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TRONCO TUPI
Família Tupí-Guaraní

A importancia da gramática do Siriono do padre Anselmo
Schermair para a lingüística comparativa Tupí-Guaraní
Wolf Dietrich

(Westflilische Wilhelms - Universitat Münster, Alemanha)

1.1. INFORMA<;óES SOBRE O SIRIÓN0 1
O Sirióno é urna língua Tupí-Guaraní muito pouco estudada pelos
especialistas da lingüística histórico-comparativa desta fa1nília. O número
dos falantes do Sirióno varia entre 400, segundo o Censo Indígena boliviano
de 1992 (Rodríguez Bazán 2000:133) e 1250 pessoas (cf. Fabre 1998':1163).
Fata-se na Amazonia boliviana, em várias províncias do Departamento do
Beni (cf. Queixalós/Renault-Lescure 2000, mapa "Lenguas indígenas de la
An1azonia boliviana"). Acentua-se, em geral, o nome da língua "Sirionó",
creio que por causa da confusao das línguas Guaraní bolivianas, que todas
sao paroxítonas, comas línguas Guaraní oxítonas da regiao paraguaia, sobretudo do guaraní paraguaio 1nesmo. Eu prefiro "Sirióno" nao somente pelo
fato de que o acento desta língua caí geralmente sobre a penúltima sílaba,
como no Guaraio, Pauserna e Chiriguano, mas mais ainda pela origem comum que tem este no1ne co1n ·o dos Chiriguanos. Sirióno e Chiriguano é o
1nes1no nome depreciativo, de origem Quéchua ( < chiri 'fria' e wanu 'esterco,
guano'), dado pelos incas aos agressores da fronteira oriental de seu império.
Os 1nes1nos siriónos cha1nam-se mia, isto é mby'a 'gente'. Fica, poré1n, inexplicada até hoje a 1nudan9a fonética de [coiri'gwano] em [siri'ono], 1nudan9a
explicável pela fonología do Sirióno mesmo, 1nas nao quando Siriono nao é
a autodetermina9ao da etnia.
...

1.2. ANTECEDENTES DOS ESTUDOS DO SIRIONO
. O Sirióno é u1na Hngua pou_co conhecida, apesar da existencia de
vários estudos isolados, praticamente, todos feítos por 1nissionários
(Schermair, Firestone, o casal Priest). E ao Padre Ansehno Schennair, da
ordem dos Franciscanos, que <levemos as primeiras descri9oes escritas, base

Estarnos. utilizando as seguintes abrevia9oes: * = forma reconstruída do ProtoTupí-Guaraní, chir. = Chiriguano, guar. = Guaraní Paraguaio, gyo. = Guaraio, si. =
Sirióno; CONFIRM = morfema de confirma9ao; DEM = demonstrativo; EXIST ~
existencial: FRUST = Predica9ao frustada; INTERR = interrogativo; NEG = nega9ao; PTG = proto-tupí-guaraní; PRET = Pretérito; PRO = pronome.
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de ·1ninha contribui9ao.
O futüro padre da 1nissao boliviana nasceu en1 I 902
,
perto de Linz, na Austria, fez seus estudos de teologia e1n Salzburg e, a partir
de 1929, trabalhou como 1nissionário em Ascención, quase a 1netade do ca1ninho entre Santa C ruz e Trinidad. Em 1949, publ icou, e1n La Paz, sua
gra1nática da 1íngua Siriono, que nao teve repercussao no inundo científico,
talvez porque estava destinada so1nente ao ensino dos n1issionários. Mas,
embora escrita por um 1nissionário, a gramática, com suas 430 páginas, conté1n riquíssi111a infonna9ao até para o 1ingüista de hoje .. Vou basear-1ne no
exe111plar da gramática conservado na biblioteca do Instituto Iberoamericano
de Berli1n .
Nao quero entrar aqui na discussao das iinperfei96es da descri9ao
fonológica e gra1natical do Padre. Ta1nbé1n nao posso discutir aquí o ,1 ' · : ·.
da minha interpreta9ao dos escritos do Padre. Etn 1952, o Padre Schermair
voltou pa ra a Europa, trabalhou em vários mosteiros austríacos, publicou
seus dicionários. e111 Innsbruck, a parte Siriono-Castelhana e1n 1957, a Castelhano-Siriono e1n 1962, u1n ano 111ais tarde publicou u1n pequeno volu1ne de
textos Siriono, textos que contém nao só frases relig iosas e cenas bíblicas
traduzidas, mas também textos originais da vida diária dos sirionos. Depois
de longa doencya, o Padre Schennair 1norreu en1 1973. Depoi s dele, Firestone
publicou sua tese de doutora1nento, nao sei se a versao inteira ou sotnente
urn extrato, sobre a língua Siriono etn 1965, um caderno de apenas 70 páginas, co1n pouca informacyao concreta sobre a estrutura da língua ao lado das
fórn1ulas tagmémicas. A situa9ao nao 1ne1horou corn a publicayao da
prirneira descri9ao tagn1é1n ica do casal Priest ( 1967). É verdade que nao
conhe90 seu dicionário de 1985.
1.3. O SIRIÓNO NA LINGÜÍSTICA HJSTÓRICO-COMPARATIVA,
O Siriono é u1na língua bastante di vergente das outras línguas TupíGuaraní quanto asua fonética e a1norfossintaxe,
fato que talvez tenha impe,
di do no passado o acesso ao estudo desta 1íngua. A classifica9ao das línguas
Tupí-Guaraní de H.odrigues ( l 984/85) é puram.e nte fonológica, sem incluir
aspectos gramaticais. Considerando o Sirio no, e1n meu intento de classifica9ao (Dietrich 1990) na base de dados extraídos so1nente dos dicionários do
Schennair, já que a inda nao conhecia sua gra111ática, eu cheguei a conclusoes
parciahnente precárias: Posso dizer hoj e que a gramática do Sirióno apresenta quase todas as categorías fundamentais das líng uas Tupí-Guaraní "puras",
quer dizer que é menos "extravagante" do que antes :;e pensava. Mas outra
vez, Cheryl Jensen, no trabalho sobre 1n orfoss iotax~ co1nparativa das línguas
Tupí-Guaraní (Jensen 1998: 493 , 577 anota9ao 3), 1nenciona o Siriono por
alto dizendo que e la nao dispoe de dados.
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2.1. OBJETIVOS DA COMUNICA<;ÁO
·Queria de1nonstrar aqui, na base da rnorfologia e da sintaxe norninal e
verbal , que o Sirióno é urna língua Tupí-Guaraní de pleno direito, que dispoe
de quase todas as fun96es gramaticais que caracterizam as outras 1ínguas
Tupí-Guaraní, cotno o Guaraio, o Chiriguano, o Caiová, .o Mbyá e o Guaraní
paraguaio. As divergencias com estas línguas estao em certas enormes
modifica96es semanticas do léxico e da sintaxe, como a perda da alternancia
preftxal t-, r-, h-, a extensao do uso dos suftxos nominais aspectuais PTG pwer, -ram para a expressao do tempo verbal, e outras.
O objetivo desta comunica9ao é apresentar urna visao geral do siste1na
pronominal e da sintaxe nomina• para fazer ver que as estruturas básicas do
Siriono sao as de u1na língi.la Tupí-Guaraní, embora se trate de u1na língua
Tupí-Guaraní peculiar. A inda nao será possível tentar chegar a u1na nova
classiftca9ao do Siriono dentrq do conjuntp das línguas Tupí-Guaraní.
2.2. O LÉXICO DE ORIGEM TUPÍ-GUARANÍ DO SIRIÓNO
Para facilitar o acesso aos que conhecem outras línguas Tupí-Guaraní,
vou apresentar primeiro exemplos representativos do léxico do Sirióno. A
análise comparativa dos lexemas exibirá as paralelidades e as divergencias
cotn as 1ínguas aparentadas.
Abrevia96es: * = forma reconstruída do Proto-Tupí-Guaraní, chir. =
Chiriguano, guar. =Guaraní paraguaio, gyo. = Guaraio, si. = Sirióno:

