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CLASSIFICADORES DE NOMES EM PANARÁ

Luciana Dourado1

Resumo
Na língua Panará2 há uma sé~ie de nomes que no~almente ocorrem ou repetidos ou reproduzidos em determinadas construções sintáticas. Trata-se de nomes de partes do corpo e de partes de plantas e
de nomes de líquidos e de objetos côncavos. A reprodução por um termo genérico se dá nas construções Sujeito-Adjetivo, Sujeito-Verbo Intransiti.v o e Verbo Transitivo-Objeto. Com nomes de partes do corpo
só se registrou a repetição (sem generalização) e unicamente na construção Verbo Transitivo-Objeto. Interpreta-se a situação descrita como um sistema de
. classificação nominal em formação. .
O fenômeno que vamos descrever ocorre nas orações intransitivas
e transitivas do Panàrá. As transitivas têm, como núcleo do seu predicado, um verbo ttansitivo, enquanto as intransitivas podem ter, como
núcleo do predicado, um verbo intransitivo, um adjetivo ou um nome.
A ordem básica dos constituintes essenciais nas orações intransitivas
é S-V, e nas orações transitivas é S-V-0:
(l) iãsi yt pit:Sri'
veado NFI3 fugir
''O veado fugiu."

(2) aká' yt t:Sputü/aka. t:::>putü
Aká NFI velho
"Aká é velho."

387

J1

(3) mõsi yi si4
milho NFI semente
"O milho está de vez."

(4) ka hê ka kiári pI
2S ERG NFT/ 2S cortar lenha
"Você cortou lenha."

t

(5) Teséya hê káti piri kyêmerá yõ atÇ>s:t
Teseya ERG FUT/3S comprar IP POSS munição
"Teseya vai comprar nossa munição." .
Quando um nome de part~ de planta (folha, casca, semente, fruta
etc.) é sujeito de uma oração intransitiva ou objeto de uma transitiva,
insere-se· entre o sujeito e o verbo um nome genérico referente àquela
parte da planta:
(6) p t y i kiã nI puu-rín
urucum NFI fruto seco roça-LOC
"O urucum secou na roça."

,

(7) nãkowsía pári yi sa pi á
laranja planta NFI planta grande
"O pé de laranja cresceu."
(8) Ka kati se ~i asiáti
2S FUT/2S fio comprar algodão
"Você vai comprar cordão (de algodão)."
O termo genérico inserido pode ser o próprio nome que ocorre
COII)O sujeito de verbo intransitivo ou objeto de verbo transitivo:
(9) kwatf so y:t so pia
palmeira folha NFI folha grande
''A palha cresceu.''
(10) kiõpe hê ti sa kari ki::>ripé sa
Kiõpé ERG NFf/ 3S planta arrancar arroz planta
"Kiõpé arrancou o pé de arroz."
Estes termos são nomes que podem ocorrer independentemente ou
em composição:
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(11) uã si
aquela semente
''Aquela semente.''
(12) s ::> wsi ikiéti
semente muita
"Muitas sementes."
Os nomes de partes das plantas encontrados nesta situação são os
seguintes:
a) si , para semente.~:
( 13) ki :::>ripé si it. <fti
arroz semente duro
. "O arroz está duro.. "
(14) mõsi yi si ri
milho NFI semente seco
. "O milho secou."
b) .so, para folhas:
( 15) pa rasó ~o õtuí
folha folha nova
"A folha está nova."
/

(16) ip tarã katí so p ;t ri kwatí so
homens/ERG FUT folha pegar palmeira folha
"Os homens vão pegar palha."
c) kiã, s para frutos:
(17) ikiéti kiãs3 kiã rãprâl
muita pimenta fruto vermelha
"Muita pimenta vermelha."
(18) s t pisa yt kiã ni
pequi NFI fruto seco
"O urucum secou."
d) kuá, para frutos:
(19) piuti ku' ãpré6
jenipapo fruto velho
"O jenipapo está velho."
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(20) nãkowsía yt kuá tê
laranja NFI fruto cair
''A laranja caiu.''
e) ka , para cascas:
(21) pêká ka rãprá'
tecido casca vermelho
''O tecido é vermelho.''
(22) kaprepa kar po
papel casca branco
"Papel branco."
f) sa, para plantas:

(23) nãkowsía pâ ri yi sa pi á
laranja planta NFI planta grande
"O pé de laranja cresceu."
(24) Kú i , sa sa pã
mandioca planta planta pequeno
"O pé de mandioca está pequeno."

