais do grupo, corno religiao e convívio informal , seja também necessária para a manuten9ao da vitalidade da língua
<liante do domínio avassalador, em todos os campos, da língua portuguesa.
Nao podernos perder de vista o fato de que essa língua é o último exemplar vivo de urna língua brasileira no Nordeste do Brasil e que ela sobrevive em condiy5es sui-géneris, qado o forte domínio do Portugues, como já disse1nos, e tambétn a ignorancia que grande parte da populayao naoíndia do1ninante tern e111 rela9ao a eta. Entre essa popula9ao nao-índia, há
cren9as be1n difundidas sobre a língua Yaathe, quase se1npre buscando
desvalorizá-la, como, por exe1nplo, a de qué nao se trata de u1na língua,
mas de urn di~leto. Quando os índios fala1n em sua língua, os brancos dize1n que eles estao "cortando língua". A 1nais perniciosa das cren9as, poré1n, é a de que a língua está desaparecendo e só os 1nais velhos ainda a
fala1n. Essa idéia é tao mais perniciosa na 1nedida ern que os próprios índios acreditam neta e, mesmo falando Yaathe em suas conversas de todo
dia e, presume-se, utilizando a língua em seus rituais, dizem que nao sabem
falar e mandam suas crian9as a única escota dita bilíngüe na aldeia para que
etas aprendam, basicamente, um vocabulário que quase todos já conhecem.
Nesse contexto, pensamos em duas perspectivas a partir das quais a
língua pode ser usada na educa9ao fonnal: 1) para alfabetizar, incluindo-se
aí atividades lingüísticas, epilingüísticas e paralingi.iísticas, no nível de
ensino fundarnental, o que poderia ser feíto si1nultaneamente co111 o Portugues; 2) para refletir sobre a estrutura da língua e cornpreende-la, como
língua materna, no nível médio, come9ando por urn progra1na de aperfei90am·ento dos professores da área.
O objetivo geral de u1n tal projeto seria 1nanter forte a língua e a cultura Fulni-ó e preservá-las, pela valoriza9ao, co1n a cria9ao de urna literatura e de outros meios de uso funcional e institucional, rnesmo que restrito ao
ambito ~as atividades do grupo.

A
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Escrita em língua Juruna: desafios e parcerias
Cristina Martins Fargetti (Universidade Metodista de Piracicaba)
l. INTRODU<;ÁO

Os juruna vivem no Mato Grosso, no Parque Indígena Xingu, próximos a foz do ·Manitsawá e a BR-80 . .Sua populac;ao, segundo censo da autora em julho de 2001, é estimada em 241 pessoas. Sao todos falantes da
língua indígen'a, sendo os homens falantes do portugues .també1n, língua
franca no Parque. 1
Desde 1994 contam com urna ortografia em língua juruna, proposta
após o estudo de Fargetti, 1992, urna primeira análise fonológica da língua.
A ortografia está em uso no ensino bilíngüe nas escalas juruna e apresenta
poucos problemas na sua utilizac;ao pelo falante da língua por ter sido elaborada justamente em urna parceria entre lingüista e falantes. Sem urna
proposta baseada em estudo lingüístico, a escrita poderia surgir de urna
mera adaptac;ao da ortografia do portugues, e sem a participac;ao do falante
nas decis5es, a ortografía seria abstrata demais e pouco eficiente para o fim
a que se propoe. Assim, atribui-se o sucesso da aquisic;ao da escrita em
juruna nao
trabalho único da lingüista, nias a parceria estabelecida com
os falantes .
. A seguir, serao feitas algumas considerac;oes sobre o atual ensino bi·Hngüe entre os juruna, sua producyao escrita em sua língua e marcas notadas
do sistema ortográfico do portugues na escrita juruna e 1narcas do siste1na
fonológico do juruna na fala em portugues.

ªº

2. UM SOM CHAMADO "IMEUBÁ"

Segundo autores como Auroux ( 1992), a reflexao metal ingüística só
ocorre entre um povo após o advento da escrita. Realmente, podemos observar entre os juruna discuss5es a respeito de sua língua a partir do momento em que comec;aram a tentar transpó-la para o papel. Num pri1neiro
momento, ao observar os sons, notaram que nao havia em portuguesa oclusiva glotal; propuseram para ela entao o nome "imeubá". Segundo dizem, o
sentido da palavra é só esse 'o som da oclusiva glotal'. A iniciativa da denominacyao e a escolha do termo partiram dos próprios professores juruna
quando decidiram transpor o alfabeto juruna para o código de rádio. Esse
código já era utilizado na alfabetizac;ao em portugues para soletrar palavras.
1

A respeito do bilingüismo das mulheres veja-se Fargetti, 2001.
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Co1no há rádio amador nas aldeias, o conhecimento do código se1npre tnostrou-se necessário. Para a comunica9ao em juruna vía código, certas adapta95es foram fe itas, entre e las, a inclusa.o de "imeubá".
Alé1n disso, ·e1n julho de 2001, os professores levantara1n a dúvida
esperada há muito: co1no escrever as nasais da língua? Cotno em toda vogal
nasal estao usando til, observaram que há palavras com muitos tis e pediram lingüista urna alternativa. Foi expicado a eles o que oco~re em sua
língua: somente u1na vogal é intrínsecamente nasal e passa sua nasalidade
,
as de1nais da direita para a esquerda. Assim, u1na palavra como 'e'a "1nor,
rer" pode ser escrita 'e'a, ~om ó til somente no a, pois é eJa a vogal real1nente nasal. A princípio os professores aceitara1n~ tnas a alternativa pareceu abstrata detnais, pois voLtaram a usar todas as nasais. A lingüista nao
interferiu pois os siste1nas de escrita na~ sao unicamente fonológicos. Há
1nuito tra90 fónético, inclusive e1n npsso sistema. O lingüista nao deve ter
um posicionatnento intransigente, de quem é o dono da verdade, pois é o
falante da língua o usuário do sistema de escrita e ele tem ta1nbém suas
intui9oes que deve1n ser respeitadas. Tanto é verdade que Mahuritna, u1n
jovem que estudava e1n Sao José do Xingu e que acompanhou o trabalho na
escola em julho de 200 l, se1n interferéncia da lingüista, levantou-se, foi ao ·
quadro negro e co1ne9ou a escrever etn sua língua. Procurava pares 1níni-,,
1nos (se1n que se tivesse falado nisso !) para vogais nasais. Escreveu: ik'i
,
"rezar", iki "perna dele".
Ele ·1nesmo, Mahurima, prosseguiu na lousa tratando de outra questao complicada: as vogais longas. Os juruna mesr11os resolveran1 escrevélas. Mahuri1na escreveu na lousa: Kahu de ? "Amanheceu ?", kaahu "lá
longe". Ele e os professores discutira1n a respeito disso. Foi dado incentivo
para a iniciativa deles de usar duas letras para simbolizar as vogais longas,
o que até entao nao era feíto .
Apesar de vez ou outra surgirem discuss5es a respeito da 1narca9ao
ou nao dos tons, afina) a língua é tonal, até o 1nomento a decisao é pela nao
marca9ao, urna vez que marcar os tons causa mais probl.emas as crian9as
em alfabetiza9ao do que propriamente urna distin9ao válida.

a

3. O DOUTOR NÁO ENTENDE NOSSOS NOMES...
Há nutna das vigas da escola trés cartazes co1n os nomes dos alunos
de cada professor. Alguns dos nomes apresentam letras da ortografia do
portugués, nu1na influencia do sistema de escrita da língua do1ninante no
sist~1na da língua indígena. Por exe1nplo, foram escritos os nomes Kumadiwa, Kurewadi e Tan~¡di, em que faltou o j depois do d . Tal omissao
existe no sistema de escrita do portugués, pois nao escrevemos djia, ardji-
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da, e sim dia, ardida. Isso porque para nós o som dj só ocorre com a vogal
i, ele é portanto mera variante de d~ nao muda o significado da palavra. Mas
no juruna a coisa nao é assim. O som dj é distintivo, representa um fone1na
da língua, ou, seja, ao ser substituído, causa urna
mudanya de sentido. Por
,
exemplo, eda significa "saúva vermelha" e edja significa "sua mae". Portanto, para as palavras como som dj, e1n juruna, seria interessante continuar mantendo a ortografia em uso.
O~tro exemplo sao os nomes Chibidu, Tachabi e Chana, escritos
com ch, como palavras do portugues com esse som, mas que pela ortografia do juruna em uso deveriam ter sido escritas com x . Também ne~se sentido sao as escritas de Yassariku e Marrurima: ambas apresentam as· letras dobradas, SS rr, existentes 110 portugues tnas que nao existem no s.istema de escrita juruna (no primeiro caso seria um s só e no segundo a letra
h).
.
Diante disso, foi feíta urna discussao com os professores sobre a grafia dos nomes. As crian9as foram registradas dessa forma ou nao ? Se nao
foram, seria conveniente observar a ortografia da língua na hora de escrever
os nomes, pois isso fortalece a escrita na língua e além disso pode significar
afirmayao da identidade juruna. A discussao foi somente iniciada, deve ser
levada adiante, inclusive a agentes de saúde nao índios que, segundo relatos, pouco respeitam a escrita das línguas indígenas, aportuguesando propositalmente os nomes, ou dando apelidos aos índios.
4. "VAMOS NA ISCULA ?"
.
Para os que trabalham comos juruna no projeto de forma9ao de professores do Xingu (promovido pelo ISA e apoiado pelo MEC), entre eles
matemáticos, geógrafos, médicos, dentistas, enfermeiros, é interessante
saber que a fala e escrita dos juruna em portugues tem marcas da fonología
da língua juruna. Reconhecer este fato seria mais interessante do que assumir que os juruna "nao conseguem fa lar e escrever em portugues direito".
Com rela9ao escrita e fala em portugues nota-se o que segue:
1) Troca de u por o: há urna explica9ao clara para isso: nao há o fonen1a /o
em juruna, portanto os falantes pode1n pronunciar urna palavra com os
. sons [ u ], [ o ] e até [ ~ ], indistintamente. E assim como pronunciam ta1n-

a

!

bém escrevem . Há alguns anos atrás Adjiha pronunciava [ s' kula ] para
"escola". Hoje a troca permanece inclusive na escrita. Mahurima, por exemplo, escreveu: ARARAJOBA (para ARARAJUBA) e escreveu
CUROJA' (para CORUJA).
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2) Troca de g por q: em juruna nao há ·o fonerria / g / e nem mesmo o som
[g]. Portanto ou os falantes tenta1n hipercorrigir usando g onde seria q, e,
ou usam q como se fosse o so1n [ k ] de sua língua. Por exemplo, Tarinu
escreveu MARACANÁ QUA<;U (para MARACANÁ GUA<;U), e Mahurima escreveu PAPACAIO (para PAPAGAIO).
3) Tarinu e outros dize1n [ f~sa] para "ro9a". Isso se <leve ao fato de que
em juruna o som correspondente ao nosso R ter alofonia com a· fricativa
bilabial surda [ 4> ], que se assemelha ao nosso [ f] . Tal som só ocorre em
juruna com o som [ u ] ou. [ o ], ou seja, com o fonema/ u / . Portanto, toda
vez em que há o so1n [ u ], [ o ] ou [ ~ ] co1n R e1n portugues, os juruna
tenderao a pronunciar o R como um F.
1

•

5. CONCLUSÁO: OS POETAS E A LÍNGUA
O ensino bilíngüe nas a]deias do Xingu é visto pela maioria dos índios co1no algo válido, co1no u1na alternativa ao ensino nas escotas de. caraíbas no entorno ao parque. Afinal, as crian9as e jovens que deixam suas
aldeias e vao estudar na cidade ficam expostas a discrimina9ao, as drogas e
a prostitui9ao, a1ém de nao apresentarem um desempenho melhor do que
aqueles que se1npre estudaram no parque.
A versatilidade dos professores juruna demonstra que o ensino da
língua escrita na escota nao segue necessariamente a metodología da "escola caraíba", da escota dos nao-índios. Além disso, para o temor de que a
língua escrita ven ha a destruir a oral idade, provocando, inclusive, a extin9ao da 1íngua ju runa fa lada, há ao 1nenos duas evidencias de que ele seja
infundado. Em primeiro lugar, escrever textos em língua juruna trouxe para
os mais jovens o interesse de ouvir os mais ve]hos contarem mitos, histórias antigas. Descobriu-se que as histórias escritas eram sempre redu96es,
adapta96es daquilo que é vivo e dinamice na fala e com isso valorizou-se a
fala também. Em segundo lugar, os juruna escrevem hoje, inclusive, poemas em sua língua e poetas jamais anunciam a morte de sua língua, mas
sitn a sua plena vitalidade.

BIBLIOGRAFIA
Auroux, S. (1992) A revolur;ii.o tecnológica da Gramatizar;ii.o, Campinas:
Ed. da Unicamp
Fargetti, C.M. (2001) Estudo Fonológico e Morfossintático da Língua Juruna. UNICAMP (tese de doutorado)

341

--

Atas do I Encontro Internacional do GTLI da ANPOLL

_ _ _( 1992)Análise Fonológica da Língua Jurúna, UNICAMP (disserta9ao de mestrado)
seki, L. (2000) Línguas indígenas do Brasil no limiar do século XXI. Impulso. Piracicaba : UNIMEP. Volume 12.

342

"

Educa9ao

A problemática do dito "embasamento lingüístico" no estabelecimento de urna ortografia: exemplifica~ao Wari'
Catherine Bárbara Kempf (UNIR - Cepla - UFRO)
Selmo Azevedo ,Apf ntes (UNIR - ~epla - UFRO)

Os textos oficiais 1 referentes a Educa9ao Escolar Indígena rezam a
i1nplanta9ao de u1na educa9ao "específica e diferenciada, intercultural e
bilingüe" (p.12 das "Diretrizes ... " (1993), cf. nota l.). Os demais textos
falam ora em "educa9ao diferenciada", ora em "educa9ao indígena", ou
entao em "educa9ao bilingüe" - e ~ssa flutua9ao das denomina96es oficiais
já é, em si, sinal de problemas nao resolvidos no nível de contato das culturas e de interferencias da cultura dominante nas culturas a ser "resgatadas",
culturas essas das popula96es a ser "alfabetizadas". Os 1nesmos textos prevee1n a colabora9ao entre pesquisadores universitários e órgaos do MEC
encarregados de organizar e fiscalizar as ditas "educa96es". Em se tratando
da elabora9ao de material pedagógico, surge, entao, a problemática do
"embasamento lingüístico" desse processo.
No que diz respeito as línguas do grupo wari' (família chapakura),
com as quais trabalha principalmente a nossa equipe (CEPLA/UNIR), encontra1nos, e1n rea9ao as propostas de "reformas" de urna ortografia já existente2, com o intento de si1nplificá-la, tornando-a ao 1nes1no tempo mais
"fonológica", u1na res istencia significativa por parte dos professores indígenas i1nplicados no processo.
Repensando a história da escrita e das suas "fun96es", tanto ideais
quanto reais, e procurando ser fiéis aos princípios que norteiam o trabalho
da nossa equipe - basica1nente, de ser eventuais "assessores" e nao "autores" de um processo que só pode ser fruto dos anseios da própria comunidade - , achamos necessário analisar esse "apego" dos já alfabetizados a
essa ortografía.
Essa análise 1nostrou que a representa9ao das 'palavras' e dos enunciados pela escrita já modificou a percep9ao (" linguistic awareness") que os
1

por exemplo : Diretrizes para a Política Nacional de Educa9ao Escolar Indígena,
MEC, 1993, ou ainda Resolu9ao da Camara de Educa9ao Básica do Conselho Nacional de Educa9ao, MEC, 1999.
2
estabelecida há uns 40 anos atrás pela Missao Novas Tribos e usada por todas as
instancias lidando atualrnente cqm alfabetizayao nessas línguas .
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alfabetizados te1n da própria língua; da 1nes1na foqna, as representas:oes
ligadas as fun96es da escrita re-modelaram e re-estruturaram a consciencia
lingüística destes 1nesmos alfabetizadbs: a passagem da oralitura3 a escritura alfabética é um processo que afeta a totalidade da cultura concernida.
As duas no96es que acabamos de usar - e que usaremos doravante
- talvez nao sejam familiares a todos; por isso vamos apresentá-las rapidamente.
"Oralitura" é u1n tenno que encontramos em Leda Maria Martins
(o.e.); trata-se para ela de descrever as in nemotécnicas usadas nas culturas
de tradi9ao puramente oral; no caso, as congadas e de1nais "folguedos" de
origem manifestamente africana. De fato, se a escritura pode ser vista antes
de 1nais nada co1no urna técnica de 1ne1noriza9ao e atualiza9ao/ contextualiza9ao da 1ne1nória, coletiva ou individual, entao
existe, em todas as cultu,
ras, aquilo que o arqueólogo Leroi-Gourhan ·cha1na de "precursores da escrita"4; dentro .desses precursores, Leda Maria Martins cha1na de oralitura a
"grafía do corpo", i.e. todas as ritualiza96es que te1n o corpo como suporte
(dan9a, pinturas corporais, etc ... )5.
Resolvemos ampliar a abrangencia do termo chamando assim todos
os signos que, dentro da tradi9ao oral, apoiam a memoriza9ao e permitem a
atualiza9ao da memória, incluindo assim a dan9a, a música, as recitas:oes
ritualizadas e as técnicas usadas par ·memorizar contos e mitos6, as inscri95es corporais (pinturas, tatuagens), os signos materiai s, artefatos, objetos
rituais, as gesticula95es ritual izadas, etc ... : em suma, toda ritualiza9ao é
oralitura porque é técnica de memorizas:ao; daí a novidade nao ser a escritura - que já existe através da oralitura - , a novidade é o fato de ela ser
'tuna escrita alfabética (e daí analítico-fonemica: o sintag1na grafe1nico alfabético é significante de significante; ele nao é signo)7 •
O tenno "consciencia lingüística" te1n a sua orige1n nos estudos de
sociolingüística especifica1nente voltados para as situa95es de contato de
3

cf. a defini9ao desta no9ao, e a sua abrangencia na descri9ao das mnemotécnicas das
culturas de tradi9ao oral in MARTINS, Leda Maria, "A oralitura da memória" em
FONSECA, o.e. pp. 63-86
4
ou "mitogramas"
.
5
o corpo "escreve", "grafa", na dan9a, na gesticula9ao e na voz; "escreve-se" nele
pelas pinturas corporais, pelos adornos, etc ...
repeti9ao, alitera9ao, ritmo, rima, etc ...
7
o signo, seja ele material, fónico ou gestual, permite urna "leitura" di reta (ele é "reconhecido" sem media9ao outra que cultural); o sintagma grafemico da escrita alfabética
só permite uma leitura mediada pela rela9ao arbitrária de significante para significante,
e a problemática toda está nesta mediac;ao: o mínimo que se possa pediré que ela seja a
mais descomplicada possível, em todos os seus aspectos.
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línguas, contatos que via de regra ocorre1n entre Hnguas do1ninantés e línguas do1ninadas. A consciencia lingüística tem duas vertentes:
- a pri1neira diz respeito a percep<;ao e possível verbaliza<;ao pelo falante de características lingüísticas (eventuahnente contrastivas) da(s) Hngua(s) por ele falada(s) (discurso epilingüístico, "awareness" da fonología,
das sílabas, das estruturas gra1naticais ),
- a segunda vertente diz 1nais especifica1nente respeito as representa<;5es, atitudes e práticas do falante na gestao do seu capital lingüístico: sao
focalizadas as representa<;oes que o falante te1n das diversas fun96es sociais
das diversas línguas ou variedades faladas dentro do seu ecossiste111a lingüístico, os estereótipos, preconceitos e os próprios comporta1nentos lingüísticos do falante, co1n as eventuais contradi95es
entre ·o discurso epilin,
güístico e as práticas efetiva1nente constatáveis.
A te1nática dessa ·p esquisa sobre a passage111 para a escrita alfabética
("o que se perde co1n a escrita é o carpo") caberia tanto e1n "línguas a1nea9adas", quanto em "aspectos éticos", como també1n e1n "lingüística e educa9ao", porque te1n a ver co1n estes tres aspectos:

1. as línguas a1neríndias estao a1nea9adas, nao só pelo nú1nero reduzido de falantes 8 , pelas press5es do ecossiste1na tanto lingüístico, · co1no
economico e ideológico - entre outras _coisas pelas investidas 1nissionárias
- 1nas ta1nbé1n pela introdu9ao da própria escala, ainda que "bilingüe" (ou
justamente porque é bilingüe?);
·
2. a i1nplanta9ao da escola formal e a colabora9ao co1n a SEDUC
implica em aspectos éticos: o "respeito ao outro" (aqui ta1nbé1n a culturas
diferentes) significa, entre outras coisas, que é indispensável que haja "tro- ·
ca" de infonna95es entre o lingüista e os infonnantes, ainda 1nais e1n se
tratando de professores;
3. enfim, a própria temática é educacional: o proble1na do e1nbasa1nento lingüístico surge diante da 'necessidade' 9 da educa9ao fonnal; ensinar a língua, ensinar na língua, colaborar a elabora9ao de 1naterial pedagógico10 requer pelo 1nenos algu1nas bases lingüísticas: u1na ortografía - n1as
8

existem proje<;oes que predizem a extin<;ao, e1n nível mundial, durante os próximos
cem anos, de todas as línguas que nao tiverem pelo menos (h)um milhao de falantes, e
de todas aquelas que nao tiverem nenhuma escrita; se for este o caso, todas as línguas
ameríndias do Brasil estao fadadas a desaparecer...
~ vale lembrar que esta 'necessidade' é imposta de fora pela sociedade envolvente.
0
sao os próprios professores wari', assessorados pela nossa equipe, que estao se emJenhando em elaborar este material.
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porque "orto" ? nao bastaría "grafia" ? e porque necessariamente alfabética
? - e Luna morfossintaxe (urna descri9ao sumária da língua: categorías,
fun96es, TMA 11, ni arcad ores e aspectos prag1náticos, etc ... ) que sirvani aos
professores 12 ... E que sirva1n e1n particular a u1n ensino contrastivo da gramática do portugues: os estragos causados pela falta de fonna9ao lingü.ística dos professores primários e secundários das escotas do siste1na educacional geral sao óbvios e bem conhecidos. Nao só convém tentar evitar isto
na forma9ao dos professores índios, necessariamente bilíngües, como tambétn é evidente que eles precisa1n de urna gratnática contrastiva para que a
gramática do portugues nao passe a servir de "modelo" ou ainda de Gratná·
tica Universal...
A suposta inocuidade da introdu9ao da escrita via "sistema escolar
fonnal", ainda que seja cha1nado de "educa9ao, diferenciada" - ou ao contrário, a perversidade do processo, levando a 'extinryao das línguas que se
pretende resgatar -já te1n sido a1nplamente discutida. 13 Gestaríamos aqui
de ressaltar que nao conseguirnos co1npartilhar u1n certo irenis1no otimista
que, as vezes, se manifesta quando se trata de educa9ao indígena; talvez por
ter tuna experiencia pessoal - e relativamente longa - do assunto, tanto
ná África quanto na Europa. Assi1n, por exemplo, gra9as a escola pública e
ao empenho dos mestres desta, a Fran9a conseguiu erradicar e1n urna gera9ao o "alsaciano", falado por 90% da popula9ao da Alsácia em 1945, valendo-se, é claro, de u1na prá'tica secular de elimina9ao da varia9ao regional
refor9ada pela generaliza9ao (chamada de "democratiza9ao") da escota
pública, gratuita e obrigatória: agora que os patroes estava1n precisando de
trabalhadores alfabetizados, todo inundo tinha que aprender a ler e escrever14 ... E no início·dos anos 80, quandojá nao havia (quase) 1nais falantes,
tentou-se "resgatar" a língua, já que o discurso político agora era outro (até
na Guiana Francesa, pelo que sabe1nos, as coisas 1nudaram em rela9ao ao
tratamento dispensado as línguas ameríndias). Só que já era tarde: as pressoes do ecossiste1na lingüístico, associadas as pressoes do siste1na econon1ico vigente, nao pennitira1n 1nais reverter o quadro, e o que se ensina nas
escotas ditas bilingües da Alsácia é o Ale1nao padrao ... 15
Da nies1na fonna, as realidades que se escondem atrás dos discursos
que dize1n respeito a educa9ao indígena, e1n particular etn Rondonia, sao
be1n conhecidas: as investidas sobre as ditas "terras indígenas" e sobre as
11

tempo - modo - aspecto
o que nao é o caso da gramática de EVERETT e KERN, o.e.
13
'
remetemos a MELIA, o.e., e CAPACLA, o.e.
,
14
e a.fa/ar o "fran9ais standard", equivalente ideológico do "portugues padrao';
15
cf.KEMPF, BARBERY, 2001,o.'c.,para urna apresenta9ao mais detalhada da questao
12
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próprias comunidades indígenas sao tao radicalmente violentas que · os es16
for9os em dire9ao a u111 " resgate" das culturas e das línguas 111ais parece1n
um brinquedo para as crian9as nao veren1 o lobo passeando na floresta ... A
presen9a de enonnes riquezas no subsolo das terras ditas "indígenas" de
Rondonia representa t1111a a111ea9a 111uito 1nais concreta do que o contato de
culturas através da introdu9ao da escota no espa90 físico da aldeia; ao contrário, poderia- se pensar que o acesso a urna educa9ao que forneceria o
acesso as armas culturais da sociedade envolvente - e a escrita é urna dessas armas, já que é condi9ao do acesso aos instrumentos do poder, como
be1n foi 111ostrado por Levy-Strauss - daria a essas comunidades urna chance de resistir ·co111 mais eficiencia a essas investidas dos gari1npeiros, madeireiros e grileiros; se1n esquecer as investidas dos ladroes de ah11a que
sao os rn 1ss1onários.
Os Wari ' (freqüenternente cha1nados de ' Pacaas Novos', apela9ao
que eles recusam, apesar da insistencia da FUNAf em chamá-los assim),
foram contatados urn a primeira vez e1n 1956 pelas Missoes Novas Tribos
( doravante MNT), e, ern seguida, en1 1961 , pela prelazia de Guajará-Mirin1
que teve que substituir a FUNAI (entao SPI), a qual, rnais u1na vez, tinha se
111ostrado altarnente ineficiente, e talvez conivente, e1n se tratando de in1pedir o exten11ínio definitivo do grupo. l sso depois de décadas de confronto
rnortífero co1n os seringalistas, durante as quais os Wari ' vivera1n acossados, ca9ados feito bichos pelos jagun9os: as estimativas - pouco fiáveis indicam que eles erarn 1nais de 6000 as vésperas da Segunda Guerra, uns
2000 talvez na época da " pacifica9ao" ( 1961 ), e menos de 500 depois das
prin1eiras epidemias. Eles sao hoje uns 2800, dos quais pelo menos 60% em
idade escolar. Convén1 ta111bé1n ressaltar a grande vitalidade lingüística
desse povo: antes de ingressar a escala, as crian9as nos Pls só falan1 (tunas
das forrnas do) wari '.
Sao conhecidas as táticas e os objetivos das MNT: aprender a 1íngua,
estabelecer u111a ortografia e traduzir a Bíbl ia para poder "salvar as alrnas" .
A ortografia, co1110 é de praxe ta1nbém, é a 111ais próxi111a possível da ortografia do portugués, j á que se quer facilitar a aprendizagen1 ulterior dessa
1íngua. Con10 as MNT iniciaram logo a alfabetiza9ao na língua wari ' (as
primeiras carti lhas sao datadas do fi111 dos anos 60, e as pri1neiras tradu96es
de trechos da Bíblia ta1nbé1n), as outras institui96es lidando co1n educa9ao
adotararn esta ortografia, por razoes diversas; isso significa que já existe
u1na "tradi9ao" ortográfi ca, e adultos e jovens adultos já alfabetizados I

16

sem falar do fato de qu e a própria palavra "resgate" serviu durante o período colonial
todo e até ben1 pouco tempo (as famosas "tropas de resgate") para as expedi95es de
escrav'iza9ao dos povos indígenas ...
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neste sentido os Wari ' sao "a-típicos" dentro do conjunto dos povos indígenas de Rondónia, na rnaioria dos quais esse processo está principiando.
Na ocasiao do nosso prirneiro contato com os professores wari ', enquanto formadores durante os períodos ditos " presenciais" do projeto A9aí17, propusemos algun1as modifica95es dessa ortografía, no intuito de
torná-la mais s imples, mais próxima das ortografias de outras línguas ameríndias e mai s condizente com a fonologia 18 da língua, sem desrespeitar as
19
varia95es inter-grupai s . Fora1n vários dias de argumenta9ao, as 1nesmas
perguntas sempre reaparecendo. Aparenternente, conseguimos convencelos de que era, por exernplo, n1elhor· usar o grafema " k" para transcrever a
oclusiva velar surda, do que o '"e" e o "qu" ern distribui9ao cornplementar
da grafia do portugues, ainda 1nais que este "k", as vezes tetn contorno
labiovelar (/kw/)20 . Só que a 1naioria deles c9ntinua escrevendo o 'e' e o
'qo' , que aliás consta1n nas cartilhas usadas, ·e aqueles que estao tentando
1nudar, de fato mistura1n alegretnente as grafias: a percep9ao da "coisa
escri.ta" - a i1nage1n gráfica da palavra - se achava perturbada quando ela
nao batia co1n a representa9ao construída durante a a lfabetiza9ao.
Esse problerna 1nanifesta-se também quando se trata de ler textos redigidos e transcritos por outros: o reconhecimento, nao só da própria palavra co1no també1n da estrutura do enunciado, é dificultado quando a ortografía é 'estranhada' . Ora, em grego, ler se dizia 'anagignoskein ', o que
significa ' reco nhecer'. E os wari' estao usando o verbo-nominal 'nro' (ou

1

? projeto da SEDUC/RO, visando a formar os professores indígenas de Rondónia.

