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Suf1xos Referenciais
e o Elemento Nominal
na Lingua Mamainde
PETER K. E. KINGSTON

A lingua Mamainde e falada por uns 53 ind{genas na
regiao noroeste do Estado de Mato Grosso, Brasil. Na
sua estrutura de superf1cie, o elemento nominal pode terminar em uma de tres series de sufixos referenciais: a
Serie 1 - / dxu/ a Serie I - /anxi/ OU uma Serie nao marcada.
O presente. estudo enfoca, na sec;ao 4, as cinco oposic;oes
que se interrelacionam para reger a sele9ao de serie em
determinados momentos; estuda tambem o sistema modal
que controla todas tres series.
As se9oes iniciais do presente estudo apresentam
,
certos aspectos da lingua
que sao relevantes ao tratamento dos sufixos referenciais: na primeira sec;ao e tratada a
estrutura Mamainde; na segunda, os elementos verbais da
sua morfologia; na terceira, os elementos nominais da
morfologia. A ortografia empregada neste estudo
fundalmente fonemica, modificada ligeiramente para demonstrar mais claramente as formas morfologicas subjacentes.
As seguintes consoantes ocorrem em posi9ao inicial
de silaba:
O.

1

-

e

Oclusivas:

Aspiradas:

(p)

Sonoras:
Glotalizadas:

bx

t

k

(kw)

d

g

(gw)

dx

gx

(gxw)

x
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•

C ontinuantes:

m

n

mx

nx
s
sx

w

l

y

wx

lx

yx

(lh)
Nesta ortografia /x/ representa oclusiva glotal f:rou xa e I xx/ oclusi va gl otal forte .
A combina9ao /Cx/ (como /bx/, /mx/ /lx/, etc . )
indica consoante glotal izada: tal gl otal iza 9ao consiste na
constric;ao do laringe durante produ9ao da consoante; da
como resulta do normal uma vogal s eguinte com in!c~o laringeali zado . Tal laringealiza ~o frouxa de vogal se contrasta, contudo, com a de vogal pl enamente laringealiza da. As consoantes gl otalizadas bilabial e alveolar /bx dx/
sao realizadas como pl osivas em posi9ao tonica . As consoantes glotalizadas sao menos frequentes, s ob ponto de
vista estat!stico, que as nao - glotalizadas.
As continuantes nao - glotalizadas podem ser prece didas de oclusiva glotal (como /xm/, /xl/) . Esta proporciona continuante um in!cio abrupto e se contrasta com a
gl otal izac;ao acima descrita . As consoantes glotalizadas
sao tratadas como unidades simpl es, a combina9ao I~ I
como duas unidades. Nao ocorrem as formas /xCx/ senao
atra~es das fr onteiras morfemicas.
.....
As consoantes indi cadas entre parenteses ocorrem
com pouca freqliencia .
As consoantes que ocorrem em posi9ao final de s !laba sao:
1

•

-

..

a

Continuantes

h

1

nasai s

n

nx (apos
m mx (apos
vogal oral )
vogal nasal )

ocl usivas

s

d

gl otais

frouxa:

x
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g
forte:

dx
xx

gx

Note-se que a distinc;ao /n/ : /m/ e /nx/ : /mx/ no
caso de consoantes nasais em posic;ao final de snaba e
uma convenc;ao ortografica, de maneira que I Vn/ indica
vogal oral+ consoante nasal e /Vm/ vogal nasal +consoante nasal. Este uso mostra um ligeiro paralelismo com o
portugues.
Ante consoante em posic;ao inicial de silaba, as
oclusivas em posi9ao final de silaba sao realizadas como
oclusiva nao-solta; as nasais /n, nx/ sao realizadas como
seqi.iencia de oclusiva +nasal homorganica, e Im, mx/ coma nasal. A realizac;ao fonetica concreta das nasais sera
velar apes as vogais frontais Ii, e, ai/, ou ante consoante
velar; bilabial apes as vogais labiais I iu, eu, au/ ou ante
consoante bilabial; e alveolar em outros ambientes.
As vogais sao: /i e ai/ /a o u/ /iu eu au ou/. As
vogais podem ser laringais (escrita /2;/) ou nasalizadas
(/a/) ou ambas (/a/). A combinac;ao vogal + fechamento
nasal se escreve /Vn, Vnx/ sea vogal e oral, /Vm, Vmx/
se nasal.
Ha quatro tons contrastaveis na lingua Mamainde:
alto (4), baixo (3), ascendente (2), cadente (1); tais tons
nao sao indicados no presente estudo senao nos casos em
,
que sao relevantes ao assunto da analise.
A.

-

1. ESTRUTURA CLAUSAL DA LfNGUA MAMAIND~.

-

Introduc;ao. 0 ~ presente estudo enfoca os sufixos referenciais que ocorrem em elementos nominais, referindo- se tambem ao uso dos mesmos em elementos verbais
dependentes.
Embora se possa dizer que os sufixos referenciais,
morfologicamente considerados, ocorrem dentro de elementos nominais e verbais, sua selec;ao depende de varios
fatores operantes aos n1veis descritivos, aqui referidos
informalmente pelos term o s "Dis cur so", "Episedio",
"Paragrafo", hem como aos n:lveis de Sentenc;a e Clausula,
como se ve a seguir (p. 34). Nas referencias a "Elemento
Nominal" e "Elemento Verbal" serao usadas as abreviaturas EN e EV respectivamente.
1. 1.
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A

Semelhantemente ao portugues, em que uma senten9a pode consistir numa so clausula, as Frases Nominais
(FN) em lingua Mamainde consistem normalmente num so
EN. Porem, mediante um sistema de repeti9ao comum no
discurso, varios EN (cada um membro da mesma FN) podem ligar-se apositivamente.
As Frases Verbais (FV) consistem sempre num so
EV, ainda que seja complexa a estrutura do tema verbal.
~ interessante notar que 0 elemento sob analise
serve normalmente como unidade idonea para a transmis sao de informa9oes. ·Laver (1970: 69s) sugere que o grupo
tonal ea unidade mais comum de pre-prepara 9ao neuro-lingil{stica. Veja tambem Halliday (1970:162). Na lingua
Mamainde, as fronteiras de grupo tonal coincidem normalmente com as do elemento gramatical, e fun9ao propria dos sufixos referenciais a especifica9ao das fronteiras da unidade informacionai. (Kingston, 1973: 21 ).
A clausula desempenha a fun9ao de unidade gramatical fundamental;
composta de um elemento verbal, precedido facultativamente de um ou mais elementos satelites
(nominais OU adverbiais). Dentro da clausula sao especificadas as rela9oes de ator, alvo, alvo indireto, etc.

e

e

0 Elemento Adverbial

e semelhante

estrutur-almente
ao EN. Por exemplo, uma expressao adverbial de lugar
ou tempo costuma ser identica na sua estrutura a um EN,
e uma expressao de intensidade OU modo e geralmente
contida dentro do complexo verbal. Se expressada como
entidade separada, assume uma forma mais simples: a
de raiz verbal + sufixo referencial. Tal forma e semelhante, mas nao identica, a do EN (nao ha afixo nominalizador).
.
Tern sido pouco estudado o uso de sufixos referenciais em expressoes adverbiais; parece evidente, contudo,
que seu USO e identico ao dos de EN a serem descritos na
se9ao 4.
As clausulas podem ser distinguidas de terminais ou
nao-terminais dentro de Uffia unidade de n1vel superior a
senten9a. As clausulas nao-terminais levam o contorno
entonacional normal no seu elemento final, ou seja o EV;
A

I

I
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as clausulas terminais levam um contorno entonacional
contrastavel de final de senten9a.
0 EV de uma clausula nao-terminal abrange na sua
estrutura morfologica um sistema hermetico composto de
sufixos conetivos. Estes sufixos levam marcadores facultativos de caracterl'sticas referenciais. 0 EV de uma
clausula terminal abrange uma serie sufixal fechada independente, a qual nao marca distin9oes referenciais. (V.
se9ao 2, a seguir). Nao ha outra distinc;ao evidente entre clausulas terminais e nao-terminais.
. Ha na 11ngua Mamainde dois tipos de senten9a: o
coordenado e o hipotatico. 0 primeiro consiste numa serie de clausulas relacionadas coordenadamente, ,c ujo numero varia de 2 a 15. Neste ~aso, a sentenc;a funciona
mais ou menos na qualidade de sub-unidade do discurso,, a
.
esfera de continuidade de
ator e da introduc;ao de informac;oes (Kingston, 1973: 20ss) (Danes, p. 227). ~ antes a
clausula que a sentenc;a que constitui a esfera focal do
discurso. A sentenc;a hipotatica e uma unidade integral
que possui uma ou mais clausulas subordinadas e uma ou
mais clausulas principais.
Examinemos :agora a clausula em termos de sua es,
,
trutura de superf1cie. Ja que o presente estudo nao constitui uma aproxima-c;ao generativa, as fl.echas diagramadas de;em ser lidas assim: 11 • • • se compoe de ••• "
A clausula (Cl) consiste numa frase verbal obrigat6ria, precedida facultativamente de frases nominais ou adverbiais:
1) Cl ~ (FN sujeito) (FN objeto) (FN objeto indireto)
(F adverbial) FV.