'Afiado' si. e-r7n1be - chir. háimbe - gyo. caimbée - guar. hain1be
'Agarrar, pegar' si. a-isi - gyo. ai-pycyk- chir. ai-pyhy
'Água' s i. i, e-ri gyo. , guar. y , chir. y
'Aldeia' si. tái - guar. tapyi
'Ave' si. gira 'ave, galinha' - chir., gyo. gwyra, guar. guyra 'ave'
'Bra90' si. liba - chir.jywa - gyo.jyba - guar.jyva
'Doente, doe119a' si. se rasi 'estou doente' - chir. che rásy - guar. che rasy gyo. che mbae ácy
'Frio' si . e-diisi 'frio' - ch ir. ri5ysa 'fresco' - gyo. royca - guar. ro'ysii. 'fresco'
'Grande' si. tuti (Schermair), tuci [tucy] (Priest) - chir. túicha - guar. tuicha gyo. túbicha
'Lua' si. tjasi - chir.jásy - gyo.jácy - guar.jasy
'Mao' si. e-o 'sua mao' - chir. í-po - gyo., guar. i-po
'Milho' sL· ibashi - gyo. abáchi - chir. awáti - guar. avati
'Olho' si. se resa 'meu olho' - chir. che résa - gyo. che réca - guar. che resa
'Outro' si. e-nonge 'outro, -a; seu innao, sua irma' (< irü + -nge < -ngwe/-kwe
'aquele que foi o outro'?)
'Pé' si. e-i 'seu pé' - chir. í-py - gyo., guar. i-py
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'Taquara' si. takwa - gyo., chir: tacuara - guar. takuára
si. a-noli 'bater, eu bati ele.' - ch ir. ai-nüpa - gyo. ai-nüpii - guar. ai-nupii
si. a-kwase, a-kwii 'chegar, eu cheguei' ·- chir. a-wiie - [gyo. aguai (are.)] - ·
guar. a-guahe
si. a-gidji 'descer, eu desci' - chir. a-gwéjy - gyo. a-guéjy - guar. a-guejy
si. a-tjin17 'esconder-se; desaparecer' - guar., gyo., chir. a-ñe111i 'esconder-se'
si. a-tjee 'falar, eu falei' - chir., gyo. a-ñee - guar. a-ñe'e
si. a-tjao 'fazer, eu fiz' - chir., gyo. aj-ápo - guar. a-japo
· si. a-tiii '1norrer, eu morri', que pode .corresponder a guar. ant. te'o, che re'o
'tnorte', chir. teo
si. a-mano '1norrer', e-1nano '1norte' - guar. a-n1ano, ·ch ir., gyo. a-111iino
si. a-seka 'procurar, eu procurei' - chir. a-éka - gyo. a-céka - guar. a-heka
si. a-íkwa 'saber, etJ soube' - chir., gyo. ai-kwáá - guar. ai-kuaa
si. a-tea 'ver, eu. vi' - gyo. a-cepja - ch ir. a-écha - guar. a-hecha.
É fácil ver que o Sirióno perdeu o fonema /p/ tanto na posi9ao inicial
como na 1nédia e que tetn o acento, etn geral, na penúlti1na sílaba da palavra.
Com isto observa-se que nao te1n a oclusao glotal /r:J, tra90 que tem e1n
comu1n co1n o Guaraio e o Chiriguano. Tan1bé1n nao apresenta a vogal central /y/ e, alétn disso, deslabializou o nexo /gw/- ern /g/-. Nao conservou
lexe1nas básicos, que existe1n na maioria ~as línguas Tupí-Guaraní, por
exernplo ta1nbé1n no Katnaiurá (cf. Seki 2000a: 462; 2000b: 570), corno
nambi 'orelha', onde tern isa, que corresponde a chir. apysa, guar. apysa
'ouvido'; nao conservou kuña 'rnulher' ne1n conhece o tipo guar. che
iernbireko 'esposa', n1as e1n a1nbos os sentidos se usa nindisi, de orige1n
evidente1nente nao-Tupí-Guaraní.