18

seguindo os princ'ípios "psico-fonemicos" expressados pela consciencia lingüística
enquanto "awareness": partindo da consciencia lingüística (linguistic awareness) do
falante, ir do mais si mples (o mais conhecido e mais freqüente) ao· mais complexo,
tanto ao nível dos fones e da representa9ao gráfica <lestes, quanto ao nível das estruturas.
19
o conjunto wari' está formado de sub-conj untos ou grupos cuja identidade, entre
outros fatores, está determinada por varia9oes dialetais. Lingüisticamente, distingue-se
o grupo dialetal norte - hoje numericamente dominado pelos oro waram e incluindo
os oro waram xij ein e os oro mon - , e o grupo dialetal sul, hoje numericamente dominado pelos oro nao ' e incluindo os (poucos) falantes do oro eo e do oro at (oro jowin e
oro kao oro aje ainda aparecem como sobrenomes, mas nao formam mais grupos, tendo
sido exterminados durante o período pré-contato ). A intercompreensao dentre do conjunto wari ' nunca é negada; ela é, bem pelo contrário, afirm ada. Mas a peti9ao de inclusao dentro de um dos sub-suh-grupos tem fortes conota9oes identitárias - cf. a análise
proposta por Aparecida Vila9a no s,ite do Instituto Socioambiental:
( www.socioambiental.org).
20
e na cartilha vai entao constar de utn lado "cw'', labializado, e do outro "qui ",' as
vezes labi alizado (/kw i/) e outras nao (/ki/), conforme a variante grupal.
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' noro' conforme as grafias)21 cujo significado de base é 'olhar de perto,
escolher' para " ler" : Jsso nos remete á fun9ao primordial e básica da escrita, que é de dar apoio a n1e1nória, tnas indica ta1nbé1n a rela9ao estreita que
parece haver entre a estrutura9ao do cérebro, principalmente durante os
primeiros anos da vida22 , e a aquis i9ao da linguagem 23 . Pelo que sabemos,
etn particular através dos trabalhos sobre a neurobiologia do cérebro, esta
estrutura9ao difere confonne a pessoa domina ou nao a escrita, e difere
ta1nbém confonne o tipo de escrita (alfabética ou ideográfica) que está sendo usado24 . Isso significa que tanto a gratnática da percep9ao quanto a gramática da produ9ao sao modificadas quando se ' instala' um filtro suplementar a través da representa9ao da fala pela ·escrita: o tipo de afasias correspondente a lesoes específicas do cérebro difere confonne a pessoa sabe
ler e escrever ou nao, e difere também conforme o tip'o de escrita usado, o
'
que significa que o reconhecitnento da fala (gra1nática da percepc;ao) é afetado pela escrita; cotno tambétn a enunciac;ao (gra1nática da produc;ao) passa pelo "adaptador" da escrita alfabética: a general iza9ao da alfabetiza9ao
levou a modificac;oes na pronúncia do frances, co1no por exemplo no caso
das palavras 'septe1nbre' e 'sculpture', que eratn pronunciadas [sctab] e
[skyltyr] re~pectivamente, e que tnuitos falantes hoje realizam [s0ptabr] e
[skylptyr]; ou ainda, no ingles arnericano, o "ressurgimento" do 'r' posvocálico nas falas de New-York e Detroit, descrito por Labov e a sua equipe, que dificilmente teria ocorrido dessa. forma se a escrita nao tivesse amparado o processo. Quanto aos wari ' , a oclusiva alveolar com mestástase
vibrante bilabial izada (/t8 /)2 5 transcrita por "b" -já que nao tem oclusivas
orais sonoras nessa língua - passa a ser pronunciada ' b' mesmo, principalmente pelos falantes alfabetizados tnais jovens, que consideram que a
pronúncia dos mais velhos "é feia" .
Sem querer equiparar as noc;oes de ' linguistic awareness ' 26 e ' gramática da percep9ao', já que estas noc;oes sao usadas e1n contextos diferentes,
21

cf. a comunica9ao de ANGENOT-DE LIMA, G., et al., Evidéncias panchapakura da
arquitetura do "tap " .
22
estrutura9ao e re-estrutura9ao que prosseguem durante a vida toda, visto o que os
neurobiologistas chamam de ' plastie·idade cerebral ' .
23
· DEACON, 1997, o.e.: "language exists outside of the brain as a parasitic organism
infectioning the brains of children".
24 f
e . CHANGEUX, o.e., e RODRIGUES, o.e.
25
descrita por Laver como sendo "urna raridade fonética".
26
a consciencia lingüística no sentido de 'awareness' diz mais específicamente respeito
a verbaliza9ao da percep9ao das estruturas fónicas e morfossintáticas que o falante tem
da língua que ele está usando, assim como também das varia9oes e diferen9as. A consciencia lingüística enquanto 'consciousness' diz respeito as representa9oes, atitudes e
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e·Jas aqui se comportam de maneira semelhante: a percep9ao que o falante
tem, por exemplo, das varia96es dialetais, é 1nodificada quando estas variantes tern representa96es gráficas27 . Da rnesma forma, a consciencia 1ingüística ('linguistic consciousness') e a gramática da produ9ao tem em
co1nu1n o fato de serem rnodificadas pela existencia ou nao de u1na escrita,
e pelo uso desta: o que nao se escreve é gíria, o que se escreve <leve "normar"28 a fala29. Esse tenno de "gíria", era (era?) usado pelos funcionários
da FUNAI para apelidar as línguas a1neríndias ("pare de falar a sua gíria,
fale portugues (?) co1no todo mundo"). Ele reaparece em trabalho recente
de sociolingüística feito por alunas .de gradua9ao em Guajará: os próprios
wari' fora1n gravados usando este tenno para falar da língua deles; resta
detenninar as conota96es que o tenno tem para eles. As conota96es que ele
tem para a maioria dos brasileiros sao conhecidas ...
Estamos, P?r enguanto, e tarnbém, tentando avaliar as interferencias
entre a varieda.d e nao-padrao do portugues e as variantes do wari': os textos
oficiais que dizem respeito a Educa9ao Escolar Indígena propoem como
objetivo o dotn ínio da "variedade padrao da língua portuguesa" 30 , quando
de fato é a fa la nao-padrao que está em con tato corn o wari '. Tanto na escrita como na fata a influencia das estruturas fonológicas e morfossintáticas
do wari' sobre este PNP é nítida31 • Mas será que o wari' falado e escrito
nao vai sentir o peso da língua do1ninante, principahnente no ambito da
escota?
Talvez seja essa a hora de apelar para.urna colabora9ao 1nais estreita
entre antropólogos e lingüistas, para que a oralitura, fora e dentro do ambito
da escota, possa tornar-se um instrumento reconhecido e valorizado de
transrnissao do saber, e daí de 1nanuten9ao das línguas. O projeto "Ensino
de ritos e mitos" elaborado pela SEDUC de Guajará-Mirim co1n a colabora9ao do CEPLA vai neste sentido.
comportamentos (sócio-)lingüísticos do falante: "o espanhol é urna língua feia", "o
povo fala errado", e outras mais ... É claro que "awareness" e "consciousness" sao de
fato dois aspectos do tratamento da linguagem pelo cérebro, e é por isso que, por exemplo, para um falante, a diferen9a entre espanhol e portugues é mínima, enquanto
fara o outro a intercompreensao é impossível. ..
7
basta lembrar aqui a percep9ao que os falantes brasileiros tem do portugues de Portugal.
28
"servir de norma para" ...
29
daí urna maioria de brasileiros estarem convencidos de que nao sabem falar portufcues.
0
q~e ninguém, na verdade, sabe exatamente o que é...
31
nao-percep9ao da distin9ao surda/sonora, om_issao do artigo, troca de genero dos
substantivos, etc ...
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De apelar tambétn para u1na reflexao sobre os "i nstru1nentos'~ da dita
alfabetiza9ao; ningué1n é obrigado a aprender primeiro a dirigir utna carro9a antes de dirigir u1na carro: será que é indispensável a passagem pela
escrita " manual" co1n letras de mao, cotn todas as suas variantes ? Existern
experiencias bem suced idas de alfabetiza9ao de adultos com o uso do computador, rnas ternos que ressaltar que é essencial, e1n todos os casos, que a
leitura precede a escrita. Da mesma forma, o uso do gravador e da camera
de vídeo tal vez sejam mais úteis na transmissiio (e nao só no " resgate") da
memória coletiva oral e das técnicas da oralitura, do que o quadro negro ou
o papel com a can eta ...
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Escola Formal: experiencia em área_indígena:
o caso do Acre
Adair Pimentel Palácio (UFPE I UFAL)
Aldir Santos de PaulA (UFAL)

A chegada do colonizador as terras americanas ocasionou u1n desastre sem precedentes para a história dos povos que já habitavam as terras do
continente. Os conflitos deflagrados entte as duas cultl,lras geraram u1na
significativa e progressiva redu'9ao desses povos e conseqüente1nente das
línguas fafadas pelos mesmos. As primeiras áreas de contato e, por conseguinte, de conflitos, foram as regioes Nordeste e Sudeste do Brasil, onde o
processo desencadeou perdas sócio-culturais e lingüísticas irreparáveis. Nas
regioes Norte e Centro-Oeste, por terem tido urna coloniza9ao tardia, como
é o caso do estado do Acre, esse processo foi retardado, assim como as
conseqüencias derivadas do choque cultural resultantes das frentes de expansao económica, que ocorrera1n a partir do século passado . .
No Brasil, as primeiras tentativas de siste1natiza9ao de escrita para as
Iínguas indígenas foram realizadas pelos missionários (católicos) que, baseados nas ' ortografias' das línguas européias - a portuguesa e a espanhola
- empregaram a língua escrita como mais u1n. instrumento de catequese· ou
doutrina9ao religiosa. O conhecimento e o uso das línguas indígenas, portanto, serviam como suporte para a transmissao da religiao e da cultura do
colonizador. Muitas podem ser as avalia9oes sobre o ' modus operandi' ou
os objetivos alcan9ados por esses missionários, mas nao vamos nos deter
nas mesmas. O que de fato nos interessa apresentar é que estes sistemas
ortográficos eram urna imposiyao de um agente externo e mais um mecanismo de do1nina9ao sobre as culturas indígenas. Fato que, certamente,
perdurou ao longo da história do contato entre os índios e nao-índios.
Este trabalho tem por objetivo descrever o processo escolar vivenciado por alguns povos indígenas do Acre e discutir o papel do lingüista nos
cursos de fonna9ao dos professores indígenas. Antes disso, porém, pretendemos situar em poucas linhas o contexto e1n que se encontra inserido o
Projeto: ' Urna experiencia de autoria ', lugar em que estas discussoes acontecem.
O Estado do Acre possui treze grupos etnolingüísticos, tres famílias
lingüísticas (Pano, Aruák e Arawá) e urna popula9ao indígena de cerca de
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dez mil índios. Inicialmente formulada pelas comunidades indígenas, especialmente os Kaxinawá, no início da década de oitenta, a proposta de construyao da escota indígena do Acre foi d~corrente de urna demanda que foi
se estruturando a medida em que os grupos indígenas iam se conscientizando da explorayao económica conduzida por alguns segmentos da sociedade
nao-índia. A demanda inicial resultou na organiza9ao de um curso, com
dura9ao
de tres meses, para a forma9ao de professores
e agentes de saúde
.
,
indígenas, por parte da CPI-AC (Comissao Pró-Indio do Acre), u1na in·stitui9ao nao-governamental que desde 1979 vinha apoiando os grupos indígenas nas lutas pela terra, educai;ao e saúde. Este curso teve início e1n fevereiro de 1983 e contou com a presen9a de vinte e cinco índios das etnias Kaxinawá, Katukina, Manchineri, Apurina, Yawanawá e Jamináwa.
Desde o início, o Projeto de Educa9ao da CPI-AC desenvolveu-se de
maneira autónoma, mas foi gradualmente interagindo com os sistemas públicos de ensino. Já no segundo ano de sua execuyao conseguiu financiamento de origem nacional e internacional nao só para a realiza9ao do referido curso de forma9ao, bem como para a publica9ao das cartilhas de alfabetiza9ao e assessoria aos professores índios em suas respectivas comunidades.
Os primeiros cursos foram destinados a alfabetiza9ao em língua portuguesa e a reflexao sobre a emergencia das futuras ortografias das 1ínguas
indígenas. Já no 111 Curso de Formayao, em 1986, a Jingüista Ruth Maria F.
Monserrat, entao assessora do projeto, em decisao conjunta comos professores indígenas, estabelece os alfabetos para as línguas Kaxinawá, Jamináwa e Katukina. Em seu relatório de 1987, ela descreve o momento: "com
ininha assessoria técnica, utilizando e/ou adaptando as propostas ortográficas já existentes, feitas pelo Summer lnstitute of Linguistics ou pela New
Tribes of Brazil. Devido a ausencia de análises lingüísticas mais aprofundadas, o passo seguinte na cria9ao de escritas para línguas ágrafas, qual
seja, a separa9ao gráfica dos elementos - que depende em larga medida do
estabelecimento prévio das classes lexicais existentes - , está sendo resolvido intuitivamente pelos professores índios, provavelmente sob influencia
(sic) das regras do portugues escrito, que eles aprenderam primeiro" (Monserrat, 1987: 2). Além disso, foi elaborada urna lista vocabular com 155
itens em portugues, obedecendo a certos universos temáticos preestabelecidos. Dois aspectos se destacam no relatório da lingüista'. o primeiro é a
referencia aos alfabetos já existentes, propostos pelas missoes religiosas, e
em uso pela comunidade, o qQe geraria em alguns casos um certo contlito
entre os sistemas ortográficos propostos e a _referencia ao alfabeto por1 ugues na op9aq grafemica feita pelos professores índios, e o segundo, a ... a-
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rencia, no Brasil, de estudos lingüísticos, o que dificultou o estabelecimen·
to do alfabeto para as línguas.
Em 1988, a lingüista Adair Pimentel Palácio, da UFPE, passa a assessorar o projeto na área de lingüística e dar continuidade a discussao sobre os alfabetos das línguas, ainda sem contar com análises lingüísticas
sobre as línguas dos povos participantes do processo, o que só viria a acontecer e1n 1992 com urna disserta9ao de mestrado sobre a fonologia da língua Poyanáwa e, no ano seguinte, sobre a fonologia da língua Shawadáwa.
Na década de oitenta Rodrigues (1986: 77) afirmava que "o Acre,
onde se fala a maioria das línguas da família Pano, continua sendo a regiao
brasileira menos pesquisada por lingüistas e antropólogós". O 1nes1no nao
acontecia nos países vizinhos Peru e Bolívia, onde a investiga9ao lingüística possibilitou a documenta9ao/registro e ,conseqüente ado9ao de sistemas
alfabéticos para as mesmas. O fato é que línguas como Kaxinawá, Asheninka e Jamináwa, as duas primeiros no Peru e a últi1na na Bolívia, possuem siste1nas de escrita desde os anos sessenta. Este fato gera conven9oes
diferentes para as línguas citadas, de acordo com a influencia que a língua
majoritária destes países exerce na . elabora9ao de sistemas ortográficos,
ocasionando a curiosa situa9ao de falantes dessas l ínguas serem proficientes nos dois sistemas de escrita adotados nos respectivos países.
Urna das dúvidas levantadas, por exempJo, refería-se a representa9ao
da consoante glotal ou velar surda. Os K~xinawá do lado peruano, como já
<lito, já dispunham de um sistema ortográfico criado por missionários, que
representava o fonema pela letra 'j ', que nao era do agrado dos Kaxinawá
do lado brasileiro, que queriam a letra 'r'. Alguns defendiam que a representa9ao fosse com 'r' apenas, outros preferia1n 'rr', 1nas ningué1n do lado
brasiJeiro admitía o uso do 'j', que era do espanhoJ. Após as discussoes, os
Kaxinawá resolveram que no Brasil registrariam o fonema através da letra
'h'. Estas experiencias nos ensinaram muito sobre atitudes lingüísticas e
sobre os fortes valores étnicos dos professores indígenas. Nao há dúvida
que outras manifesta9oes culturais sao muito importantes para a coesao de
um,, g_rupo, mas a língua :detém toda a simbo logia cósmica do mundo das
pessoas qúe a usam e exerce sobre etas um poder de resistencia inigualável.
Este é apenas um exemplo que serve para ilustrar como se deu todo o
processo de ado9ao da ortografia para as línguas indígenas, que foi estimulado e apoiado desde os primeiros consultores vinculados ao projeto e vem
sendo amadurecido ao longo dos anos, o que gera um contínuo processo de
ordenamento desses sistemas resultante da prática pedagógica dos professores índios, do uso e conseqíiente reflexao sobre a ortografia adotada, além,
é claro,. de u1n
.. maior conhecimento sobre as línguas, que vem paralelamente ~e- désenvolvendo ao longo das sucessivas etapas do curso de fonna9ao,
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que come9ou a contar com a nossa participa9ao a partir de 1991, com a
disciplina de Línguas Indígenas .
. Todo o processo de discussao e' conseqüente proposic;ao de sistemas
de escrita para as línguas indígenas participantes do projeto se pautara1n em
tres aspectos: simplicidade, economia e adequac;ao na codificac;ao. De modo que se fizesse um balanc;o entre as necessidades do leitor e as necessida.des do escritor (Mori, 1997: 26). Estes aspectos se1npre foram os norteadores da discussao sobre quais os símbolos ou grafemas a serem adotados.
Esta instancia política e pedagógica vem sendo vivenci.ada ao longo
dos anos em que o projeto de educac;ao que vem sendo implementado junto
as comunidades indígenas. A partir de 1990, comec;ou a se desenhar a necessidade de proposic;ao curricular que ao 1nesmo te1npo em que observava
o passado apontasse para o futuro. O currículo de formac;ao de professores,
ainda em forma9ao, comec;ou a ganhar fei9oés legais a partir da apresentac;ao de urna proposta curricular bilíngüe e intercultural ao Conselho estadual de Educa9ao do· Acre. Tal proposta foi aprovada em 1993 e neta está
contida toda urna reflexao acumulada ao longo de todo o processo, to1nando por base princípios de ordem antropológica, lingüística, pedagógica,
histórica, etc, que dao sustentac;ao conceitual a referida proposta.
Tal proposta curricular busca atingir dois objetivos: a forma9ao do
professor, enquanto aprendiz das capacidades relacionadas a aquisic;ao de
conhecimento das disciplinas do ensino fundamental e médio; bem como
garantir paralelamente a esta formac;ao, o desenvolvimento de competencias relacionadas a sua capacitac;ao profissional como docente. "Tais capacidades pedagógicas e profissionais devem levar em conta tanto a diversi'dade étnica e lingüística dos atores( ... ) como a heterogeneidade das. formas
. de apropria9ao e criac;ao da chamada "cultura escolar" por cada u1n dos
sujeitos individuais que compoem a comunidade de professores índios do
Acre." (CPI-AC, 1993: 12)
Se por um lado, o professor adquire novas competencias, conhecimentos e· h:ábilidade~, por outro lado é estimulado a reelaborar atitudes e
valores que estao permanentemente em jogo no exercício da profissao, O
perfil ·do professor índio deverá ser o de mediador e facilitador da aprendizagem_dos alunos e criador de estratégias de planejamento, registro e avali- ayaO adeqtJado.s a cultura.e a dinamica social de seu grupo
..A proposta curricular compreende todas a disciplinas do núcleo co' ,
mum, bem como as específicas para a formac;ao do magistério. Para esta
apresentac;ao, nos deteremos apenas na área de línguas e 1iteraturas correspondentes, mais específicamente a sub-área das línguas indígenas. A proposta curricular de línguas baseia-se no levantamento dos conteúdos ministrados ao longo dos dezessete cursos de formac;ao e nas conversas com os
j)Ó
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professores índios sobre os conteúdos dessas disciplinas, para o levantaapresentadas.
mento das eventuais ·)acunas
,
"O estudo da Area de línguas visa a aquisi9ao e o desenvolvimento
de u1na co1npetencia bilíngüe ou multilíngüe entre os membros das diversas
etnias, através da apropria9ao crítica e criativa de valores, habilidades e
conhecimentos relativos as diversas línguas." (CPI-AC, 1993: 4).
Neste contexto, o processo de reordenamento dos sistemas ortográficos, co1no anteriormente descrito, garante a possibilidade de urna constante
reformula9ao, caso as escolhas anteriormente feitas nao continuem satisfatórias. Por outro lado, a ado9ao de siste1nas ortográficos aponta nao apenas
para o hoje, para o agora, para o 1no1nento sócio-histórico que a língua e os
falantes estao vivenciando, que reflexoes estao produ'zindo, etc., mas, e,
sobretudo, para o futuro, mesclado de incertezas e esperan9as e de como as
escolhas feitas pode1n colaborar para ·a 1nanuten9ao ou revitaliza9ao
lingüística; de acordo com as perspectivas internas de cada grupo.
Atualmente, a rnaioria das línguas indígenas já possui conven95es
ortográficas em pleno uso.
A

,
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de Revitali- - -. 1995. Relatório de visita á Aldeia Poyanáwa pelo Projeto
,

zayao Lingüística sob responsabilidade da Comissao Pró-Indio do Acre.
Rio Branco, mimeo.
Rodrigues, Aryon Dall'Igna. 1986. Línguas Brasileiras: para o conhecimento
das línguas indígenas. Sao Paulo: Loyola.
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Um projeto de educa~ao bilíngüe na Gui?na Francesa:
os monitores bilíngües
·. Odile Renault-Lescure

(Institut de Recherche pour le Développement)

Numa regiao pouco povoada (o últi1110 censo contabiliza 157.274 habitantes) tao poliglota quanto a Guiana_Francesa, onde sao reunidas línguas
diversas do ponto de vista genético como sociolingüístico, os desafios da
educa9ao sao in1ensos . O siste1na escolar vigente nao é receptivo a essa
diversidade, 111as as dificuldades hoje encontradas por ele, abren1 un1 espa90 para urna refiexao voltada a to1nar conta dá alta divers idade cultural
existente, especial_rnente nas popula9oes nao francófones.

O CONTEXTO LINGÜÍSTICO

Dezessete origens lingüísticas diferentes sao observáveis nas escolas
do primário. Segundo os setores geográficos, isso poder variar de 15% de
alunas nao francófones em certas escalas de Caiena, a capital do país, para
100% nas bacías do Rio Maroni ou do Río Oiapoque, quer dizer, nas terras
indígenas ou povoadas pelos quilombos. Além· do frances, as línguas presentes na Guiana sao di stribuídas entre línguas dos 1n igrantes, de chegada
1nais ou menos recente, e 1ínguas nativas cha1nadas "regionais ". A língua
chinesa (especia.linente o di aleto hakka), o h111ong, o lao, o portugues do
Brasil , o espanhol falado por co1nunidades hispano-americanas, o ingles
dos migrantes da Guiana e das Antilhas anglófones, o sranan tongo, língua
crioula falad a na regiao costeira do Suriname, as línguas crioulas do Haiti,
da Martinica e de Guadalupe sao faladas por popula9oes as vezes itnportantes no território guianense.
As de1nai s línguas distribuem-se entre :
- o crioulo guianense, com base lexical francesa, fa.lado essencialrnente na regiao costeira;
- os crioulos businenge (que dizer dos quilotnbos), corn base lexical
inglesa ou inglesa e portuguesa. O dialeto aluku está presente na Guiana
desde 200 anos, enquanto que os outros (paratnaka, ndjuka e sararnaka)
chegaran1 rnais recentatnente ao oeste do país.
- seis línguas indígenas pertencentes a tres grandes fan1ílias lingüísticas da Atnérica do Sul:
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- a farnília lingüística caribe cornpreende o kali'n_a (também charnado galibz) falado no ·baixo Maro ni e na parte oeste da costa e ,o wayana
falado no alto Maroni;
- a farnília ara111ak compreende o arawak propriarnente dito ou lokono, faJado no baixo Maroni e na regiao de Caiena e o palikur falado no
baixo Oiapoque e na regiao de Caiena;
- a família tupi-guaraní con1preende o wayanipi falado no alto Oiapoque e o émérillon ou teko falado no alto Oiapoque e no alto Maroni.
O CONTEXTO POLÍTICO E REGIONAL
A Guiana é um departarnento frances de ultra-rnar, desde 1946, e a
lei geral aplica-se, exceto em alguns casos excepcionais.
Enquanto coletividade política organizada, a República Francesa nao
faz nenhurna distin9ao entre os seus cidadaos: todos sao fonnaln1ente iguais
perante a lei. Nenhuma entidade ad1ni1ústrativa, territorial ou nao territorial,
pode reivihdicar direitos específicos para os indivíduos que a con1p6e1n.
Essa igualdade terh cotno conseqüencia u1na ausencia de legisla9ao específica para as popula95es indígenas.
O CONTEXTO ESCOLAR
O sisterna fonnaJ de educa9ao Hasceu na Guiana no contexto colonial
destinado, no início, para urna populac;ao ainda nao escolarizada e analfabeta. Foi generalizado depois, na época da criac;ao do departa1nento se1n ne- ·
nhum ajuste aos contextos particulares nos quais itnplantava-se. Estava, de
fato, expressao de urna política assi1niladora. Essa políti.ca educativa era
concernente, nu1na primeira etapa, as popula95es da regiao costeira na 1naioria crioula, e, depois da supressao do território do Inini no ano 1969, as
popuJa95es indígenas.
Essa situac;ao teve pelo 1nenos tres conseqüencias para as populac;oes
indígenas:

/

- urna exclusao de fato do sistema escolar : a escola tinha como finalidade ensinar aos alunos tornare1n-se franceses, integrar a ideologia do
progresso, que só permitía a un1a pequena fra9ao da popula9ao, a burguesía, ter acesso a ela.
- levava a u1na desagrega9ao social, enguanto favorecía a uJn
movimento de exodo e ao sedentarismo das popula95es ribeirinhas,
aumentado pelo afast3:1nento dos filhos nos internatos.
:P. - e1n vez de integrar as crian9as indígenas, afastava-as da escola por
mergulhá-lás nu1n universo estranho que nao tinha nenhum sentido para
e las.
360
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A SITUA<;::ÁO DAS LÍNGUAS

.

Fora o frances, inscrito ná constitui9ao francesa como língua da república no ano 1992, nao há. na Guiana outra língua oficialtnente reconhecida. No entanto, na perspectiva da assinatura do "Estatuto europeu das
línguas regionais e tninoritárias" no ano 1998, o Estado encarregou diversas
instancias a fazeretn urna descri9ao da s itua9ao lingüística na Fran9a metropolitana, bem con10 nos departainentos e territórios de ultra-mar. O resultado deu, no ano 1999, utn registro das línguas correspondentes aos critérios que definem as línguas regionais da Europa. Para a Guiana Francesa
foram registradas 12 línguas, nas quais aparecetn as seis línguas indígenas
acima mencionadas.
O acesso ao estatuto da 1íngua regional, como já sao as línguas da
1netrópole con10 o bretao, o basco, o catalao e outras línguas, faz-se pela
· inscri9ao do nome da língua nun1 texto oficial e conseqüente1nente confere
certos d ireitos, especiahnente na área da educa9a6.
No ano 1951. aparece a primeira leí, cham ada lei Dixonne, que orga"niza o ensino das línguas regionais na escola. Ela autoriza os professores "a
util izaretn as línguas regionais na escola pri1nária e no pré-escolar quando
for necessário para o ensino, especialmente, o ensino do frances".
Outros textos oficiais seguem, por exernplo no ano 1982, urna circular avisando que o uso das línguas regionais é recomendável para ajudar os
alunos no 1no1nento do ingresso na escola. O último texto importante, no
ano l 995, apresenta tuna grande novidade : a exi·stencia de ensirio bilíngüe,
isto é, utna carga horária similar entre o frances e ·a língua regional.
Ultima1nente, e1n nove1nbro de 2000, no projeto de "leí de orienta9ao
para os departamentos e territórios de ultra-mar " aparece urna nova abertura. Pode-se ler no artigo 34 "As línguas regionais utilizadas nos departatnentos de ultra-1nar faze1n parte do patritnonio 1ingUístico da Na9ao. Beneficiam-se do refon;o das políticas a favor das línguas regionais a fitn de
facilitar o seu uso. A leí do ano 1951 , que diz respeito ao ens ino das línguas
regionais, aplica-se a e las".

NOVAS ORIENTA(:ÓES NA GUIANA

O contexto legal hoje permite i1nag inar novos projetos educacionais.
No entanto, nesses últi1nos anos, sem esperar o reconhecimento oficial das
línguas, várias a9oes desenvolvera1n-se entre as quais o projeto chamado
"tnonitores bilíngües".
Co1n orige1n na constata9ao do fracasso escolar quase total das popu- ..
la9oes nao francófones, dentre as quais as indígenas, esse projeto apoia-se
por tuna parte na idéia segundo a qual a escola <leve adaptar-se as popula361
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96es nas quais está estabeJecida. Por outra parte, apoia-se nas experiencias
conduzidas en1 vários países enfrentando situa96es de plurilingüismo e
desenvolvendo progra1nas de educa9ao bilíngüe, co1no é o caso dos progra1nas de educa9ao indígei1a no Brasil.
Atuahnente dois fatos sao freios a presen9a da língua 1naterna ou indígena na escola. Primeiramente para ensinar na sala de aula é indispensável ter seguido u1n currículo de capacita9ao oficial e obtido o diplon1a de
professor pri1nário. Mas, o número de indígenas capazes de ensinar nessas
· condic;oes é niuilo reduzido. E1n segundo lugar, para ingressar no currículo
escolar, u1na língua deve ter o estatuto de língua regional e teoricamente ser
estudada nu1na universidade. ,Isso nao é o caso das línguas indígenas.
O projeto "1nonitores bilíngües" foi concebido para quebrar essa situa9ao viciosa. Aproveitou-se de u1n dispositivo governa1nental de etnprego
para jovens. Tratava-se do oferecin1ento de cargos de "ajudante educador"
nas escalas aos jovens que pudessem_' cun1prir tarefas correspondentes as
necessidades ainda nao satisfeitas, quando possível tarefas co1n caráter
inovador ou com utilidade social, especialn1ente no arnbito das atividades
culturais.
No início do projeto (seten1bro de 1998), foran1 selecionados uns
vinte jovens falantes de várias línguas regionais, entre os quais set.e indígenas wayana, kali'na e é1nérillon, com a finalidade de capacitá-los nas áreas
da lingüística e da pedagogia para que pudesse1n conduzir atividades na
língua n1aterna na escola.
Nessa etapa encontrou-se u1n problen1a : o "ajudante educador" deveria ter o vestibular. Entre os sete indígenas selecionados na primeira tur1na, so1nente dois respondia1n a esse requisito. Foi entao necessário pedir ao
reitorado autorizac;oes especiais. Na segunda turnia que con1e9a este ano,
forain escolhidos l 4 jovens, entre os quais 3 indígenas (wayana e palikur).
Encontrou-se novamente o proble1na do nível. do diplo1na.