-

-

A frase nominal consiste em um ou mais elementos
nominais. A estrutura basica do EN
tema mais afixos; OS afixos sao de ordem variada por muitas razoes)
entre as quais a Coloca9ao do EN, terminal ou nao, dentro
da frase.

e:

2) FN --+ EN, +EN 2 t .. • + ENn
EN,, + /na/ +EN 2
EN

3) EN---+

Terna (Afixos)
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Embora o numero de elementos nominais possa ser
teoricamente de ordem indefinida 2), na realidade manifestam-se raramente mais de duas sub-clausulas tipo frase nominal (FNsuj FNobj FNobj ind ) numa so clausula. Alem disso, a regra recurs1va 2) e governada por
considera9oes praticas e por isso 0 numero total de elementos nao-verbais raramente ultrapassa sete e importa
em media SO Um OU dois.
A frase verbal consiste num so elemento verbal.
Este, por sua vez, consiste num tema mais prefixes (facultativos) e sufixos (obrigatorios). Os sufixos sao determinados em parte pela posi9ao da clausula (terminal ou
nao) dentro da senten<;a:
4) FV

EV

5) E V -

(Prefixes) Terna+ Afixos

0 elemento verbal, portanto, ocorre sempre em posi9ao final de clausula, a nao ser em casos excepcionais
de indica9ao tematica, caso em que qualquer elemento pode aparecer em posi9ao final de clausula. Os elementos
nominais podem dar-se em ordem diversa, pois o elemento de maier enfase ira ocorrer quase sempre em posi9ao
inicial de clausula. Os elementos adverbiais aparecem de
preferencia imediatamente antes do verbo.
1. 2. Tipos clausais. Numa aproxima9ao generativa da
sintaxe Mamainde, seria precise reconhecer um n!vel
abstrato de estrutura periodica, no qual seria especificada
toda a informa9ao necessaria a um calculo complete das
poss1veis formas da mesma sentenc;a subjacente. Isto
apesar de ocorrer ou nao determinado elemento nominal
periferico na estrutura de superf(cie de uma ou outra sentenc;a, teria de ser postulado numa aproximagao al?strata
para esclarecer marcadores pronominais dentro do EV
daquela senten9a decorrentes dos processes transformacionais ..
Sendo, porem, do nosso interesse principal as caracter1sticas sufixais dos elementos examinados e nao OS
processes transformacionais, os diversos tipos clausais
serao apresentados de maneira mais simples.

-
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e,

e

0 tipo 1 usado com predicados intransitivos, descritivos e equacionais:
6) Cl1 --+ (FNsuj) Frase Predicativa
7) Frase Predicativa--+ Terna +pn 5 + SPTA
No caso da clausula intransitiva, a (FN suj) sera um
ator, e o predicado, um verbo intransitivo:
8) /dxai-anxi yau - a - namwa/
eu
ficar eu
passado
SR
tema pn 5
SPTA
'Eu fiquei'
(Em todos os exemplos dados a seguir, serao usadas
as seguintes siglas: SR= sufixo referencial; SPTA= sufixo
de pessoa-tempo-aspecto; pn 8 = pronome subjetivo; pn0 =
pronome objetivo; pn0 i = pronome objetivo indireto).
No caso da clausula descritiva, a (FNsuj) sera o topico de um predicado atributivo:

-

9) /~h - dxu aad
yaxn - im - nawa/
,
casa
grande mais ele - e
Adv pns SPTA
SR

'A casa

e maior'

Na clausula equacion:-1 a (FNsuj), se existe, sera
um substantivo (com freqilencia com significado igual ao
do pronome demonstrativo em portugues), sendo o predicado outro substantivo com sufixo verbal. Um aspecto interessante, e ainda nao explicado, do predicado nominal e
a presenc;a obrigatoria do sufixo referencial -/ dxu/:
10) /gadx-anxi da-hugx-dxu - yexxn

pau

meu-arco
SR

I

- im - nawa/
com certeza-ele
e
Adv.
pn 8
SPTA

SR

Aquele pau
0 tipo 2

e meu arco!

I

e usado com predicados

transitivos e esta-

tivos:
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12) FV 2 --+ Terna (pn0

)

pns SPTA

Os exemplos a seguir demonstram as quatro possibilidades basicas de 10) dentro de uma clausula transitiva:
13) FV:

- na - namwa/
/sun - .xn
bater voce eu
pass ado
tema pno
pns SPTA
A

1

Eu bati em voce. '

14) FN suj FV:

I dxaii -dxu sun

- xn
- na - namwa/
·bater voce eu passado
SR tema
pn0
pns SPTA

eu
1

A

Eu bati em voce. '

~

15) FNobj FV:

I wai iah-nxi sun

- xn
- na - namwa/
bater voce eu passado
voce
SR tema
pno
pns SPTA
1 Eu bati em voce.'
,
A

A

16) FNsujFNobjFV:

/dxai i -dxu, wai iah-nxi sun - xn
- na - namwa/
eu
voce
bater voce eu passado
-

1

-A

Eu bati em voce.

A

I

De fato, uma clausula como 16) e relativamente inusitada devido a fatores relacionados com a rapidez de in trodu9ao de informa9oes, de maneira que se expressa 16)
comumente mediante uso de duas clausulas separadas:
17) /dxai i-dxu

sun- xn- na-namwa. Wai iah-nxi
-:x:ll--na-namwa/

-

•

A

'Eu bat1 em voce.

•

sun-

A

Eu bat1 em voce.'

Ja que 0 sujeito e 0 objeto da terceira pessoa sao
mar ca dos pronominalmente por zero no EV, e como nao
existe distin9ao de genero na lfugua Mamainde, podem
sur gir inter es santes ambigilidades no ca so de serem da
terceira pessoa tanto o sujeito quanto o objeto :
38

18) /na - dxex

sua esposa

dxu sun - '/J - '/J - namwa/
passado
bater
SR tema pn0 pn 8 SPTA

Esta clausula pode significar:
i) Ele bateu em sua esposa.
ii) Sua esposa bateu nele.
iii) (Outrem) bateu na esposa dele.
iv) Sua esposa bateu (numa outra pessoa).
Os Mamainde, conscientes da referida ambigi.iidade,
empregam a mesma plenamente. Tal clausula, porem, se
mostraria amb{gua apenas como declara gao isolada, na
ausencia das restrigoes discursivas semanticas e estruturais que funcionam normalmente num trecho falado de
maior extensao.
A clausula estativa, identica na sua estrutura
transitiva, e contudo lexicamente distingu{vel desta. Uma
serie de temas com significado semi-estativo exigem que
a FNsuj seja realizada obrigatoriamente por um zero externo ao EV, e no pn 8 pela terceira pessoa; a FN 0 b ·, facultativamente externa ao EV,
realizada obrigaioriamente por um pn0 • Alem disso, o Pllo e o sujeito 'logico'
do verbo:

a

e

19) / ~ih

, aspero
tema

- da - '/J - namwa/
me ele passado
pn0 pn
SPTA
8

'Ele me foi aspero'

= Eu me senti muito contrariado.

0 tipo 3 e usado com predicado bitransitivo:
20) c1 3 ---+ (FNsuj) (FNobj) (FNobj ind ) FV 3
21) FV 3 ---+Terna beneficente pn i pn SPTA
0

8

No predicado de clausulas deste tipo, as mesmas
formas pronominais usadas para pn0 na FV 2 sao aqui usadas para pn0 i, ficando impl{cito no predicado o pn •
9
Como no exemplo 1 7), ao passo que e poss1vel toda
permuta~ao das diversas FN, na realidade o padrao mais
comum e simplesmente (FN)FV, sendo introduzidas outras

-

-
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FN mediante a repeti~o segundo for considerado neces, .
sar10:
22)

I wasainx - dxu dxu -

- ga - na - a - namwa I
"" eu
conseguir
voce
RS
ben npio np 8 SPTA

material
1

Consegui material de/para voce.

I

~

evidente, portanto, que o elemento verbal, em cada caso, reflete a estrutura da clausula inteira e seu respectivo tipo atraves do seu sistema de duplica~ao pronominal.
2.

MORFOLOGIA MAMAIND~: 0 ELEMENTO VERBAL.