Neutros casos observa1nos 1na1s ou 1nenos grandes 1nudan9as se1nanticas e categoriais:
Si. in1a 'velho' e gyo. y111a 'gasto, velho', 1nas chi~ v1na, guar. y111a 'antes
(advérbio)'
si. a111ii 'divindade das chuvas, chuvas, águas, trovoada' - chir. ii111a 'nuve1n,
chuva' - gyo. an1ar, guar. an1a 'chuva'
si. e-rae '3 p-senda, atalho' - chir. tápe, r-ápe, h-ápe, guar. tape, rape, hape
'caminho' - gyo. per, pery, r-áper, c-áper 'caminho'
si. e-sHi 'bico das aves', gyo. chi 'ponta, bico, nariz' - chir. che ti, guar. che fi
'1neu nariz, bico'
si. e-tjaaki '3 p - chuva' - chir.gyo. iñ-liky - guar. iñ-akY 'está rnolhado'
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si. e-kin1bae '3 p-1nacho (de 1na1níferos)' - chir. gyo. kuimbáe, guar. kuiniba'e
'varao, homem., 1nacho'
si. e-ru '3 p-varao, homem, 1narido, pai' - chir. ché-ru, guar. gyo. che ru 'tneu
pai'
si. e-n1een1bi '3 p-grávida' - chir. méniby, gyo. mén?byr, guar. n'len1by 'criani;a
(da 1nulher)'.
·.
•
si. mokoi 'n1uito te1npo; vários, muitos' - chir. n1okwi, guar. mokoi 'dois'
si. e-rey 'parte 1nuito pequena de algu1na coisa, resto, sobejo, sobra' - chir.
che ráy, gyo. che rayr, guar. che ra'y '1neu filho (do ho1nem)'. A
palavra fica docu1nentada e1n Montoya com o signficado 'cosa
pequeña y tierna, se1nen virile, hijo'. No Siriono conservou-se so1nente
o significado priinário da 'coisa pequena (da que pode nascer o filho)' .
No
caso .de si. tenda 'sol, tie1npo' pr~cisa-se perguntar se reahnente se
.
trata da me.sma palavra que chir. gyo. ténda, guar. tenda 'lugar, assento'.
Esta1nos aqui, como e1n muitos outros casos, <liante do proble1na do grande
número de lexemas aparentemente de origem nao-Tupí-Guaraní. Pode ser
que ainda nao consiga1nos identificar alguns deles co1no palavras do TupíGuaran í, mas parece que muitos sao de origem alheia. Para dar só u1n
exe1nplo: O 'filho' e a 'filha' cha1na-se e1n Siriono se-riir1, palavra que nao
tem nada a ver com o guar. che ra'y, co1no acaba1nos de ver. Pode ser
palavra Tupí-Guaraní pela forma fonológica, que talvez corresponda a
palavra che riy 'sobrinho' atestada por Montoya ( 1640), mas nao é TupíGuaraní pelo conteúdo, já que inclui 'filho' e 'filha' nu1n 1nes1no lexe1na e,
além disto, independentemente da referencia a crian9a de um homem ou de
urna 1nulher.
A

3.1. OS PRONOMES PESSOAIS DO SIRIONO

Os prono1nes pessoais do Sirióno correspondem todos aos das outras
línguas Tupí-Guaraní, com algu1nas pequenas 1nodifica96es. Sao os seguintes (cf. Schermair 1949: 59-60):
1 p sg se
1 p pi incl ñande (... ha)
1 p pi excl ure (... ha)
2 p sg nde
3 p sg ae

2 p pi he
3 p pi ae (... ha).