A CAPACITA<;ÁO

Sendo a base do projeto, a forn1a9ao dos n1onitores posiciona-se na
contra-1nao das poucas experiencias já conduzidas na Guiana. Essas, baseadas na idéia co1nu1n segundo a qual é suficiente ser falante de utna língua
para ensiná-la, colocava1n indígenas na escola se1n preocupar-se. co1n a
capacita9ao deles. O projeto, ao contrário, deseja oferecer u1na capacita9ao
, de qualidade e de alto nível.
A capacita9ao está organizada en1 períodos de agrupan1ento dos 1nonitores en1 Caiena, tres a cinco vezes por ano.
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Lá eles recebem u1na forma9ao dividida e1n dois ramos principais.
Por u1n lado urna parte lingüística está a cargo de lingü ístas especializados
nas línguas dos monitores ou já familiarizados co1n questoes de educa9ao.
Por outro lado, tuna parte pedagógica reúne especialistas na pedagogia e
didática da língua 1naterna.
Os conteúdos da capacitayao sao divididos en1 quatro módulos: . apresentayao das no96es da 1ingüística para dar un1 quadro conceptua l as
reflexoes tnetalingüísticas; introduyaO a proble tnática da ·aprendizagetn da
língua oral bem como da escrita; atividades desenvolvidas ern trabalhos
segundo a família lingü ística (caribe, tupí-guaraní, businenge, hmong) sobre questoes da escrita e a explicitayao .gramatical das 1ínguas; atividades
e1n trabalhos de elaborayao de docu.n1entos pedagógicos.
Os prin1eiros estágios levaran1 os 1nonitores a descobrir c.01n ad1nirayao as possibilidades ofe rtadas pela reflexao científica sobre a própria língua. lsso é u1n efeito direto da constata<;ao que utn objeto fan1i'liar - a língua falada pelo fal~nté - c hega a ser 1natéria e1npírica de u1na riqueza infit1ita tanto para a experimentayao cotno para a explicita<;ao teórica. Por outro lado, gra<;as a inicia<;ao pedagógica, descobrira1n as capacidades de cada
u1n, ao trabaH1ar para adapta9ao da escota a realidade das populay6es indígenas e para seu 1nelhora1nento.
Depois de cada pe ríodo en1 Caiena, os monitores volta111 para a a ldeia e a escota onde te1n duas tarefas a cu1nprir. A prin1eira é fazer un1 trabalho de esclareci mento com os funcionários da escola, diretor e professores, para incentivá-los na elaborayao de u1n proj eto que deixe un1 lugar no
ensino para a língua indígena. A segunda tarefa é abrir as discussoes fo ra
da escola co1n os pais dos alunos. Sabe-se que nas sociedades indígenas, a
escola é freq.Liente1nente considerada co1no utn lugar onde as crianyas deve1n aprender só a língua ofi c ial e o cálculo.

O TRABALHO NA ESCOLA
Con10 já falei , para ensinar na escola é indispensável ter obtido o diploma de professor. Os 1non itores, enquanto "ajudantes de educa9ao", teorica1nente, nao te1n dire ito a ensinar : isso é clara1nente escrito nos textos
que defin,e1n a carga deles. Deve1n trabalhar na sala de aula do professor·e
co1n ele. Essa situaya.o é 1nuito a1nbígua. Na realidade, as situa96es de ensino diverge1n de u1na escola para outra. E1n certas escolas os 111onitores conseguem trabalhar com os professores, en1 outras ultrapassarn os direitos e
ensinam a língua indígena na sala de aula se1n a presen<;a do· professor. Isso
dependerá da vontade do diretor da escola: ou abrir um verdadeiro espa<;o
'
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para a língua indígena ou considerá-la somente como apoio para as outras
matérias.
AS DIFICULDADES ENCONTRADAS PELO PROJETO

O projeto foi lan9ado por um grupo de lingüístas do IRD, institui9ao
francesa de pesquisa co111 sede e111 Caiena, e o reitorado da Guiana. Logo
no início encontrou-se com várias dificuldades.
A maior dificuldade veio dos inspetores academicos encarregados de
supervisionar os professores. Com idéias conservadoras, adversos a introdu9ao das línguas indígenas no lugar sagrado do frances na escola, declararam guerra ao projeto e cons~guiram pará-lo depois de u111 ano de esfor9os.
As sessoes de capacita9ao nao tiveran1 seguin1ento entre sete111bro de 1999
e 1nar90 de 2001. Durante esse ternpo, os 111onitores forarn esquecidos nas
escalas das aldeias.
No início de 2001 chegou ao re-iterado de Caiena u1n novo inspetor
com idéias' progressistas, no que diz respeito a educa9ao e especiahnente a
educa9ao bilíngüe. Abrindo novamente as portas para que o projeto possa
se recuperar, organizando urna sessao de fonna9ao etn 1nar90 de 2001.
Ao lado das dificuldades encontradas no cainpo, o projeto come9ou a
ser conhecido nos 111 inistérios da rnetrópole e a receber ajuda por parte deles. En1bora a ültin1a sessao de forr11a9ao prevista para outubro deste ano,
tenha sido cancelada por falta de dinheiro para pagar os desloca111entos dos
monitores.
Urna outra dificuldade no anda1nento do projeto apareceu na organiza9ao das sessoes de forma9ao. Os pedagogos chamados pelo reitorado
para capacitar os rnonitores, nao tinhan1 cotnpeténcia particular na didática
da língua indígena e tentaram escapar do problen1a ensinando outras coisas ...

CONCLUSÁO

O projeto "monitores bilíngües" tenta responder a u1na s itua9ao de
educa9ao complexa e urgente. É u111a experiencia que tenta ir na contran1ao de u1n ensino cego e1n face a realidade das sociedades indígenas, pela
ausencia de fonna9ao dos professores que nelas ensinatn e pelo fracasso
escolar 1nassivo das crian9as indígenas.
Os rnonitores te1n o cargo de "ajudantes de educa<;ao" por cinco anos. O futuro deles depende, en1 parte, da cria9ao de cargos verdadeiros de
"monitores" ainda inexistentes e, por outra parte, da capacidade de urna
parcela deles de prosseguir com estudos superiores e ingressar no instituto
de capacita9ao de professores para tornar-se professores bilíngües.
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Forma~ao

de professores
Indígena Parakana

bilíng~es ~a ~erra

Rita de Cássia Ahn e ida Silva (Un iversidade Federal do Pará)

CARACTERIZA<;AO DA PRO POSTA

Este projeto car~cteríza- se co1110 . tuna proposta de pesquisa en1
educa9ao envolvendo os professores nao- índl,os e a co111unidade da Terra
Indígena Parakana, v isando construi r instrumental teórico-111etodológico
para viabi 1izar a transi9ao da educac;:~ reaJizada exclusiva111ente por naoíndios para urna educa9ao elaborada e executada por 111e111bros da
comunidade. Assi1n, pretende-se e111 um primeiro momento que a
co1nunidade assu1n a a educa9ao escolarizada Parakana, no que se refere a
alfabetiza9ao de crian9as e adultos, apropriando-se de alguns instrumentos
da educa9ao fon11al, de preferencia, integrando-os a forn1a de ensino
tradicional da comunidade.
Para o trabalho em questao optou-se pela realiza9ao de urna
pesquisa-a9ao (THIOLLENT, l 996; BRANDAO, 1982, 1984) por ser
compatíve l co1n os o bjetivos propostos, ou seja, a busca de
compreensao/ intera9ao entre pesquisador e n1embros da situa9ao
investigada, com a finalidade de encontrar solu96es para os proble1nas
levantados e transfon11ar u111a dada situa9ao determinada por todos os
envolvidos.
O trabalho se dará através do registro de todas as atividades
desenvolvidas e1n sala-de-aula, cursos e reunioes da co1nunidade em que a
participa9ao dos professores nao-índ ios seja aceita. Espera-se que, na traca
de experiencias e com a co labora9ao dos Awaete 1, se possa trans1nutar a
escala formal para que se torne cada vez mais o reflexo das necessidades e
da forma de educa9ao mais adequada para eles, sem que se perca a
contrib1,1i9ao que os anos de estudos de nossa sociedade, nas áreas de
educac;ao, 1ingü ística, antropo logia, 1itera tura entre o utras, possam nos
fornecer.

-

PERÍODO DE REALIZA<;ÁO
1

,.

Auto denomina~ao dos índios Parakana.

'
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1. Pesquisar os processos da cultura Parakana que possam ser trabalhados para transformar a educa9ao escolarizada atual em urna educa9ao
cada vez mais próxima.das necessidades dos Awaete.
2. Elaborar metodologia de ensino para os professores nao-índios
voltada para. a alfabetiza9ao e a educay.ao escolarizada, respondendo aos
anseios da co1nunidade Parakana.
3. Capacitar professores nao-índios para: a) trabalhar a alfa~etiza9ao
em língua 1naterna, b)auxiliar a forma9ao dos futuros professores indígenas
preparando-os para assu1nir a alfabetizac;ao.
4. Iniciar a forma9ao de professores Awaete.
5. Dar continuidade a elabora9ao do máterial didático de alfabetizac;ao em Parakana, para uso dos professores índios e nao-índios, propondo
atividades que discutam questoes ligadas ~o desenvolvimento da comunidade. A metod9logia usada visará promover a participa9ao e a valorizac;ao
da cultura tradicional local.
6. Realizar registro ·escrito das manifestac;oes culturais para que possam ser repassadas para as crian9as e tenham existencia futura.
7,. Organizar o material pesquisado para que possa ser utilizado pelos
professores índios e nao índios, após ser devidamente analisado e avaliado.

ESTRATÉGIAS
- Atuac;ao da pesquisadora responsável como professora para, no. trabalho diário em sala, poder ter urna vi sao .particular da situa9ao com a finalidade de trocar experiencias com os demais professores;
- Participa9ao d<;>s professores nao índios nas atividades diárias da
comunidade, nas reunioes e nos rituais, sempre que houver convite por
parte dos A waete; .
.- Observac;ao do comportamento de crianc;as e adultos em sala de aula·
'
- Continua9ao da coleta de material para a confec9ao de glossário Parakana-Portugues, coleta de lendas e mitos do universo mitológico, registro
dos rituais através de gravac;oes, registro escrito e fotos;
- Viabilizar a transi~ao entre a educa9ao ministrada exclusivamente
por nao-índios para urna educa9ao com participac;ao mais efetiva dos Awaete.
REFERENCIAL TEÓRICO
Para atender os objetivos propostos, buscou:-se um diálogo com as
Ciencias Soc.iais que pudessem colaborar com o andamento do trabalho. Os
vários ramos da Ciencia nao se desenvolveram isoladamente. Os canones e
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objetos da análise científica, tal como definidos pelas Ciencias Naturais,
impregna1n os procedimentos e o próprio quadro teórico e conceptual das
Ciencias Hu1nanas até por volta da década de 20 deste século. A partir desta época inicia-se um diálogo mais fecundo entre as várias disciplinas que
se colocaram como objeto a compreensao do comportamento humano, seja
em termos de urna experiencia subjetiva, de práticas sócio-culturais ou do
comportamento
individual.
,
E nesta vertente que surgem, por exemplo, os .Estudos Culturais e a
pesquisa-a9ao, tuna 1netodologia da pesquisa social, " .. .enquanto linha de
pesquisa associada a diversas fonnas de a9ao coletiva que é orientada em
fun9ao da resolu9ao de proble1nas ou de objetivos de transforma9ao"
(THIOLLENT, 1996). A pesquisa-a9ao ve1n sendo discutida e aplicada no
Brasil desde 1975, e1n diversos ca1npos de atua9ao, entre eles a educa9ao,
por de1nonstrar u1na grande preocupa9ao em torno da qualidade dos resultados e da busca de co1npreensao e intera9ao entre os 1nembros da situa9ao
na qual se deseja intervir. A pesquisa-a9ao supoe u1na fonna de a9ao planejada de caráter educacional, entre outros. Com o intuito de se alcan9ar resultados em a9oes envolvendo comunidades ou grupos específicos, é u1na
busca de alternativas ao padrao de pesquisa convencional .
Esta linha de pesquisa nao é a única e nao substituí as demais, mas
foi escolhida por demonstrar os aspectos e fundamentos que poderao viabilizar outras formas de pensar a Educa9ao Indígena sem usar fórmulas tradicionais, na tentativa de se alcan9ar um resultado que nao seja a recria9ao
empobrecida de 1necanismos que nao satisfazem sequer as necessidades de
nossa sociedade, quanto mais as de u1na sociedade indígena, diminuindo a
· distancia entre a pesquisa e a presta9ao de servi9os.
Nao será descartado o uso de instru1nentais da pesquisa teórica convencional (BACHELARD, 1972; CASTRO, 1977), se1npre que se 1nostrarem úteis ao desenvolvi1nento do trabalho proposto. A pesquisa se dara em
u1n contexto de base e1npírica, voltado para a descri9ao de situa9oes concretas, análise e interven9ao/a9ao orientadas, com a finalidade de solucionar os problemas apontados pela comunidade considerada.
Em geral, a idéia de pesquisa-a9ao encontra um contexto favorável
quando os pesquisadores nao querem limitar suas investiga9oes aos aspectos academicos e burocráticos. Querem pesquisas nas quais as pessoas implicadas tenham algo a dizer e a fazer, nao no sentido de simples levantamento de dados ou de relatórios a serem arquivados (DEMO, 1995). Com a
pesquisa-a9ao pretende-se desempenhar um papel ativo na própria realidade dos fatos observados (THIOLLENT,' 1996). A atitude do(s) pesquisador(es) é se1npre urna atitude de "escuta" e de "elucida9ao" dos vários aspectos da situa9ao, se1n imposi9ao unilateral de suas concep9oes próprias.
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A enfase da pesquisa-ayao envolve tres aspectos básicos: a) a resoluyao de problemas; b) a tomada de consciencia; c) produyao de conhecimento. Por esta razao, nao se realiza voltada para u1n único can1po de conheci1nento, a fim de verificar/analisar os dados e ac;5es a sere1n realizadas. Dependendo do enfoque a que se destina, a pesquisa-ac;ao buscará a interac;ao
co1n várias áreas do conheci1nento cotejando-as co1n as informac;5es coletadas para chegar a conclus5es e linhas concretas de ac;ao, que possam solucionar os proble1nas.
So1nente no desenrolar da proposta se terá um painel co1n as necessidades da co1nunidade par~ que se possa decidir sobre o material teórico
1nais apropriado a ser utilizado para se tentar solucionar as dificuldades
levantadas.
No decorrer <leste trabalho nossa preocupac;ao tem sido centrada no
pensar e repensar urna 1netodologia de ensino que respeite as diferentes
formas de ver e ler o mundo. A divers idade cultural dos sujeitos envolvidos
te1n gerado, e ainda irá gerar situac;5es de encontro/desencontro e de consenso/conflito, em diversos níveis. Espera-se que sejam exatarnente estas
discuss5es que nos leve1n a um consenso sobre a Educayao Escolarizada
Parakana.
Mesmo com a existencia de tantos métodos que sao comprovada1nente eficazes, faz-se necessário a existencia de profissionais qualificados
que consigam despertar o interesse de crianyaS e adole_scentes. Os cursos
destinados aos professores nao índios tem sido o palco para que acorra a
i1nplantayao deste processo transfonnador, porque neles se torna possível o
repasse desses conheci1nentos de forma a atingir o professor. Porém, a que
se fazer algurnas ressalvas: os cursos deverao ser o· lugar e1n que professores pratiquem a arte da docencia co1no aprendizes, s i1nulando situac;5es
reais de classe e observando as necessidades da comunidade. É desta maneira que os cursos estao aqui pensados, e darao o instru1nental para que se
concretizem os objetivos do presente trabalho.
PARTICIPANTES

Professores nao-índios que atuam junto a comunidade Parakana da
Terra Indígena Parakana, localizada no sudeste do Pará e Co1nunidade Parakana.
PROCEDIMENTO

1a fase (1997 - 1999)
Fizemos um levantarnento das principais iniciativas de Educac;ao implantadas na comunidade para detectar os proble1nas. Nosso principal obje-
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tivo foi produzir nao só um acervo útil a todos os envolvidos nessa problemática, mas principalmente produzir urna reflexao, a partir destes materiais,
sobre as diferentes concepc;oes de educac;ao, de sujeito e de sentido que
estao sustentando as várias propostas, de1nonstrando-as aos envolvidos.
E1n Dezembro de 1997 iniciou-se o trabalho na aldeia Paranatinga,
mantendo-se um convívio com a comunidade a fim de estabelecer urna
relac;ao de confianc;a. Em janeiro de 1998 foi 1ninistrado o prirneiro curso
para os professores nao índios, repassando noc;oes básicas de Lingüística e
diversidade cultural, para que todos pudessem iniciar a coleta de dados para
a produc;ao de material didático em Hngua materna Parakana. Após o curso,
iniciou-se na aldeia Maroxewa:ra um trabalho mais profundo de pesquisa.
Para que o trabalho recebesse u1na avaliac;ao real, todo o material didático
produzido foi utilizado e1n sala de aula.
'
Foram realizados mais dois cursos com os professores nao índios,
u1n em junho de 1999 e outr_o em janeiro de 2000, para que o material elaborado em Maroxewara pudesse ser trabalhado por eles nas outras quatro
aldeias da T.I. PARAKANA. A partir daí; todo o trabalho realizado pelos
professores ve1n sendo acompanhado, e as adaptac;oes necessárias tern sido
realizadas, para que o método de alfabetizac;ao ali introduzido possa se
aproximar cada vez mais da realidade local.
2ª fase (2000 - 2001)
Em dezembro de 2000 visitou-se as aldeias para conversar com a
comunidade Parakana sobre a formac;ao de professores indígenas. Foi dado
a cada comunidade total liberdade de escolha de seus representantes. A
única exigencia foi no sentido de que todos os grupos fa1niliares tivesse1n
um membro sendo preparado para assumir as func;oes de professor. Em
fevereiro de 2001 realizou-se urn curso para os professores nao índios, corn
o objetivo específico de prepará-los para auxiliarem na formac;ao dos professores índios.
Durante o mes de abril de 200 l foi ministrado o pri1neiro curso para
os professores índios na aldeia Itaygo'a. No mes de maio trabalhou-se nas
aldeias· Paranatinga e Paranowaona, dos Parakana Orientais. Nesta primeira
etapa os participantes conheceram dados importantes da história escolarizada Parakana e da história da escrita. Além de produzirem rnateriais didáticos em língua materna para uso em sala de aula, aprenderam a manusear
os livros pesquisando assuntos para a prepara<rao de aulas e aquisic;aq/aprimorac;ao de conhecin1entos. O mesmo trabalho foi realizado no rnes
de junho d·e 2001 na aldeia Maroxewara, e em agosto na aldeia Inaxygai 1~a ,
dos Parakana Ocidentais.
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Após os cursos, os professores nao índios de cada aldeia se torna1n
responsáveis pela continuidade da fonna9ao dos professores indios. Estes
particip~m das aulas de alfabetiza9ao como monitores, auxiliando o professor nao índio em todos os níveis, desde a produ9ao de 1naterial didático até
o momento de trabalhar direta1nente co1n os alunos.
No 1nes de sete1nbro reunira1n-se na aldeia Paranowaona os professores índios e nao índios das aldeias dos Parakana orientais, e realizou-se o
segundo curso de forma9ao. Trabalhou-se um pouco da história da alfabetiza9ao e seus métodos, para entao se repassar os fundamentos teórjcopráticos do 1nétodo de alfabetiza9ao que vem sendo elaborado e utilizado
na T.1. Parakana. Todos elaborara1n 1nateriais, e os professores índios foram incentivados a pesquisar palavras e histórias junto a co1nunidade. Ao
finalizarem as atividades propostas, cada grupo deu a aula que havia preparado para os demais.
'
Com9 no pri1neiro curso, os professores nao índios darao continuidade ao trabalho de fonna9ao dos professores bilíngUes, se1npre contando
com a assessoria necessária para este fi1n . Planeja-se agora para o mes de
novembro, a realiza9ao do segundo curso para os Parakana Ocidentais, na
aldeia lnaxyganga, encerrando-se assim a etapa inicial deste trabalho de
fonna9ao de professores índios da T.I.Parakana.
3ª. fase (dezembro de 2001)
Nesta fase, alé1n do registro das atividades de alfabetiza9ao será real izada a coleta de material para a elabora9ao do Glossário. Os dados obtidos
junto acomunidade Parakana: relatório dos cursos, diários de classe, anota96es sobre rituais e demais tradi96es culturais, épocas de plantio, .forn:ias de
ca9a, formas de organiza9ao para o trabalho em co1nunidade e e1n sala de
aula, enfim, todo o material produzido neste periodo será _a nalisado a fim de
servir de subsídio para a elabora9ao das a96es que venham a concretizar os
ob}etivos propostos e orientar os trabalhos futuros nas escotas.
Durante o período de dezembro de 2001 se realizará a organizai;ao
final <leste 1naterial, para que possa ser avaliado e discutido, por todos os
participantes da pesquisa, em seu conjunto. O importante em tudo isto é
observar que o contato com a sociedade ·envolvente nao conseguiu destituílos do sentimento de identidade, e eles tem valorizado cada vez 1nais a cultura do grupo.
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Educa9ao

Projeto Ticuna, disciplina língua Ticuna: um breve relato
Marília Facó Soares (Museu Nacional/UFRJ)

Trazernos, para esta breve apresenta9ao, trechos de um relatório que
elabora1nos para o MEC por efeito de nossa participa9ao no Projeto Ticuna1. O relatório e1n questao cobre o período de 11 de janeiro a 30 de janeiro
de 2001 e corresponde a luna carga horária de 11 O horas, referente a disciplina Língua Ticuna, 1ninistrada na área Ticuna (aldeia Nova Filadélfia),
Alto Solirnoes, Arnazonia. A oferta da disciplina - em módulo específico
e subseqüen_te a outros rnódulos por nós já 1ninistrados sobre a língua Ticuna - teve por meta atender as necessidades apresentadas pelos alunos/professores ticunas, necessidades essas que nos levaram a abordar e
(re)trab~har aspectos gramaticais da língua Ti cuna através da análise e
tradu9a6 e retradu9ao de textos oraltnente produzidos e passados para a
escrita por falantes nativos dessa língua. As 1in has maiores do trabalho
efetuado en_q ontrarn-se a seguir e o nosso principal objetivo na apresenta9ao
de excertos· do relatório é o de - ao transfonná-lo em relato - mostrar
como é possível ultrapassar o espa90 formal da escota, integrando o formal
e o nao-formal.
ASPECTOS GRAMATICAIS, ANÁLISE E TRADU~ÁO DE TEXTOS
A partir de textos escritos na língua Ticuna e resultantes de produ9ao
oral, procuramos focalizar os aspectos gramaticais 1nais característicos
dessa língua. Tecnicamente, tais aspectos, co1n base em evidencia empírica,
refere1n-se a gra1naticalidade de senten9as e o seu conseqüente efeito em
tennos de uso lingüístico, podendo ser assim resurnidos:
(i) na língua Ticuna, o verbo só exibe concordancia com o prirneiro sintag1na nominal (suposto sujeito, ordem SOV (Sujeito Verbo Objeto);
(ii) a ordem SOV, sozinha, é suficiente para a explicita9ao das fun96es
sintáticas em jogo;

O Projeto Ticuna, que é referente a educa9ao, desenvolve-se desde a primeira
metade do anos 90, em área Ticuna. A nossa participa9ao nesse projeto vem desde
o seu início, sempre referente a disciplina Língua Ticuna, que se encontra incorporada ao programa de ensino nas escolas ticunas, devendo ser ministrada por professores indígenas em toda~ as séries (iniciais e avan9ada.s),
1
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(iii) a possibilidade de marca9ao de caso no objeto, quando esse é o segundo sintag1na 'no111inal, aparece a partir do 1nomento en1 que o
1nesmo veicula um argumento [+animado];
(iv) o pri1neiro sintag1na no1ninal pode receber u1na 1narca 1norfológica
de tópico;
(v) a superficializa9ao do objeto a direta do verbo (orde1n SVO- Sujeito
Verbo Objeto) é aco1npanhada de um clítico a esquerda do verbo
ou de u1na 1narca de objeto interna ao verbo;
(vi) certos sintag1nas adverbiais servem, no interior do sintagma verbal,
de co1nple1nento do ve~bo e ·portam, na superficie, 1narcas 1norfológicas que podetn ser consideradas como previstas pelo próprio verbo; tais sintagmas pode1n ainda girar em torno do verbo;
(vii) determinados sintag1nas adverbiais ,incidetn direta1nente sobre o
sintag1na Verbal, podendo ser interpretados independente1nente do
verbo; que nao possui a propriedade de detenninar-lhes ou fixarlhes tuna interpretayao;
(viii) o sintag1na no1ninal co1nplexo exibe o genitivo a esquerda do núcleo, esteja o sintagma que expressa o genitivo modificado por tuna
posposiyao, esteja ele no interior da 1nes1na palavra que contén1 o
núcleo;
.
(ix) o sintagtna no1ninal co1nplexo pode exibir o genitivo a direita do
núcleo e111 tuna estrutura de adjunyao, estrutura essa que ta1nbé1n
serve a " adjetivos", orayoes " relativas", sintagmas " adverbiais"
nao-argu1nentais e sintag1nas no1ninais que expressa1n o escapo de
operadores (estando aí contidos os operadores de quantificayao );
(ix) quantificadores sao nornes que que se relacionatn a outros notnes
através das partículas que marcarn adjunyao.
A abordagem desses aspectos técnicos junto aos alunos/professores
ticunas foi feita de rnodo a que os 1nes1nos pudesse1n visualizar a regularidade de fenótnenos existentes em sua língua, se1n que - para essa visualizayao - fosse necessário recorrer ao vocabulário técnico e ao jargao co1nu1n aos lingüistas. Co1no se tratava de apreender fenómenos passíveis de
serem recortados empirica1ncnte, a nossa opyao foi a de vincular tal visualizayao a experiencia e1npírica etn que, pela 1nanipulayao e reescritura de
textos conhecidos de estórias ticunas, os falantes pudesse1n vivenciar as
alterayoes de significado resultantes de diferentes arranjos gratnaticais arranjos esses por sua vez relacionados a diferentes usos lingüísticos. Para
alcanyar o nosso objetivo, recorre1nos a detenninados procedi1nentos etn
termos de 1nanipulayao de texto:
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1- passagem de textos orahnente produzidos erri Ticuna para a escrita, passage1n essa feita pelos próprios professores ticunas durante as aulas e que
tornou possível constatar as diferenc;as entre as modalidades de inscric;ao do
oral e o registro feito co1n recurso a escrita;
2- retraduc;ao para o Ticuna de textos anteriormente traduzidos do Ticuna ·
para o portugues - retraduc;ao essa feita se1n que se lanc;asse mao, no 1nomento da atividade de retraduzir, do texto anteriormente escrito em Ticuna,
mas somente do texto em portugues - ele próprio fruto de urna tradu9ao
(do Ti cuna para o portugues );
3- comparac;ao do texto retraduzido para o Ticuna com o texto originahnente escrito na própria língua Ticuna - o que tornou evidente para os próprios falantes as diferenc;as entre o texto originalmente escrito em Ticuna
co1n o texto retraduzido para o Ticuna (v}a dé regra m~nos rico de detalhes
na forma e no conteúdo);
4- elabora~ao e exposic;ao de cartazes com trechos dos textos retraduzidos
para o Ticuna, os quais fora1n avaliados e corrigidos pelos diferentes grupos constituídos no interior de cada turma;
5- avaliac;ao pelos próprios falantes das correc;oes feítas pelos grupos (avaliac;ao feita por escrito e divulgada no interior de cada turma);
6- exposic;ao dos cartazes já corrigidos em espac;o público, onde ficaram ao
alcance dos professores das turmas constituídas (que espontaneamente selecionara1n alguns para copiar e conservar) e, ainda, ao alcance dos moradores da co1nunidade (sobretudo cdanc;as), que os liam e co1nparavam,
constatando entre eles si1nilaridades e diferenc;as.
7- elaborac;ao de exercícios gramaticais relacionados a sentenc;as co1n ocorrencia real e1n textos;
8-correc;ao de textos originahnente escritos e1n Ticuna, co1n identificac;ao
de expressoes idiomáticas e localizac;ao de diferenc;as devidas a variac;ao
lingüística existente no interior da área Ticuna .
•

Tais procedi1nentos trouxera1n vantagens no estudo da língua, algutnas das quais gostaríamos de registrar. Sao elas: (i) o efeito altamente benéfico da visualiza9ao de co1no fala e escreve o outro, sendo esse outro nao
utn falante de portugues, 1nas um falante nativo da mes1na língua, ou seja,
u1n tainbétn falante ticuna; (ii) alétn da visualizac;ao, a conscientizac;ao de
que a variac;ao lingüística no interior da área Ticuna pode ser capturada e
entendida do ponto de vista analítico - o que gera compreensao e abre
ca1ninho para a sua aceitac;ao sem discriminac;ao; (iii) o entendimento de
que diferentes arranjos gra1naticais estao - via de regra - relacionados a
diferentes propósitos de uso lingüístico e, conseqüente1nei1te, fins discursivos; (i.v) .u1n grande desenvolvi1nento da capacidade analítica, alcanc;ado
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·p ela via do trabalho que operou no eixo oral-escrito e, no ambito do escrito,
no movimento de traduzi.r-retraduzir; (v) a grande via .aberta para que os
próprios professores ticunas possaril realizar correc;6es e1n 1nateriais já produzidos (e 1nesmo já publicados ) em sua língua, correc;6es essas que sao
1nenos de ordem ortográfica, 1nas principalinente de estrutura9ao e veicula9ao de conteúdos de texto;
As vantagens que acabamos de mencionar constituem tópicos específicos que podem vira ser expandidos e1n ac;6es futuras, sendo que um detalhamento maior de seus efeitos benéficos também pode vir a ser feito. No
espac;o deste breve relato, fazemos o seu registro e ressaltamos que as tarefas indicadas para realizac;ao pelos professores indígenas e1n suas aldeias
- todas incluindo trabalhos co1n texto e realizadas no espa90 fonnal da
escola e fora dele - dao seqüencia ao que desenvolve1nos e1n sala de aula e
estao conferindo aos professores 1naior segurán9a e autonolnia para falar,
em termos anal~ticós, -Oos fatos de sua própria língua e, comparativa1nente,
das diferenc;as dessa face ao pórtugues.
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Práticas colonialistas e pesquisas de línguas indígenas
Wilmar da Rocha D' Angel is (Universidade Estadual de Campinas)
Há exatos 5 anos ( e1n 9 e 1O de outubro de 1996) o Plenário do Conselho Nacional de Saúde aprovou a Resolu9ao 196, que estabelece "diretri-

zes e norn1as regulan1entadoras de pesquisa envolvendo seres hun1anos ".
· Por ter orige1n na área de saúde, o docu1nento passou des/percebido, por
1nuito tempo, aos pesquisadores de áreas das ciencias hu1nanas, entre as
quais a lingüística. Como a questao aí envqlvida, sob seu principal aspecto,
fundamentahnente é u1na questao ética e política, e nao um mero problema
legal (de competencia das instancias reguladoras), pretendo tratá-la no que
1
diz respeito aárea de pesquisa COJTI línguas indígenas, que 110S toca •
~ Resollu;ao 196 define pesquisa envolvendo seres humanos como

''pesquisa que, individual ou coletiva111ente, envolva o ser hu111ano, de forma direta ou indireta, en1 sua totalidade ou parte dele, incluindo o n1anejo
de inforn1a9oes e materiais " (11.2). O documento também incorpora o que
refere co1no "os quatro referenciais básicos da bioética" - a saber: '.'autonon1ia, nao n1aleficencia, beneficencia ~ justü;a " (1) - e, no que 1ne parece mais relevante para o debate que proponho, acerca de práticas colonialistas, propugna o princípio do ''consentin1ento livre e esclarecido ", tenno
que é assin1 explicitado no docu1nento: consenti1nento "livre de vícios (si-

mula9iío, fraude ou erro), dependencia, subordina9ao ou intin1ida9ao, após
explica9iío con1pleta e pormenorizada sobre a natureza da pesquisa, seus
objetivos, n?étodos, beneficios previstos, potenciais riscos e o incómodo
que esta possa acarretar, forn1ulada e111 un1 tern10 de consentin1ento, autorizando sua participa9ao voluntária na pesquisa " (11 .11 ). Adiante, afinnase que a eticidade da pesquisa implica
"consentimento livre e esclarecido dos indivíduos e a prote9iío a grupos vulneráveis e aos legaln1ente incapazes (autonon1ia) " (Hl. I ).