2.1. Introdu<;ao: 0 morfema na 11ngua Mamainde. A
forma ma is simples do morfema em Mamainde pode cha mar-se Raiz Simples (R). Sua estrutura e semelhante,
mas nao identica, a da suaba. No diagrama seguinte, sao
.
""
facultat1vos
os elementos entre parenteses:
I

23)
Elemento verbal

nucleo

periferia

/~

(prefixos)

temas

/""-.

raiz(es) (causativo)
(modificadores)

~

marcadores
de alvo

~

(benefactivo)

(al vo)

formas conjugativas
(sistem a PPTA)

(adverbia i s)

~

pessoa e
polaridade

formas de
dependencia

/~

dcpendente

A
/
conetivo

40

~

i ndependente

(auxili~ t empo

(afixo
referencial )

_
verificac;ao
de aspecto

Das extensoes, so /n/ pode co-ocorrer com coda, e
mesmo assim so com /x, xx, h/ laringeal, dando como
resultado as seguintes possl'veis combinac;oes de extensao
(com excec;ao de tom):

I -n -hn -xn -xxn -nx -m -mx/
Evidentemente, a extensao nasal e quase que uma
anomalia dentro da estrutura do morfema; parece desempenhar uma func;ao silabica propria e pode ser, portanto,
resultado de uma contrac;ao historica. Em tal caso, uma
"R,aiz Simples" com extensao seria de fa to uma raiz com plexa do tipo SR, descrita a seguir. A .extensao e intimamente vinculada a vogal anterior, sob ponto de vista fonologico, nas formas -n -m -nx -mx; e, mesmo assim, permanece relativamente autonoma nas formas -hn -xn -xxn.
Do estudo das contrac;oes existentes na ll'ngua moderna,
parece evidente que um morfema atonico com elem ento
nasal ira apenas contrair-se facilmente com aquele elemento; alem disso, se tal elemento seguir a um apice sem
coda, o e 1 em en to nasal ira vincular-se estreitamente
aquele apice a maneira de extensao, e sera conseqiientemente modificado fonologicamente da maneira habit u a 1
(p. 33).
Ate resolver-se este problema, portanto, nada se
pode
conjeturar acerca da categoria
silabica ....das .... exten....
,
soes, e por este motivo as ra1zes com extensao sao aqui
tratadas como Raiz Simples.
Exemplo de R:
3
24) weh n'! 'dar luz'

a

(as consoantes laringeais /x h/ podem ex er c er a
func;ao de morfema, bem como /xn/, p. ex.,
25) da-a-wanum-hlatawa
causa bonito estado ele esta
'ficou bonito')
Muitas ra!zes sao da forma St R, segundo a qual S1
indica elemento atonico ante estrutura identica a de Raiz
Simples.
41

A estrutura de S pode ser diagramada da seguinte
maneira:
26)

(in!cio)

rima

I

I
I
I

nucleo

I

como R

~1
voga
proso'd·ta

(coda)

I

I
I

i
e

I
I

como R

x
1

ai

lh

a

n

0

,

u

(Ha muitos exemplos de silaba atonica com elemento
nasal que, num ambiente de acentua<;ao diminu!da se reduz
a nasal silabica /n/.)
Um exemplo de 81 R:
27)

/waxl_!nx/-

1

tamandua 1

Certas ra1zes sao da forma S 2R, em que o s indica
4
elemento atonico apos uma estrutura identica de ra1z sim ples.
Parece que a estrutura de s 2 se restringe a uma seqiiencia simples que abrange as possibilidades iniciais e
nucleares de 81, mas nao a coda:
28)

/wainsi/-

I

remedi0 1

29)

/hadxa/-

1

encontrar'

Outras formas da raiz:
30)
31)
42

s 1 s 1R:
s1 RS 2 :

/walalam//wadxexxni/-

'brilhar'
1

e mais tarde'

32)

S1RS1R: I sadxe sadxen I - 'azul 1

33)

RS 2Rs 2 :

/igalaga/-

'trabalho'

Sao poucas as regras que regem a realizac;ao fonologica do morfema:
i)

eve + v

~

CV +CV

/wed +a/ se pronuncia [we + da]
crianc;a SR

34)

ii) CVCC + V

~

CVC + CV (com certas mudanc;as de
ordem prediz1veis)

I dulh + ites/ - ~[duh + litesJ

35)

iii) Ja que nao h8. contraste /Vn/ (p. ex., [Vdn]): /Vm/
[\rn nas silabas atonicas, Vn Vdn se afrouxa fonologicamente em muitas ocasioes a uma forma nem fechada nem
nasalizada: [vn]

J

iv)

Regra da elisao de vogais:

36)

- I sogx + i + dxu/

V1 + V 2
> - I sogxidxu/

v)
Se a elisao de tipo iv) resulta na elisao de vogal atonica ante vogal tonica, o acento inicial da silaba dominante costuma deslocar-se, caindo antes da consoante da s{laba suprimida:
37)

da-aum -dxa-ih
fazer sair e correr

daum-dxih
'fugir'

vi)
P ode haver assimilac;ao, no qual caso o valor fonetico da extensao influi na consoante seguinte:
38)

daum-dxih

daum-bxih

'fugir'

Tais regras se combinam para produzir interessantes aberrac;oes fonologicas. No exemplo a seguir, sera
indicada em cada caso a forma fonologica aproximada
maneira de esclarecimento do ocorrido:

a

39)

/dxaun-dxu
ain-/ [aaub:qi-dxu aigJJ]
rabo SPTA cortar 'cortar um rabo'
/dxaun-dx-ain-/ (regra iv)

[aaubmdx aigI]]
43

/dxaun-bx-ain":' I (regra vi)
I dxaun bxain - I (regra v)
I dxaun bxain- I (regra iii)

[aaubxpbx aigu]
[ aaubrp. oaigIJ]
[Baurµ baigIJ]

Semelhantemente:
/aum-d~-x~ixn-/ ~

40)

/aum-b~ixn-/

sair e ir embora

'partir, deixando as coisas'

e comparar
/daum-bxih/-

acima referido.

'fugir'

38) e 40) sao interessantes porque 0 processo de
contra~ao resulta em formas semi-estaveis. Estas formas podem ser expandidas, se for necessario, ate atingirem uma forma integral, mas aparecem normalmente na
qualidade de formas autonomas.
2. 2. Morfologia do elemento verbal. 0 elemento verbal
func.iona na qualidade de nucleo obrigatorio de clausula,
ocorrendo em posi~o final. ~ complexa sua estrutura interna.
R
41)
(in{cio )

r ima

~
(p rim ario)

~ ~
(ext ensa o)

(in{cial)

p

t

k

kw

d

g

gw

bx d x gx gxw

apic e

~

vogal

x
i

y

m x nx
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dade

0

<la rin geal)

a s c endente

(2)

baixo

(3)

alto

(4)

eu

yx

au
OU

n

ba ixo (3)

s

nx

alto

d

m

g

mx

gx
c a d ente (1 )

/"'-.t om

chave

1

dx
(na sal)

iu

SX

lh

qua~

a

u

wx l x

prosodia

ai

s

w 1

(coda)

e

mn
x

/~

,

nu c l e o

x

xx
h
lh

(4)

-

Pode resultar mais clara uma disposi9ao linear
42)

nucleo

periferia

p refixo raiz c ausativo bene- pro n.
fa c tivo de a lvo

adve r- auxili- pessoa indepenbia is
are s
polari- d ente
dependa de
dente

modificador

tema

conjugativo

A maneira mais eficaz de investigar o elemento
verbal e a analise por partes.
43)

EV~

nucleo

periferia

'
A
0 nucleo
verbal desempenha uma fun9ao
semantica
primaria ja que e incorporado do lexico como unidade. A

-

periferia e composta de elementos que, com exce9ao de
certos elementos adverbiais, sao especificados na sintaxe.
44)

nucleo

--+

(prefixos)

45)

tema

~

raiz 1 +raiz 2 +raiz0
tema + /d~/ + tema

tema

(Causativo)

raiz
Os temas mais simples portanto, sao ra{zes simples, geralmente de carater IDOilOSSilabico OU dissiiabico;
ex em p 10 s deste tipo sao I X!:_i/ - I ir 1 e I gala/ - I subir'.
Certas ra1zes adjetivais, porem, mostram uma estrutura
reduplicada, a qual se reduz na presen9a de prefixes:
46)

/toton/- ;

/atod/-

/walalam/- ;

/awalad/-

(preto; tornar preto)
(claro; tornar claro)

I sadxesadxen/ - ; /dasadxed/- (azul; tornar azul)
0 tema, segundo 45) pode ser composto tambem de
duas ou mais ra1zes justapostas que funcionam como uma
so unidade. Combina9ao muito t(pica e:
45

47) {raiz adjetival
}
raiz intransitiva + raiz intransitiva
48)

---+

tema
intransitivo

/wanum-sed/bonito falar = 'falar bem; ser de confian9a 1 •

e

Em tais casos,, a unidade gramatical da seqiiencia
indicada pelo fato do todo poder ser prefixado de maneira
igual as ra{zes simples.
Determinadas combina9oes de raiz + raiz tern ganho
significado especializado nao suscepti'vel de rela~ao imedia ta a seus componentes; compa rem - se por exemplo os
dois significados de /wanum-sed/- em 48).
E, ainda, o tema pode ser integrado por uma justaposi~o mais livre de temas (comumente ral'zes simples)
vinculados pelo elemento -dx~ - , 0 qual por vez e uma forma reduzida do conetivo -dx~gxu, 'atividade simultanea'.
Faceta interessante desta classe de tema complexo
sua marcada instabilidade; as altera9oes de foco mais
insignificantes (v. se9ao 4) obrigam o tema a dividir-se
em suas partes componentes, cada uma das quais termina
em -dxagxu. (Certos temas nominais manifestam uma
instabilidade semelhante. )
se observou em (38-40) a tendencia do elemento
conetivo -dx~- de contrair-se, fundindo-se com elementos
adjacentes.
Percebemos, portanto, uma relac;ao de grau entre
as formas nao-reduzidas de parentesco sintatico e as formas reduzidas e le~icamente presas. Veem-se a seguir
as diversas maneiras de expressar o conceito 'ele fugiu'.