A fonna he explica-se faciltnente a partir de co1nposi96es das fonnas
da 2 p pi, peje, com a do sg, como existem também no Guaraní paraguaio,
pende, pene. A aspirai;ao deve-se ao esfori;o de evitar o hiato ocorrido no
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momento do emudecimento do / p/. A 1naior inova9ao é a dos marcadores do
plural, -ha. O sufixo relaci.ona-se com chir., gyo., guar. pa 'todo, todos; co1npleto', mostrando a 1nesrna aspira9ao que o he anterior. Desta 1naneira
estabelece-se urna oposi9ao entre as fonnas sobre tudo da 3 p do singular e
do plural, oposi9ao desconhecida nas outras línguas Tupí-Guaraní. Só nas
expressoes nominais nao predicativas o morfema -ha pode faltar:
aba tu-re? ure.
'homem vinda-INTERR' 'nós excl',
'Quem viu?' 'Nós'.
Nas expressoes predicativas, o sufixo -ha segue o predicado:
ñande rasi-ha te 'estarnos doentes' - guar. ñande rasy-ite 'estarnos 1nuito
doentes'.
O morfe1na é!Ulnentativo e intensificador -ite das outras línguas TupíGuaraní generaljzou-se na sintaxe Siriono até perder sua fun9ao original.
Na combina9ao do.s pronomes pessoais com os sufixos locais, ou de caso, a
forma da 3 p ae se reduz a e ( cf. Schermair 1949: 60-66):

1) PTG *ece, r-ece, c-ece 'corn respeito a, por' (cf. Jensen 1998: 514-515)
si. se-rese, nde-rese, e-rese, ñande-rese, ure-rese, h-nese, e-rese ... ha
'comigo, por mirn' etc.
guar. che rehe, nde rehe, hese, ñande rehe, ore rehe, p ende rehe, hese·
kuéra
chir. ché-re, ndé-re, hése, ñandé~re, oré-re, pendé-re, hése(-réta).
Observamos que a forma da 3 p, Tupinambá sesé, Guaraní hese nao foi
adotada no Siriono, rnas que se generalizou o sufixo -rese. Por isto ternos
somente formas analíticas com -rese.

2) PTG *cuwi 'de, a partir de' (ideia da separa9ao)
s i. se-shi, nde-shi, e-shi, ·ñande-shi, ure-shi, he-shi, e-shi ... ha 'de rni1n'
etc. (separa9ao)
gyo. che-cui, nde-cui, ae-cui, ñande-cui, ore-cui, pe-cui, ae-cui.

3) PTG *pype 'em, dentro de'
si. se-hie, nde-hie, e-hie/e-ie, ñande-hie, ure-hie, he-hie, e-hie/-e-ie ... ha
'e1n miln, co1nigo (instru1nental)'.
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O significado 'instrumental' encontra-se tan1b~1n no Guaraio -pype e no
Tembé -pypé.
4) PTG *upi, r-upi, c-upi 'por meio de, dentro de urna área, segundo'
si. se-rui, nde-rui, e-rui, ñande-rui, ure-rui, he-ndui, e-rui ... ha 'segundo,
detrás de 1nin1' etc.
chir. ché-rupi, ndé-rupi, haé-rupi, ñandé-rupi, orérupi, pendé-rupi, haeréta-rupi 'por meio, através de, por causa de 1nim'.

'

5) PTG *pe 'a, para (local)' e *cupe 'a, para (dativo)'
si. se-he, nde-he, e-he/e, ñal?de-he, ure-he, he-he, e-he/e ... he 'a mim,
para 1ni1n' etc.
chir. che-we, nde-we, chúpe, ñande-we, ore-we, pende-we, ·chupe-réta.
Enquanto a maioria das línguas Túpí-Guaraní apresentam resultados
da confusa<? das duas posposi96es, o Sirióno nao 1nostra reflexo de *cupe,
mas só de *pe.
E111 princípio, a sintaxe dos pronomes pessoais em funyao de complementos de objeto direto é 1natéria da sintaxe verbal. Aqui vou dizer apenas
•
. . que o objeto da 3 p está se1npre incluído na fonna verbal, co1no nas outras
línguas da fainília: Anoii 'eu castigo/castiguei ele/ela', anofí.-ha 'eu castigo/castiguei eles/elas'; aíka, como chir. ajúka 'eu tnatei ele' etc. Nos outros
casos, antepoe1n-se os prono1nes de sujeito e de objeto ao verbo: nde se nofí.
'voce 1ne castiga', ainda que a posi9ao seja variável e até possa provocar
constru96es ambíguas: se gatobi nde ou nde se gatobi 'amo, gosto de voce'
ou ta1nbé1n 'voce gosta de mim'. Alé1n desta regra geral existe a constru9ao .
1nais gra1naticalizada das línguas Tupí-Guaraní que consiste na prefixa9ao de
a-re- para a 2 p dominada pela 1 p: si. are-nofí. 'eu castigo voce', ure arenoii-ha 'nós (cxcl) castigamo ~; voce', formas que correspondem a gyo. che
oro-nüpa, ore oro- niípil, chir. che ro- nupa, ore ro- nupii. (cf. Schennair
1949: 332, 335). Enquanto no Guaraio e Chiriguano o sujeito se expri1ne
sempre pelo prono1ne correspondente para precisar a fun9ao sintática, nao é
assim e1n Sirióno. A fonna correspondente a 2 p pi dominada pela 1 p, gyo. opa-, chir., guar. -po- (ch ir. che po-nupa 'eu castigo voces') nao existe e1n
Sirióno, 1nas usa-se ta1nbé1n urna fonna específica, ha-nofi 'eu castigo voces',
ure-ha ha-noa 'nós (excl) castigamos voces' (cf. Schermair 1949: 332, 335).
3.2. MARCA PESSOA·L DOS SINTAGMAS NOMINAIS