J"1'

Aqui está, para 1ni1n, u1n nó da pesquisa en1 sociedades indígenas
(seja ern Li~1gi.iística, seja na Antropología): o qUé(Jefine, nas rela9oes entre
um pesquisador branco e un1a co1nunidade indígena, un1a situa9ao de "autonomia" indígena, livre de vícios co1no a ''dependéncia, subordina9ao ou
intimida9iío "? Para ficar nu1n exemplo: u1n pesquisador estrangeiro que, há
algümas décadas, foi estudcff urna sociedadc xinguana (por decisao sua,

Minha aten~ao foi chatnada para este documento pela lingüista Nina Virgínia de
Araújo, colega de departamento no IEL-Unicamp.
1
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sen1 qualquer contato comos índios), conseguiu as ·a utoriza96es da Funai e,
indo a carnpo, foi antecedido, na aldeia, por Cláudio Villas Boas, que entao
ainda dirigia o "Parque". Muito tempo depois, quando se preparava para ir
e1nbora, tendo concluído a principal parte da pesquisa e tendo conquistado
a arn izade dos índios, o pesquisador perguntou-lhes o q uefoi que Cláudio
lhes tinha dito antes cj'k(e chegar. Cláudio dissera aos líderes da cornunidade
que aquele pesquisador escreveria u1n livro e que ele, Cláudio, o leria, e
que ficaria 1nuito zangado se descobrisse, ao ler o livro, que os índios tivessern rnentido ao pesquisador branco. Pergunto: do que esta1nos falando
aqui? De "inti1nida9ao"
pura e si1nples; exatarnente o tenno que aparece na
.
,
Resolu9ao 196. E aceitável isentar de reponsabilidade o pesquisador (nao
aquele específico, 1nas qualquer pesquisador ern situa96es análogas), dizendo que ele nao tem culpa do que outros disseram sem seu consenti1nen. to? Mas, como caracterizar esse " nao consentimento"? Ele nao sabia que
e·r a o poder dos hon1ens brancas, de seu Estado, de sua polícia, de seus
empreendi1nentos rnissionários, de seu cornércio, de suas bugigangas, etc.,
enfim, o " poder dos brancas", do qual o pesquisador faz parte, que torna
seu trabalho de pesquisa "naturalinente" aceito ern sociedades con10 aquelas?
Albert Me1n1ni, nurn livro que deveria ser leitura obrigatória e1n cursos de lingüística e de antropologia, questiona a possibilidade de algué1n
viver tuna situa9ao colonial se1n estar ern un1 dos pólos: do colonizador ou
do colonizado. Numa passagern, aponta os pequenos "privilégios" que passarn des¡percebidos:

"{ .. )o privilégio ¿un1 negócio relativo: n7ais ou n7enos, porén1,
todo colonizador é privilegiado, pois o é comparativamente e
en1 detrin1ento do colonizado. Se os privilégios dos poderosos
da coloniza<;iío siío ostensivos, os privilégios 111iúdos do pequeno colonizador, n1esn10 o n1enor de todos, siío n1uito nun1erosos.
Cada gesto de sua vida quotidiana se beneficia de un1a vantagen1 reconhecida. Te111 problen1as con1 a lei? A polícia e mesmo
a justü;a ser-lhe-iío n1ais clen1entes. Ten1 necessidade de servi<;os da adn1inistra<;iío? E/a ser-lhe-á 111enos en1bdra<;osa (... )
Procura un1 en1prego? Precisa passar en1 utn concurso? Lugares, pastos, ser-lhe-iio antecipadan1ente reservados, as provas
seriio na sua Un gua ( .. .)
Finaln1ente, n1esn10 que nada pe<;a, n1esn10 que de nada precise, basta-lhe aparecer para ser recebido con1 o preconceiio favorável de todos aqueles que tén1 importáncia na colónia; e
1nesn10 dos que nií1J a tén1, pois se beneficia do preconceito favorável, do respeito do próprio colonizado que !he concede
11

378

Atas do I Encontro I nternacional do GTLI da ANPOLL
'

mais que aos nzelhores dos seus; que ten1,· por exen1plo, n1ais
confianr;:a na sua palavra do que na palavra dos seus. É que ele
possui, de nascenr;:a, un1a qualidade independente dos seus niéritos pessoais, da sua classe objetiva: é n2en1bro do grupo dos
colonizadores, cujos valores reinanz e dos quais participa( ... ) "2

É disPo:;ue estou falando: de uma situa91ío colonial a _qua! estiío
submetidas as sociedades indígenas no Brasil, subordinadas a u1n Estado
estrangeiro do qua! so1nos parte. É so1nente tuna situac;ao colonial que per1nite a algué1n (de urna univers·idade brasileira ou estrangeira) colocar u1n
dedo sobre o 1napa, apontai1do u1n lugar que nunca viu, onde 1nora1n p9 r o-as que nunca cogitara1n da sua existencia, e dizer: "é aquí que eu vou pesquisar; sao esses que vou estudar; é essa,língua que eu vou analisar ".
Podería1nos nos perguntar: por qlle algué1n se interessa por destrinchar os arranjos de casa111ento, as relac;oes extra-conjugais e as práticas de
favor sexual en1 tuna sociedade indígena de 200 indivíduos na An1azónia,
1nas ningué1n se ocupa de destrinchar os arranjos de casa1nentos, as relac;oes extra-conjugais e as práticas de favor sexual, diga1nos - para contrapor co1n u1n exe1nplo - , da co1nunidade judaica da capital paulista?
Rosiska e Miguel Darcy de Oliveira escreveran1 que "sao se111pre os
oprin1idos e os contestatários que sao identificados, analisados, quantfficados e progran1ados de Jora pelo opressor ou aqueles que o representan1.
sao sen1pre aqueles que detén1 o saber e o poder social que, con1 o auxílio
dos instrun1entos científicos, detern1inan1 unilateraln1ente o que, co1110 e
quando deve ser pesquisado e que decide111 sobre o destino a ser dado ou o
uso a ser jeito dos resultados da pesquisa ". 3
O PRINCÍPIO MISSIONÁRIO

Há poucos 111eses, nu1n debate - durante o IV Encontro sobre Leitura e Escrita en1 Sociedades Indígenas, evento que se realiza a cada dois
anos durante o COLE (Congresso de Leitura do Brasil) - tive oportunidade de colocar algu.1nas objec;oes ao "princípio 111issionário" . Que1n 1ne ouvia
certa1nente pensou que eu estava nie referindo só e sin1ples1nente as práticas 1nissionárias de proselitis1no religioso. E1n alguns aspectos, de fato
referi-1ne especifica1nente a elas: por exe1nplo, quando questionei, no prin2

Metnmi, A. 1977. Retrato do Colonizado precedido pelo Retrato do Colonizador.
(2a. ed.). Rio de Janeiro: Paz e Terra, pp. 27-28.
3
Qlivejra, R.O. e M.'D. Oliveira. 1988. Pesquisa social e a9ao educativa: conhecer
a realidade para poder tran~formá-la. Em: C.R. Brandao (org.). Pesquisa Participante. (7ª ed.). Sao Paulo: Brasiliense, p.18 - grifos meus. ,
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cípio rnissionário, a fal sa defesa da liberdade ppra os povos indígenas escolherem u1na religiao ou cren9a, pelo direito d1éteS'c onhecerem a "verdade"
levada pelo 111 issionário. A falsidade está no fato de que, por princípio, a
" Verdade" está como missionário; nao se assume, em hipótese alguma, que
a "Verdade" possa estar corn os índios, e o rnissionário jamais está aberto
para converter-se a verdade deles.
No entanto, tninhas observa96es sobre o " princípio miss ionário" nao
se esgota1n en1 crítica as 1nissoes religiosas. Características do "princípio
1nissionário" també111 se apresentam etn iniciativas seculares, academicas
ou nao. E o principal motivo é, exatamente, o de terem ern comu1n, nesses
casos, u1na perspectiva colonialista. Certo tipo de ernpreendirnento acadetnico (ou con1 decisiva participa9ao de universidades), rnes1no que nao
voltado a anunciar urna " Verdade", te1n em cqrnum corn a missao religiosa
essa característica ,c entral: a1nbos sao en1preefldiinentos decididos em un1a
sociedade de 1naior poder (1nilitar e económico), dirigidos a urna sociedade
de 1nenor poder (e, e1n geral, já fragi 1izada en1 vários aspectos) e
diretan1ente relacionados aos interesses de quen1 to1na a iniciativa, e nao da
4
sociedade alvo dela •
E em certos casos, quando se alega que o en1preendi1nento é do interesse da sociedade a que se dirige, nao foi ela, tnas a sociedade do1ninante
que1n disse qual era aquele interesse. Aquí, por exe1nplo, incluem-se as
iniciativas de " escola" decididas fora das co,nunidades indígenas e dirigidas a e las: nesses casos, sao os ' brancos' que acharn que os 'índios' preci5
sam escola •
Poderia objetar-se que, se alguém critica a iniciativa que, de fora da
sbciedade indígena, se prop5e a intervir nela "para o seu be1n", ta1nbé1n
está, de fora, intervindo para dizer o que nao é bom para ela. Nesse caso,
diriarn, por que nao deixar que eles decidarn, depois de " ouvir" a proposta?

4

Em um texto inédito, há dez anos, escrevi: ''Toda nússao supoe (... ) um PONTO
DE PARTIDA que, ou será ACIMA do ponto de chegada, e portanto, SUPERIOR;
ou será um ponto MAIS AVAN(:ADO (na história, na tecnologia..); ou um ponto
CENTRAL em rela9ao aos periféricos. Na melhor hipótese, quefossem dois pontos
equidistantes (de partida e de chegada), o PONTO DE PARTIDA gozaria ainda da
PRIMAZIA DA INICIA TIVA, que implica em ser um ponto melhor situado, de onde
se descortina melhor· o inundo" (W. D' Angel is. " Para entender a missao". Campinas, 1990).
5
No recém-aprovado Plano Nacional de Educa9ao, a sociedade dominante define
que em dez anos, em toda comunidade indígena haverá oferta "de programas educacionais equivalentes as quatro primeiras séries do ensino fundamental" (Lei
10.172/200 l ).
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Bem, essa é exatamente a essencia da defesa do " princípio missionário": /
eles tem o direito de .o uvir a "Verdade" e recusá- la.
E aquí volta1nos ao texto da Resoluc;ao 196 e as quest5es acima levantadas: quando podemos saber que ternos, numa situac;ao colonial, consentimento "livre de vicios, dependéncia, subordinar;iio ou intilnidar;iio "?
Um missionário chega a urna aldeia levando um barco, tnunic;ao avontade,
rn · . "'a ngas, fac5es, rnachados, rernédios e pede para ser aceito e para pregar
sua 1nensagern. A co1nunidade fragilizada aceita. Pode1nos falar de "consentbnento livre e esclarecido"? E se nao for 1nissionário, rnas u1n lingüista, co1n os " presentes" recornendados e1n algurn curso ou 1nanual (colonialista) de pesquisa de ca1npo?
.
·
De rn in ha perspectiva, por exe1nplo, naquilo que 1nuitas vezes foi .
to1nado corno "tarefa urgente" da Lingüística no Brasil, toda pesquisa que
se anuncia destinada a "salvar línguas em~extin9ao" só tem justificativa, do
ponto de v.ista ético, se usada co1no pretexto para obter recursos e fonnas
de reconhecirnento para o fortalecirnento das !utas e iniciativas de urna
comunidade ou grupo étnico por sua sobrevivencia física, cultural e identitária. Caso contrário, pesquisas desse tipo retletern um viés que se julga
justificado pela tarefa do " último registro", e que parte de outro pressuposto
missionário:. o da missao da ciencia, identificada como principal locus de
conheci1nento. Por essa prernissa, urna língua indígena é relevante se é
conhecida da ciencia, e conhece-la é mais irnportante que o destino d~tiedade que a fala.
~
LÍNGUA, CONHECIMENTO TRADICIONAL E
PATRIMONIO GENETICO
A

r

Alé1n de defender que a Resoluc;ao 196 do Conselho Nacional d{sa:
. úde deve ter validade também para as pesquisas ern ciencias hurnanas (até
que nao tenhamos nossa própria regulac;ao, consensuada entre lingüistas,
antropólogos, sociólogos, etc.), desejo chamar a atenc;ao para um outro
documento, esse co1n forc;a de Lei, que diz respeito diretamente a conhecimentos de sociedades indígenas, nos quais entendo incluir-se o conhecimento lingüístico. Trata-se da Medida Provisória nº 2.052, de 29 de junho
de 2000, que "dispoe sobre o acesso ao património genético, a prote<;iio e
o acesso ao conhecimento tradicional associado ".
De fato, exige-se aqui um certo "cálculo indireto" para se entender
que essa 1nedida provisória abarca també1n as línguas indígenas, rnas rne
proponho a defender esse ponto. Veja1nos o que diz a lei: "Esta Medida
Provisória dispoe sobre os bens, os direitos e as obrigar;oes relativos ao
acesso a con1ponente do patriniónio genético existente no território nacio381
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· na/( ... ), ao conhecin1ento tradicional a ele associado e relevante aconserva<;iio da diversidade biqlógica ( ... ) " (Art. 1º).
Adiante, define a leí que "conhecin1ento tradicional associado " é 'inforn1ar;iio ou prática individual ou coletiva de co111unidades indígenas ou co111unidade local, con1 valor real ou potencial, associada ao patrin1ónio
genético " (Art. 7°, 11). Sobre esse conhecimento, diz o Art. 8°, parágrafo
1º, que "o Estado reconhece o direito que as co111unidades indígenas e
coniunidades locais tén1 para decidir sobre o uso de seus conhecin1entos
tradicionais associados ao patrin1ónio genético do País " .

A questao que se coloca é que.in define e co1no define: (i) o que é conheci1nento; (ii) qual ou quais tipos de conheci1nento sao "associados ao
património genético". Vi1nos que o Art. 7º restringe ''conhecin1ento tradicional" a ''infor111ar;iio ou prática individual ou coletiva". Conhecitnentos
sobre urna língua, seu vocabulário, suas fonnás gramaticahilente aceitas ou
nao, e tudo o que se relaciona ao seu uso, segura111ente é, ta1nbé1n, "infor111ar;iio " ( daí, tal vez, o tenno "informante"). Por outro lado, u111a língua é
parte das práticas sociais, nas quais ela se trans1n ite, se transfonna e se
constrói historica1nente ( daí a expressao " praticar tuna língua"). Em resumo, se "conheci1nento tradicional" é inforn1ar;iio ou prática individual ou
coletiva, línguas indígenas sao, indubitavelmente, conhecimento tradicional. Resta perguntar se podemos qualificá-las co1no conhecimentos tradicionais "associados ao patrin1ónio genético".
Ora, sabe1nos que a rela9ao entre língua e cultura6 nao é de causa e
efeito: a língua nao conforma a cultura, e vice-versa. A língua é, de fato,
u1n dos con1ponentes da cultura, 1nas u111 especial, porque é o 1neio pelo
qua! cada novo 111e1nbro da sociedade acessa a cultura historica1nente construída. A rela9ao dialética aquí é inegável: língua e cultura se constróem
si1nultanearnente, rnutuarnente.
Assitn, quando u1n sábio Kaingang dizque u1na espécie vegetal é "régre"
de urna outra, isso é um tipo de conheci1nento que tern tudo a ver co1n a
língua e1n que foi construído. Nao que seja intraduzível, 1nas urna tradu9ao
(concisa) ao Portugues dernandaria, nesse caso, um pequeno texto de urnas
500 palavras.
E as chamadas taxionon1ias de folk, as classifica96es indígenas para
o reino anitnal e vegetal, sao ou nao conheci1nento lingüístico associado ao
patrimonio genético? Por exernplo, quando os Kaingang colocam e1n rela9ao clanica duas espécies vegeta is, ou urna planta e u1n animal (<ligarnos,
ambos rá ror), isso nao será reconhecido co1no conheci1nento tradicional?
Aqui operando co1n U1na distin~ao clássica, originada da abordage1n da Hngua
como fenórneno autóno1no.
6
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E se o for, nao é conheciinento ta1nbé1n lingüísti'co? E se o investigarmos,
nao nos revelará conheci1nento relacionado ao patri1nónio genético?
E que conheci111ento tradicional associado ao patri1nónio genético nao se
revela na rela9ao lingüística, e1n Kaingang, para os termos pyi1, pyñkakrii. e
pyñkakrii.-111ág7? Algo reiacionado aos re1nédios que se usa1n contra picadas? Ou na rela9ao lingüística entre os nornes de tantas árvores cotnojwó e
, ' 8, ou kentano,
kentyto1,
- - , . kenten
- - e kentan
h9 ?.
fw oxa

PESQUISAR OU NÁO PESQUISAR
Este texto nao é netn pretende ser utn "libelo contra a pesquisa". Mas
quer dizer, cotn clar.e za, que há pressupostos colonialistas e111 práticas academicas consagradas, cujo debate se cost.u1na evitar. E. o debate das rela95es entre ética e pesquisa e1n línguas indígenas tornou-se ainda rnais necessário e inadiável nos últimos anos, quando universidades e suas agencias
financiadoras de pesquisa tern proporcionado a fonna9ao de lingüistas para
atua9ao em empreendi1nentos missionários evangélicos.
Por tudo o que se disse, julgo oportuno apresentar duas propostas a esse .._
-- encentro do GT Línguas Indígenas da ANPOLL:
1, Que todo projeto de pesquisa com línguas indígenas seja submeti,
do, dentro da Universidade que o abriga, ao respectivo Comite de Etica ern
Pesquisa.
·
2: Que esse encentro aprove e encaminhe A6RALIN a proposta de
cria9ao. de tuna, co1n i-ssao naciónal
. para ·etabora9ao de tuna 1n in uta de Carta
de Princípios Eticos da Pesquis~ Lingüística no Brasil, a ser amplamente
divulgada e debatida em encotitros de lingüistas nos próxi1nos 2 anos, para
ser en tao votada em Assetn bléia da entidade.

C

1

a

7

Cobra, lacraia e escorpiao.
Cedro e canjarana
9
Marmeleiro-do-mato, canela-pinha, canela-guaicá e rabo-de-bugio.

8
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Ética

Laudos & ética por urna antropologia em

a~ao'

Jane Felipe Beltrao (Univers idade Federal do Pará)

O trabalho antropológico é necessariarnente resultado de urna intervenr;iio política, 1nes1no quando o profissional realiza, unicarnente, trabalho de carnpo, s~~o os cano es da ciencia, pois o exercício da Antropologia volta-se par1í(d emonstra9ao da diversidade na tentativa de cornpreender o possível. Os resultados obtidos pelos antropólogos, através de pesquisas, funcionam corno 1nísseis direcionados'á ~ertezas, provocando as " 1nentiras tranquilizadoras," acalentadas pelo inundo ocidental, marcado pela
" tolerancia cosrnopolita" consolidada pela Declara9ao Universal dos Direi2
.
tos Hu1nanos pós Segunda Guerra Mundial.
Considerando o cenário, é oportuno lernbrar as observa9oes de Roberto Ro1nano: " ... a co1nunidade acade1nica [na qual nos inseri1nos] nao é
co1nposta por seres angélicos." 3 Etnbora, hoje, a postura adotada pelos profissionais da Antropologia seja muito diferente daquela adotada pelos pro- .
fissionais ligados aos governos coloniais na alvorada do século XX. " Por
isto [ou pelo que nao foi pensado] é preciso discutir regras de co1nportamento ético e 1noral no ... interior [da acade1n ia]. " 4
Quando a interven9ao do antropólogo se faz no sentido de auxiliar a
,discussao de demandas, rnais forte a reco1nenda9ao de Ro1nano deve ser
observada, pois "[a] rnaior parte das pesquisas e1n [C]iencias [S]ociais envolve contatos diretos, ínti1nos e 1nais ou menos perturbadores co1n os detalhes imediatos da vida contemporanea, contatos de um tipo que dificihnente
pode deixar de afetar a sensibilidade das pe·ssoas que os realizam ."5

...•

-

1

Trabalho apresentado e di scutido durante o Encontro Internacional de Pesquisadores de Línguas Indígenas: fonologia, gramática e história a Mesa Redonda

Ética: aspectos éticos da pesquisa envolvendo grupos humanos e as pesquisas de
línguas indígenas coordenada pela Dr Nina Virgínia de Araújo Leite promovido
pelo Grupo de Trabalho de Línguas Indígenas da ANPOLL, em Belém - Pará Brasil de 8 a 12 de outubro de 200 l .
2
Sobre o assunto consultar: DINIZ, Debora. 200 l " Antropología e os limites dos
direitos humanos: o dilem a moral de Tashi" Em Regina Reyes Novaes & Roberto
Kant de Lima (orgs.), Antropologia e Direitos Humanos, 17-46. Niterói, EdUFF.
3
Cf. ROMANO, Roberto. 1999. "Ética e avalia~ao" E1n JC E-Mail, n.1376, 14 set.
4
ldem.
5
Cf. GEERTZ, Clifford. 2001 . Nova luz sobre a Antropología. Ri o de Janeiro.
Jorge Zahar Editor, p. 3 1.
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Algum colega, desavisadar9ente, pode le1 rar a Co1ni sao de Ética
da Associac;ao Bras ileira de Antvopo logia (AB1 ), que origi ltnente abriga
os 1ingüistas entre seus sócios/eu respondoJhao a esqueci al iás, consideroª funda1nental. Assim co1no tenho pn~sente as diversas discuss5es e inesmo
as pole1n icas sobre o assunto, afina!, nós antropó logos, somos abrigados a
conviver, quotidiana1nente, co1n os epítetos que, nos e1nbates, nos sao atribuíd~~ entre os q uais o 1n ais ofens ivo é ser a Antropología "filha do impetalismo."6
t
/~
Aquí, vou lin1itar-1ne a falar de algo 1ni údo, 1nenos visível, ou seja,
as escolhas que nao sao balizadás por co1nites ou associa9oes. Falo da postura que te1nos que ton1ar 1io dia a dia secu ndados ou nao por tuna discussao mais densa. Interrogol co1no agir <liante de tantas dernandas oriundas de
grupos sociais poi itican1 ente diferenciad.es? Co1no buscar urn norte em
rneio a grupos orientados por trac;os cultui·ais cotnuns que indicatn passado
compartilhado? Como seguir ca1ninho considerando lealdades e direitos
coletivos etn favor de de1nandas que objetivam ditninui r as relac;oes
assi1nétricas, estabelecidas desde os tetnpos coloniais? E1n resu1no, con10
apresentar a divers idade para sociedades que sao adversas as sociedades
estudadas?
/ :
Fala-se, freqliente1nente, em diferen¡yas e desigualdades, considéro
estes rnarcadores fu nda mentais, etnblemáticos a Antropología, rnas as semelhanc;as estao aí para seretn tratadas. Entretanto, na maioria das vezes, as
se1nelhan9as foram maltratadas, ou melhor, "detratada~\)no sentido de,.
ignoradas e esquecidas. fi rande parte das detnandas nas qtfais somos convi-fl 11{
dados/cha1nados a intervir, as populac;oes possuem u1n enonne poder de
expressao oral, eloqüencia nen1 sempre presente, pela impossibilidade de
transcric;ao, as pec;as escritas e funda1nentadas que, como peritos, somos
obrigados a produzir. Torno, co1no referencia, a conotac;ao mais ampla da
palavra laudo, no sentido de "aprovo" 7 observo a " norma," o " preceito" e

6

Para urna densa di scussao do assunto, tom ar: LECLERC, Gérard . 'I 973. Crítica
da Antropologia - ensaio acerca da história do africanismo. L isboa, Estampa;
PANOFF, Michel. 1977. Ethnologie: le deux ieme soufle. París, Payot; ou os mais
recentes GEERTZ, Cl ifford . 200 1. Nova luz sobre a Antropología. Rio de Jane iro.
Jorge Zahar Editor; e NOVAES, Regina Reyes & LIMA, Roberto Kant. 200 1.
Ahtropo/ogia e Direitos Humanos. Niterói, EdUFF.
7
Cf. FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. 1915.Novo Dicionário da Língua
Portuguesa. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, p. 823. Verbete Laudo.
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· t~das ~s analogias referentes ao julgamento. 8 Posto ser incurnbencia, responsabilidade a ser contabilizada,
Indígenas, quilombolas, pescadores, caboclos ou gente da baixada9
todos possuem essa capacidade de expressao a que me referi antes, mas
nossas ferramentas de trabalho nao captam 50% do que nos é <lito. Talvez
este fato transfonne nossos laudos, relatos, oficinas e dernais atividades que
desenvolvemos em pe9as nao 1nuito expressivas sobre a gravidade de conflitos e dificuldades dos dernandantes dos servi9os antropológicos. Por
outro lado, as popula9oes ao se expressarem com toda a eloqüencia nem
sempre sao compreendidas pelas autoridades. Mas as autoridades, n1esmo
sem compreender integralmente, terminam por decidir suas vidas, desde a
oferta de urna simples oficina até a solu9ao de conflitos de terra. Nossas
questoes e desafios nao passam unicarnent~ em torno da diferen9a e da
desigualdade, mas pela busca de instrumentos eficientes de transcri9ao da
eloqüencia das popula95es qu(;'. atendemos.
Hoje, é fato que a Lingüística separou-se como campo autóno1no de
conhecimento e freqüentemente encontra-se burocraticamente relacionado
a departamentos e institutos dissociados da Antropo logía. O fato seria de
todo sal~tar caso os conhecimentos lingüísticos e antropológicos nao fossem tao imbricados em termos de conhecimento. Ontem, ouvindo a conferencia de Ione de Freitas Leite, refleti quao melhor formados seriam os
antropólogos se pudésse1nos contar com forma9ao lingü istica e, vou adiante, nao apenas para trabalhar com grupos indígenas, mas para trabalhar com
diversas popula95es, quando a expressao oral se apresenta exuberante e a
performance narrativa teatral. 10 Nao basta tentar transcrever os depoimen. tos ipsis litteris, especialmente, porque nem sempre a correspondencia existe.
. Minha discussao fundamenta-se em experiencias resultantes de participa9ao em projetos extens ionistas realizados em conjunto com outros profissionais, especialmete, agrónomos, indigenistas, engenheiros entre outros;
e laudos antropológicos e1n fun9ao de impactos ambientais e acidentes

•

8

Cf. AZEVEDO, Francisco Ferreira dos Santos. 1983. Dicionário Analógico da
Língua Portuguesa (idéias afins). Brasília, Coordenada/Thesaurus, pp. 224-226.
Verbete Julgamento.
9
Chama-se baixada as áreas da cidade de Belém que estao localizadas abaixo do
nivel do mar e que, freqüentemente sao invad idas pelas águas pluviais e das marés
~ue castigam Belém.
1
Cf. As narrativas do acervo do lmaginário nas Formas Narrativas Orais Populares da Amazonia Paraense (IFNOPAP) a partir do trabalho pioneiro de Maria do
Socorro Simoes junto ao Departamento de Língua e Literatura Vernáculas do Centro de Letras e Artes (CLA)/UFPA.
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ocorridos e1n áreas indígenas, quando as autoridades cheias de dúvidas, ou
1nunidas de muitas ·certezas pergun ta1n : eles sao quilombolas? Eles sao
índios? Os latidos exarados, no mais das vezes, sao trabalhos solitários,
quando muito podemos dialogar co1n os representantes do Ministério Público Federal. As experiencias, as quais 1ne retiro, fora1n vivenciadas junto
a popula95es indígenas e nao indígenas, localizadas na cidade e no interior
da A1nazón ia. Ao di scutir 1ninhas experiencias co1no antropóloga, o fa90,
como diz Geertz, por acred itá-las " ... comuns e até uni versais entre os que
se dedicam a trabalho semelhante, sendo portanto representativas de algo
mais do que elas mesmas ou eu." 11 Portante, nao localizadas o can1po das
teorias sobre as quais te1no·s obriga9ao de nos debru9ar, 1nas pontuadas por
exemplos que podem ser discutidos coletivamente.
Os trabalhos de extensao e os servi_~os prestados via Jaudos antropológicos estao em alta, mais do que nos a11os setenta, quando falava-se t imidamente e•n "devolu9ao," após a divulga9ao do 1nét_o do freiriano. 12 Entretanto, as dificuldades nao diininuíra1n e1n fun9ao da experiencia. Hoje, 1nais
do que onte1n, somos cha1nados por j uízes, procuradores e co1nunidades
para demostrar, isto ou aquilo, que exigem tanto trabalho etnográfico, quanto um tese de doutorado, 1nas que nao podem e nao devem apresentar-se
como tal, posto que perderia1n o valor no 1no1nento de dirimir querelas.
You usar de tuna história que alguns de voces conhece1n, 1nas
preservo a identidade dos protagonistas, através de artificio que
aprendi, com o saudoso Eduardo Galvao, ainda na década de setenta, qua! seja indicar fatos e personagens, rnas esconde-los
sobo 1nanto dos santos para que as visagens, presentes na Amazonia, nao os fa9a1n despertar. 13
Era urna vez, um inquérito policial instaurado em Lua do Sol,
rnunicípio paraense localizado a beira de urna estrada, no cora9ao do Pará, a pe9a processual indicava a necessidade de:
" ...verificar a procedencia da co1nunica9ao de crime contido no
boleti1n de ocorrencia que relata ... índios da Reserva Indígena
Sol da Vida, após encontrarem invasores extraindo castanhas no
interior da referida reserva, teriam efetuado disparos de arma de

.. '