e

Ja

-

49)

i)

/aum-dx~gxu,

sair- e -SR

ih-namwa/
correu ele passado

'saindo, ele correu'
ii) /aum-d~gx, ih-namwa/ 'saindo, ele correu'
iii)

/aum-dx~-ih-namwa/

iv) /aum-bxih-namwa/

'ele saiu e correu'
'ele fugiu'

Segundo os criterios de entona9ao e sufixo referen46

cial, tanto 49) i) quanto 49) ii) se consider aria m duas
clausulas separadas; iii) e iv) seriam uma clausula so,
possuindo iii) um tema flex1vel de · raiz dupla e iv) um tema totalmente fundido de raiz dupla.
Poucos sao OS temas que sofrem a especializa9ao
semantica descrita em 49) iv). As ra1zes t:lpicas da lingua
Mamainde indicam uma ac;ao simples no mundo verdadeiro; sendo complexa tal ac;ao comum, portanto, sua forma
lexica sera uma representac;ao dos diversos elementos
que integram sua composic;ao. Tais elementos costumam
fundir-se da maneira acima referida. Todos eles, contudo, se dividirao com facilidade nos seus componentes se o
'
foco se deslocar do todo as
ac;oes particulares que o compoem. As vezes o elemento conetivo - I dxa/- pode omitir-se tambem, segundo parece, fa cu 1 tat iva men t e; nos
exemplos a seguir' subentende-se que i) a forma basica
da qual derivam as outras.

-

-

e

50)

i) /iuxn- dxagx-u,
y~u
-dx~gx-u,
olhos fechados-e-SR sentar-e-SR
sed-namwa/
falar passado
'ele falava sentado e de olhos fechados'
ii) /iuxn-dxa-y~u-sed-namwa/
iii) /iiixn-y~u-dx~-sed-namwa/
iv) /iiixn-dx~-y~u-dx~-sed-namwa/
v) /iiixn-yau-sed-namwa/
Outros exemplos :

51)

/dxu-dxa-xai/buscar e ir

/dxu-d~i/-

'trazer'

52)

/xai-dxa-niu/ir e voltar

/x~id-niu/ -

'sair por um
tempinho'

53)

I am-dxa-aun I -

I am-dxaun/ -

'errar no tiro'

-

-

atirar e

errar
47

54)

/dxu-dx~-aun/

I dxu-dxaun/- 'ficar de maos
vazias' (depois
de receber o
quinhao)

buscar e errar

Fica tambem comprovada a natureza unitaria das
ra:lzes compostas por dais fatores:
1) 0 tema pode ser prefixado coma unidade sim ples, infl.uindo OS prefiXOS sabre 0 tema inteiro mas nao
podendo existir prefixo algum dentro de tal tema;

e

2) 0 seu Contorno fonologico tfpico de um SO elemento verbal, e nao de dois OU mais deles.
Os elementos causativos facultativos do tema (v.
44)) sao /-h-/, /-duh-/ e /-xn-/; estes mostram 0 estado ou a condic;ao indicados pelo tema:
55)

Ida -a -wanum-h-namwa I
dir agen bonito passado
Prefixos
caus
0 Sistema prefixal (cf. 43))

'ficou bonito'

e Como

segue:

56)

Prefixo --+ (operativo) (referente)

57)

Operativo

--+

(dire9ao) (agentivo)

0 prefixo direcional, Ida - I, indica movimento no
sentido do alvo.
Os prefixos agentivos sao:
/al/ -

(agente nao-especificado)

/i/-

(agente nao-especificado que produz uma
condi9ao)

/wa/- (mao, na qualidade de agente)
/ulh/- (ferramenta na qualidade de agente)
Os prefixos referentes indicam qual a parte corporea, literal ou figurada, atacada ou infl.uenciada; estes
prefixos sao numerosos:
48

58)

Ia

- hjgx - ain - soxuclxa I
agente ref cortar ordem
(mao)

'Cuidado que um agente nao especificado
naO lhe CO rte a maO I
OU 1 Cuidado para nao
COrtar a mao. I

0 nucleo, um todo (cf. 44)) pode definir-se segundo
a sua ocorrencia nos diversos tipos clausais ja enumerados:
intransitivo, transitivo, bitransitivo, equacional,
estativo e descritivo.
Segue uma esposi9ao das regras que regem a peri f e ria (cf. 4 1 ) ) :
~

59)

periferia

(modificador) formas conjugadas

60)

modificador

61)

marcadores de alvo

62)

formas conjugadas --+ pessoa-polaridade
formas de dependencia

63)

formas de dependencia ~ { independente }
dependente

64)

dependente ~ { con~tivo. (af~o tematico)}
nom1nal1za 9ao

65)

independente-+ {(auxiliar) { ?eclarativ? } }
interrogat1vo
imperativo

~

(marcadores de alvo) (adverbiais)
~

(benefactivos) alvo

.....

Os modificadores 60) ocorrem apos tema verbal. Os
marcadores de alvo direto e indireto (beneficiario/benefactivo) ja foram analisados. Existem as seguintes formas:
marcadores de alvo
benefactivo + alvo
66)
1
2
3
1
2
3
gida
gana
ga
Sing
da
xn/na
0
Plural (inc)
galox
lox
Plural ( exc) dalhid xnlhid lhid
Plural (gen) xaida
xaid
xaixn

-

-

-

-

-

(0 h{fen (-} indica a inexistencia de forma competente).
49

Ocorrem· outrossim expansoes expec{ficas das formas acima referidas no sentido de ac;ao reflexiva (ele se
bateu) e recuperac;ao (ele o recebeu de volta dele).
Os adverbiais (cf. 60)) sao morfemas nao-variantes
que modificam o significado do verbo. ~ poss{vel a coocorrencia de mais de um destes elementos.
6 7)

I dxu

- y~xxn-nam wa I
obter novamente realmente ele
modificadores
- gan~h

'ele realmente ganhou outro'
Alguns
dos morfemas que oeorrem em posic;ao ad,..
verbial tem que ver com o sistema total de verifica c;ao;
por exemplo, o "sistema de testemunhas", que indica se o
falante presenciou OU nao 0 acontecimento e serve tam bem para distinguir entre singularidade e pluralidade en tre os ouvintes:
68)

Ouvintes
1

Falante

tJ

1

-yam 3 -

T estemunha 2+

2+
-yam 1

-

-yam4 -

(os numeros superscritos indicam

0

tom)

ha

Semelhantemente,
um sistema que indica grau de
positividade; uma declarac;ao normal leva um morf ema de
positividade zero; um pensamento oral neutro
indicado
pelo modificador -/naum/- e a corroborac;ao do mesmo
por -/yexxn/-.

e

0 sistema de pessoa-polaridade (cf. 69))

e comum

a
todas as formas de dependencia; pode ser resumido assim:
50

69)

Pessoa-ator: sistema pronominal.

(positivo)

1

Pessoa
2

3

Singul ar

-na-

-nu-

0

Plural inclusivo

-hid-

-

-

Exclusivo com 1

-

Numero

Plural

com 2

-dahdanu-

com 3

-dahda-

-

- daxn-na

-

-

-dah-nu
-

-daxn-

-dah-

Plural simples

.
-xa1na-

-xainu-

-xai-

Plural grande

-yauna-

-yaunu-

-yau-

Plural total

-hamna-

-hamnu-

-ham-

-

-

-

-dah-na

-

A polaridade pode ser positiva ou negativa. A forma
negativa se manifesta comumente por um deslocamento de
acento e pelo acrescimo de morf ema com oclusiva glotal,
.....
o qual modifica com freqiiencia o pronome de pessoa-ator: (SPTA = sufixo de pessoa-tempo-aspecto)
70)

dxule
- a- namwa
conseguir - passado - eu- SPTA
'consegui'
dxu

- le

- nx - namwa
conseguir - passado - eu - SPTA
+
neg
'nao consegui'
~

As formas de dependencia (6 2-65) sao marcadas no
EV, mas representam de fa to categorias clausais; as formas dependentes se dao em clausulas dependentes, e as
formas independentes em clausulas da mesma fudole. A
faceta verbal do EV e identica na sua ocorrencia aos marcadores de categoria clausal inde.Pendentes ou dependentes. Tais marcadores de dependencia, porem, sao bastante inconfund!veis.
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As formas independentes sao a declarativa, a interrogativa e a imperativa (cf. 65)). A declarativa e a interrogativa podem ser precedidas facultativamente por um
elemento auxiliar, o qual constitui raiz propria que ocorre
no sistema conjuga tivo em vez do tema verbal. Pelo menos um destes auxiliares, /le/ - ('terminar') pode funcionar tambem no tema e em posi~o auxiliar. Os auxiliares
se distinguem das formas adverbiais pelo fato de admitirem afixos tipo pronominal subjetivo. A semelhan<;a dos
adverbios, pode co-ocorrer
mais de um auxiliar, sendo
......
ainda normativa a existencia de apenas um.
71)