Cotno nas outras língu~s Tupí-Guaraní, os prono1nes pessoais das
prime iras e segundas pessoas marcam a pessoa gramatical que detenn ina o
sustantivo, geraltnente cha1nada de 1narca possessiva ou até de adjetivo
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possessivo (cf. Schennair 1949: 66-68). A terceira pessoa expri1ne-se mediante prefixos, *e- (> s- > h-) e i- ( cf. Jensen 1998: 559). A marca pessoal dá
fun9ao predicativa a constru9ao: si. se-kisitje 'tneu tnedo' ou 'tenho 1nedo' (cf.
guar. che kyhyje 'tengo desconfianza'), nde-rasi te 'voce está doente', ñanderesa te 'te1nos olhos, vista; podemos ver'. E1n Sirióno, o prefixo da 3 p é eem todos os casos: e-diisi 'faz frio', e-isa 'sua orelha, te1n orelha', e-resa 'seus
olhos, te1n vista', e-resa-ha 'tem olhos, vista', e-rasi 'sua doen9a, está doente',
e-ree 'sua do9ura, é doce', e-r.uba 'sua cara'. Como se ve, a alternancia
prefixal t-, r-, h- (antiga1nente s-, PTG *e-) nao funciona no Sirióno, já que,
e1n geral, nao ternos fonnas ne1n co1n· o prefixo t-, ne1n co1n h- ou s-,' 1nas até
na 3 p observamos a fonna gerieralizada r- ( cf. Schermair 1949: 24 e 67).
Diz o Schennair em várias ocasioes que a fonna predicativa co1n a inicial eé a fonna básica do sustantivo, o qual porélJ1 perde a m~rca pessoal nas
composi95es: e-ro '(sua) folha', '(te1n) folha', 1nas ibadeii ro 'a folha do
. 1nan1ao'.
Isto significa que a oposi9ao entre formas predicativas e formas que
1narca1n a contigüidade do substantivo determinado, posposto ao determinante, nao funciona e1n Siriono. A predicatividade é 1narcada pelo prefixo e-.
Porém, a alternancia original reaparece em vários lexemas com morfología
arcaizante co1no, por exemplo, taa 'arco' - se-raa '1neu arco', n1ia raa-ha 'os
arcos da gente', cf. chir. che-wrápa, guar. che guyrapa 'meu arco'; tata 'fogo'
- ñande-rata 'nosso fogo', n1ia rata 'o fogo da gente'. Reaparece também e1n
verbos co1n /s/- e /ti- inicial, que quando substantivados apresentam r-,
co1no, por exen1plo si. tata sendi te 'o fogo luze, arde' perante tata rendi, que
~ um sintagma nao-predicativo com o significado 'a luz/chama do fogo' .
Outros exe1nplos sao a-setJa.'eu abandonei ele/ela', perante e-nonge e-r-etja
'o abandono do irmao'; a-tea 'eu vi ele/ela', perante are-r-ea 'eu vi voce', aso
e-r-ea 'fui ve-lo', literalmente 'fui a vista dele' (cf. guar. aha ahecha, ch ir.
áha aécha 'fui - vi ele'; cf. Schermair 1949: 282). Evidencia-se assim a
conexao entre a morfologia do substantivo e do verbo.
A conserva9ao da oposi9ao entre a 3 p reflexiva e nao-reflexiva do
substantivo é mais um elemento tradicional da gramática do Siriono, elemento que tem em comum co1n a maioria das línguas Tupí-Guaraní e que se
perdeu somente em Chidguano, no Guaraní Paraguaio moderno e em línguas
gramaticalmente peculiares, como o Urubu-Kaapor ou em línguas de origem
nao-Tupí-Guaraní como o Guaiakí e o Cocama. Nos exemplos se ve outra
vez o r- inicial que se comporta como um alo1norfe do que os gra1náticos
antigos cha1navam a "rela9ao" do sustantivo (cf. Schermair 1949: 67):
e-irao 'seus vestidos dele' - u-irao 'seus próprios vestidos'
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e-o 'sua 1nao dele' - o-o 'sua própria mao', gyo. i-po - o-po
e-r-entii 'sua casa dele' - u-entii 'sua própria casa', gyo. c-etii - gu-etii
e-r-ie 'sua barriga dele' - g-ie 'sua própria barriga', gyo. e-ye - gu-ye
e-r-ibi 'o innao menor dele' - g-ibi 'seu próprio irmao menor', gyo. tybyr - gu-ybyr
u-si e-bite riki
3p refl-mae 3p-amar INTENS estar
'ele está a1nando sua 1nae'.