11

Cf. GEERTZ, 2001: p.32.
Sobre o assunto consultar: FREIRE, Paulo. l 975a. Educar;iío como prática da
liberdade. Río de Janeiro; FREIRE, Paulo. 1975b. Extensiío ou comunicar;iío. Rio
de Janeiro e FREIRE, Pau lo. 1975c. Pedagogía do Oprimido. Río de Janeiro.
13
Cf. GAL VÁO, Eduardo. 1956. Santos e Visagens. Río de Janeiro, Nacional.
12
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fogo na dire9ao <lestes, baleando um <lestes que nao resistindo
veio a falecer. " 14 ·
Cha1nada para elaborar Jaudo, pois há dúvidas se os índios co1npreendem ou nao nossos códigos, ouvi dos Sol da Vida a seguinte Versao sobre
os acontecimentos, pennito-1ne informar o contexto da narrativa, feita,
coletivamente, pelos guerreiros, com suas vozes graves, as vezes roucas
pelo consumo do tabaco, informando de maneira altiva, como defendem a
terra de invasores, mas ao mesmo tempo falavam 'em súplica' como se
<liante de urn juiz estivessen1 a implorar compreensao as suas leis, aos seus
códigos, diferenciados, 1nas corretos no contexto social etn que se encontram, as terras de Sol da Vida, o chao que lhes oferece, tradicionahnente,
coerencia cultural e social.
A primeir(l reuniao co1ne9a solene, cÓ1no u1na cimeira 15 internacional, em silenc.io os guerreiros aguardam a presen9a de Carlos Rafael Euzébio Antonio Fernando 16 para dar início aos trabalhos. Ele inicia o relato.
"Eu quero contar, 1nas nao posso. Sol da Lua é diferente de
branca, [respira fundo, pita o tabaco e prossegue] branco briga
de dois, os outro olha, assiste parado, nós nao. Os nossos briga
de bolo, todos da comunidade se joga, briga o bolo todo, ninguém sabe quem caceta quem . Eu na~ pode dize que foi [olha a
volta e com os olhos fixos no infinito da mata, informa] ele, aquele, nao pode, nao sei, nós luta pela terra, terra nossa."
Alberto Henrique José Anuncia9ao ton1a a palavra e relata:
" ... o capitao 17 soube que 'tavo roubando castanha, ele quería í
lá, mas quem tem de vigiá, é a vigilancia. Tinha de sete saco de

•

14

Cf. lnquérito Policial depositado na sede da Polícia Federal em Sol da Lua Pará - Brasil.
15
A solenidade era tamanha qu~hamar a reuniao de conferencia é pouco, preciso
de designativo em portugues de Portugal para informar ao leitor da solenidade
manifesta pelos interlocutores Sol da Vida, gente do centro, que Juta sem perder a
do9ura diplomática da palavra, arma poderosa e capaz de estabelecer diálogos que
nuan9am a diferen9a em nome da necessária pluralidade.
16
Todos os informantes recebem nomes brancos, pois foram batizados pelos missionários, mas sµb-repticiamente mantem seus padroes de nomina~ao tradicional,
através de um repertório de nomes, que nós - talantes de língua portuguesa - consideramos prénomes, fato pouco estudado entre nós.
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castanha pra mais, esperando a tropa, 18 a castanha era do capitao. Nós saiu daqui e1n pra faze ro nda, era día antes do caso,
f61no prá perno itá. Pegamo 1nuita chuva, noite toda, quando
amanheceu, sa ín10 pra dá busca."
Henrique José Anuncias:ao Alberto toma a palavra e usando a onomatopéia correspondente, diz
" ... tá ... , tá ... , tá ... [1nove as maos imitando o corte da castanha dentro da coloca9ao] .:. era pe110, de 1 km, se 1nuito. Alberto Henrique 1nanclou· a gente voltá e cha1ná os co1npanheiro.
Nós volten10, trazendo os outros, daí nós fomos éercando o barulho do corte assi1n ... [os vigilantes levanta1n e se arrumam em
'v' indicando o cerco] mas nao teve forma de fechá, daí vimos
tres. Gritamos pra pará, dois pára, u1n .c orre."
Alberto Henrique reto1na a palavra e usando da ·condi9ao de ·chefe da
Associa9ao Indígena Vigilantes Sol da Vida, explica: ·
" ... as orde1n nossa é 1nandá pará, esperá se entregá. A gente
grita pára, daí e les para, sabe que tá errado, mas tem muito que
corre e quando, corre é que nao quer conversá, tá fugindo. Se
foge, que ro ubá. Daí nós atiremo de cartucheira, era pra mais de
dez [segundo alguns era1n dezoito, pois quando saem na vigi':'
lancia sae1n en1 cerca de duas dezenas] como foi de bolo, eu
penso assi1n né ... a gente atirou prá assustá, daí branco pára,
1nas achoque tiro variado, pegou o home, daí caiu."
Como tinha dú vidas perguntei, co1no eram dadas as ordens, eles repetiram, como se estivessem <liante do perigo e dois ou tres responderam
" ... para ... para ... volta, vo lta ..." Henrique Francisco Afonso, adivinhando a

17

Denominas;ao branca de Carlos Rafael Euzébio Antonio Fernando, líder entre os
Sol da Vida.
18
A amendoa denominada castanha-do-pará, após a queda do ouri90, é tirada/cortada e ' armazenada' sob as castanhe ira~, no interior das coloca9oes, aguardando a retirada por tropas de burros ou~pequenos ttatores que percorrem as picadas abertas na mata. Coloca9ao ou bola de castanha é a denomina9ao regional dada
a grande concentra9ao de castanheiras, nos castanhais nativos, como no caso dos
castanhais existentes em Sol da Vida.
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dóvida, disse : " nós fala co111 branco e111 portugues, nós nao fala na língua[ e111 Sol da Vida], se fala na língua ele nao para ... "
Perguntei, ainda, o que é tiro variado? Ao que Alberto Henrique respondeu,

" ... é tiro que nao vai direto, nao é COlllO ca9á que a gente atira
pra acertá, nós nao atirá em gente, nós atir6, porque a gente
quando vigia, ca9a também, por isso nós tava de arma, nossa
arma é de ca9a. Tiro variado, é assim .. . quando bate antes,
noutra coisa, um pau, un1a coisa [apontando o obstáculo da
brincade ira de flechas] como a flecha, antes de to1ná· rumo bate
' "
1a.
A conversa . estava animada, os detalhés fluíarn , todos se divertiam
co111 ~ minha ignorancia, pois mesmo aqueles que nao sao bons arqueiros,
sabe111 o que é 'tiro variado,' eles estavarn felizes ensinando a antropó loga.
Brincaratn, indicando bons arqueiros como aqueles que atiram variando,
1nas utn de les e111 tom grave informou: "doutora, nós atira e111 ca9a, e111
gente nao ... ," os demais protagonistas, fizeram sinais concordando com a
observa9ao.
De ci111eira internacional passamos a encontro coloquial. Mas, e111
tom solene ou brincalhao, os Sol da Vida ia111 se apresentando, o relato nao
estava encerrado. Alberto Henrique informou:
" Quando branco caiu era muito sangue, nós junte111os todos e
viemo trazendo kupen co111 sangue. Yim na frente, correndo pra
avisá, tinha que socorre, nós se defendeu, mas ele tava ferido .
Corri muito, pra socorre e os rneninos [apontou os vigilantes
mai s j ovens, junto co111 os mais vel hos] vieram trazendo o home. Daí telefono pra FUNAI, mas quando eles chegaram, o
h61ne tava morto, 111es1110 dando água, foi triste! É ... [pensativo] índio que nao presta, 111as nós tava em casa, por que ele nao
parou, por que ele nao o uviu, nós atirou pra cima"
Todos ficaram em s ilencio. O relato encerrara. A narrativa coletiva
dos Sol da Vida confere co111 os termos de declara9oes constantes do processo, co1n u1na diferen9a, a na rrativa foi feita nos tennos da cornunidade,
além de ser urna constru9ao coletiva, que os protagonistas, por estare1n
presentes, possuem direito de retificar ou ratificar.
Do ponto de vista soc ial, os depoimentos que coni.poem a narrativa
apresentada, ouvida e registrada e1n Sol da Vida, grosso modo seria a re-

•
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constitui9ao dos aconteci1nentos, contada na tentativa de repor pela lei Sol
da Vida os acontecin1entos, sem que esse fosse o intento dos membros da
co1nunidade, pois para os Sol da Vida nao existe o que nós, os nao Sol da
·Vida, chamamos reconstitui9ao do crime, visto que por seus códigos nao há
delegacias, inquéritos e tantos outros passos necessários a a9ao da justi<;a
entre nós, os nao índios. No· rito Sol da Vida nao há instancias de .apura9ao,
o direito é consuetudinário e a a9ao social é perfonnática, teatral. Esta é a
diferenca a ser considerada, visto que no centro do Pará, a sociedade é plural e o respeito é assegurado pela legisla9ao vigente.
Este é o dilema, 1nas obri"gada por dever ético de oficio a de1nonstrar cabaltnente ao delegado, ao procurador_e á sociedade
envolvente o aconteci1nento, seguirei sem responder direta1nente a pergunta, mas usando da comp~ra9ao, tao cara ao exercício
da Antrópologia, qual seja, apontar outras situa96es etnográficas que possam ilutninar o raciocínio. No caso, segui a trilha de
Henrique José Anuncia9ao Alberto, ao complementar o líder
Sol da Vida, que sabia1nente, pergunta dirigindo a palavra a
mim: " doutora, se a senhora cria ga1inha e o ladrao vem roubá,
a senhora gosta? Que a senhora faz?" Ele mesmo responde:
"nós vai lá, saber quetn é ... "E, prossegue, " ... ao encontrá o ladrao a gente conversa, mas 'abuso' a gente nao atura, tá em casa
... " Outra norma Sol da V~da e1nerge "necess·idade se tolera e se
assiste, " ... a gente dá a mao ... , abuso nao se tolera, se combate." Na minha pobre tradu9ao, o incidente que levou um branco
a morte foi um abuso, posto que as terras de Sol da Vida foram
invadidas. O acidente foi urna fatalidade, ou co1no dizemos nós
ocorreu em legítima defesa do território invadido.
Os Sol da Vida estao sendo investigados por morte de um branco, mas a sociedade ocidental nao está sendo julgada pela carnificina no Afeganistao. E nós, os antropólogos, é que so1nos tolerantes, porque praticantes do relativismo. Justo nós que denunciarnos, há anos, crimes étnicos e que nos envolvemos com nossos informantes numa tensa rela9ao de campo, mas decerto ja1nais distribuímos alimentos de aviao para aplacar nossa consciencia tao pouco humanitária.
Desculpem os presentes a ila9ao A1nazónia/Oriente, mas ética é
política. E nós, que moramos, vivemos e trabalhamos na Ainazónia, presenciamos tramas tao intensas quanto o cenário do
tnunqo globalizado, i11clusive pela insistencia de trabalhar nao
grupos, mas Na96es Indígenas; nao pretos, mas Negros rema391
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nescentes de Quilombos; nao popula9ao de bai_xa renda, tnas
gentes de cores qu~ nao sendo afeganes lutam pela preservayao
de suas identidades, de suas línguas, de sua cultura corno expressao diferenciada e plural e1n um inundo adverso e intolerante.
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Ética

Reflexao sobre os princípios básicos e a abrangencia
de pesquisa com sujeitos humanos
Nina Virgíni& de Araújo Leite (Universidade Estadual de Campinas)

"Os juízos de valor dos seres hu1nanos deriva1n inteiramente de
seus desejos de fel icidade e portan to sao tuna tentativa de apoiar
suas ilusoes etn argu1nentos" 1
,

.

E itnperativo lernbrar dois acontecifuentos que nos dizem respeito e
que o ten1a da ,ética em pesquisa con1 sujeitos hutnanos atualiza. O desenvolvimento·<leste trabalho constituí um esfor90 nesta dire9ao.
A ética itnplica necessariarnente u1na reflexao crítica sobre valores e
é o exercício desta reflexao aquilo que 1nelhor caracteriza a fun9ao de u1n
relator ern un1 cornite de ética e1n pesquisa con1 sujeitos hu1nanos. Isto in1poe, como conseqüéncia, que urn trabalho se realize por parte daquele que
está instituído na fun9ao de relator nesse comité, ao julgar se u1n projeto de
pesquisa está ou nao de acordo co1n a Resolu9ao 196/96 . U1n juízo crítico
compromete o sujeito que o emite co1n tima certa posi9ao quanto a vários
aspectos, sendo privilegiado, nesta apresenta9ao, aquele que se refere a
concep9ao de subjetividade que orienta, direta ou indiretamente, toda e
qualquer reflexao sobre a ética ern pesquisa corn sujeitos hu1nanos. Qual a
concep9ao que ternos do sujeito humano que está implicado na pesquisa e
cujos direitos zela1nos para que sejan1 respeitados? Que concep9ao de subjetividade nos orienta quando julgamos os deveres do sujeito pesquisador?
Co1no nos pensan1os enquanto sujeitos relatores dos Co1nites de Ética? Que
concep96es te1nos a respeito da subjetividade posta etn cena pelo discurso
da ciencia? Que 1nodaliza9oes sao aí incluídas quando é no contexto da
universidade que a pesquisa se realiza?
O trabalho realizado pelo relator e1n nada coincide corn a aplica9ao
automática de um conjunto de regras que por si evidenciaria1n o respeito a
princípios éticos, urna vez que emitir u1n juízo crítico implica, necessariamente, defrontar-se con1 a ditnensao do dilerna, e para ele construir urna
resposta. Daí a itnportancia de qualificar como trabalho a presen9a subjetivada do relator. A epígrafe que escolhi para fundamentar a 1ninha partici1

S. Freud EL malestar en La cultura, Obras Completas, Vol. XXI, Buenos Aires:
Amorrortu Editores, 1976, pag. 140
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pai;;ao nesta tnesa aponta justamente para este resto ineliminável da presen9a do sujeito que emite um julgamento de valor. Identifico portanto que um
dos pritneiros requisitos na realiza9ao do trabalho do relator é a sua disponibilidade para enfrentar diletnas, que nao sao morais, e siin éticos.
Cabe aquí u1na distin9ao inicial, 1nes1no que provisória, entre 1noral e
ética. A moral se refere aos costumes e com isto traduz os valores que sao
consagrados em u1na dada co1nunidade e1n u1n certo mo1nento. Já a ética
introduz sempre a ditnensao do julga1nento crítico de valores; nao estaría1nos portanto na esfera de tuna atualiza9ao de valores, 1nas sitn estaría1nos
convocados, no exercícjo da ética, a tuna reflexao, um tra.balho sobre o
que preside nossos valores, un1 afasta1nento da a9ao para pensar o que a
justifica, elernento que buscatnos aquí destacar, u1na vez que é por essa vía
que se introduz a responsabilidade na sua v,e rtente de compromisso que
urna pesquisa introduz. E1n princípio toda pesquisa se relaciona com utn
ponto de nao saber, a respeito do qual justa1nente lan9a algu1nas hipóteses2
.A contrapartida disto é entao a enonne responsabilidade que recai sobre o
relator e a necessidade de que nao esteja tomado ingenuamente no conjunto de pré-conceitos que organiza1n inevitaveltnente o exercício das rela96es
sociais. Quero com isto salientar que a discussao sobre a ética e1n pesquisa
com sujeitos humanos convoca, tanto para o pesquisador quanto para o
relator, que muitas vezes é, tambétn ele, um pesquisador, a necessidade de
tuna fonna9ao contínua que privilegie a discussao livre e o respeito supre1no a alteridade, assi1n co1no inevitaveltnente itnpoe, como efeito, o exercício efetivo de cidadania por parte do sujeito da/na pesquisa.
O que é a Resolu9ao 196/96 que orienta o trabalho dos relatores e estabelece diretrizes para os pesquisadores?

1

:J

-·
2

No texto da Resoluyao encontramos a seguinte _5iefiniyao do termo pesquisa:
" classe de atividades cujo objetivo é desenvolver ou contribuir para o conhecimento generalizável. O conhecimento generalizável consiste em teorías, rela9oes ou
princípios ou no acúmulo de informa9oes sobre as quais estao baseados, que possam ser corroborados por métodos científicos aceitos de observayao e inferencia".
No ítem relativo a pesquisa envotvendo seres humanos le-se: " pesquisa que individual ou coletivamente, envolva o ser humano, de forma direta ou indireta, em sua
totalidade ou partes dele, incluindo o manejo de informa'Yoes ou materia is". No
capítulo 111.2 encontramos ainda referente a defini9ao de pesquisa: "Todo procedimento de qualquer natureza envolvendo o ser humano, cuja aceita9ao nao esteja
ainda consagrada na literatura científica, será considerado como pesquisa e, portanto, deverá obedecer as diretrizes da presente Resolu9ao".

'

í
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Segundo o Professor Williatn Saad Hossne,. essa Resolu9ao te1n todas as características·de u1na pe9a de natureza bioética3 . Cotn isso ele aponta para o fato de a Resolu<;ao nao se colocar nem corno código, ne1n co1no
decreto ou corno lei, 1nas si1n como diretrizes de natureza bioética, garantindo deste modo, e1n princípio, a 1narge1n necessária de liberdade e responsabilidade que u1n julgamento crítico impoe. Indo ao texto da Resolu9ao 196/96 verifica1nos no capítulo I, intitulado Preámbulo, nao apenas os
principais documentos internacionais que ernanaram declara95es e diretrizes sobre os quais se fundarnenta, corno ta1nbé1n a afirma9ao de que a Resolu<;ao incorpora, sob a ótica do indivíduo e das coletividades, os quatro
referenciais básicos da bioética: autonorn ia, nao rnaleficencia, beneficencia
e justi<;a, visando assegurar os direitos e deveres que dizern respeito a co1nunidade ~ientífica, aos sujeitos da pesquisa e ao Estado.
E1nbora ,a defini<;ao de bioética ainda se restrinja ao campo da medicina e ciencias biológicas (como pode ser verificado pela consulta ao verbete do dicionário 1nais recente de que dispomos) cumpre salientar que o seu
escopo é de fato mais a1nplo, abrangendo toda e qualquer pesquisa que
envolva sujeitos hu1nanos. E1nbora a defini<;ao de bioética ainda se restrinja
ao carnpo da 1nedicina e ciencias bio-rnédicas (corno pode ser verificado
pela consulta ao verbete do dicionário 1nais recente de que dispo1nos) curnpre salientar que o seu escopoabrangendo.
Retomo com isso o termo abrange~cia que consta do título de minha
exposi9ao. Toda pesquisa trabalha com a vida e nisto tern implica95es éticas, confonne ensina a Prof1. Drª. Bader Burihan Sawaia. Ela afinna:
l

" ... a rnaioria das pesquisas en1 Ciencias Humanas usa o home1n
co1no infonnante dos dados a serern analisados, tanto as de procedi1nento quantitativo quanto qualitativo. Todos eles afeta1n o
sujeito, nao apenas os experimentos, 1nas as· entrevistas e os
questionários constru ídos dentro do rnaior rigor científico, pois
o levatn a refletir, recordar, criar expectativas, estabelecer rela96es"4

3

Bioética (Houaiss) ( 1982) estudo dos problemas e implica9oes morais despertados pelas pesquisas científicas em biología e medicina, A bioética abrange questoes como a utiliza9ao de seres vivos em experimentos, a legitimidade moral do
aborto ou da eutanásia, as implica9oes profundas da pesquisa e da prática no campo da genética etc.
4
Entrevista publicada nos Cadernos de Ética en1 Pesquisa, No.4, abril 2000, publicado pela CONEP Co1nissao Nacional de Ética em Pesquisa
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A própria Resolu9ao 196/96 ratifica essa posi9ao, avan9ando co111 rela¡yao a Resolu9ao 01/88 que regulan1entava a pesquisa co1n seres hun1anos
exclusiva111ente na área 1nédica e sobre't udo na área farmacológica. No que
respeita as popula95es indígenas há, co1no todos sabem, urna Resolu9ao
con1plementar de No.304, hotnologada e111 agosto de 2000, detalhando os
princípios e diretrizes quando se considera tal singularidade. Outras áreas
que te1n 111erecido estudo para detalharnento adicional sao: genética hurnana; novos fánnacos, rnedicamentos e vacinas; pesquisas conduzidas no
exterior; reprodu¡yao humana; novos equipa111entos e bioseguran9a.
Antes de nos dedicarn1os ao estudo do princípio da autonomía que,
juntamente corn os outros tres, rege o conjunto das diretrizes enunciadas na
Resolu¡yao, ousernos fazer urna pergunta aparenternente ingenua: por que é
necessário que os países fa9arn essas resolus:oes e o que as motivou? A
ousadia pode aqui, ser recornpensada, urna véz que, por si só, a pergunta
permite depreender u1na certa di111ensao do sujeito hurnano que nao pode
estar excluída de nossa concep9ao da subjetividade.
Sabe-se que a preocupa9ao com a ética na pesquisa com sujeitos humanos sornente ganhou relevancia quando o inundo veio a conhecer os
abusos em pesquisa acorridos nos carnpos de concentra9ao durante a JI
Guerra Mundial. O julga111ento de Nure1nberg revelou a todos os " crirnes
contra a hurnanidade" e e1n 1948 é estabelecida a pri111eira tentativa de
regula1nenta9ao para ética em pesquisa corn sujeitos hun1anos, conhecida
como o " Código de Nure1nberg" . A experi1n.enta9ao perversa com o corpo
do outro, feito prisioneiro, infligida em norne de valores ideológicos e tributária de urna certa concepi;ao de ciencia, denuncia de fonna cruel
, e irreéusável a di1nensao destrutiva que é inerente ao· sujeito hurnano. E o n~conheci1nento da 1naterialidade desse fator atuante no ho1nern que torna necessário tratar, sabendo ser itnpossível elirniná-lo, o rnal estar que a todos
acossa. Necessitamos de pactos simbólicos que venhatn barrar o uso indevido do outro na busca do saber e do poder. Afina), co1no Freud apontou
em 1929 en1 seu n1agnífico e.nsaio "O 1nal estar na cultura":
" ... o ser humano nao é u1n ser 1nanso, amável, no 1náximo capaz
de defender-se quando atacado, tnas é lícito atribuir a sua dota9ao pulsional u1na boa quota de agressividade. Co1110 conseqi.iencia, o próxirno nao é tao so1nente u1n possível auxiliar e
objeto sexual, rnas u1na tenta9ao para satisfazer nele a agressao,
explorar sua for9a de trabalho sern ressarci-lo, usá-lo sexual-
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n1 ente se1n seu consentimento, despossuí-lo de seu patri1nonio,
l1umilhá-lo, illtligir-lhe dor~s, n1artirizá-lo e assassiná-lo." 5
E justaii1ente a existencia desta inclina9ao agressiva que reconhece1nos no outro e, consequenternente e1n nós, o que ven1 a constituir o fato r
que rnais perturba as nossas rela95es cotn o próxi1no e for9a a cultura a
realizar o gasto dessa energia. E1n fun9ao dessa hostilidade primária e recíproca dos seres hu1n anos, a sociedade se encontra soba pennanente an1ea9a
de destrui9ao, pois as paixoes que se originam do pulsional sao mais fortes
que os interesses racionais. É para colocar li1nites as pulsoes agressivas dos
seres humanos que a cultura se mobiliza exigindo sacrificios que advém da
renúncia a satisfa9ao desta· inclina9ao agressiva. É neste sentido que podemos conc luir, co1n Freud, que o desenvolvi1nento cultural pode ser caracterizado de n1odo sucinto co1no a luta pela vida da espécie hu1nana.
Isto por si só já nao in1p5e pensar· na necessidade de urna bio-ética,
bios + étiea, definindo L11na ética necessária para a preserva9ao da vida?
Dentro desta perspectiva é poss ível compreender a afinna9ao freudiana que
sugere que a ética St'.ja pensada con10 utn "ensaio terapéutico, con10 ion
empenho de alcanr;ar por n?andamento do superego o que até este n2on1ento o restante do trabalho cultural niio tinha conseguido "6.
O ponto a ser destacado <lestes co1nentários e que recorto como perspectiva privilegiada para lan9ar um de bate en1 torno das questoes da ética
etn pesquisa é a exigencia de u1n trabalho para fazer face a inclina9ao destrutiva presente e1n todo sujeito. Reconhecer essa di1nensao co1no constitutiva da natureza do sujeito hu1nano i1np6e L11na fonna de tratar a Resolu9ao
196/96 para além de pensá-la con10 requisitos burocráticos a sere1n satisfeitos pelo pesquisador para conseguir financia1nento para sua pesquisas, autoriza9ao para realizá-las o u o direito de publicá-las; nao se trata de u1na
interven9ao na liberdade do pesquisador e ne1n tampouco ein um exercício
de controle social espúrio da prodw;ao intelectual, como muitas vezes fica
velada1nente sugerido no contato pri1neiro cotn a Resolu9ao. E' preciso
lembrar o que deu origem a preocupa9ao com a ética em pesquisa co1n
sujeitos hu1nanos para se atribuir dignidade ao trabalho simbólico i1nplicado no trato con1 a Resolu9ao 196/96.
O segundo aconteci1nento que n1erece ser le1nbrado diz respeito especificamente ao tema deste Grupo de Trabalho: os povos indígenas e suas
línguas. Nao é necessário 1nuito esfon;o para reconhecer a forma cruel e
predatória que caracterizou o tratamento que os indígenas - os povos nascidos no lugar e1n que vive1n - recebera1n ao longo de todo o período de nos5
6

S. Freud, 1976, pag. 108
Idem pag. 137
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sa história. Basta registrar a cita9ao que encontrei no trabalho de Gilvan
Müller de Oliveira:
"A história lingüística do Brasil poderia ser contada pela seqüencia de políticas lingüísticas ho1nogeinizadoras e repressivas
e pelos resultados que alcan9ara1n: sornente na primeira 1netade
deste século, segundo Darcy Ribeiro, 67 línguas indígenas desapareceram no Brasil, o que dá 1nais de urna por ano, portanto.
Das l 078 faladas no ano de 1500 fica1nos cotn cerca de 170 no
ano de 2000 (sornente 15% do total) e várias destas 170 encontra1n-se já moribundas, faladas que sao por popula95es dilninutas e COITI poucas chances de SObrevivencia frente a Jíngua do7
ITI inante"

.
1

Desnecessário, mas seguramente inevitável, reafirmar a responsabilidade de todos e cada um corn essa situa9ao. Mas o que cabe efetiva1nente
ao pesquisador que toma os ditos " indígenas" co1no objeto de seu investimento de trabalho?
Pretendo contribuir para essa di scussao 1nobilizando o ite1n do protocolo de pesquisa que atualiza o princípio da autonomia - o que se tem
denominado de consentin1ento livre e esclarecido, que visa a garantir ao
sujeito da pesquisa o direito a infonna96es sobre os objetivos, beneficios,
possíveis riscos e também assegurar que a sua anuencia em participar esteja
·fundamentada apenas e tao-so1nente no seu desejo. !números aspectos estao
aqui irnplicados, 1nas rne interessa no rnomento apenas destacar que a liberdade dos sujeitos e1n questao é a contrapartida necessária da exigencia
de· seu consentimento. Tanto é assirn que a Resolu9ao, no seu capítulo IV,
que trata do consenti1nento 1ivre e esclarecido, no ítem 3 b explicita o seguinte:
"a liberdade do consenti1nento deverá ser particulannente garantida para aqueles sujeitos que, embora adultos e capazes, estejam expostos a condicionamentos específicos ou a influencia
de autoridade, especiahnente estudantes, rnilitares, empregados,
presidiários, internos em centros de readapta9ao, casas-abrigo,
asilos, associa95es religiosas e se1nelhantes, assegurando- lhes a
7

•

•
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G. M. Oliveira, 'A língua portuguesa é a língua do Brasil' 'Brasileirofala portu-

gués'

=

Monolingüismo e preconceito lingüístico, 111imeo.
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inteira liberdade de participar ou nao da pesquisa, sem quaisquer represálias"
Reconhecer que o pesquisador está investido de autoridade pode parecer um truísmo, 1nas nao podemos esquecer que urna certa mestria da
língua do1n inante é u1n dos requisitos para que qualquer índio possa requerer ao Juízo cotnpetente a sua libera9ao do regi1ne tutelar previsto na lei
8
No.6001 de 19 de dezembro de 1973 .
9
Pode1nos entao forn1ular aqui u1n dilema para o pesquisador e indagar de que modo repercute na qualidade de .s ua pesquisa as escolhas que é
levado e1n algu1nas s itua95es a fazer, quando está i1npossibilitado de garantir o exercício de autono1nia necessário para que a decisao do sujeito expresse sua vontade? Pois, como afirma a, Profa. Dra.Bader Burihan Sawaia

"nao adianta.reconhecer que o outro é livre. Precisamos dar suporte, dar
condü;oes para que ele fa<;a a escolha com liberdade " 10. Deixando de lado
a questao 1nais co1nplexa do conceito de liberdade e tomando-a etn u1n
primeiro momento como a ausencia de restri95es e pressoes externas, isto é
aquelas advindas de u1na autoridade cuja for9a é exterior ao s ujeito, o ponto
que desejo ressaltar é o avan90 que a Resolu9ao 196/96 introduz em qualquer área de pesquisa e produ9ao de conhecimento, urna vez que for9a os
sujeitos que produze1n saber a se defrontar co1n a dimensao de cegueira e
8

Artigo 9° do capítulo JI reza:
Qualquer índio poderá requerer ao Juízo competente a sua libera9ao do regime
tutelar previsto nesta lei, investindo-se na plenitude da capacidade civil, desde que
preencha os requisitos seguintes:
1- idade mínima de 2 1 anos;
11 - conhecimento da língua portuguesa;
III - habilita9ao para o exercício de atividade útil, na comunhao nacional;
IV - razoável compreensao dos usos e costumes da comunhao nacional.
Parágrafo único. O juiz decidirá após instru9ao su1nária, ouvidos o órgao de assisténcia ao índio e o Ministério Público, transcrita a senten9a concessiva no registro
civil.
Artigo 1o· Satisfeitos os requisitos do artigo anterior, e a pedido escrito do interessado, o órgao de assisténcia poderá reconhecer ao índio, mediante declara9ao formal, a condi9ao de integrado, cessando toda restri~áo a capacidade, desde que
homologado juridicamente o ato, seja inscrito no registro civil.
9
Segundo Houaiss, dilema é o argumento pelo qual se coloca urna alternativa entre
duas proposi9oes contrárias; necessidade de escolher entre duas saídas contraditórias e igualmente insatisfatórias.
10
Em entrevista publicada no Cadernos de Ética em Pesquisa, No. 4, Abril de
2000, publica9ao da CONEP - Comissao Nacional de Ética em Pesquisa, pag.16
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desconheciinento que orienta o seu trato com a alteridade. Retletir sobre os
aspectos éticos da pesqui sa coloca o pesquisador na posi9ao de oferecer a
sociedade as razoes de sua escolhas bern corno de exercer, antes de tudo, os
deveres que a cidadania solicita.
Se para os pesquisadores da área médica é razoavelrnente contundente este exercício, para aqueles que trabalham na área de ciencias humanas
ele nao é tnenos exigente. Pois, se é verdade que o objeto do lingüista é a
língua, esse tesouro anoni1no que autoriza que o seu estudo possa prescindir da singularidade de cada falante etn particular, nao é certo que ela possa
sobreviver sem o sopro de cada un1 . Portante, cabe a pergunta: quem é o
dono da voz?
·