/dxu

- yexxn
- lxa
- lhi
- led
tema
- adv
aux
aux
aux
conseguir realmente provavel- talvez terminar
mente

-namwa/
SPTA
passado
1

com toda a certeza ele realmente o conseguiu'

0 sistema declarativo conjugativo constitui a fusao
de diversos sub-sistemas. Estes sao:
i) Verifica<;ao: Individual ou Coletiva. Este sistema distingue eventos presenciados so pelo falante (e seus colegas) (verifica<;ao individual) dos presenciados, ou suscept1veis de verifica<;ao, por todos os interessados (verifica<;ao coletiva).
ii) Tempo: Este sistema funciona apenas em conjun<;ao
com a verifica<;ao individual, pois todas as formas de verifica<;ao coletiva carecem de tempo verbal.
Existem
quatro tempos fundamentais: um do presente .e tres do
passado: passado proximo (dentro das ultimas 12 horas);
passado medio (de 12 horas a ± 15 anos) e passado remoto
(mais de 15 anos atras). 0 passado medio
forma composta, integrada pelo passado proximo precedido do auxiliar -le-. Outras formas existentes sao: o presente do
subjetivo (sinto em mim que vou correr); o futuro de pro-

e
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babilidade (provavelmente eu va correr) e
sibilidade (possivelmente eu va correr).

0

futuro de pos-

iii) No caso de verifica9ao individual e de formas nao-futuras, funciona ainda outro sistema - o de autenticac;ao.
0 falante deve autenticar obrigatoriamente toda declarac;ao (numa clausula independente), explicando de que ·m aneira ele veio a saber aquilo que afirma: se por observa<;ao visual, provas acusticas, dedu<;ao de evidencia circunstancial, atraves dos comentarios de quern observou
visualmente, ou mediante os comentarios de quern dispoe
de autenticac;ao acustica.
No caso de verifica9ao coletiva, e mantida a diferenciac;ao nominal entre os modos de autenticac;ao visual e
acustica, distinguindo-se diversos parametros de evidencia comum: se, por exemplo, o falante declara alguma
coisa que todo 0 mundo acha obvia; se ele repete alguma
coisa dita ja por outrem; ou se afirma alguma coisa suscetivel de verificac;ao de parte de todos.
Os expoentes destes sistemas diversos - - verificac;ao, tempo e autentica<;ao-- fundem-se, dando como resultado formas em que as partes componentes nao se distinguem com facilidade, nem no EV, nem no EN, nos quais
sao operantes tam b em versoes simplificadas daqueles
sistemas.
No quadro a seguir, 7 2), um !tern ( +) indica que para
determinada categoria de autenticac;ao e tempo existe um
grupo inconfund{vel de sufixos, diferenciados segundo pessoa e numero. Tais paradigm.as nao se mostram completos. em todos os ca sos, pois o significado fundamental de
.
tal ou qual pos1c;ao
pode estar em desacordo com o em prego de certas formas • . Por exemplo, seria ilogica uma
forma como "ouvir da boca de alguem que observou visualmente" no caso da primeira pessoa do verbo "pensar",
pois o resultado seria: 11 Eu sei que pensei porque alguem
que me viu pensar me disse que assim foi".
Um {tern (-) indica falta de serie de sufixos para determinada categoria de autenticac;ao e tempo. Os motivos
sao igualmente plaus{veis: Nao existe forma presente de
"deduzido das circunstancias", ja que um as sun to so pode
ser deduzido se ja existiu ou se realizou no passado.

-

53

De igual maneira, numa sociedade relativamente 1nt irna coma e a Mamainde, as coisas ouvidas e repetidas do
passado remoto sao de conhecirnento geral ; nesta altura,
pois , aparecem as formas de verifica<;ao coletiva :
72)
Tempo
passado passado passado
,
P r e sente
r emot o
pro ximo medio

Autentica9ao
Obser v ado visualm ente

+

+

+

+

Ob s ervado acusticamente

+

+

+

+

+

+

+

+

....

De duzido das c ircuns ta nc ias
Ouv ido de observado r v isual

+

+

+

Ouvido de obs ervado r acu sti c o

+

+

+

73)

Verifica<;ao coletiva
Autentica9ao

E xp e riencia comum
Obvi o

Obse r vado visua l mente

+

Observa do acusti camente;
dedu z ido

+

R epeti c;a o Ve rifi cavel

+

Al em dos sistemas acima referidos, todas as fo rmas independentes possuem morfema final pertencente a
uma serie que expressa OS sentimentos OU disposi<;ao do
falante . Ta is morfemas sao quase parelelos aos sufixos
d e "modo" do EN (v. se<;ao 4) . A segui r se veem estas
formas e seu respectivo significado:

74)

- /wa /

- /wxa/

neutral

- /wi/

- /wxi/

.
c1ta<;oes
e excl ama <;oes

- /wu/

- /wxu/

- /we/

- /wxe/

somb ra de du vida

- /wau/

- /wxau/

humor

- /gxau/
54

-

.....

enfase, gritos

duvida e humor

-/xi/

forte humor ou zombaria

-/gxa/

duvida (dal' que as formas com
este sufixo sejam empr egadas
com significado ligeiramente
interrogativo)

0 sistema interrogativo 65) se assemelha ao decla rativo pelo fato de ocorrerem ral'zes auxiliares. De reduzida serie de morfemas, um indica interroga9ao:
75)

-hxa

neutral , marcador interrogativo normal

- lxa

indl'cio de que o interlocutor pressupoe
resposta positiva ·

- sawxa

ind{cio de duvida da parte do interlocutor
quanto a' corre 9ao da sua pergunta

- saxxa

forte interroga9ao.

-

0 Sistema imperativo (cf. 65)) a inda nao foi plena mente analisado. ~ evidente, contudo, a fun9ao dos seguintes sistemas:

-

i) Incl usivo: Exclusivo - - se a ordem dada a tinge ou nao
o falante (p. ex. : 11 Vamos!")
-

A

ii) Sistema de for<;a e imedia9ao - - relativa importancia
da ordem e rapidez com que deve ser cu mprida
76)

For9a da
ordem

Exclusiva

-

daqui a pouco
A

Incl usiva

Imedia9ao
l ogo

Tenue

+

+

+

Media

+

+

+

Forte

+

+

+

Pe dido

+

-

iii) Numero de falante ouvinte. ~ paral el o ao sis t em a
examinado sob 68), com exce9ao das formas de superfl'cie.
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A seguir se da um exemplo que abrange muitos
componentes potenciais de um EV independente:
77)

aud
- dxu - ga
- na - yox-num-y~xxn
- raiz - ben - alvo - adv-adv-adv
raiz
quebrar - levar - para voce"' - realmente-realmente
- le
- a
- nam
- wi
- aux
- prn - decl
- aspecto
- passado - eu - passado - cita9ao
'Eu o levei para/ de voce, quebrando-o' (cita<;ao)

As formas verbais dependentes (cf. 64)) ocorrem
quando 0 EV e nominalizado OU fica numa clausula dependente (i.e., nao final na senten<;a). Parece haver restri9oes referentes
ocorrencia de sufixos adverbiais nas
formas nominalizadas; de outra maneira, <?S elementos
verbais dependentes manifestam potencialmerite todos os
sistemas verbais manifestados pelos independentes.

a

A nominaliza9ao (cf. 64)) e an a 1 is ad a na se9ao 3
deste estudo.
0 elemento conetivo mencionado em 64) serve para
indicar que o EV ocorre em clausula dependente; estabe,
,
lece tambem uma rela9ao entre esta e as clausulas adja centes.
Na sua forma de superffcie, o conetivo se mostra
semelhante aos sufixos nominais a serem descritos na se.,
.
'
<;ao 3. Al em d1sso, a semelhan<;a do EN, o EV dependente
pode ser marcado por uma serie sufixal referencial (serie
-/dxu/ OU serie -/anxi/). No caso de conetivos, porem,
nao ha op9ao com respeito a qual dos sufixos referenciais
deve ser usado. Pode tambem ficar sem marcador.
Os conetivos cabem em uma de duas classes: os
que tern que ver com continuidade de ator (i.e., se o mesmo ator serve de sujeito ou ator de duas clausulas consecutivas) (das quais ocorrem apenas as formas tipo "alvo"
em senten<;as hipotaticas) e as que dizem respeito a for9a
da contingencia (das quais todas ocorrem em senten9as
hipotaticas). Nas listas parciais de conetivos 78, 79), o
"'
sufixo referencial competente aparece entre parenteses:

-

J
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78) Continuidade de ator

.

Significado

Rela9ao

-

Continuidade de ator
mesmo ator
ator diferente

.

.....

Ac;ao s1multanea e, enquanto - dx~gx(u)
-dox(nxi)
Ac;ao seqliencial depois, entao - kadox(nxi)
-hx!gx(anxi)
Proposito
para
- dx~xn(dx~gx(u) -sihdx~gx(u)

-

....