,
I

g) se, para fios:
(25) asáti se isí yi se iprê
algodão fio grosso NFI fio velho
"O cordão grosso (de algodão) está velho."
(26) sõsé se rãprá
cipó fio vermelho
''A linha é vermelha.''
h) sõ, para cachos:
(27) marapy,tl-ã ne kyê sõ pakuá sõsí sõ kió kió
3P/ ERG NFT/ 3P lS dar banana cacho cacho maduro
"Eles me deram um cacho de banana madura."
(28) kwatitepi sõsí yi. sõ õsí
inajá cacho NFI cacho grande
"O cacho de inajá está grande."
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i) tu, para tubérculos:
(29) itú tu fisí
batata tubérculos grande
''A batata está grande.''
(30) kúk yk yu ptpiti
mandioca NFI tubérculos mole
''A mandioca amoleceu.''
Nomes de líquidos e de objetos côncavos podem também coocorrer com seus respectivos nomes genéricos, nas mesmas construções
sintáticas em que ocorrem os nomes de partes de plantas:
j) it ::S/t ::), para líquidos:
(31) ikó it :S kini
água líquido limpa
"A água está limpa."
(32) iko t ::) k ::) pasi
água líquido suja
" A água está suja."
(33) kuyãk ::) ito maká
mingau líquido sujo
"O mingau está sujo."
1) krt, para côncavos:
(34) prátu krt kini
prato côncavo limpo
"O prato está limpo."
(35) Kowkiáti krt krt k::)pas-k
barco côncavo sujo
"O barco está sujo."
De forma similar aos nomes de partes de plantas, de líquidos e
de objetos côncavos comportam-se os nomes que se referem às partes
do corpo. Estes nomes ocorrem entre o sujeito e o verbo transitivo,
mas não entre o sujeito e o verbo intransitivo:
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(36) mara hê ti pa ki kra ikyemera ki
3S ERG NFT/ 3S I.P cabelo puxar IP cabelo
"Ele puxou o nosso cabelo."
(37) kr€t :::5 ma hê ti 1€ kü.i s :S ti t€
kretoma ERG NFT/ 3S perna ferir cachorro perna
"Kretoma feriu a perna do cachorro."
(38) ka hê ka pa p:t ipri pa
2S ERG NFT /2S braço segurar menino braço
"Você segurou o braço do menino."
(39) ikyê hê re sikré kr:a · ikiéy7 yikr€
IS ERG NFT / IS orelha puxar mulher orelha
"Eu puxei a orelha da mulher."
(40) ipri hê ti saãp*. kra i?ków yaãpk
menino ERG NFT / 3S rabo puxar macaco rabo
"O menino puxou o rabo do macaco."

,

(41) ipf hê ti sükié iakiá i?ków yükié

homem ERG NFT/ 3S braço cortar macaco braço
"O homem cortou o braço do macaco."
Os termos genéricos co-referentes com nomes de partes de plantas
são permutáveis segundo qual aspecto particular da planta esteja sendo considerado:
(42) a) pakuá kuá ãsí
"banana fruto grande."
"Banana grande."
(43) b) pa)cua ka táti
banana casca dura
''A banana está verde.''
(44) a) itu tu üsí
batata tubérculos grande
"Batata grande."
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(45) b) itu yt so sua
batata NFI cacho estragar
"A batata estragou."

Conclusão

Os termos, que co-ocorrem com nomes de partes de plantas, de
líquidos e de objetos côncavos, possuem um sentido genérico em relação aos nomes a que se referem. Indicam propriedades comuns aos indivíduos que estes nomes expressam, agrupando-os em classes (das sementes, das folhas, dos frutos, dos líquidos, dos objetos côncavos etc.).
Trata-se, portanto, de classificadores nominais, mas de uso opcional.
Os nomes de partes do corpo, que ocorrem repetidos, não têm sentido genérico e só ocorrem em construções Verbo Transitivo-Objeto.
Não se caracterizam, portanto, como classificadores, mas apenas como elementos concordantes, restritos às orações transitivas.
Coexistem, pois, na língua Panará nomes genéricos e nomes específicos ocorrendo em co-referência com determinadas classes de nomes.
Interpretamos esta situação como um sistema de classificação nominal
e de concordância em processo de formação, com classificadores plenos... (de partes de plantas, de líquidos, de objetos côncavos) e com nomes que iniciam um processo em direção à classificação nominal (de
partes do corpo).
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NOTAS

1

Pesquisadora associada ao Departamento de Lingüística, Línguas Clássicas e Vernáculas da UnB.
Bolsa de Desenvolvimento Científico Regional do CNPq.
2 A língua Panará, mais conhecida como Kren-akarore, pertence à família lingüística Jê (Rodrigues,
1986). Atualmente é falada por cerca de 130 indivíduos que habitam o Parque Indígena do Xingu.
Os dados utilizados neste trabalho foram recolhidos em quatro viagens à aldeia dos Panará, entre
junho de 1988 e setembro de 1991.
3 Abreviaturas usadas na identificação de elementos gramaticais:
l S - l ~ pessoa do singular ERG = ergativo
2S - 2~ pessoa do singular FUT = futuro
3S - 3 ~ pessoa do singular LOC = locativo
IP - l ~ pessoa do plural NFI = não futuro, intransitivo
3P - 3~ pessoa do plural NFT = não futuro, transitivo
ABS - absolutivo
POSS = possessivo
4
Nestas orações, este fenômeno não foi encontrado. Cabe observar que nos exemplos de que dispomos deste tipo de oração, os núcleos dos predicados são nomes genéricos referentes a partes de
plantas.
5
Há dois nomes genéricos para frutos em Panará: kiã e kuá, e não foi possível, até o momento,
detectar o que separa a classe dos frutos que recebem um e outro nome. Recebem sistematicamente
kiã: côco, urucum, amendoim, pimenta, ingá, castanha. Recebem sistematicamente kuá: buriti,
jenipapo, laranja, banana, inajá, melancia, abóbora, caju. Verificou-se, por outro lado, uma variação de uso entre uma e outra forma, em pequi, assai e limão. Presume-se que uma forma se
refira ao fruto ainda na planta e a outra forma ao fruto já colhido.
6 Aqui ocorre a elisão da vogal final do nome genérico, depois de motivar a assimilação da vogal
inicial do adjetivo (Dourado, 1990).
7 Em Panará, temas iniciados por vogal recebem o prefixo y-quando contíguos ao determinante,
e o prefixo s- quando não contíguos (ibidem).
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