~

'
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Lingüística e responsabilidade social
Joana Plaza Pinto (Instituto de Estudos da Linguagem - UNICAMP)
ll.2 - Pesquisa envolvendo seres humanos - pesquisa que, individual ou coletiva1nente, envolva o ser humano, de forma direta ou indireta, e1n sua totalidade ou em partes dele, incluindo o 1nanejo de infor1nayoes e 1nateriais.
· (Conselho .Nacional de Saúde, 1996, 16)

Quais sao os critéríos de escolha dos obj etos de estudo entre lingüistas? O u rnelhor, o que está envolv ido no processo de escolha de um deter1n inado assu nto para pesq uisa lingüística? A servi90 de que ou de quen1
estao os/as ·lingüistas?
Essas perguntas certa1nente remetem a rela9ao bastante po lem ica entre pesquisador/a e sociedade. Po le1n ica porque, entre tantos outros 1notivos, na maior parte dos 1neios acadetnicos a característica 1nais valorizada
da pesq uisa científica é a neutralidade. Dessa fonna, o pesqui sador ou
pesquisadora que inicia u1na pesquisa é convencido/a a se prontificar a ser
" neutro/a", antes de qualquer outra coisa. Isso, <l ito de outro 1nodo, significa estar pronto a pesqui sar por pesquisar, "en1 non1e da ciencia", geralinente u1n objeto de pesquisa " por excelencia", e1n contraposi9ao ao estudo de
" banalidades", de assuntos nao científicos. Essa fónnula "e1n no1ne da ciencia" pode incorrer e1n duas interpreta96es diferentes. De un1 lado, pode
significar que tudo pode ser sub1netido a pesquisa científica, sendo tuda
vál ido para a ciencia, nao i1nportando a sua natureza ou eventual utilidade
_prática. Por outro lado, pode-se identificar que a cienc ia, e nquanto institui9ao financiada, acaba por desenvolver critérios hierárquicos de busca de
objetos de pesquisa válidos, ou seja, acaba por fazer valer 1nais a institui9ao
científica e1n detrimento da visao idealizada sobre ciencia. Em- 1niúdos,
1nes1no que tenhan1os tuna ·idéia de1nocrática sobre o que pesquisar, acaba1nos por aplicar políticas de sele9ao de pesqui sas. Essa dupla face irnbuída
na expressao "e1n non1e da ciencia" se dissolve constante1nente, e costun1a1nos ver interesses políticos investidos de argu1ne ntos científicos. Assi1n,
os critérios para sele9ao do financia1nento de tuna pesquisa qualquer contén1 tanto avalia96es de coeréncia e validade da proposta de pesquisa, quanto avalia96es em torno de seus interesses sócio-econo1nicos.
Essa característica da escolha dos objetos de pesquisa - a de ser ao
1nes1no ten1po c ientífica strictu sensu e política - nao é estranha a un1a
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análise kuhniana do problen1a, rnas poe en1 dúvida o preceito científico da
neutralidade, quer dizet, da idéia de que a ciencia pode ser feita sem influencia de outras instancias sociais.
Evidente1nente 1 essa postura da neutralidade precisa justificar-se, e o
argurnento 1nais freqüente é de que "a proxiJnidade interfere no resultado".
Digamos que este argurnento seja verdadeiro, devernos concluir que o· seu
contrário é a solui;ao para o impasse? Ou seja, <levemos itnaginar que o
distanciamento garante o resultado? Quanto n1ais afastado/a do seu objeto
de pesquisa, n1ais autorizado/a está o/a pesquisador/a a proferir senten9as
.válidas sobre tal objeto?
Neste ponto, podemos perguntar: quais sao os critérios de escolha de
um objeto de pesquisa lingüístico? Afinal, o que ou quern é pesquisado? A
língua/linguagem ern si ou os/as falantes? Cotn o que deve1nos 1nanter distanciamento, cotn a con1unidade ou co1n a Úngua/linguage1n? Neste ponto
um problema do objeto da Lingüística está exposto: onde co1ne9a e acaba a
língua/linguage1n? Quais sao os lin1ites do objeto de estudo, de tnaneira que
nos fique claro como 1nanter a tal neutralidade? Pesquisa-se Kaxinawá ou
pessoas que falatn Kax inawá?
Aqui poderia caber urna distin9ao, já sugerida por Saussure ( 1995),
entre que1n pesquisa tuna língua - lingüista - e quetn pesquisa as pessoas
- antropólogo, etnólogo, sociólogo, e por aí vai. Pensando assim o objeto
da Lingüística - cotno u1n sistetna devida1nente abstraído das pessoas que
o falam - podemos concluir que o envolvirnento com a co1nunidade de
fala nao interferiria na pretensa neutralidade. Ou seja, se pesquisa1nos língua/linguagem em s i, nao há porque nos preocupannos se esta1nos envolvidos cotn a co1nunidade, e podernos agir livren1ente para ajudar a transformar a situa9ao lingüística (ou social, ou cultural, ou educacional, etc.) de
acorde co1n os interesses dos/as falantes pesquisados/as. De fato, esse raciocínio parece devidamente sintonizado corn as duas idéias, urna de que se
pretende u1na Lingüística ern si e para si, e outra que lingüista deve estar
devidamente distante de seu objeto para analisá-lo corn mais propriedade.
Evidenternente, toda essa questao repousa em tuna falácia. Ne1n linguagem/língua existe1n e1n s i para assirn serern pesquisadas, nen1 a "distancia" que os/as pesquisadores/as tornarn de seus objetos tem a ver com neutralidade. Ocorre que estas idéias de língua/linguagern, de neutralidade, e
de urna defesa da Lingüística em si e para si, sao máscaras para disfar9ar o
problema central: para que/quem serve a pesquisa científica?
Até aqui apontei alguns pressupostos sobre pesquisa irnplícitos na
delimita9ao do ca1npo de atua9ao do/a pesquisador/a. Em fun9ao de estarmos ou nao de acordo corn esses pressupostos, podemos definir língua/
linguagem de maneiras diferentes. Por exe1nplo, podemos definí-las co1no
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objetos e1n si, ou co1no partes integrantes de u1n objeto 1nais a1nplo chan1ado "seres hu1nanos"·. Essa segunda defini9ao seria fruto da idéia de que
que1n pesquisa língua/I inguage111 'de fato pesquisa seres hutnanos que as
falatn.
Te1nos utilizado urna barra na separa9ao de língua e linguage1n para
evitar u1na pole1nica a 1nais: a distin9ao entre esses dois tennos. No entanto, nesse rnomento nao pode1nos fugir da evidencia de que u1na das respostas cabíveis ao proble1na do objeto da pesquisa lingüística é fundan1entada
nessa distin9ao, grosso n7odo traduzida da seguinte fonna: a Lingüística
estudaria a língua (siste1na); enquanto a Sen1iótica ou Sen1iologia estudaria
a 1inguagetn (o uso das línguas e dos signos e1n geral na sociedade ). No
entanto, essa distin9ao, aparenternente pressuposta na -resposta "lingüistas
estudatn línguas e1n si", é de fato o argu1nento para essa resposta. lsto é,
podemos afin~ar que numa fonnula9ao éo1no " lingüistas estuda1n línguas
em si" está. pressuposta u1na destina9ao política para a pesquisa lingüística,
e nao si1nples defini96es do que seja1n língua e linguagem. Corrente1nente,
trata-se o proble1na de fonna inversa e defende-se que é a defini9ao de língua/linguagem que define o papel político da pesquisa lingüística. O que
ve1n pri1neíro? Decidir isso nao será f~íto se1n 1nuita pole1nica ou se1n a
perpetua9ao do debate anterior de que teoría vetn antes da prática, ou a
prática antes da teoría. Qualquer que seja o ponto final chegado neste caso,
o que nos interessa aquí é que no fim ternos a in1brica9ao dos conceitos de
língua e linguagern comos poderes políficos da pesquisa lingüística. Bourdieu escreve:
[ ... ] as rela96es lingüísticas sao se1npre rela95es de for9a sin1bólica através das quais as rela96es de for9a entre os locutores
e seus grupos respectivos se atualizam sob urna fonna transfigurada. (Bourdieu, 1992, 118)
Assirn , o discurso científico que to1na a própria linguagem como tetna, tendo ern vista as rela95es de fon;a sirnbólica, atualiza, controla e renova as rela96es de poder estabelecidas na própria linguage1n. Ou seja, falar
sobre linguage1n significa expor essas rela96es de poder, na rnedida e1n que
distribuí os valores do discurso entre locutores/as definindo 1 o que pode ser
1

Talvez seja possível argumentar que o melhor termo neste caso nao seja " definindo'', pois lingüistas professam sua missao de "descrever a língua/linguagem como
ela está", se1n definir regras para seu uso. No entanto, nao seria ir muito longe se
lembrássemos a discussao sobre "o ponto de vista faz o objeto" (e até que ponto o
altera?), e fóssemos adiante debatendo se a Lingüística nao seria tan1bé1n prescritiva. Para se aprofundar nesse problema, confrontar Cameron (1995).

403

Atas do 1 Encentro Internacional do GTLI da ANPOLL

usado, por quem, em qual momento. O discurso sobre linguagem é de um
valor performativo mareante na sua distribui<;ao das for<;as estabelecidas na
própria linguagem.
Cameron et al (1993), ao retomarem Foucault, polemizam em torno
do papel controlador e perpetuador que os/as pesqui sadores/as tem no sistema de poderes da sociedade. Isso que chamamos de verdade em ciencia
organiza o que nós "sabemos" sobre os grupos sociais e fornece elementos
para o controle social. As autoras vao adiante afirmando: "social science is
a major contributor to opressive regimes of truth" (Cameron et al , 1993,
89). Mas elas também defendem que esses regimes de verdade podem servir de base para discursos de ·resistencia: "a classifica<;ao de certos indivíduos como ' homossexuais' expoe essas pessoas ao controle social, mas
também lhes dá urna identidade definida que elas podem usar para organizar 'direitos gays'".
Essa pondera<;ao nos leva de volta ao valor performativo do discurso
sobre língua/linguagem; a elabora<;ao de verdades sobre fen6menos lingüísticos expoe falantes ao controle social porque os separam em grupos hierárquicos e atribuem valores aos seus comportamentos lingüísticos. A no<;ao de língua creola, por exemplo, legitima o olhar europeu de 'culturas
primitivas'. De forma inversa, a atua<;ao de pesquisadores/as, no momento
em que ajuda a organizar a situa~ao cultural e histórica dispersa de um povo, fornece-lhe regras de verdade para a legitima<;ao de sua cultura e a busca de seus direitos territoriai s, econ6micos, culturais, etc.
O limite entre urna posi~ao e outra, entre colaborar com o controle
social de urna comunidade ou abrir espa~o para a luta pelos seus interesses,
pode estar na tenue linha entre a seriedade e a neutralidade científica. Cientistas sociais que abrem mao de urna posi~ao passiva no desenrolar de sua
pesquisa estao condenados a produzir um conhecimento desacreditado?
Estao inaptos para proferir verdades sobre seu objeto?
Essas perguntas devem ser respondidas na seqüencia de urna reflexao
sobre outra pergunta: a decisao sobre o que é urna pesquisa válida é tomada
por quem?
As rela~oes de poder que sustentam pesquisas sociais sao também rela<;oes econ6micas. Assim é que órgaos de fomento decidem diretamente o
que é urna pesquisa válida, concedendo ou nao financiamentos. No caso do
Brasil, tais órgaos estao, em sua maioria avassaladora, vinculados ao poder
do Estado, que é um poder institucionalmente público. Se um poder público
decide diretamen'te o que é urna pesquisa válida~ essa decisao deveria refletir os anseios da sociedade. No entanto, num conjunto social complexo
da sociedade" sao múltiplos e muitas vezes
como o nosso os "interesses
9
contraditórios. Deciair o que é urna pesquisa válida, entao, é entrar num
-
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terreno difícil, onde objetivos conflituosos convivem. O aprendizado oferecido a pesquisadoras/es sobre a neutralidade e passividade <liante de questoes de responsabilidade social é um dos instrumentos para fragilizar a a~ao
reflexiva que essas/es pesquisadoras/es poderiam oferecer sobre validade
de pesquisa, sobre financiamento, sobre interesses sociais diversos, sobre
impacto social, e daí em diante.
Fragilizar as possibilidades que o fazer de urna pesquisa oferece, na
decisao mesmo sobre o que é urna pesquisa, é urna forma eficaz de evitar
que interesses
divergentes sejam colocados
em evidencia. Assim, essa fra.
.
. giliza~ao permite que a deci.sao de poderes instituídos monopolizem interesses, e mantenham pesquisadoras/es em "torres de marfim", preparados
para colaborar indiretamente, ou até diretamente, como controle de grupos
soc1a1s.
··
E voltambs nas questoes anteriores: transgredir essa prática vigente
de neutralidade e passividade significaria abrir mao do "comprorrtlsso com
a verdade"?
Existe, a meu ver, algo tao sério e importante quanto o compromisso com a verdade [ ... ] Trata-se da responsabilidade do
pesquisador para coma sociedade que lhe proporciona as condi~oes necessárias para levar adiante as suas pesquisas. Tratase da responsabilidade social do cie"ntista (do lingüista, no caso) num sentido muito mais profundo do que urna simples
questao de "<lívida moral" em rela~ao aos informantes que tanto nos auxiliam em pesquisas de campo. (Rajagopalan, 2000,
39)
Tendo em vista, entao, as imbricadas redes de interesses envolvidas
em urna pesquisa, pesquisadoras/es ética e responsavelmente conseqüentes
devem levá-las em conta, e nao relegá-las ao plano das "ciencias aplicadas". E nao se trata, <leste modo, de "devolver" as/os informantes um produto desta pesquisa. Trata-se de ir além e abrir os olhos para as conseqüencias do trabalho e dos seus resultados. Trata-se de estar disposta/o a aceitar
que o trabalho científico sobre língua/linguagem nao é urna descompromissada empreitada descritiva de "fatos" lingüísticos, mas urna atividade humana intrincada nas redes simbólicas, económicas, sociais, culturais, que
sao todas redes de poder.
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Pintura corporal e ornamenta~ao entre os Xikrín do Cateté
Rita de Cássia Oomingues-Lopes

(Universidade Federal do Pará)

Na 1iteratura antropológica sobre grupos indígenas, um dos aspectos
que se destaca é a 1nanifesta9ao estética do corpo, que engloba sua orna1nenta9ao e pintura . Segundo Vidal ( 1992) a partir das décadas de 60 e 70
os estudos to1naran1 i1npulso e passara1n a ser sistematizados por pesquisadores que percebera1n a riqueza· e diversidade de tais 1nanifesta95es nos
grupos · indígenas. Observaram que o conjunto, pintu~a e orna1nenta9ao
corporal, tende a identificar a condi9ao social da pessoa dentro do grupo e
fora dele.
.
A primeiTa vez que entrei nutna aldeia Kayapó, 1nais especificamen1
te, na aldeia do grupo Xikrín do Cateté, dentre as várias i1nagens vistas,
Luna se destacou: o rosto e os corpos pintados de vários 1notivos com tinta
preta e vennelha, pinturas faciais que atingiatn a "1na9a" do rosto e a pintura corporal que ia até o n1eio do antebra90 e da panturrilha, con10 se fosse
un1a ca1nisa de 1nanga e u1na cal9a con1prida. Observei pinturas "novas" e
pinturas "velhas". Cha1110 de "novas", aquel as pinturas fe itas recente1nente,
onde a colora9ao da tinta ainda é 1nuito forte, e de "velhas" aquetas pinturas
onde a tinta está "saindo" do corpo co111 o ·passar dos dias, precisando, desta
forn1a, ser (re )pintada. Assirn, quando perguntei a um Xikrín por que se
pintava1n, ele me respondeu que era para fi car bonito é, acrescentou dizendo que assi1n co1no nós - neste caso, as 1nulheres brancas - costumamos
passar baton1 na boca e pó no rosto para ficar bonita, eles se pintatn cotn
Jen1papo e urucu.
Outras características que se destacaran1 foratn: o corte de cabelo, a
perfura9ao no lóbulo da orelha e do lábio inferior, esta última característica
é sornente 1nasculina.2 Tais 1narcas corporais sao acornpanhadas por vezes

1

Localizado no rio Cateté, 1nunicípio de Parauapebas, sul do Estado do Pará.
Turner, escreve sobre os adornos corporais dos Xikrín da seguinte maneira: "Os
discos labiais e auriculares, o estojo peniano, o corte de cabelo, as titas de algodao
etn torno dos bra¡;:os e pernas, betn como a pintura corporal, conferem urna linguagem simbólica que expressa u1na ainpla ga1na de informa9oes sobre o status social,
o sexo e a idade ( ... )". Cf. Turner apud VlDAL & MÜLLER, 1986: 12 1.
Durante a m in ha estada nas aldeias Xikrín, verifiquei apenas que um deles - o
velho cacique - utiliza diariainente o disco labial feíto de madeira, os outros Xi2
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de ornan1entos cotidianos e/ou rituais co1110: bra9adeira, bandoleira, co lar
de plaquinhas de ita, fío de algodao, cinto, entre outros. Os ornan1entos sao
preparados por produtoras e produtores Xikrín que ao confeccionare1n os
objetos reproduze1n os valores do grupo e sua identidade, e o uso dos orna1nentos e da pintura corporal desde a infancia até a velhice refon;;a1n que
ta is ele1nentos sao socializados co1no 1neios de caracterizar a pessoa dentro
do grupo, perante si ni esn1a e aos de1nais.
Desta fonna , os ele1nentos que 1narcan1 o corpo, tanto sa lienta1n
questoes que de1nonstra1n a organiza9ao social do grupo e a concep¡;;ao de
pessoa, quanto con1unican1 aos outros tais aspectos. Mauss dizque "o corpo
é o pri1neiro e o n1 ais natural i"nstn11nento do hon1e1n."( 1974: 127). Neste
sentido, Seeger, DaMatta & Viveiros de Castro consideran1 ·que,
1
!

"( ... ) a cot:poralidade se dá dentro de- t11na preocupa9ao rnais
a1npla: ·a defini9ao e constru9ao de pessoa pela sociedade. A
produ9ao fí sica de ind ivíduos se insere e1n un1 contexto vo ltado para a produ9ao social de pessoas, isto é, rne1nbros de un1 a
sociedade espec ífica." (1987: 13)
Assin1, cada sociedade concebe de u1n jeito o co1nportan1ento de seus
1ne1n bros e as 111arcas corporais sao to1nadas, tainbén1, de fo rn1 a diferen te,
por ISSO,
"( ... ) o corpo, afirn1ado ou negado, pintado e perfurado, resguardado ou devorado, tende sen1pre a ocupar un1a posi9ao
central na visao que a sociedades indígenas ten1 da natureza
do ser hun1ano. Perguntar-se, assin1, sobre o lugar do corpo é
iniciar tuna indaga¡;;ao sobre as forn1as de constru9ao da pessoa ." (SEEGER, DaMATTA & VIVEIROS DE CASTRO,

i

l

,

••

1987: 13)
1

O estudo da orna1nenta9ao corporal segundo Vida! & Mí.iller, passou
a ser visto soba ótica da co1nunica9ao, tendo t11n a linguage1n sitnbólica que
son1ente é entendida dentro do contexto sociocultural no qual está inserido.
Assin1, "( ... ) a apresenta9ao visual do corpo exprin1e a concepryao tribal da
-pessoa hu1nana, a categori za9ao soc ial e outras n1ensagens referentes a
orden1 social e cósn1 ica." ( 1986: 120. ltálico das autoras) tornando-se tuna
espécie de 1inguage1n visual. Ton1ando o corpo co1no base para den1 onstra.

:-

..

krín possuem o furo no lábio in ferior 1nas, nao utilizam o artefato. Segundo os mais
novos é porque incomoda. ·
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9ao de seus adornos e pinturas, o grupo dernonstra que alén1 de u111a réla9ao
corn a organizayao social e 111itológica, há tan1bé1n u111a rela<;ao corno rneio
arnbiente. As 1natérias-pri1nas necessárias a preparai;ao dos orna1nentos,
sao retiradas da floresta próxirno a aldeia e distante dela. Poden1os, desta
forrna, perceber a funs:ao utilitária e significativa das n1atérias-prin1as de
que sao feitos tais ornarnentos, pois, passan1 a significar e a relacionar valores e conceitos detern1inados pelo grupo, expressando, assin1, parte de sua
identidade.
Poden1os considerar ta111bén1 que a ornan1enta9ao e a pintura corporal sejarn vistas corno arte. Nesta-perspectiva, Geertz considera que os"( ... )
estudos de etnoarte n1aterializa un1 niodo de experiencia que se rnanifesta
visualn1ente, sobretudo através da decorai;:ao corporal· e do sisten1a dos
objetos, os qua is pern1 itern aos 111e1nbros ~a sociedade criadora olhá-los e
se olharen1." (GEERTZ apud VAN VELTHEM, 1992: 85)
Geertz ( 1997) considera que o estudo antropológico da ar1e indígena
busca o significado e a significáncia desta, para os 1ne1nbros da sociedade
estudada, urna vez que o objeto artístico nao possui significado se fragn1entado, nias son1ente se visto na totalidade. O discurso antropológico sobre
arte nao é portanto sornente técnico, nias está orientado para se situar no
contexto de outras expressoes hun1anas, con1partilhando n1odelo de experiencia coletiva. E a capacidade de contextualizar a arte, de lhe atribuir significai;ao cultural é sernpre assunto pertinente cultura onde está inserida.
En1 outros tern1os, os n1étodos de urna arte e o sentirnento que a anin1a sao inseparáveis, nao poden1os cornpreender os objetos estéticos sornente con10 un1 encadearnento de forn1as, n1as con1 o acrésci1no de entendin1ento dos 1necanisn1os cognitivos que reflete a visao e o sentido conferido pelos n1en1bros de un1a sociedade específica. Assin1, para Geertz os
sírnbolos e significados sao parti lhados pelos atores - os n1e111bros do
siste111a cultural - entre si niesn1os, e estudar a cultura seria, portanto,
estudar un1 código de sín1bolos partilhados pelos 1nen1bros dessa cultura.
Desta forn1a, a arte retletida no corpo, faz-nos len1brar que este é alterado conforn1e a cultura onde está inserido e os artefatos a ele agregados
dizern respeito atradi<;ao do grupo, ás relai;oes sociais estabelecidas a partir
do uso e n1ensage111 con1partilhada a partir deles. Junta-se a essa perspectiva, a no9ao de beleza expressa pelo grupo. No caso dos Xikrín, estar bonito é estar devidan1ente pintado e adornado. Esta percepi;:ao segundo Vidal
abrange a noyao do ser Kayapó - de u111 n1odo geral - pois "o ser Kaya- ·
pó é de un1a certa forn1a aparecer adequadan1ente pintado e orna1nentado
segundo os padr5es tradicionais próprios a estas con1ui1idades." (VIDAL,
1980: 32. Negrito da autora)
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O trabalho de carnpo pennitiu observar algu1nas sessoes de pintura
corporal , ta refa e1ninente n1e nte feminina. As n1 ulheres pintavan1 a si 1nes1nas, as c ria n9as e os ho1nens e para tal arte, utilizavan1 tinta preta (urna
n1istura de jenipapo con1 carvao vegetal), talas e carin1bo. Os homens por
vezes cobre1n a si n1esn1os co1n a tinta vennelha, resultado da 1nistura do
uruc u con1 ó leo de coco baba9u.
Para fe itura da tinta preta, as n1ulheres cortan1 o jenipapo ao 1ne io,
retira1n as sernentes e a polpa do fruto, coloca1n nun1a vasilha, onde acrescentan1 con1 a 111ao o carvao vegetal 1noído e pequenas pors;oes de água3
lan9adas pe la boca. Esses ingredientes, sao 1n isturados con1 a niao dentro
da vas ilha, produzinclo O SUITIO que é utilizado na pintura corporal. Ao an1assar a niistura, o sun10 que fica acurnulado en1 sua niao é·passado para a
tala, a tinta que fica, é passada, no rosto e/ou no corpo, até te rn1 inar, o 11104
vin1ento se repete até a p intura estar con1pleta. Ass in1, a niu lher-pintora
tern en1 s~1as niaos a 1narca de sua fun9ao, pois se1npre te1n tuna das tnaos
preta (1na rcada pela tinta) e a outra 'branca', esta últi1na segura a pessoa que
será pintada, a tala e/o u cariin bo. 5
Sobre o sentido da tintura preta e vennelha, Terence Turner considera que,

J

1

•
"( ... ) an1 bas as cores sao portadoras de '1nensagens' éo1nple1n entares a seren1 trans1n itidas. O revestin1ento vern1elho destina-se a confer ir energía, a carregar cotn fo r9a vital biológica
e psíquica a parte sensorial e inteligente da pessoa, cuja soc ial iza9ao hav ia sido assegurada pelos padrees subjacentes e111
3

A água utilizada na prepara9ao da tinta é colocada antes na boca, bochechada e
em segu ida, esguichada para dentro da vasilha, onde será misturada ao jenipapo e
ao carvao para produzir o sumo preto, necessário a pintura. A medida em que, a
pintura está sendo realizada, a mistura vai ficando "seca" devido a tinta ir aos poucos sendo passada para o corpo que está sendo pintado, tornando-se necessário,
desta maneira, esguichar mais água para produzir mais tinta.
4
Cada sociedade concebe o corpo, suas manifesta9oes e até mesmo a prepara9ao
dos elementos necessários a pintura corporal de uma forma específica. Desta maneira, o grupo indígena Suruí/A ikewára produz a tinta preta necessária a pinte1ra
feíta com jenipapo de outra forma: costum am ralar o fruto verde, todo na paxiba,
depois espreme1n o sun10 e acrescentarn o carvao vegetal moído, produzindo assirn
a tintura. (Luiza Mastop-Lima, comunica9ao pessoal). Cf. MASTOP-LIMA, 200 l.
5
Vidal dizque "sendo uma atividade contínua, as mulheres se apresentam sernpre
co1n uma [sic] rnao preta (a mao paleta) e urna [sic] mao branca (aqu ~ l a que segura). Conduze1n, assim, no próprio corpo, alé1n da pintura, a marca indelével de sua
condi9ao de pintoras." ( 1992: 146)
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negro. Nesse nível de significac;ao, a pi1itura corporal sobre:,.
poe, na verdade, Luna segunda pele 'social' a pele biológica,
desnuda, do indivíduo. Essa segunda pele( ... ) expri1ne si1nbolican1ente a 'socializac;ao' do corpo hun1ano ( ... )" (TURNER
apud VIDAL & MÜLLER, 1986: 121 ).
Na n1 in ha prin1eira estada na aldeia Cateté, pude observar nu1na sessao de pintura, quatro pares de n1ulheres se pintando con1 a tinta preta feita
de jenipapo e carvao. Un1 dos pares se desfez e as n1ulheres tenninara1n de
pintar a frente de seus corpos passando o pin-kakiére, u1na espécie de carin1bo ou, segundo a no1nenclatura do Dicion_ário do Artesana/o Indígena
( 1988), riscadores para pintura corporal. Na Co lec;ao Etnográfica Xikrín do
Cateté da Universidade Federal do Pará (UFPA), con1 ·a qual estou trabalhando, há doi s artefatos sen1elhantes ao~ riscadores que fora1n vistos na
aldeia, denon1inados de "carin1bo en1 tnadeira para pintura corporal", sobo
nún1ero de· ton1ban1ento 274 e 275, encontrados na Reserva Técnica do
Laboratório de Antropologia Arthur Napoleüo Figueiredo (LAANF) da
UFPA. As 1nulheres tan1bén1 pintava1n corn u1na tala de paltneira babac;u
flexível n1uito fina e/ou cotn as pontas dos dedos.
Os ho1nens passa111 , a tintura vennelha s·obre a pintura já feíta con1
jenipapo e carvao por un1a de suas parentas - a 111ae, a irn1a, a esposa ou a
filha . U111 Xikrín ao ser interrogado sobre a tinta vennelha, respondeu-n1e
que era para ficar bonito, 1nas tan1bén1 para afastar os niaus espíritos. ·
Vida! ( 1992) docun1enta que a pintura corporal con1 o en1prego do
jenipapo é Lun a atividade fen1inina, que está en1 contraposic;ao a atividade
1nascu lina, a 1nedida que os hon1ens produzetn os artefatos e os orna1nentos, con1 enfase aos adornos plun1ários, que sao utilizados pelos Xikrín en1
n101nentos rituai s. Assi1n, o uso desse conjunto (a pintura e o adorno) expressa a fonna correta de u1n Xikrín se apresentar no dia-a-dia ou e1n ocasioes rituais.
E1n outro 111on1ento, observei un1a sessao de pintura con1 27 1nulheres pintando Lunas as outras. Elas fi caran1 nuas e colocara1n o vestido entre
as pernas enquanto se pintavan1 , algu1nas fun1 ava1n cigarro de palha e outras cachin1bo. Encontran1os na Reserva Técnica do LAANF/UFPA, dois
cachi1nbos sob o nú1nero de ton1ban1ento 314 e 315. Frikel dizque os cachin1bos "( ... ) alé1n de servir para o consun10 do fu1no faze1n-se tan1bé111
co111 ele defun1ac;6es, cada pessoa e111 si n1esn10, nu111 tipo de autodefun1a9ao ( ... )," ( 1968: 58) pude observar tnna das Xikrín n1ais velhas fun1ando
cachin1bo e soprando sobre un1a crian9a, ou seja, praticando a defu1nac;ao.
Algun1as 111ulheres tinham no pulso tnna pulseira feita de palha,
chatnada kc1111-üre sen1elhante a encontrada na Reserva Técnica do
LAANF/UFPA con1 o nún1ero de to1nban1ento 302, denon1inada "brinco
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en1 casca de árvore" (FIGUEIREDO, 1981 ), que Frikel, descreveu co1no
sendo bracelete en1 pal ha; considerados:

..