79) For9a de contingencia

...

...
Contingencia

Significado

Tempo
Contraste
Possibilidade
desagradavel
Possibilidade
Concessao

-

quando
mas
no desagradavel
caso de
se
embora, ainda
que

For<;a de contingencia
...
Tenue
Forte
-sen (dxu)
-sendox (nxi)
-toh (nxi)
-sogxi (dxu)
-kiyamsi (dxu) -koxndx~x (u)
- sidox (nxi)
-naukaxa (dxu)

-

Das diversas fun9oes normalmente desempenhadas
pelos sufixos referenciais nos nominais r ·egulares, os
corretivos parecem desempenhar apenas duas: as de enfase e modo. Indica-se enfase especial pela presen9a do
sufixo referencial; e mudan9as vocalicas indicam modos
diversos, a semelhan9a dos nominais (v. se9ao 4).
3. MORFOLOGIA MAMAIND~:
NAL. A regra recursiva 2) para
2) FN~

EN 1

ELEMENTO NOMIelementos nominais

0
OS

e:

± EN 2 ± ... + ENn

EN1 + na+ EN 2
EN
Esta regra declara que, embora a realiza9ao normal
de FN seja so um EN, sao possl'veis duas outras realiza9oes. A primeira destas ind i ca que varios EN podem
manter entre si uma rela9ao aposicional. ~ esta uma das
caracter1sticas da I{ngua Mamainde: utiliza-se a repeti9ao para controlar a rapidez da introdu9ao de novas infor57

mac;oes, sendo um metodo comum a construc;ao da totalidade atraves de elementos nominais em relac;ao aposicional. Utiliza-se a mesma tecnica no caso do elemento adverbial de superf1cie identica.
80)

ta-anxi, haugx-anxi, ta-anxi, Cabixi-n-ta-anxi •••
la-SR
alhures-SR la-SR
Cabixi -la-SR
'La, em outro lugar, la, no Cabixi••. '

Se uma expansao deste tipo se aplica a dois N diversos dentro da mesma clausula, a mistura dos respectivos
elementos nominais e adverbiais pode ser completa. N este exemplo 0 FN suj e manifesto por qua tro EN mis~ura dos com tres elementos adverbiais, a manifestac;ao de
uma frase adverbial.
I

81)

'La, um aviao, onde mora o Lucio, um pau-aviao,
na sua aldeia antiga, uma caixa-chegando-alto,
uma grande caixa-aviao, chegou ..• '

-

A segunda real i za c;a o, FN ~ EN 1 + /na/+EN 2 ,
abrange o caso de possessivo na lingua Mamainde. Numa
forma mais enfatica e amplamente marcada, os dois FN
se mantem mutuamente distintos; na ausencia, porem, de
marcadores referenciais no primeiro EN, as formas irao
dobrar-se numa so unidade. Tal contrac;ao e paralela as
contrac;oes do tema verbal, analisado sob 49).
82)

i) /hugx-dxu, no -lo -dxu/
arco-SR seu -fio-SR
'o fio do arco'
ii) /hugx a - lo-dxu/
arco seu-fio-SR
'o fio do arco'
A seguir se ve a estrutura do EN:

83)
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EN~

tema (sufixos conjugativos) (sufixos discursivos)
(ordens 2-4)
(ordens 5-7)

84)

Terna --~{tema nominal
verbo +nom.inalizacyoes
(ordem 1)

85)

Terna nominal --~ { raiz
}
raiz + raiz • • . + raiz

A regra 85) indica que, mais uma vez, existe a possibilidade de consideravel expansao dentro do tema. Encontram-se, contudo, poucos exemplos de mais de tres
rafzes, e nas formas compostas, um dos elementos
freqiientemente · sufixo classificatorio (re a 1 men t e uma
raiz) como se ve a seguir.

e

86)

/yagx - wi
- dxu/
porco - dente - SR
(sufixo de classificac;ao)
'uma faca'

0 verbo da regra 84) consiste no mesmo complexo
fundamental a que se podem anexar afixos dependentes ou
independentes. Fica assim inclu:ldo o pronome subjetivo:
87)

/dxu
- n
- sen - dxu/
conseguir - voce - caixa - SR
•A caixa que voce consegue/ conseguiu'

88)

89)

Nominalizac;oes ~ (funcyao) (classificador)
tempo /lugar
(ordem 1)
Funcyao
(ordem la)

- I sogxa/ - e - I si/- marcam a forma nominalizada como
suj eito do verbo nominalizado:
90)

I dxu

- sogxa - i
- dxu/
conseguir - aquele - pres - SR

aquele que consegue'
- /ka/ - marca a forma nominalizada como alvo do verbo
nominalizado:
1

59

91)

92)

93)

/dxu

- ka

'aquele que

e levado'

- i
- dxu/
conseguir - aquele - pres - SR

Classificador - I ~dx/ (ordem lb)
-/ganim/-/ gi/-/ galo/-/ sen/-

'em f orma
1 em f orma
'pontudo')
'em forma
'em forma

I dxu

- sen
- dxu/
conseguir - vasilha - SR

'a vasilha que ele consegue' ou:
serve para conseguir'

de pau'
de bola'
espalhada'
de vasilha'

•••

•

'a vasilha que

(Existe neste ponto um grau de ambigiiidade, pois
nao se especifica se 0 classificador marca a forma nominalizada como sujeito ou como alvo do verbo nominalizado.)
94)

Tempo/Loca9ao ~
ordem 1

95)

/y~u - hen

-/hen/-/ sen/- /ta/ -

'naquela altura'
'neste lugar'
1 naquele lugar'

- dxu/
ser - quando - SR

'no momento em que ele for'
96)

Sufixos conjugativos

~

(plural)
(autentica9ao)
ordem 2 ordem 3

(distancia)
ordem 4
97)

Plural~ /-nx~x-/

98)

/da - yahon - nx~x - dxu/
meu - pai
- s
- SR
'meus pais'

(A ausencia do morfema plural indica nao-especificidade mas nao singularidade.)
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99)

Autenticac;ao-+ {-auha-sihi-

'relatado' }
deduzido 1

1

(A autenticac;ao visual se expressa pela ausencia de
marcador.)
100)

/y§;_u - hen
- sihi
- di
- dxu/
ser - quando - deduzido - remoto - SR
'la quando .ele estava vivo •.• '

101) Distancia ~ -/nu/-

'future'
-./Iex/- 'passado medio'
-/aid/- 'passado remoto'
-/ di/- 'remote'
- /i/ 'presente'

102)

/da
- dxex
- nu
- dxu/
minha - esposa - futuro - SR
'minha futura esposa'

(A ausencia de morfema de dd.s1!ancia incfica nao-especificidade temporal. )
103)

Sufixos discursivos
encial)

104)

Contraste

--+

-/iamx/-/so_x/-/dogx/-

105)

106)

107)

(contraste) (enfase) (refer'forte contraste com outro
nominal'
1 forte contraste com zero'
....
1 tenue contraste com zero'

/mamaimsi
- iamx
.... - g! - anxi/
Mamainde - contraste - enfase - SR
'Os Mamainde, pelo contrario ..• '
....
....
~nfase ~ /iah/
'enfase tenue 1
'enfase
media'
I fill
....
/geux/ 'enfase forte'
/dxai - iah
- anxi/
....
eu - enfase - SR
' quan t o a m1m
. •.•

t
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I dxu/ (etc. ) ,
I anxi/ (etc. ) ,
/ 0/
(etc. )

Referencial

1 08)

Os sufixos referenciais formam a base do presente
estude e sao plenamente analisades na se9ao 4 .
Segue em forma diagramada o sistema de sufixos:
109)

Nominaliza9ae
la

lb

sogxa
Sl

sen
ta

ki

g~dx

-

galo

.•
.•
.•

•

Conjugative
2

-

Discursive

4

3

-

5

7

6

nxax auha nu iamx iah dxu
- sihi lex SOX .
.•
~
ait degx gaux .•
di
anxi
-

.