3.3. A FUN(:ÁO PREDICATIVA NOMINAL, AFIRMATIVA E NEGATIVA

Já disse1nos que a 1narca pessoal dá funyao predicativa ao no1ne: si.
nde turii nte 'voce é bom' - guar. nde porii, 'voce é bom', si. he neko ikwii nte
· fi 'vossa natureza 1ná INTENS FRUST', 'ai, que 1naus sao voces!', si. e-mise
nte 'está cheio' (Sch~rm~ir 1949: 314), fonna que corresponde a PTG *cynycém 'está cheio', Montoya ( 1640) hynyhe 'está cheio'.
De grande interesse é a forma da negayao no1ninal e verbal do Sirióno
-eii, -iii., -jii, -ii (Schennair 1949: 46-49: e-ru-ii 'está sem pai, nao tem pai', eturii-jii 'nao é bonito', oso-ii 'nao foi'), fonna que o Sirióno tem em comu1n
com o Chiriguano, o qual apresenta a, a (i-pukú-a 'nao é comprido', i-kawi-a
'nao é bom', o-e-a 'nao sai'). A1nbas as fonnas correspondem a PTG *eyni,
Kamaiurá e Tupinambá -eym, Guaraio, Guaraní Paraguaio, Mbyá e Caiová ey, (Jensen 1998: 600).
Parece que o Sirióno difere fundamentalmente das outras línguas
Tupí-Guaraní na sintaxe predicativa. Difere pela expressao da predicatividade existencial nao só mediante a simples marca pessoal do nome, mas
pelo uso muito 1nais freqOente, quase constante, de morfe1nas especiais que
significam 'existencia', 'estado', 'essencia' . Tais morfemas sao o verbo a-iko
'encontrar-se', conhecido ta1nbém noutras línguas Tupí-Guaraní, co1n o qual
se exprimem essencias, estados duráveis, qualidades essenciais: si. se hua
aiko 'sou baixo, gordo, redondo' - cf. chir. che che-apúa, e, alé1n disso, (e)riki, forma nominalizada do verbo a-siki 'sacar' (cf. chir. a-éki, guar. a-he/cyi
'sacar'): si. se hua riki 'há redondeza/gordura 1ninha', 'sou gordo'; nde ikwii
niki 'há maldade tua', 'voce é mau'; se se Casi-jo niki 'eu nao sou o cacique'
(Schermair 1949: 314). Porém, a forma 1nais freqüente é re, 1norfema que na
opiniao do Schennair ( 1949: 3 15) é um verbo defectivo. Eu acho, pelo contrário, que se pode tratar da posposiyao *(r)iré do PTG (Jensen 1998: 593,
cf. guar. rire, gyo. -re), tanto 1nais quando Schermair nos ensina que -re, que
é também morfema interrogativo, na 1nesma funyao que o -pa? do Guaraní,
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·Mbyá, Chiriguano etc., no sentido existencial se usa e1n geral co1n . as
partículas ka, de katu, e tjo 'so1nente, pois' (cf. guar., chir., gyo. -ño) para
diferenciá-Ia do -re _interrogativo: Trata-se, na realidade, da confinna9ao da
existencia do enunciado que, segundo Schennair ( 1949: 315), se usa para
acentuar o estado acidental, nao essencial :
si. e-oko te
ka
ko
-re
3 p co1nprido INTENS CONFIRM DEM EXIST
'isto, pois, está co1nprido'
Os ele1nentos e-riki e re também se co1nbinam numa mesma proposi9ao:
si. e-kwata
aro-nea
nte
e-riki -re
3 p-andar poder-NEG CONFIRM EXIST EXIST
'(a crian9a ainda) nao pode andar', lit. 'existe nao-capacidade (para) ela
andar'.
O -re existencial é u1n sufixo átono, co1no o -re interrogativo, ao passo
que o -re que significa 'seqüencia te1nporal', 'depois de', que ta1nbém deriva
de PTG *riré, é u1na posposi9ao acentuada.

3.4. OS ADJETIVOS E PRONO MES DEMONSTRATIVOS DO SIRIÓNO
A lista de demonstrativos que Schennair apresenta na sua gramática
( 1949: 68) nao pennite fazer-se urna idéia clara das fun96es demonstrativas
destas sete formas. Com a ajuda do dicionário (1957), cheguei seguinte
conclusao, que se orienta mais pelas rela96es genéticas das fonnas do que
pela sua semantica. Sao adjetivos e pro1101nes demonstrativos so1nente ko

a

'este, esta; isto', ake 'esse; aql!ele' e unki 'aquele': si. ko ras_i- gyo. ko mbaeácy, guar. ko n1ba'asy 'esta doen9a'; si. ko tjukwaake ko 'esta menina'; ake

iakwa 'esse, aquele rio', unki e-rentii 'aqueta casa'. No uso dos adjetivos
de1nonstrativos observa-se a freqüente repeti9ao do de1nonstrativo no final
do sintagma. Exe1nplos do uso dos de1nonstrativos como pronomes sao korese 'com este, com isto, por isto'; si. ii ndé 'depois disso', a mose 'naquele
tempo'; unki nentii 'casa daquele', unki mose '(n)aquela época'. Alguns dos
de1nonstrativos rnencionados por Schennair nao sao demonstrativos, mas
prono1nes locais (tradicionahnente "advérbios de lugar"): si. a-rui - chir.
kwá-rupi, guar. ko'a-rupi 'por aqui'; si. pe e-riki 'lá (ao longe) está' - guar.,
chir. (u)p ép e oi 'lá está'; si. ki e-kwiie nga ki 'ali chegam ali', 'ali estao
chegando'- chir. ki-á-pe o-wae, gyo. kje-rupi o-guahe 'chegain e1n alguma
parte'. o pronome local ki é tainbém prono1ne interrogativo, como seus equi-
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valentes nas outras línguas Tupí-Guaraní. O de1nonstrativo ake parece que é
composto dos pronomes a e ke.
A rnaioria dos de1nonstrativos e pronomes locais corresponde a
dernonstrativos do PTG, a PTG *ko, *ke, *alJ, *pe. PTG *(a)nio é urn
indefinido ern Sirióno; faltam *aipo e wii (Jensen 1998: 601-602). O
demonstrativo unk1 podia-se relacionar com PTG *wilJ.