''( ... ) adornos si111ples, feítos de palha. Ton1a-se Lnna pínula da
guia de baba9u, da qual se tira a tala. Esta é enrolada no pulso.
A an1arra9ao é feíta por un1a 111últipla envoltura com as próprias pontas da pínula e1n atravessado, parecendo-se com u1n
fecho, assentado e1n sentido contrário ao do bracelete. É un1
enfeite con1un1 confeccionado e usado por pessoas de an1bos
os sexos( ... )" ( 1968: 66-67). ·
Faze1n, tan1bén1 , e111 palha u1na espécie de tira/ftta para cabelo, que
passa pela testa e é fechada atrás da cabe9a c;o111 u1n- pequeno peda90 de
n1adeira, usada durante as sessoes de pintura, justa1nente co1n a final idade
de segurar o cabelo para que este nao escorregue e atrapalhe a pintura. Hoje
as 1nulheres Xikrín utilizatn , alén1 dessa tira/ftta 'natural', os prendedores de
cabelo con1prados nas cidades próxin1as. Durante as sessoes, as 111ulheres
conversan1 e rien1 n1uito, as que ten1 filho pequeno, a1nan1entan1 , e as crian9as tnaiores ftcan1 no loca 1 brincando de se pintar ou se distraen1 con1 outras brincadeiras. As 1nulheres, ·en1 sessoes coletivas de pintura nao deixan1
seus afazeres do1nésticos con10, por exen1plo, cuidar dos ftlhos pequenos.
Sao sessoes se1nanais, acon1panhadas por n1eninas que por vezes "brincan1 11
de pintar sobre a própria pele, ou de un1 bebe, ou ainda sobre tuna boneca,
assi1n, o grupo estaría socializando a 111enina en1 u111 de seus papéis sociais
- o de pintora. 6
Vida! argun1enta que a pintura corporal Xikrín revela u111 siste111a de
co111unica9ao visual rigida1nente estruturado. 7 Assin1, a pintura en1 crian9as

.J

1

•

6

Mauss considera que "en1 todos esses ele1nentos da arte de utilizar o corpo hu1nano, os fatos de educar;ao do1nina1n. ( ... ) A crianya, como o adulto, imita atos que
obtiveram exito e que ela viu serem bem sucedidos em pessoas em que1n confia e
tem autoridade sobre ela. ( ... )O indivíduo toma emprestado a série de movimentos
de que ele se co1npoe do ato executado a sua frente ou co1n ele pelos outros."
(MAUSS, 1974: 215. Itálico do autor.)
Desta forma, a 1nenina que ensaia para ser pintora quando adulta, faz e refaz a
pintura sobre sua pele, ou no papel, ou ainda em crian9as de colo que costumam
tomar conta. A jove1n 111ae "ensaia" sobre o corpo do filho recém-nascido até adquirir prática e técnicas altamente desenvolvidas, essa atividade demonstra ta1nbém
uma demonstra9ao de carinho por parte da mae, que já inicia a socializa9ao da
crianya dentro do grupo. (VIDAL, 1992).
7
Sobre esse modelo de co1nunica9ao através da pintura e dos ornainentos, consultar: VIDAL, 1992; VIDAL & MÜLLER, 1986 e VIDAL, 1978.
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"( ... ) é u1na atividade individual por parte da niae, que te1n total liberdade
na escolha do desenho do filho ( ... )." A pintura nos ho1nens diz respeito a
"( ... ) 1no1nentos e ocasioes ( ... ) segue1n regras ligadas a esferas da organizac;ao social. Depende da categoria a qua!. o indivíduo pertence, se é ho1ne1n
iniciado ou casado con1 filhos." No que diz r'espeito as 111ulheres, estas"( ... )
tarnbé1n depende1n de algun1a ocasiao que deve ser 1narcada: fi1n do resguardo, casa111ento, volta de un1a expedi9ao guerreira, fin1 de luto, ocasioes
para as qua is há desenhos específicos. " 8
Finaln1ente, a fonna "carreta" de un1 Xikrín se apresentar é estar co1n
o seu corpo pintado e, por vezes, aco1npanhado de orna1nentos. En1 un1 dos
dias na aldeia Djudjé-kó, conversando con1 (1111 velho Xikrín, pedi-lhe para .
tirar un1 a foto para registrar o 111on1ento en1 que este 1ne contava co1no sao
realizadas as cac;adas na niata co111 arco, flech a e borduna, poi s hoje utilizan1 n1ais espingarda. Quando 1nencionéi a possibilidade de fotografá-lo,
i1nediatan1ent'e recuou dizendo que nao estava be1n para tirar fotografía, se
poderia fica r para depois. Continuarnos a conversar, fiz outra tentativa e
novan1ente ele recuou, foi quando disse-1ne que estava feio, por nao estar
devidan1ente pintado, pois sua pintura já estava saindo do corpo - já que a
durac;ao 1néd ia da pintura corresponde a 15, 20 dias.
Dentre as várias 111arcas no corpo Xikrín que aqui destaco, un1a delas
éter o lóbulo da orelha perfurada. Assin1, relato outra experiencia do trabalho de ca111po. E111 urn a das tardes na aldeia Djudjé-kó estávan1 os conversando, eu, a professora e a auxiliar de e1ifennage111 da aldeia co111 u1n velho
Xikrín, sobre o aviao que ia chegar ainda naquela tarde, entao o velho Xikrín se le1nbrou da história do aviao que tuna vez nao conseguiu decolar da
pista de pouso e capotou, 111atando u111 a pessoa. O velho Xikrín nos contou
a história en1 língua jé e preocupado se estávan1os entendendo, se111pre
p~rguntava na 1íngua "Ga 1nari" - Voce está entendendo?, respond ía1nos
" Ba 1nari" - sin1, estou entendendo; e " Ba 1nari keti" - quando nao entendíatnos. Quando disse1nos que nao havía1nos con1preendido parte da história, o velho Xikrín olhou para 111 in1 e para a professora, pegou nossas
, orelhas - que nao sao fu radas - e pUXOU para baixo, COITI O dedo inl itando
u1na agulha, ele encenou o furo do lóbulo da orelha. Co1n isso, disse-nos
que nao havía1nos con1preendido a história porque nao tínhatnos as orelhas
furadas, co1no os Xikrín te1n. Assi1n, perceben1os quanto o ouvir é i111portante para esta sociedade, o ouvir está relacionado ao con1preender, enfi1n,
entender o que outro está falando. Desta fonna, quanto 1naior o furo no
lóbulo da orelha, 1nelhor a pessoa entende o que outro está falando. Assi1n,
8

Para melhores explica9oes, consultar: VIDAL, 1992 e VID.AL & MÜLLER,
1986.
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"no processo de socializa<;ao, a capacidade de entender (decifrar a
1inguagen1 oral) é adquirida 'fazendo-se un1 buraco na orelha de alguén1'. Esse é o sentido do furo feito na orelha dos bebes de an1bos
os sexos, furo que vai sendo alargado, a medida que a crian<;a cresce
(... )" (RIBEJRO, 1989: 88}
A pintura corporal seria un1a espécie de segunda pele, o que Turner
cha1nou de "pele social", 9 seria a roupa social do grupo, que acrescido de
adornos seria un1 elemento a 1nais . na identifica<;ao do grupo. Quando etn
época de festas, alén1 das bra<;adeiras, bandoleiras, cintos, colares, brincos
- usados outros a dornos, con10 111e- k.utop /(), kro krok tire
. /1., k ruapu'"-, a dorsao
nos plurnários confeccionados pelos hon1ens. E conforn1e cada festa os
carpos, alén1 da pintura corporal, sao recobettos corn penugen1 de periquito
ou papagaio; te1n o rosto coberto por tuna ca1nada de casca do ovo de ave
de azulao; e na cabe<;a sao fixadas penas de urubu-rei. Assi1n, os Xikrín
apresentan1 seu corpo con1 L1111 acú1nulo de sín1bolos que revelan1 etn parte,
sua identidade.
ENTRE OS XIKRÍN

;

1

•

"a pintura é L1tna atividade en1 si, L11n n1eio de controle e social iza<;ao; u1na habilidade a ser adquirida por todas as rnulheres,
transfonnando esta atividade e1n verdadeiro hábito, cultural1nente orientado, onde o ideal está relacionado a perfei<;ao da
técnica e ao prazer estético en1 reproduzir desenhos tradicionais. " (VI DAL & MÜ LLER, 1986: 129)

¡

9

"A peleé a fronteira, o limite do indivíduo nao son1ente na sua ditnensao biológica e psicológica como també1n na social. Em certas sociedades, a superfície do
carpo é o palco si1nbólico onde se desenrola o drama da socializai;:ao; e a ornamentai;:ao _corporal, de modo amplo, torna-se a linguagem através da qual é expresso."
Cf. apudY IDAL , & MÜLLER, 1986: 147.
10
Mekutop, capacete feíto de cera de abelha no qua! é fincado um ornamento de
penas de arara vermelha e amarela.
11
Krokroktire cocar grande, feito de penas de arara vermelha e gaviao. É amarrado na parte posterior da cabei;:a.
12
Kruapú, testeira cerimonial feito de tubos de taquara cobertos com fio de algodao, senda fi xados na extre1nidade superior penas amarelas de papagaio e penas
pretas de n1utum-castanheiro. O adorno é usado ao redor da fronte, sendo amarrado na parte posterior da cabei;:a, ficando os tubos e1n pé.
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Assi111, cada grupo de seres hu111anos, en1 diferentes épocas e lugares
atribue111 diferentes. significados aos ele111entos que 111arcan1 suas vidas.
Co1110 o ho111e1n é u1n ser social, o que ele co111parti lha corn outros ho111ens
seja e111 suas forn1as de agir e de pensar sobre o inundo e sobre as próprias
a95es, que sao co1npartilhadas entre si en1 qualquer época e qualquer lugar
constitui objeto privilegiado da ciencia antropológica. Desta n1aneira, os
orna1nentos e a pintura corporal se tornan1 signos no nÍ01nento e111 que sao
investidos de significado por seus produtores e por quen1 os estuda.
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Suruí/Aikewára: marcas étnicas a partir do corpo
Luiza de Nazaré Mastop-Lima· (Universidade Federal do Pará)

,/

'

Este trabalho pretende, a partir da pintura corporal e dos mitos dos
Suruí!Aikett1ára refletir sobre alguns aspectos que envolven1 a conceps:ao de
corpo para a sociedade indígena Suruí!Aikei-vára, alé111 de 1nostrar co1110 a
pintura corporal e os 111 ito,s expressan1 a relas:ao desses índios con1 o nieio
an1biente co1n o qual interage1n. Gostaria de partir das características niais
gerais dos Suruí!Aikett1ára e sobre a in1portancia do corpo nas sociedades
indígenas brasileiras para chegar ao cont~xto específico que pretendo realizar neste trabalho.
Classificada junto ao tronco lingüístico Tupi, a sociedade indígena
Suruí!Aikewára ocupa, juntan1ente con1 outras 14 etnias, a regiao sudeste
1
do Pará, ton1ando con10 referencial o rio Tocantins., O n1apa 1 1nostra a
localizayao da área ocupada pelos Suruí!Aikewára, Area Indígena Sororó,
assin1 co1no a localizayao das áreas ocupadas pelas de1nais etnias referidas.
Pelo 1napa 2 pode-se ver en1 detalhe a Área Indígena Sororó.
A partir do Censo 2000 realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ficou estipulado que a Área Indígena Sororó pertence aos niunicípios de Marabá, Sao Do1ningos do Araguaia e Sao Geraldo
do Araguaia. Cercan1 o território dos Suruí!Aikei-vára ao rios Araguaia,
ltacaiúnas e Tocantins, e a Serra das Andorinhas é por eles referida con10
lugar sagrado, onde estao enterrados alguns deles.
Os Suruí!Aikewára sao bilíngües, fala1n Portllgues e a língua Suruí,
pratican1 a ca<;a, a pesca, a agricultura e a coleta, representando a castanhado-pará o principal produto de coleta con1ercial izado con1 a sociedade envolvente. Mandioca, n1 i lho, feijao, 111acaxeira, banana e arroz sao os princi-

Ver Mapa l. As dernais etnias sao: Kr~je, Munduruku, Tembé, Urubu Kaapor,
Guajá (N. 0 6 no 1napa - Área Indígena Alto Rio Guamá); Tembé (n. 0 565 - Área
Indígena Turé-Mariquita); Turiwara (n. 0 306 - Área Indígena Tembé); Anambé (n.º
11 - Área Indígena Anambé); A111anayé (n.º 1O - Reserva Indígena Amanayés);
Asurini do Tocantins (n.º 320 - Área Indígena Trocará); Parakana (n.º 236 - Área ·
Indígena Paracana); Gaviao Parkatejé (n.º 193 - Reserva Indígena Mae Maria);
Isolados dorio Tapirapé (n.º 423 - Rio Tapirapé/Tuere) e Xikrin do Cateté (n.º 80 Área Indígena Xikrin do Cateté).
1
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país ali1nentos cultivados por eles. Alérn da castanha, tambérn coleta1n
cupuayu, cacau-do-1nato; 1na1nao, pequi, bacaba e ayaí.
A sociedade indígena Suruí!Aikewára é fonnada por u1na aldeia, aldeia Sororó, com aproximada1nente 40 casas e cerca de 230 pessoas. A
popula9ao Suruí!Aikewára é composta e1n sua maioria por jovens, sendo
reduzido o nún1ero de pessoas acima de 50 anos.2 Há na aldeia enfennaria,
escola, casa de reunioes e Posto Indígena da Funda9ao Nacional do Índio
(FUNAI).
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Os dados demográficos atuais da sociedade Suruí/Aikewára sao reflexo da Juta do
grupo para vencer a depopula9ao sofrida por ocasiao do contato com a sociedade
envolvente. Sobre o assunto, consultar: Laraia, Roque de Barros (1963); Laraia,
Roque de Barros e DaMatta, Roberto. ( 1967).; Ricardo, Carlos Alberto ( 1985) e
Beltrao, Jane Felipe ( 1998).
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Mapa 1. Sudeste do Pará. Fonte: RICARDO, Carlos Alberto. Povos !ndigenas no Brasil, 1990195. Sao Paulo: ISA, 1996.

ÁREA

INDÍGENA

SORORÓ

(SURUÍ)

Mapa 2. Fonte: RICARDO, Carlos Alberto. Pavos Indígenas no Brasil,
1990195. Sao Paulo: ISA, 1996.

Assitn como outras sociedades indígenas, os Suruí!Aiketvára fazetn
do corpo instrun1ento e suporte para desenhos. Os desenhos impressos no
corpo representa1n sí1nbolos e expressatn significados que re1nete1n a asf:jectos da identidade étnica do grupo. O corpo é, segundo o que nos fala
Mauss (1974: 217), " .. .o pri1neiro e o 1nais natural instrutnento do ho1ne1n" .
Ein se tratándo de sociedades indígenas brasileiras ~' de 1nodo geral,
sul-a1nericanas, Seeger, DaMatta & Viveiros de Castro etn seu artigo A
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cons·rriu;cicrdfl'pessoa nas sociedades indígenas brasileiras trabalham co1n
a tese de que a corporal.idade é tida corno " idio1na sitnbólico focal" para a
elabora9ao da no9ao de pessoa. Para e,Jes,
" ... o carpo, afirmado ou negado, pintado e perfurado, resguardado ou
devorado, tende sempre a ocupar urna posi9ao central na visao que as
sociedades indígenas tem da natureza do ser hun1ano." ( 1987: 13)
Fazer uso do corpo para expressar s ua existencia social é o que há de
comum entre as sociedades indígenas brasi leiras, o que as diferenc ia é justa1nente o 1nodo como cada tuna delas concebe o corpo. A diferen9a aparece, entre o u tras fonnas, en1 rerai;ao aos orna1nentos que uti 1izan1, a pintura
corporal, as restri96es ali1nentares no que diz respeito, por exemplo, a determinados estados da vida, co1no o nasci1ne¡1to, a gravidez, o pós-parto, o
período men strual. Levando em conta esses· aspectos, lembro Vive iros de
Castro em seu artigo sobre a fabrica9ao do corpo na sociedade Yawalapíti,
quando 1nostra que o social cría o corpo, e que" ... o corpo é corpo hun1ano
a partir de urna fabrica9ao cultural." ( 1987: 35)
Seeger, DaMatta e Viveiros de Castro, no trabalho já citado, tarnbérn
se referem a fabrica9ao social e cultural do corpo, mostrando que ass im
co1no a fabrica9ao, a " decora9ao, transforn1a9ao e destrui9ao dos corpos"
estao presentes ern· aspectos 1nitológicos, ceri1noniais e de organiza9ao
social entre os indígenas bras ileiros. ( 1987: 20)
Pintar o corpo é urna fonna de servir-se dele. A 1naneira tradic ional
de cada sociedade servir-se de seu corpo é entendida por Marcel Mauss
corno técnica corporal. Segundo Mauss, técnica é " ... u1n ato tradicional
. eficaz ... É preciso que seja tradicional e eficaz. Nao há técnica e ta1npouco
trans1nissao se nao há tradi9ao." ( 1974: 217) Baseada na defini9ao de
Mauss sobre téc nica corporal, tornarei a pintura corporal co1no urna técnica
que representa urna das fonnas de os Suruí/Aikewára servirem-se de seus
corpos.
Berta Ribeiro trata a fabricai;ao de artefatos e pintura corpora l indígenas corno urna expressao de arte, que envolve técnicas específicas quanto
ao tratamento das matérias-primas utilizadas e ao significado a que re1netem. O tra~ámento de matérias-primas retiradas do 1neio ainbiente que ocupam as soci!dades indígenas e o significado do que é produzido corn elas
singulariza arte indígena, varia de sociedade para sociedade, n1arcando-as
etnicamente. Segundo ela,

•
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" ... o q.ue caracteriza a arte indígena é, em primeiro lugar, o pcndor a adornar
o corpo e construir arti sticamente a casa e todos os artefatos ... Ein segundo
tJ ugar~ a· eiriunstancia de todos os mem bros de um grupo indígena serem capa,
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zes de fozer todos os artefatos de que necessitam, distinguindo-se, no entanto,
os verd adeiros arüstas por seu vinuos ismo e fruii;:ao criativa .... Sexto, a constatai;:ao de que na ornamentacao corporal nada é gratuito. Cada adorno tem
urna hi stória e um a razao de ser, seja ele a pintura corporal, o adereyo plumá- ,..:- ·
ri o ou ele que natureza far. O conjunto dessa ornamenta9ao perfaz um código
simbólico que singulariza a etn ia e cl assifica v isualmente o individuo." ( 1989:
120-121. Gri fos meus. )

Con1 base nos aspectos teóricos 1nostrados, veja1nos co1no eles poden1 ajudar na anál ise dos contextos da pintura corporal e dos tn itos entre
os Suruí!Aikelvára.

SOBRE A PINTURA CORPORAL

É, entao, con10 técnica corporal e árte que singulariza etnicamente
un1 grupo indígena que gostaria de tratar a pintura corporal dos Suruí!Aikewára, partindo, con10 nos ensina Mauss, "do concreto para o abstrato", para desvendar alguns de seus significados.
Quando estive entre os Suruí!Aikelvára pela pritneira vez,3 pude observar os preparativos que envolven1 a pintura corporal do grupo e conhecer
alguns de seus significados. Na segunda viage1n a ca1npo pude, alé1n de
observar, participar dos preparativos e ver con10 a pintura corporal, junta1nente con1 os adornos que utiliza1n sao ele1nentos a compor o corpo' dos
Suruí!Aikewára na realiza9ao de u1na ritual por eles cha1nado Sppurahái.
Para a pintura corporal. os Suruí!Aike1.vára utilizam pigmentos naturais nas cores preta e vern1elha, obtidos a partir do jenipapo e qo urucu,
respectiva1nente. Para obter a cor preta, os Suruí!Aike1vára ralan1 o jenipapo ainda verde nun1 peda90 de n1adeira cheio de espinhos cha1nado por ele-s
de paxiba, espren1e1n o jenipapo ralado nu1na vasilha de plástico para extrair o su1no e acrescentan1 c~rvao pi lado ao sun10, 1n isturando-os.
A tarefa de ralar o jenipapo e preparar o pign1ento pode ser realizada
tanto pelas 1nulheres quanto pelos hon1ens. Algun1as das crian9as tambétn
ralan1 o jenipapo co1no parte de sua aprendizagem nas atividades tradicionais do grupo. A pintura corporal, no entanto, é tarefa femitJi.n,? . As 1~1ulhe~
res, dependendo da pintura, uti liza1n-se para desenhar de pecj'ttenos talos de
palha de coco baba9u - que tira1n da própria palha das parepes das casas
4
- · ou de tan1pas de garrafas plásticas estilo pet. As 1nenjnc,l1; também acon1panha1n a trabalho da 111ae nos desenhos e aprende1n:· a·'.faze-los. Há
.
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Estive por tres vezes na Área Indígena Sororó: duran.te 1Q d~
bd;d~ :2000;
60 días, de fevereiro a abril, etn 200 l e 15 días entre agosto e'.set~
. d:e 2Qtll.
.
4
Garrafas de plástico com capacidade para dois litros de refrigerante.
3
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entre elas, como nos chamou a aten9ao Berta Ribeiro na cita9ao anterior, as
que se destaca1n pela destreza, precisao e finneza das 1naos ao desenhar.
Apesar de todas as 111ulheres pintare1n, as 1nais h(!.bilidosas sao, logicainente, as 1nais procuradas por ocasiao das festas.
Co1no sao 1nuito procuradas, as 1nulheres 1nais habilidosas dao prioridade aos 1ne111bros de suas fa1nílias, nu1na escala que vai dos 1naridos e
filhos até as noras, genros e netos. No caso das fa1nílias de seus filhos e
filhas, a prioridade é para os netos, já que as noras, por serem 1nulheres
casadas deven1 cuidar de seus 1naridos, o que inclui o fato de os pintare1n.
Para a obten9ao do pign1ento vennelho, os Suruí/Aikewára abren1 o
urucu e o arnassatn con1 os dedos. Con1 os dedos 1nesn10 passa1n sobre seus
rostes. Geraln1ente, eles costu1na111 pintar a regiao dos olhos con1 o urucu,
tanto os hotnens quanto as n1ulheres. Mas apenas nas 1nulheres é usada a
pintura facial co1nposta de linhas retas horizontais paralelas nas 1na9as dos
5
rostos e linhas verticais no nariz e quei xo.
A pintura 1nais usual entre os Suruí/Aikewára é a realizada co1n jenipapo, talvez r_elo fato de que a cor preta sobressaia 1nais sobre a pele e leve
n1ais ten1po para desaparecere111 os desenhos feitos con1 ela, cerca de 1O ou
15 dias. É a esse tipo de pintura que vou 1ne deter.
Observei entre os Suruí/Aikewára as seguintes pinturas realizadas
co1n jenipapo: jabuti, on9a pintada, on9a preta, jibóia, peixe, casca da fruta
charnada cajá, folha da castanha nova, folh~ da castanha velha e tuna ave
cham ada jaó. A figura 1 n1 ostra os 1notivos das pinturas com o notne na
língua Suruí das que consegui registrar.
Dentre as pinturas citadas, as que nao costumatn ser " de corpo todo"
sao: jibóia, peixe, folha da castanha nova, folha da castanha velha e jabuti.
As referidas pinturas,
exce9ao da de jabuti, costu1na1n ser usadas e111
co1nbina9ao, u1na pessoa pode ser pintada co1n 1nais de u1n 1notivo decorativo. Ho1nens e 1nulheres pode1n ser pintados co1n os 1notivos da j ibóia e do
peixe, mas só as rnulheres é penn itida a pintura das folhas da castanha e da
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Para exemplificar o que Mauss diz em rela9ao ao modo de servir-se do corpo
variar de sociedade para sociedade, o que é ratificado pelos demais autores aqui
citados, gostaria de citar o modo como os Xikrín do Cateté, sociedade indígena Je,
obtem os pigrnentos naturais preto e vermelho também a partir do jenipapo e do
urucu. Em conversa com Rita de Cássia Do1ningues-Lopes, que realizou trabalho
de campo entre os Xikrín a mes1na época que estive entre os Suruí!Aikewára, tomei
conhecimento que os Xikrín, diferentemente dos Suruí, nao ralam o jenipapo, e sim
o am~ssam co1n água e carvao para obter o pigmento preto. O urucu é por eles
misturado co1n óleo de coco baba9u. Para urna descri9ao mais detalhada do processo de obtenc;ao dos pig1nentos naturais utilizados pelos Xikrín para a pintura
corporal, consultar Don1ingues-Lopes (2001 ).
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ave jaó. As pinturas de jabuti, on9a pintada, on9a preta, e casca de cajá, por
sua vez, só sao penn itid ~s aos ho1nens. A pintura de jabuti <leve ser fe ita
apenas no tronco dos ho1nens, frente e costas .
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Folha Velha da Castanha

Figura 1. Motivos da Pintura Corporal Suruí/Aikewára

Para entender como as pinturas sao reveladoras de contextos históricos, políticos, econo1nicos, sociais e culturais vivenciados pelos Suruí/Aikewára, gostaria de destacar o significado das pinturas de jabuti e fo lha
de castanha para a sociedade e1n questao.
Alé1n de constituir urna pintura, a figura do jabuti também aparece
e1n 1nitos narrados pelos Suruí/Aikewára. Roque Laraia ( 1986:236), quando
e1n trabalho de ca1npo junto aos Suruí/Aikewára registrou fragmentos de
1nito e1n que aparece o jabuti co1no personagem. U1n dos rapazes Suru-
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í!Aikewára falou-1ne que aprendeu com os niais velhos e experientes da
aldeia que o jabuti te1n o Gaseo re1nendado porque ca iu do céu.
O jabuti, segundo o que 1nostra ·couto de Magalhaes ( 1940), é um
dos anin1ais 1nais freqüentemente referidos ern 1nitos Tupi. Alé1n de fazer
parte da 1nitologia Su ru í!Aikewára, o jabuti é um al imento 1nuito apreciado
por eles. Devido a u1n incendio ocorrido na Área Indígena Sororó e111 1996
e a a1npl iac¡:ao e asfalta1nento da BR-1 53, que corta a área en1 11kn1 de sua
extensao, 1nuitos. fora1n os danos causados as atividades tradicionais do
grupo, entre eles a escassez de ca9a. A partir de t1111 acordo estabelecido
entre as lideran9as dos Su ruí!Aikewára e dos Gaviao!Parkat~jé, cac¡:adores
Suruí!Aikewára puderan1 deslocar-se para a Reserva Indígena Ma.e Maria,
capturar jabutis e soltá- los en1 suas 1natas para se reproduzir.-6
A explora<;ao de castanha-do-pará, por sua
, vez, representou o principal ele1nento pelo _qual as terras dos Suruí!Aikelivára fora n1 invad idas na
década de 40 do sécu lo passado. A invasao das terras e explora9ao da castanha acarretou conseqüencias drásticas aos Su ru í!Aikewára, que testen1unharan1 1nortes de integrantes do grupo, e1nboscadas e incendios de suas
aldeias. 7
Atualn1 ente, a venda da castanha que coletatn é a principal fonte econ61nica para os Su ru í!Aikel11ára. Co1n o dinheiro arrecado co1n a venda,
os Suruí!Aikewára co1npran1, nas cidades próxi1nas a aldeia, produtos industrial izados que conhecerain a partir do co!1tato, principaltnente ali111entos co1no café, bolacha de água e sal, a9licar, refrigera nte e pao, os quais os
Suruí!Aike\ivára passaran1 a apreciar e cultivar seu consu1no.
É in1portante que se ressalte que a pintura corpora l dos Suruí/A iketvára é ta1nbén1 reveladora da intera<;ao deles cotn 111eio a1nbiente que
os circunda, pois é dele que extraen1 as 1natérias-pri111as necessárias para o
preparo dos pign1entos, alén1 do que, se as pinturas representan1 ele1nentos
naturais é porque eles sao encontrados no 1neio an1biente co1n o qual interage1n. A pintura da on9a pintada ou da onc¡:a preta, por exe1nplo, representan1 a forera e o te1nor de UITI anitnal existente na floresta da área. Nao é a
toa que vi apenas os índios 1nais velhos e o cacique da aldeia pintados dessa
forma. A pintura representa ta1nbé1n o respeito que os Suruí/Aikel11ára ten1
pelo anirnal, porque conscientes e conhecedores do perigo a que estao
sujeitos na sua presen9a. O fato de os mais velhos e o cacique usaretn da
pintura é u1na 1netáfora ao respeito que os Suruí!Aikewára te1n por eles.

6
7

Cf. Beltrao· ( 1998).
·
Cf. Laraia e DaMatta ( 1967). Ricardo ( 1985) e Beltrao ( 1998).
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SOBRE OS MITOS
Na sQciedade indígena Suruí!Aiketvára narrar os 111itos é tradi9ao,
con10 acontece tan1bén1 en1 outras sociedades indígenas. Após o contato do
grupo con1 a sociedade envolvente, as histórias referentes ao contato e .a
vida dos Suruí/Aikewára e1n rela9ao ao contato passara1n a ocupar lugar,
juntainente co1n os 111itos, en1 suas narrativas orais.
Entendendo o 111ito e as histórias do contato con10 tuna linguagem, ·
pode-se estudá-los a partir dos referenciais teóricos da Antropología Estrutural e da Análise do Discurso (AD). Selecionei entre os n1itos e histórias
do contato coletados junto ao contexto da escola indígena da Area Indígena
Sororó, un1 exen1plo de cada, en1 que re111eten1 a concepi;ao do corpo Suruí/A ikevvára.
Mito e história do contato serao aquí considerados co1no linguagen1 e
con10 ideología, 1nostrando aspectos que 1narcan1 etnican1ente os Suruí!Aikewára e que fazen1 parte do i1naginário desse grupo. Enquanto lingua- .
ge1n, pode-se verificar a pluralidade de sentidos contida no n1ito e na história do con tato; enguanto ideología, pode-se 1nostrar con10 o 111 ito e a história do contato referen1-se a un1a ·concepiyao de inundo própria do grupo.
Con10 i1naginário, pode-se pensar o 111 ito e a história do con tato con10 un1
processo de uti 1iza9ao, forn1a9ao e expressao de sí1nbolos, no qual valores
afetivos esta.o presentes, caracterizando ta1nbé1n tuna visao específica de
111undo, un1 niodo próprio e particular de interpretar a realidade, que é socialn1ente legitin1ado e con1partilhado. 8
·
Yan1os aos nossos exen1plos.
I

'

J

.. História do Aikewára

Tai sag,ne éne y,iwotava ma,esse A ,
eramum rei kwehe uruwu verarranune
upurui, ruramum rei kwehe iroi-tesse
verekara rupi. Usuca rei kwehe ma,e
ma,e uipe pane mapavamu rei kwehe
isucai tapi.ira iupe. Tapi,ira ré irusyvi
iruta iupe. Ucairug rei kwehe tapi ,ira
ré. Uruwu remira rrakweraré uveve
pane ipy.are ipyhyg. Verekatara rei
kwehe upi-so-pi som pane tupuhir
tuvir ká usau pane.