.•

1

••

hen
sen
ta

,

-

(Nete-se que, ae passe que se apresenta este mate rial maneira de vista panoramica dos sistemas cempetentes, nao censtitui tentativa de se indicarem as restri9oes selecionais aplicaveis . )

a

~ poss1vel a existencia de formas que incorporam

elementos de todas as ordens de afixos:
110) Raiz

Modificado res

la

dxu
- gi-da
- yox
- num - segxa
conseguir - de mim - realmente - um - s
6
5
4
3
- nxax - auha
- lex
- iamx
- ~
- pl
- relatar - passado - constraste - enfase
2

7

- anxa
- SR
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Pelo contrario, as mesmas pessoas que, diz-se,
conseguirem de mim o material ••• 1
~ poss1vel a reverbalizac;ao nas formas nominalizadas; neste caso, esta obrigatoriamente presente o sufixo
1

-dxu-.
111)

a) /na - dxu
- g~dx - nu
- dxu - latawa/
seu - conseguir - pau - futuro - SR - e
I

e

0

paU que ele vai COnseguir 1

b) /na - dxu
- .gadx - nu
- dxu - yuh
seu - conseguir - pau - futuro - SR - seu
- h~gx - anxi I
- como - SR
I

ja que e

0

paU que ele Vai COnseguir • • • I

Bern como o elemento verbal constitui um microcosmo da clausula total, assim tambem o elemento verbal
nominalizado e de fato uma clausula encaixada que funciona ao n!vel de elemento. Ir(amos supor que a estrutura
subjacente de 111) a) fosse como se ve a seguir. (Os numeros empregados mostram a suposta origem dos elementos na forma nominalizada; as formas hipoteticas
aparecem entre colchetes se eliminadas posteriormente. )
Cl
c)

FN

Pred:

/na-dxu-~dx-nu-dxu-latawa/

~12
tema

345

6

afixo

#=Cli/= -/dxu/ -/latawa/
~
5
6
FN
Pred

~
tema
afixo

I

/na-~dx-(dxu)/

seu pau
1
3
1

SR

/dxu-/ -/dxen/ -(latawa)
conseguir futuro ele
3
4

e

ele vai conseguir o pau dele'
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(Como ja se referiu, a fun<;ao do sufixo referencial - /dxu/
neste caso nao esta bem clara. )
5
Prossigamos agora a um exemplo mais complexo:
112)

a) 'o grupo antigo que (segundo deduzo, existia) e
que eU OaO Vi. I

Admite-se a existencia de dois encaixamentos sucessivos. O primeiro destes pressupoe uma clausula como 'eu deduzo que havia gente no passado remoto'. Tal
clausula esta encaixada na qualidade de objeto da clausula
seguinte: 1 0 povo antigo que eu deduzo vivia no passado
remoto ..• eu nao vi. I (Note-se a maneira em que 0 sufixo - sihi - prolonga a forma deduzida do verbo original. )
Esta depois re-encaixada pela substitui<;ao de 1povo' por
'grupo' e assim se torna: 'o grupo antigo que (segundo
deduzo existia) e que eu nao vi. f
I

b)
FN

Fred

I eu - nx - ta
ver

eu
nao

1

2

-

- sihi
- di
- dxu/
grupo deduzido - remoto - SR
3

~

5

6

#=CI=#=

FN

I

I (nagayanx)-sihi
povo
3
/

Pr ed.

I

-di
-(dxu~ eu nx_ -(namwa) I
deduzido-remoto-SR l ver-eu nao-passa do
4
5
l 1
2
I
1
: Nao vi o povo anti go
l que deduzo existia. '

=#=CI=ll=

FN~ Pred.
/(naga~nx)

gente
3

yau -ndxawxa I
viver deduzido, passado remoto
4
5

-

'Deduzo que havia gente no passado remoto.'
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113) Um ultimo exemplo de interesse se encontra na forma

a) /na - yain
- dxexn - dxax
- we
.... - ka
seu - comer - querer - conetivo - por - um
1
-

2

.

1

3

4

5

6

dxu/

- pres - SR
7
8
1

a coisa que ele colocou e quer comer ••• 1

Admitem- se aqui duas clausulas subjacentes que sofrem identica nominaliza<;ao e estao ligadas.
b)
Cl 1- - - - -

/

Cl 2- - - - -

Pred

Pred

FN
/na -yain -dx~xn -ka -i/ seu-corner-querer-urn-pres
1
2
3
6
7

conetivo

'a coisa que ele quer corner'

, l

#=Cl=#=

FN -------------pred
/na- (yainsi)-yain-dx~xn-(latawa) I
sua comida -corn er-querer-( ele)
1
6
2
3
1

ele quer corner a comida dele 1

Ina -we-ka - i I
seu -por-urn -pres
1
5
6
7
A

'a coisa que ele poe'

\

=#=Cl=#=
~

FN
pred
I na-(yainsi) we-(latawa )I
sua-comida por1
6
5
'ele coloca a comida dele'

Calculamos, pois, que nas formas nominais,
i) Os sufixos conjugativos sao comparaveis aos que 1r1am
aparecer no elemento verbal de uma clausula independente. (p. ex., - I sihi/ - em 112) tern as suas origens na serie de sufixos -/ndxawxa/ ).
ii) Os afixos tema-formantes (p. ex. I -ka-, -ta-sogxa-/)
tern as suas origens num elemento nominal cancelado.
Compare-sea subs tit u i 9a o de /nagayanx/ em 112) por
-/ta/-, oua de /yainsi/ emll3) por -/ka/-.
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iii) Os elementos nominalizantes nos verbos (ordem 1)
marcam a mudan9a de um el emento nucl ear (EV) para
elemento periferico (EN) ; mas os verbos nominal izados
devem considerar- se derivados mediante clausulas encai xadas.
iv) Os substantivos e verbos nominalizados compartilham
identicos s i stemas de afixa9ao con jugativa e di scursiva.
4. SUFIXOS REFERENC IAIS. Nos estudos preliminares
da l ingua Mamainde, tor nou - se evi dente que todas as for mas nominais , bem como todos OS conetiVOS verbai s, sao
mar cados facultativamente por um sufixo de uma serie,
cujo signifi cado e fun9ao sao quase indefinf veis. (Todos
estes ocorrem na Ordem 7 , veja Quadr o 1 09)) .
Os sufixos podem ser agr upados em grupos OU se ries base a) do seu elemento vocalico, e b) da presen9a
d e el emento con sonantal - I dx/ - , - I anx/ - ou nul o. Segue
um quadr o compl eto <las referidas formas: (as que apare cem entre par .....enteses se dao apenas em conetivos) .

a

-

1 14)

-dxu
- dxi
- dxa
-dxe
-dxau

- (anxu)
- anxi
- anxa
- anxe__,
- anxau

-

- (u)
r"

-1

-a
-e
- au

-

---

e

A fun9ao destes sufixos nao
de indi car rel a9oes
sintaticas, como as de ator ou al vo . Ha, contudo,, indfcio
de que a seri e - /dxu/ - e mais i ndef i n i da que a seri e
- Ianxi I,, e que por is so uma especie geral de animal, ou
um animal nao -particular' seria indi cado por um membr o
da serie - I dxu/, ao passo que um animal espec1fi co l evar ia sufixo da serie - I anxi / . Esta h ipotese contudo, e
inadequada como expl ica9ao de todos os exempl os ocorridos em materiais textuai s .
Existem tambem indf cios de que funciona uma dis tin9ao tema - rema: OS elementos tematicos sao marcados
mai s freqiientemente pel a ser ie - I anxi / do que pela seri e
- I dxu/ . (Cf. F irbas)
Torna - se tambem aparente que o contraste entr e a
I
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sufixa9ao V 0Ca1 i Ca OU nula, por Uffi lade, e as series
- I anxi/ ou - I dxu/, pelo outro, tern que ver com a apresenta9ao de nova informa9ao; no estudo do discurso Mamainde elaborado por Kingston ficou demonstrado que os
{tens que introduzem novas e importantes informa9oes sao
geralmente marcados pela serie - I dxu/, aqueles de im portante informa9ao repetida, pela serie - I anxi/ e aqueles de informa9ao pOUCO importante OU pela serie VOCalica
OU sem marcador. Esta hipotese, tambem, nao e totalmente satisfatoria, pois admite que um narrador possa
com freqliencia super que uma informa9ao hem conhecida,
embora nao mencionada anteriormente no discurso, nao
seja "nova", introduzindo a mesma portanto com a serie
- I anxi/ em vez de -/ dxu/.
Surge mais um problema quando as mesmas series
de sufixos aparecem em conetivos; nos conetivos mais comuns se dao no case de discurso enfatico; nos conetivos
.....
menos comuns ocorrem com freqi.iencia. Aplicando-se o
conceito de enfase, portanto, aos sufixos referenciais come grupo, torna-se evidente que a serie -/anxi/
usada
mais em situac;oes enfaticas que a serie -/ dxu/, e que,
dentre os dois gr up o s, as formas em -/a/ (-/anxa/,
- I dxa/ > sao usadas mais freqilentemente em ambientes
altamente enfaticos.

e

Estas duas ultimas considerac;oes se juntam para
indicar um sistema pelo qual, no discurso Mamainde, os
participantes (a tores numa narrativa), aderec;os (ambiente f1sico ou objetos inanimados) e outras relac;oes (tempo,
distancia, lugar, etc. ) sao marcados com respeito
sua
relativa importancia em dado memento no discurso. Os
participantes de maier relevo - -i. e. , personagens principais, herois, bandidos-- sao marcados mais consistentemente pela serie - I anxi/ ; OS participantes secundarios OU
aderec;os (mais ou menos incidentais na historia) levam
sufixos das series - I dxu/ OU vocalica. 0 quadro poe este
fato em relevo. (Determinados morfemas, tem-se notado, sao especfficos na serie em que co-ocorrem; p. ex. ,
/ni/- 'neste sentido' e /haugx/ - 'alhures' vem seguidos
sempre de -anxi).