J

,
,
•

3.5. OS PRONOMES INDEFINIDOS E INTERROGATIVOS DO SIRIÓNO
'l

Pronornes indefinidos sao e-rno, n1o 'outro, qualquer outro, algum' (cf.
PTG *an10 'qualquer, outro (invi·sível)', e-n10-éí 'nada' e kie-nda 'etn qualquer
lugar, onde quer que esteja, qualquer, algu1n'. Este últirno é composto do
pronorne ki, kie já conhecido e do sufixo norn inalizador locativo -nda (cf.
PTG *-tár (Jensen 1998: 594). Além disso, os nome n7ae 'coisa', aba
'homem, ser hun1ano' e n1ia 'gente' podern funcionar co1no prono1nes
indefinidos· de coisa, 'algu1na coisa', e de pessoa, 'alguém', 'a gente'. Estes
últi1nos entram também nas constru9oes interrogativas: aba tu-re? 'vinda de
quem existe?', 'que1n veio?'; n1ae e-siro-nde? 'o que é que roubaram?'.
Depois de vogal nasal o alo1norfe da partícula interrogativa -re é -nde, as
vezes -ñe. Mii 'qual?' é u1n adjetivo interrogativo que corresponde a gyo.
huma? 'qual': si. mii irenda-hie tjói-re 'em qual das canoas foram embora?',
ma-ndui te ñeenda he-tju-re? 'por qual caminho vieram voces?' Ma é a base
da co1nposi9ao de 1nuitos outros prono1nes interrogativos, como 111iin1 ... re?
' como ?.,
' n1ange
?' ma-j
- ·h 1
. ... re.'? 'd e on de?.,' n1a- mo... re.? on de, para onde.,
.
.
'? ' em quepa rte.,
?' nian1oje
- - . ... re.? quan d o.?' ,
nduz. ... re.? - guar. n1an10-rup1-pa.
nu1eréi.-nte-re? - ch ir. 111aera-pa? 'por que?' (cf. Schennair 1949: 69- 78).

•

4.1. A MARCA DA PESSOA GRAMATICAL NO VERBO
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O verbo Siriono apresenta algumas das estruturas básicas das outras
línguas Tupí-Guaraní, co1no a 1norfologia das pessoas, os 1nodos in1perativo
e optativo
que Schennair chama de "intencional", este último fonnado em
ta- e a voz reflexiva, cujo prefixo -di- corresponde ao *-je- das outras
línguas Tupí-Guaraní. Nao existe nem a voz recíproca correspondente em *jo- ne1n a causativa e1n *-uka-.
A forma simples, que 1nais exprime o passado do que um verdadeiro
presente, apresenta também suas particularidades, nas formas do plural
sobretudo:
a-noii 'eu o/a bati, surrei'
ere-noii 'voce o/a bateu, surrou'
e-noii 'ele, eta o/a bateu, surrou'
ñande-noii 'nós (incl.) o/a bate1nos, surramos'
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ure-noii 'nós (excl.) o/a bate1nos, surratnos'
he-noii 'voces o/a bateran1, surraran1'
e-noü ha 'eles, e las ola bateram, surrarain'.

Nas pri111eiras pessoas do plural e na segunda pessoa do plural o
Sirióno nao ten1 as fonnas específicas das outras línguas Tupí-Guaraní, 111as
usa apenas o pronome de sujeito. Na 3 p do pi. outra vez observan1os a
distin9ao do nún1ero, conhecida ta1nbé1n en1 En1érillon (cf. Dietrich 1990:
64-65). O prefixo e- da 3 p, ton1ado evidente1nente da categoría dos 1101nes,
falta etn geral con1 sujeitos no1ninaís, tra90 que faz pensar antes nas
co1nposi9oes notninais do que e1n forn1as verbais 2 (cf. Schern1air 1949: 184):
n?ia ke kwiíe ·
gente pois chegar
'a gente chegou'
karey hvase kuri ra
nao-índio chegar faz pouco PRET
'o Branco chegou pouco te1npo atrás'.

Ao lado da inovar;ao do prefixo verbal-110111 inal da 3 p e-, o Si rióno
apresenta tan1bén1, etn certos verbos, forn1as arcaicas ou "irregulares" e111 u-.
Este prefixo da 3 p é o conhecido das outras Hnguas Tupí-Guaraní (cf. Schern1air 1949: 279-288): u-kwa 'ele o evita, esqu iva', u-bi erese 'está pegado
a ele, o an1a, gosta dele', u-ii 'está de pé' e ta1nbén1 o-so 'foi, vai (e1nbora)'
perante a-so 'fui, vou (e1nbora)'.
·
A conexao do Sirióno con1 as outras línguas Tupí-Guaraní bolivianas
e, etn geral, cotn as 111eridionais (Caiová, Nhandeva, Guaraní Paraguaio,
Mbya) é evidenciada tatnbém pela existencia do infixo -ke- etn verbos cotno
a-ru 'eu trago, trazer', a-rao 'eu levo, levar' e a-reko 'ter, possuir' (cf.
Schennair 1949: 280). A fonna da 3 p destes verbos (e-ke-ru 'ele/ela o traz/
trouxe', e-ke-rao 'ele/ela o leva/ levou, e-ke-reko 'ele/ela o te1n/teve')
corresponde as fonnas guar. o-gue-ru, o-gue-raha, o-gue-reko, ch ir. gwé-ru,
gw-ráha, gvve-réko.
2