·

8

Cf. Trindade e Laplantine ( 1997).
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A mulher grúvida disse para o. marido eu qucro
ver voce flechando os bichos ai o marido dela
respondeu voce nao pode ir comigo porque é proibido a mulher grávida ir nesse lugar. Aí mulher
teimo e foi mas ele. Entao os urubus roubaram a
mulher gravida para o céu. Ai mulher virou o urubu. Ai o marido dela teve que fazer tucaia e ele
matou anta para fozer cani¡;a para que a mulher
dele retorna-se a volta na terra junto com urubu.
Quando ela desceu do céu o marido já cstava esperando ela dentro da tucaia. Quando cla desceu
junto com urubu o marido saiu da tucaia e pegou
na perna dela. El~ bilis~ou o marido para se solta." (Tymykong Suruí)

Atas do I Encontro Internacional do GTLI da ANPOLL

"A história da mia adeia come90 assi
O Antigamente era Sawapiron ele tia [tinha] muita flecha.
O Antigamente a Kussamaru fazia as panela de barro.
O Antigamente ele fazia o fogo com pau.
O Antigamente o Sari matava as araras porque ele precisam da penas para
ele fazer araraw e faze atutu para as mulher.
O Antimente [antigamente] Awasai matava a on9a porque ele precis~va do
couro para ele fazer a reza dos mortos.
O Antimente ele pegava aruma para faze peneira.
O Antimente o Sawarapi pegava a folha de buriti para ele fazer esteira para
ele cobrir a casa ele fazer enfeite e ele fazer roupa de dan9as para dan9ar
SAPURAHY.
O Ati1nente desapareceu água e o final da vida.
O capitao era Sawarapi ele madava os povo:para dasa [dan9ar] Sapurahy.
O Sawarapi era capitao da adeia Sororó.
O Sari adava de armado de flecha porque tia muito inimigo ele flechava
camara.
Fim da coversa." (Arukapé Suruí)9

No 1n ito, ve-se que há restri9oes e1n rela9ao ao corpo da 1nulher
quando ela está grávida, há espa9os que lhe sao vedados quando encontrase nesse estado. Ne le ta1nbé1n está prescrita a puni9ao para a 111ulher grávida que violar a regra socialtnente estabelecid.a. Para os Suruí!Aikewára, em
se tratando de gra.v idez, o utras sao as cren9as referentes a ca9a, co1no por
exen1plo o fato de os hon1ens nao 1natare1n anta que ten1 filhotes pequenos,
sob pena de teren1 conseqüencias indesejáveis para seus próprios filhos.
·
As nnilheres no período pós-parto é vedado o consurno de animais
con10 a anta, por ser considerada reirnosa. A anta é tan1bé1n tabu durante a
1nenstrua9ao, assi1n co1no anirnais con10 por exen1plo paca, cotia e caititu.
Outra restri9ao a 1nulher 1nenstruada é tnontar e1n ani1nais como burro,
ju1nento e cavalo, pois o anirnal adoece e a 1nulher ta1nbé1n. Esses sao alguns dos aspectos culturais da sociedade Suruí/Aikewára que a 1narca1n
etica1nente, fazendo parte do i1naginário do grupo, que é vivido quotidiana1nente por seus 1n e1nbros.
A história do contato revela ele1nentos da cultura material dos Suruí/Aikewára feitos pelos antepassados, transmitidos tradicionaln1ente as gera96es subseqüentes, que adornain ainda hoje ·os corpos dos Suru-·
í/Aikewára . Sawapiron, Kusan1aru, Sari e Sawarapi, personagens da história, eran1 detentores de saberes que caracterizam etnica1nente o grupo, ex-
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9

Na reprodu9ao do mito e da história do con tato foi mantida a grafia adotada por
Tymykong e Arukapé, tanto e111 Suruí quanto em Portugues.
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pressa111 n1odos específicos de fabricar os objetos .de sua cultura material,
en1 rela9ao a técnica .e a n1atéria-pri111a utilizada, por exe111plo, retirada do
n1eio ambiente.
Para citar u111 exen1plo da tradi9ao que ven1 sendo 111antida pelo grupo, o fabrico de arará111 e atutú 10 está ainda presente na sociedade Suruí/
Aikewára, sepdo usados en1 ocasioes especiais, nos Sapurahái, ritos em que
eles, devidan1ente pintados e adornados, canta111 e dan9a111 ao so111 das 1núsicas entoadas pelo pajé e pelos 111ais velhos do grupo.
Os aspectos da sociedade Suruí!Aikewára expressos pelo n1ito e pela
história do contato poden1 ser entendidos, sob a perspectiva da AD, con10
os 1núltiplos sentidos do discurso que re111ete ao ser Aike111ára. Eles pode1n
ser entendidos ta111bé1n con10 fazendo parte de unla co111unidade discursiva,
que alén1 de re111eter-se a un1 grupo específico, . re111ete-se ta111 bé111 a " ...
tudo o que esse grupo irnplica no plano dá organizac;ao 'rnaterial e dos seus
1nodos de vida-." 11
Os aspectos presentes no discurso do 111ito e da história do contato
aqui rnostrados, poden1 tan1bén1 ser pensados con10 ideológicos. A ideologia é un1 aspecto n1arcante do discurso. Segundo Orlandi, "nao há discurso
' se111 sujeito e nao há sujeito sen1 ideologia." 12 Ideología aquí nao é entendida do ponto de vista n1arxista, que a pensa co1no sendo furn;ao de don1ina9ao entre classes sociais, a do111 inante e a dotn inada; n1as si111 ton1ando con10 ponto de partida a anál ise que Brandao faz de Ricoeur, que .con cebe
ideología C01110 " ... un1a visao, un1a concep9ao de 111Undo de Utna detenni13
nada cornunidade social nu1na detenninada circunstancia histórica."
A partir dessas perspectivas teóricas gostaria de 111ostrar que as narrativas 111íticas e as histórias do contato revelatn a n1aneira con10 os Suruí!Aike1vára pensa1n o inundo, sua presenc;a no inundo, fabricatn socialmente
o corpo que habita o n1undo, con10 tan1bén1 a fonna de interagiretn con1 o
· 111eio an1biente que ocupan1, ton1ando esses aspectos con10 reveladores da
identidade étnica do grupo.
A tradic;ao de narrar os niitos e as histórias do contato e de realizar a
pintura corporal se faz presente entre os n1ernbros do grupo, possibil itando
10

Araráw é un1 enfeite de cabe~a, semelhante a u1n cocar, feito de penas de arara,

tucano ou mutu1n, palha de coco baba<ru e fto de algodao para o uso 1nasculino~
atutú é também u1n enfeite de cabe~a, feíto de penas de arara ou tucano e fto de
algodao, que se diferencia do araráw pelo uso, que é feminino, e pelo formato,
pois as penas ftcain dispostas num tufo sobre a cabe9a.
11
Cf. Orlandi ( 1990).
12
ldem, p. 178.
13
Cf. Brandao ( 1998).
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a 1nanuten9ao, renova9ao, (re)constru9ao e refor90 da identidade étnica dos
Suruí!Aikewára, L1tna vez ·que elas revelan1 significados que embora tenham
sofrido altera9oes i1npostas pelo contato ainda podetn ser vivenciados pelo
grupo e deven1 ser preservados co1no parte da identidade étnica do grupo.
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Terminologia de parentesco Karitiana e Juruna:
urna compara~ao de algumas equa~oes entre categorias
paralelas e gera~oes alternas

J

Carolina Araújo (Museu Nacional / Universidade Federal do Rio de Janeiro)
Luciana Storto (Museu Nacional / Universidade Federal do Rio de Janeiro)

J

l. INTRODU<;ÁO

Co1npara111os os s isternas de parentesco Karitiana (farnília Arikén1) e
Juruna (fan1ília Juruna), do tronco Tupi, a pa11ir dos dados de Rachel Landin ( 1989), e Tania Li111a ( 1995), teses de rnéstrado e doutorado, respectiva1nente.
Nosso objetivo é apresentar duas características básicas do s iste1na
de parentesco Karitiana, trac;ando parale los entre elas e a termino logia e
ono1nástica Juruna . Sernpre que possíve l, identificarnos tennos cognatos
entre as duas línguas, be1n como entre elas e outras línguas do tronco Tupi,
hipotetizando que algurnas das categorias ern questao faziarn parte da língua mae, o Proto-Tupi.
O s Juruna nligra rarn das ilhas do 111édio rio Xingu para o alto curso
deste río, escapando do genocíd io do final do sécu lo XIX. Atualinente os
falantes remanescentes da língua Juruna vivern no Parque Indígena do X ingu na aldeia Tubatuba. A língua pertence afan1Ília Juruna (Cristina Fargetti
·1992) do tronco Tupi, na qual ta111bén1 está incluída a língua Xipáya, estudada por Cann e n1 Rodri gues da UFPA.
Os Karitiana falarn urna língua Karitiana da farnília Arikérn , tarnbérn
do Tronco Tupi . Yivern atualrnente en1 un1a reserva indígena dernarcada, a
Área Indígena Karitiana no Rio das Gan;as, entre os Rios Candeias e Jaciparaná, ern urna área de 89.000 ha. David e Rachel Landin, rnissionários do
SIL que viverarn entre os Karitana de 1972 a 1978, fo ra rn os prirne iros a
estudar a língua ( D. Landin 1983, 1984, 1988, D. & R. Landin 1973, R.
Landin 1982, 1987, 1989). Desde 1991 , Luciana Storto tern se dedicado
descric;ao e análise do Karitiana (Hale & Storto 1997, Storto 1994, l 996a,
l 996b, 1997, 1998, 1999, 2000, no prelo, Storto & Baldi 1994).

a
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EQUA<;ÁO ENTRE CATEGO_RIAS PARALELAS

A estrutura de parentesco de tipo "dravidiano" é bastante difundida
nas terras baixas da Arnérica do Su! e e1n particular entre os grupos Tupi.

•
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Portante, a preferencia 1natri1nonial nestes grupos é o casa1nento entre
pri1nos cruzados. Ern alguns grupos Tupi a estrutura dravidiana coexiste
co1n o avunculato (Viveiros de Castro, 1995).
No avunculato, u1n homem casa-se con1 a filha de sua inna. De acordo co1n os dados de Rache! Landin ( 1989), a 1naioria dos casa1nentos entre
os Karitiana é do tipo avuncular, 1nas o casa1nento entre prin1os cruzados
també1n é bastánte co1nun1. Já entre os Juruna, segundo Tania Lin1a (1995),
o avunculato nao acorre e o casan1ento preferencial é cotn a pri1na cruzada
1natri latera l.
No s isterna dravidiano clássico, descrito po r Du1nont ( 1975), o casatnento entre pritnos cruzados é preferencial sendo que na própria
terminolog ía de parentesco está sugerido este tipo de casainento. Os prin1os
paralelos sao os filh os de MZ e de FB de Ego, que se refere a eles con1 o
mestno tenno. que usa para seus irm aos~ Já os prirnos cruzados do sexo
oposto (co1n que1n Ego deve se casar), filhos de MB e de FZ, sao cha1nados
por tennos de categorías esposáveis. 1

SISTEMA ORA VIDIANO
Prin1os cruzados

1

Co1no é difundido na literatura, utilizamos a nota9ao ing lesa para os tennos de
parentesco. Determinamos a rela9ao a partir do ponto de vista de Ego. O tenno
para o irmao da mae de Ego, por exemplo, é MB ("mothe r's brother", no ingles).
Os termos básicos sao os seguintes: Z = inna; M = mae; B = irmao; F = pai; S =
filho; D = filha; Ch = filhos. Destes derivam os outros, como FF para "pai do pai"
ou avó paterno. Quando a idade é um diferencial, utilizamos os símbolos "y" =
younger (mais novo) e "e" = elder (mais velho). Assi m, o irmao _mais velho do pai
de ego seria FeB (Father's elder Brother), enguanto o irmao do pai, 1nais velho que
Ego, seria eFB (elder Father's Brother).
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Prin1os paralelos

_,

Os prin1os paralelos sao os filhos da inna da n1ae de Ego (MZCh) e
os filhos do innao do pai de Ego (FBCh), e ta1nbén1 sao chainados de irn1aos. Os prin1os cruzados sao os filhos do innao da 111ae de Ego (MBCh) e
os filhos da inna do pai de Ego (FZCh).
Seguindo a lógica do sisten1a dravidiano descrito aci1na, percebe111os
que o prin10 cruzado da 111ae de Ego corres-Pande ao pai de Ego e seus ir1naos ta111bém seria111 esposos potenciais. E a prirna cruzada do pai de Ego
corresponde a n1ae de Ego, assi1n con10 suas innas. 2 Por conseguinte, etn
1nuitos siste111as a111az6nicos e nos sisten1as Juruna e Karitiana, os innaos
do pai de· Ego sao identificados con1 o pai de Ego, e as innas da n1ae co1n a
1nae de
,,. Ego. Conseqüente1nente, há tern1os e1n Karitiana derivados da palavra syp [sip] ("pai" para Ego fen1inino) utilizados para designar os innaos
do pai 1nais novos que Ego - sypy'et [sipi?et] para Ego 1nasculino e sypysin [sipis1n] para Ego fen1inino - ou n1ais v.e lhos que Ego (sypyty [sipiti])3 :
KARITIANA

I 4
2

-----..----___..

5

•

6

EGO MASCULINO
1: eFB
Sypyty
2

É comum, quando há poligamia, que um homem case com várias irmas.

3

Os termos Karitiana en1 negrito representam a ortografia da língua, enquanto os
termos em colchetes sao transcritos foneticamente (IPA). As vogais epentéticas
que ocorrem entre as raizes em alguns termos sao discutidas e1n Storto 1999. Em
tennos co1no <v>ty ("grande"), a vogal nao especificada é parte da raíz e sua qualidade será a mes111a da vogal precedente.
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2: yFB
Sypy'et
3: F
' It
4: M'
Ti
5: yMZ
- T i' et
6: e MZ
Tiity

.{
1

~

l 43
2

EGO FEM IN INO
J

1: eFB

-

Sypyty
2: yFB
Sypysin
3: F
Syp
4: M
Ti
5: yMZ
Ti ' et
6:eMZ
T iity
Paralela1nente, as innas da n1ae de Ego sao cha1nadas de t i ity e ti' et
(n1ais velhas e 1nais novas q.u e Ego, respectiva1nente), derivados da categoría ti (" nü'íe"). Note, nos gráficos acin1a, que a maioria das categorías co1npostas pelas raízes syp e ti conté1n tainbé1n as raízes 'et 'fi lho(a)' (usada,
nao 1iteral n1ente, para innaos dos pais tnais novos que Ego) e <v>ty 'grande' (usado para irn1aos dos pais 1nais velhos que Ego). O parale lo entre as
categorías para "pai" e "1nae" é refor9ado pela presen<;a de raízes con10 ty e
'et ut ilizadas para fo rn1ar os tern1os para irn1aos do pai e da 1nae.
A lgu1nas irregularidades neste paralelo poden1 ser notadas. O tenno
syp é uti lizado apenas por Ego fe1n inino para se referir ao seu pai; Ego
111asculi no uti liza o tern10 ' it. No e ntanto, para os irmaos do pai de Ego
rnascul ino e fem inino observa-se tennos derivados da raíz syp. Nossa hipótese é que o tenn o 'it é un1a inova<;ao do Karitiana restrita a categoría de pa i
do ponto de vista do Ego 1n ascu lino. Assi n1, acred itan1os que ex istía u1n
ún ico tern10 para pai (syp) tanto para Ego Fen1 inino quanto para Ego Masculino, o que é congruente con1 a reconstn19ao do tenno syp en1 ProtoTupi, co1110 vere111os adiante. Os irn1aos do pai ma is novos que Ego (eFB)
estao divididos e1n dois grupos de acordo co1n sexo de Ego. O tenno usado
pelo Ego fe1ni n ino nao é sypy'et, co1no se esperaría, 111as sypysin, un1
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composto formado pelas raízes syp "pai" e sin "pequeno". Esta últirna ta1nbé1n reconstrói no Proto~ Tupi:
Cognato para 'pegueno' em Proto-Tupi (Projeto Tupi Comparativo):
Karitiana (fam . Arikém): sín (usado em termos de parentesco)
Mekéns (fam. Tupari): síít
Gaviao (fam. Mondé): tsíít
Puruborá (fam. Puruborá): J1n1n1
Xipáya (fam. Juruna): ji.fí
Mawé (fam. Mawé): sín/hín

Em Juruna, ocorre a mesma categorizayao: pa i'uraha e pa iza sao
os termos para os innaos do pai de Ego, derivados da palavra pa ("pai"),
. enquanto ja i'uraha e ja iza sao os tern1os -para as irmas da mae de Ego,
derivados da palavra ja ("mae").
I

JU RUNA
•

1

4

EGO MASCULINO OU FEMININO
1:eFB
2: yFB
3:F
4:M

5: yMZ
= .
6: eMZ

Pa i' uraha
Paiza
Pa
Ja
Ja iza
Ja I'uraha

•
•

•
•

Note que as palavras syp [s+p] epa em Karitiana e Juruna sao cognatas, ou seja, tem urna origem histórica comum.
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1. Cognatos para "pai" ern Proto-Tupi (Projeto Tupi Cotnparativo4):
Karitiana (fa111 . Arikém): -sip (ego: F)
u-pa 5
Juruna (fam. Juruna):
Xipaya (fam. Juruna):
-tupa/-pa
Mekéns (fam. Tupari):
-top
Zoró (fam . Mondé):
-zup
Gaviao (fam. Mondé):
-sop
Suruí (farn. Mondé):
-lop
-up
Aweti (fatn. Aweti):
Apenas os segrnentos em· negrito fazem parte dos cognatos. A vogal
a que ocorre no final de palavras ern Xi paya é tuna inova9ao típica da fa111 ília Juruna, que nao permite palavras tenninadas ern consoantes (cornunica9ao pessoal, Canne111 Rodrigues), portan~o nao : .z parte do cognato. Supornos que o n1es1no acorre etn J.uruna.
Sabe.m as que a vogal do tenno para pai de Ego Fe111 inino etn Karitiana tem a mes1na orige1n da vogal do termo para "pai" nas outras línguas
aquí citadas, pois houve tuna mudan9a vocálica em cadeia do Proto-Tupi
para o Proto-Arikén1 que gerou a transforrna9ao das vogais u e o das línguas Tupi na vogal central alta i e1n Karitiana (Rodrigues 1986, Storto &
Baldi 1994). Assin1, te n1os a vogal i do cognato para "pai" en1 Karitiana
correspondendo as vogais u na fatnília Juruna, o na língua Mekéns da família Tupari, e u e o, respectiva1nente en1 Zoró e Gaviao, atnbos da fan1ília
Mondé.
2.

Mudan9a vocálica anti-horária de Proto-Tupi para Proto-Arikén1

4

6

:

Os termos de Zoró (fa1nília Mondé) foram tirados de Brunelli e estao representados ortograficamente. Agradecemos aos participantes do Projeto Tupi Comparativo
(financiamento: Wenner-Gren Foundation) pelos dados de Jínguas Tupi citados
neste artigo: Carmem Rodrigues (Xipaya, família Juruna), Sérgio Meira (Mawé,
família Mawé), Sebastian Drude (Aweti, família Aweti), Vilacy Galúcio (Mekéns,
familia Tupari), Denny Moore (Gavillo e Suruí ·da fatnília Mondé), Nilson Gabas
Júnior (Karo, família Ramara1na), e Gessiane Lobato Picans:o (Munduruku, fa1nília
Munduruku). Os dados comparativos estao transcritos fonemicamente, com exceyao de Xipaya e Karitiana, que utilizam transcriyao fonética.
5
Os termos de parentesco em Juruna foram documentados por Lima sempre e1n
coocorrencia com o prefixo possessivo de l ª. pessoa, urna vez que estas raízes, na
língua, sao inalienáveis, e nunca ocorrem sem marcas:ao de posse. Aparentemente,
este prefixo pode ser descrito como u- para raízes iniciadas e1n consoantes e wpara aquelas iniciadas ern vogais.
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' 1

t

e

o/u

~a/
A consoante inicial dos cognatos para "pai" li stados pode ·ter sido
urna consoante dental-alveolar na língua 1n ae, pois seu reflexo é u111a den.tal-alveolar nas línguas filha s: t nas fan1ílias Juruna e Tupari, 1 na língua
Suruí, s en1 Karitiana e Gaviao, z etn Zoró e zero en1 Aweti. Nao pretendernos, neste artigo, reconstruir seg1nentos da Proto-Língua, apenas identificar cognatos. Li1n itan10-nos a 1istar un1 outro cognato, a palavra " no1ne" ,
que apresenta as 1nes1nas correspondencias consonantais da palavra " pai" ,
servindo de evidencia para a existencia de 1nudan9as regulares de son1 da
1íngua rnae para as línguas fi lhas:
3.

Cognatos para 'nome' e1n Proto-Tupi
Karitiana (fam . Arikém):
Mekéns (fam. Tupari):
Gaviao (fam. Mondé):
Suruí (fa1n. Mondé):
Aweti (fam. Aweti):

7

-sat (ego: F)
-tet
-set
-let
et

Qualquer que seja a consoante inicial das palavras para "pai" e "1101ne" em Proto-Tupi, ela gerou nas línguas filhas as seguintes correspondencias: s en1 Ka ritiana e Gaviao, t e1n Mekén s, 1 e111 Suruí e zero e1n Aweti.
Outra correspondencia regular no cognato para "no1ne" é a 1nudan9a vocálica já 1nencionada de Proto-Tupi (PT) para Proto-Ariké1n (PA), que neste
caso, envolve a vogal e (PT), que gerou, en1 PA, a vogal a .
A qual idade da consoante final dos cognatos para "pai" e "no1ne" nao
apresenta problema algu1n para a análise co1nparativa, pois ten1os p e t,
respectiva1nente, nestas palavras certan1e!1te derivadas de p e t do ProtoTupi .

•

6

Apesar do di agrama apresentar u e o como variantes de um mesmo fone1na e1n
Proto-Tupi, essa questao está longe de ser esclarecida. E1n Arikém o u nunca ocorre, e em várias famílias Tupi nas quais ele ocorre, há variai;ao livre co1n o.
7
Estes sons correspondem ao fo nema reconstruído como D em Proto-Tupari por
Moore & Galucio ( 1993).
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As palavras para "111ae" nas duas línguas nao parecern ter u1na origen1 con1urn: ti en1 Karitiana e ja e1n Juruna. No entanto, encontrarnos en1
outras línguas Tupi cognatos para ambas as fonnas. Até 1nes1no dentro de
u1na 1nesn1a língua (o Mekéns, da fa1nília Tupari) as duas fonnas ocorrem,
un1 a delas sendo uti !izada apenas corno un1 tenno vocativo:
4.

Duas raízes en1 Proto-Tupi para 'n1ae':
K: -ti, Su: -ti, Ga: -ti, Me: -si, Mu: -Ji,
J: -ja, Xi: -d3a , Me: -Ja. (vocativo), P-Tupari: -Ja, Pu: -aja

111. EQUA<;ÁO ENTRE GERA<;ÓES ALTERNAS

En1 Karitiana, há un1a in1portante equ_a9ao entre gera96es alternas ern
opera9ao, que ten1 reflexos no sisterna ono1nástico de outros povos Tupi:
Ego é identifi cado co1n seu avó ou avó paternos, que por sua vez lhe dao
seu próprio no1ne. Con10 os nornes sao tabu entre os Karitiana, usa-se os
tern1os de parentesco para referencia. Assirn, o tenno 'it ['lit] é traduzido
tanto co1no "pai" quanto corno "ftlho(a)" de Ego 1nasculino.

o

F
' it

Ego

s

A identiftca9ao de Ego con1 seus avós paternos do 1nes1no sexo expi ica outros tern1os de parentesco. Por exen1plo, u1n hon1e1n refere-se ao
seu avo paterno e tuna rnulher asua avó paterna pelo tenno ombyj [ombij],
derivado da palavra byj [bij] ("chefe"). Essa criani;a vai receber o 1nes1no
non1e de seu ombyj, ou se o norne já tiver sido usado por u1n de seus irrnaos, a crian9a receberá o no1ne de u1n innao/inna de seu ombyj .
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KARITIANA

Órnbyj
FF

o

Ótnbyj
FM

o
Óngot

Óngot

so

SS

5. Cognato para 'avó' em Proto-Tupi (Pro jeto Tupi Cotnparativo ):
Karitiana (fa1n. Arikém):
Juruna (fain. Juruna):
Suruí (fam . Mondé):
Aweti (fam. Aweti):
Aweti: amu] (checar)

ornbiy
we'ami
-amo
amúJ
•

Note que o prefixo o- pode ser u1na reten9ao do possessivo de 1ª.
pessoa s ingular do Proto-Tupi (assin1 ombyj poderia ser parafraseado co1no
1
"1neu chefe"), OU da concordancia Oll pronotne (on) de J'" • pessoa do singular nesta 1nesn1a língua ("eu na qualidade de chefe").
O termo recíproco de ombyj, utilizado apenas pelos avós paternos
para os netos de 1nes1no sexo que eles, é ongot, derivado de got, significando "novo", "jove1n" (ongot seria, hipotetica1nente, parafraseado co1no "o tneujovem" ou lieu na qualidade dejovetn ").
Esta regra do Karitiana nao está operante na tenninologia de parentesco en1 Juruna, 1nas veretnos abaixo que o seu siste1na ono1nástico retlete
a equa9ao entre as rela95es distais (avo/ neto) paternas. Para os Juruna, Li1na sugere un1 afastan1ento do dravidianato clássico, onde há tuna fusao,
nas gera95es distais, da afinidade e da consangüinidade, de tnodo que cada
un1a destas gera95es é vista pela outra co1no ho1nogenea do ponto de vista
do cruzan1ento (todos atende1n pela 1nes1na categoría conforme a gera9ao e
o sexo). Cotn os Juruna, e ntretanto, esta fu sao nao e con1pleta. Se Ego é
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masculino, por exe111plo, ele chamará seu FF, seu MF e seu MMB pelo
mesmo termo, mas terá outra clas~ifica9ao para seu FMB (que será a mes1na do MBS e do FZS).
IV. ONOMÁSTICA JURUNA

De acorde co1n Li111a, a identifica9ao da pessoa Juruna se dá e1n dois
mo111entos, cotn a no111ina9ao e co111 a alcunha (apelido). Esta última é tida
co1no tuna inven9ao te1nporária, baseada em situa9oes vivenciadas ou
1nes1no etn características físicas. Já o processo de nomina9ao exige que os
vivos furte1n um nome dos 1nortós para concede-lo a urna pessoa viva. Embora e111 teoria o 110111e para·a pessoa viva só possa ser adquirido a partir do
conjunto finito de nomes de que disp5e111 os 111ortos, a alcunha por vezes
origina alguns non1es próprios.
Lima ressalta que o que está implícito na lógica <leste sistema é a apropria9ao dos nornes dos mortos a revelía deles. Isto justifica que a trans111issao ideal seja a dos nomes de pessoas falecidas há tempos, pois elas já
estariam be111 adaptadas ao 111undo dos mortos e nao teriarn ciúme de seu
nome. É preciso evitar o incómodo do morto com a usurpa9ao de seu nome.
Portanto, é ainda rnelhor que estes mortos <loadores de nomes sejam os
próprios avós ou bisavós da crian9a que, certamente, nao lhe farao mal
algum.
A crian<;a Juruna é dado prioritariai11ente o no111e dos avós ou bisavós, n1as nao se trata de qualquer un1 dos avós. Os no111es dos avós paternos
ou rnaternos sao, por direito, dotnínio dos ho111ens para que estes no111eie1n
seus filhos. Se o no1ne de utn parente 1naterno é dado a u1na crian9a, pode. se fazer u1na acusa9ao de roubo, visto que tal non1e poderia nornear os filhos do irmao da n1ae desta crian9a, 1nas nao ela 1nes1na. Outra conseqüencia deste sisten1a é a situa9ao ern que a crian9a possui utn pai desconhecido, pois pennanece se1n no1ne e, mais especifica111ente, sern direito a um
non1e.
Os Juruna definern co1110 ideal a reprodu9ao das farnílias através do
processo de nom ina9ao: o avo 111orto dá o no111e ao seu neto e assim, seguindo o sisterna de gera95es alternadas, assegura-se a "existencia nominal" diacronicarnente. Ou ainda, as rela95es familiares 1nais antigas trariam
consigo idealtnente um conjunto de nomes que se conectaria1n.
O sisterna de parentesco e a ono1nástica Karitiana ven1 iluminar esta
discussao na n1edida en1 que há un1 paralelo entre as categorías de neto e
avo apenas na 1in ha paterna. Ou seja, a identifica9ao entre Ego masculino e
seu avo paterno (e Ego fen1 inino e sua avó paterna) tal vez possa ser entendida co1no un1a "renova9ao" do avo no neto (Lúcio, 1996). Assin1, a lógica
do parentesco e ono111ástica Karitiana poderia explicar o porque da notnea-
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9ao Juruna pelos avós paternos mortos nao representar risco a cria119a. A
crian9a seria a continuidade dos avós paternos e é por isso que o uso dos
non1es destes indivíduos já 1nortos, nao' representa un1 roubo ou é razao de
ciún1e. Pelo contrário, conforn1e afinna Li1na, esta é a garantía da reproduc;ao das fan1 ílias.

V.

CONCLUSÁO

Co1nparainos os siste1nas de parentesco Karitiana (fa1nília Arikén1) e
Ju runa, do tronco Tupi, partindo dos dados de Landin ( 1989) e Lin1a
( 1995), respectivarnente. Nos dois sisten1as opera un1a regra que identifica
os innaos do pai con1 o pai de Ego, e as innas da rnae con1 a 1nae de Ego.
Conseqüenten1ente, há tennos en1 Karitiana der}vados da palavra syp ("pai"
para Ego ferninino) utilizados para designar os tios paternos rnais novos
(sypy'et para Ego n1asculino e sypysin para Ego ferninino) ou n1 ais velhos
(sypyty). Paralelarnente, as tias rnaternas do Ego sao chan1adas de tiity e ti
'et (n1ais velhas e rnais novas que Ego, respectivan1ente ), derivados da
categoría ti ("n1ae"). Ern Juruna, acorre a n1es111a equa9ao: pa i'uraha e pa
iza sao os tennos para os irn1aos do pai de Ego, derivados da palavra pa
("pai"), enquanto ja i'uraha e ja iza sao os tennos para as irn1as da n1ae de
Ego, derivados da palavra ja ("1nae"). Note que as palavras syp e pa ern
Karitiana e Juruna sao cognatos. Ern Karitian~, há outra equa9ao e1n opera9ao: Ego é identificado co1n seu avo ou avó paternos, que por sua vez !he
dao seu próprio non1e. Assi1n, o tern10 'it é traduzido tanto co1no "pai"
quanto C01110 "filho(a)" de Ego 111asculino. Un1 hon1en1 refere-se
seu avo
paterno e tuna n1ulher a sua avó paterna pelo tenno ombyj, derivado da
palavra byj ("chefe"). O tenno recíproco de ombyj, utilizado apenas pelos
avós paternos para os netos de niesn10 sexo que eles, é ongot, derivado de
got, significando "novo", "joven1". Este nies1no padrao define os no1nes
próprios em Juruna.
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