A nao-distinc;:ao entre verbo e sustantivo é evidente em muitos lugares. O que é
verbo com prefixos rnencionados vira sustantivo quando aparecer com as rnarcas
nomi nais: a-noa 'eu o bati, peguei' - se-noa 'meu bater' ou 'existe bater com respeito
a mim', isto é 'o fato de que eu peguei ele' ou 'o fato de que eles 1ne bateram'. Na 3 p
a identidade é completa: e-(jere 'ele/ela voltou' ou 'a sua volta', 'o fato de que ele/ela
voltou'. Uma traduc;:ao estrutura l possível seria 'existe volta com respeito a ele/ela'.
E-{jaaki 'o chover, a chuva, chove, choveu', 'existe/existiu chover/chuva'.
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A negac;ao do verbo como do predicado nominal se faz mediante o
sufixo -jfi, que corresponde ao a do Chiriguano e tem sua origetn certamente
no sufixo negativo nominal das línguas Tupí-Guaraní *-e'yni (cf. Jensen
1998: 546-54 7; Seki 2000: 338-342; Schennair 1949: 46-47, 117-118):
a-nofi-jfi 'eu nao o/a batí', ere-noii.-jfi 'voce nao o/a bateu, e-noii-jfi
'ele/ela nao o/a bateu' etc.
1

1

,
¡

A

4.2. OS TEMPOS DO VERBO SIRIONO

Em todas as línguas Tupí-Guaraní é difícil dizer quais sao os tempos
do verbo. A categoria do te1npo nao é urna categoria bem definida das línguas Tupí-Guaraní, oi1de sao mais importantes os valores aspectuais e modais, assinalados e1n geral por palavras independentes e partículas (cf. Seki
2000: 136). As relac;oes temporais do Siriono, se forem temporais, exprimem-se basica1nente por urna grande vafiedade de partíc.n~ Js uu 1norfemas,
ainda nao _bem conhecidas ou descritas. A forma simples do verbo exprime,
como já disse1nos, o passado experimentado até o presente do falante. O
presente atual outra vez se expri1ne por rneio de partículas. Neste quadro
destaca-se so1nente o futuro, que em Sirióno tem u1na única forma: e: fonnado pelo verbo e o sufixo -ra, sufixo que corresponde etimologicamente ao
sufixo -rfi do aspecto nominal destinativo das outras línguas Tupí-Guaraní e
que também se usa nos substantivos do Sirióno:
Si. ñeenda-rfi 'caminho que tem que s~r, que vai ser, lugar destinado para
caminho'
tjukwaake-ra '1no9a que será, aquela que (depois de certas cerimónias)
será cha111ada de moc;a'
tu-ra 'sua vinda futura, sua vinda que verificar-se-á, ele/ela virá'
a-tea-ra 'eu vou ver, verei ele/ela'
a-noii-nda 'eu vou bate-lo, surrá-lo' como
se-rasi-ra 'eu terei doenc;a, estarei doente'.
Nao existem formas correspondentes aos sufixos -ne e -ta das outras
línguas Tupí-Guaraní.
Paralela1nente, o sufixo -ke, que corresponde ao TG -kwe < PTG pwer ( cf. Jensen 1998: 510-511 ), se usa ta1nbé1n ern sintagmas verba.is para
marcar o passado:
Si. a-ika-ke 'eu o matei', igual aos sintagmas norninais do tipo tata-ke
'fogo apagado', ñeenda-ke 'caminho abandonado, cerrado' (cf. Schermair
1949: 38-39, 168-174).
Muitas vezes se usa um complexo ke ra, no qual a fonna ra parece
que nao é a mesma que o sufixo do futuro:
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a-e-ke sera
1p-dizer-PRET 1p P.RON
'eu disse'.
4.3. NOMINALIZA<;ÁO

O sufixo -sa, que corresponde a Tupinambá -sar-a e guar. -hára, forma deriva9oes deverbais que designam o agente da a9ao mencionada no
verbo. Em Sirióno, ele é usado nao só para esta fun9ao (ira ao-sa 'trabalhador de madeira', cf. guar. yvyra apo-hára 'ide1n'), rnas també1n para a fun9ao
atributiva que, nas outras línguas Tupí-Guaraní, se expressa 1nediante -va'e, va. Este últi1no sufixo nao se transferiu ao Sirióno ou nao se conservou nele.
Mas o sufixo -sa se usa rnais além para a no1nii1aliza9ao do que é u1na
ora9ao subordinada nas línguas européias:
he-so-sa a~tjose-tjií.
cf. guar. pe-ho-ha nd-ai-pota-i
2p pl-ir-NOM 1p sg-querer-NEG
'o fato de que voces vao embora nao o quero', 'nao gosto de que voces
vao e1nbora' (cf. Schennair 1949; 212-222).

5. A POSI<;ÁO
DO, SIRIÓNO NO CONJUNTO DAS LÍNGUAS
,
TUPI-GUARANI

Resulta da nossa análise, do redescobrimento da grarn ática Sirióno do
Padre Schermair, que o Sirióno é rnenos divergente das outras línguas TupíGuaraní do que antes pensávamos. Tanto o léxico co1no a 1norfologia e a
sintaxe pronominal e no1ninal apresentam extraordinários paralelis1nos 1nateriais e semanticos. Em 1nuitíssimos casos observamos pontos de contato,
areais ou genealógicos, cotn as línguas Tupí-Guaraní vizinhas, o Guaraio e o
Chiriguano, 111uitas vezes tatnbém co1n o Guaraní Paraguaio, o Caiová e
Mbyá. Detecta1nos, porérn, ta1nbém cstruturas de co1nporta1nentos do Siri6no que divergem fundamentalmente da linha geral das línguas Tupí-Guaraní
e apóia1n a hipótese da origem alheia desta língua. Acho que precisainos
ainda de estudos 1nais aprofundados para podennos julgar a posi9ao do
Siriono na família Tupí-Guaraní. Talvez se trate de urna língua Tupí-Guaran í
com urnas evolu9oes internas muito particulares ainda, nao suficiente1nente
explicadas.
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