a
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0 estudo destes diversos fatores, relacionados entre
si, revela que nao ha uma so resposta ao mesmo tempo
facil e adequada; pelo contrario, a escolha de serie e variante a serem usadas em determinado caso depende de
varias escolhas menores na area de oposic;oes distintas,
mas interrelacionadas, e de um sistema de modos. Segue
um elenco das referidas areas:
Informa<;ao. Este fator determina a escolha, em
qualquer momento de uma narrativa, entre a introduc;ao de
uma forma (seja a modo de informac;ao nova ou ja referida, ou para fins de esclarecimento) e a supressao damesma.
+ informac;ao: aparece uma forma na estrutura de
superf:lcie.
.
- informac;ao: nenhuma forma aparece na estrutura
de superf1cie.
1)

-

Os fatores assim relacionados desempenham papel
importante na existencia OU nao de uma forma:-. - lnformac;ao indica a) que a referida forma ja nao figura no discurso, ou b) que a forma e tematica, no qual caso esta
marcada de maneira impl1cita ou expl:lcita no sistema
pronominal do verbo.
2) Referencia. Este fa tor 1) define se determinada
forma constitui :ltem de informac;ao relativamente importante OU nao; e ii) determina, se importante, qual a base
da sua importancia.
A

•

+ referenc1a:

as formas com + referenc1a sao marcadas pelas series - I dxu/ OU - I anxi/,
segundo for determinado pelos sub-sistemas referenciais.
A

•

A

-

-

-

- referencia: as formas com -referencia nao sao
marcadas por estas series mas podem levar um afixo do sistema de
modos.
As formas com -referencia sao marcadas, portanto,
como tematicas.
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115)

a) hugx
dxu
- namwa
espingarda conseguir - ele passado
tema
rema
'ele conseguiu uma espingarda' (-referencia)

e

b) hugx
- dxu dxu
- namwa
espingarda SR conseguir - ele passado
rema
tema
.....

'foi uma espingarda que ele conseguiu' (+ refe rencia)
Se um Mamainde deseja introduzir dois ou mais
{tens de informac;ao, na qualidade de IlOVOS OU rematiCOS,
empregam-se normalmente sistemas de repeti 9oes dando
como resultado geral a presen c;a em cada clausula de um
elemento de informa9ao nova.
116)

/Dxunamwa.
Ele conseguiu(-a).
(rematico)

Hugxdxu
dxunamwa.
Uma espingarda ele conseguiu.
(rematico)
(tematico)

Haianxi
dxunamwa. I
Ele
ele conseguiu-a.
(rematico) (tematico)
Em geral, a perspectiva da fala (Danes, p. 134) em
l:lngua Ma mainde nao se consegue atraves de uma divisao
bipartida da sentenc;a , com elemento tematico inicial, senao mediante 0 emprego de sufixos referenciais.
A ausencia absoluta de sufixo referencial OU de forma nominal e sinal de tratamento tematico ; a presen c;a do
sufixo referencial e sinal de forma rematica. Por este
motivo' a ausencia de forma nominal na forma m{nima da
clausula, a FV, indica a rematicidade do elemento verbal.
A escolha entre quais das duas series de sufixo referencial, - I dxu/ ou - I anxi/ ira apa recer na qualidade de
exponente. d!1- + refer~nci~, base~a-s e el11 uma ou m~is das
tres opos19oes de mutua 1ntera 9ao: a enfase, a anafora e
a exatidao. Parece nao haver ordem entre estas tres; se
uma ou mais delas possui + caracter1stica, a referencia
sera exposta pela serie - I anxi/. Se nenhuma delas possui
+ caracter1stica, a referencia sera exp 0 st a pela serie
-/dxu/.
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A

-

,

•

...,

,...

As tres oposi9oe s de mutua intera c;ao sao:
i) ~nfase: As forma s com + enfase costumam ser
r ealizadas por - I anxi/ ; as com - enfase,, por - I dxu I.
ii) Anafora: As formas com + anafora costumam
ser marcadas por -/ anxi/; as com - anafora,, por - / dxu / .
iii) Exatidao: As formas com + exatidao levam sufixo - I anxi/ com ma is freq ii enc i a que as formas com
- exatidao.
Estas sub-oposic;oes referenciais,, pois parecem colaborar entre si sem ordem espec1fica . Na pratica,, exis tem nove situac;oes diversas que,, por motivos exemplificados no quadro a seguir 117), produzem uma o u outra das
series - / dxu/ OU - I anxi / .
No quadro que segue ,, P = p e rsonagens primarias;
S = personagens secundarias e adere c;os. C <;>nforme este
US O , as 11 personage ns primarias 11 sao OS atores princi pai s
da na rrativa (p. ex. , heroi, bandido, etc.) . As persona gens secundarias sao a tores incidentais no discurso, e 0
termo "aderec;o" se refere ao cenario (p . ex.; ambiente
geografico) ou aos objetos inanimados usados ou m en cionados p elas pe rsonagens. 0 signo + ou - indica que det erminada oposi 9ao e especificamente positiva OU negativa; e
0 ponto (. ) indica que a referida oposic;ao pa r e ce nao fun .....
cionar naquel e ca so. 0 signo ( +) ou (- ) entre pa rente ses
significa o provavel grau de + ou - de determinado sis tem a , existindo ainda na analise um elemento de duvida.
117)

1 Ocasiao no discur so

1 lntrodU<;ao nor mal par a P, S.
2 Seq iiencia nor mal pa r a S;

Ana- Exa - t n- F orm a s de
fora t idao fas e superf1cie
r e sulta nte s

-

( -)

.

-

- dxu
- dxu

.

-

.

- dxu

+
+
+
+

+

+

.

.

OU

3 Deg rada9a o contra stiva de P .
4 R eferencia a uma classe geral
em vez de um objeto e spec1fi co ;
OU

5 Referencia nao esp ec1fica a P .
6 Seq uencia normal para P .
7 Seqiiencia normal para S.
8 Introdu <_;ao anafori ca P, s.
9 lntrodu9ao contrastiva P , s.
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+
+
( +)

.
(+)
+

- an xi
- anxi
- anxi
- anxi

Utiliza-se em raras ocasioes a degrada9ao contras tiva de P(3) para indicar que um participante primario nao
focal naquele momento da narrativa.
Semelhantemente, a referencia nao-espec1fica a P(5)
e usada para indi car generalidade dentro de uma classe.
Num texto, por exemplo, cujo heroi era paje, o tal heroi
em determinado momento se alia a um grupo de pajes.
Nesta altura o grupo e marcado por -/ dxu/, (se hem que o
heroi e membro do grupo) para ilustrar que neste momenta nao se deve especificar 0 heroi.
Ja foi mencionada a introdu9ao anaforica a P ou S
(8) : o falante pressupoe que seu ouvinte tenha conheci mentos previos nao apresentados anteriormente no dis curso.
A introduc;ao contrastiva (9) emprega-se geralmente
.....
.
para por
em relevo a apar19ao
de uma personagem especial .
Do quadro 1 17) e poss1vel elaborar um <iuadro mais
geral, empregando-se o conceito de 11 importancia 11 para
abranger as oposi9oes "exat1dao" e "enfase" . Tal quadro
indica a interrelac;ao entre importancia e referencia anaforica.

e

-

-
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"
+ referencia anaforica

- referencia anaforica

•

._

A

.....

.

Importanc1a
Baixa Normal Alta
-dxu

-

tJ

.

-anx1
-dxu

-anxa
-anxi

Pode se ver que o complexo geral de sistemas e al ,
'
tamente sens1vel
as
menores altera9oes de ponto de vista,
especialmente no que diz respeito aquilo que 0 falante supoe que seus ouvintes saibam OU lembrem. Assim e que
as formas nominais nos discursos sao freqiientemente introduzidas com uma serie referencial e posteriormente
ajustadas a outra atraves da formula de repeti9ao a medida que o narrador repensa conscientemente as relac;oes do
ca so.
Nao surpreende descobrir que certos morfemas sao
espec{ficos com respeito ao sufixo referencial que os deve

-
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seguir, ou exibem uma marcada preferencia por um ou
outro deles. Por exemplo, /dxai/- 'eu' e -/nu/- 'futuro'
costumam levar a serie -/dxu/. No caso de /dxai/-, OS
Mamainde nao gostam de chamar aten9ao a si ~esmos;
por isso o falante usa formas menos enfaticas, menos importantes, quando se refere a si mesmo, e formas mais
enfaticas quando se refere a outras pessoas. De igual
maneira, nenhum dos Mamainde se atreve a vaticinar, sobre 0 futuro, e por is so e costume escolher a caracteri'stica de - exa tidao para - I nu I - .
~emelhantemente, seria quase impossi'vel acrescentar os sufixos - I dxu/ apos afixos de ordem 5 e 6, como
por exemplo -/ iamx/ - , -/ sox/-, -I dox/ - , e -/ g2:_ux/ - ,
-lg]:_/-, uma
vez que estes indicam respectivamente con....
traste e enfase.
A colec;ao completa de material textual
base do
qual se deduzem as referidas oposic;oes soma umas 6000
clausulas. Este material abrange textos de diversos nar radores. Cada um .destes emprega os sufixos referenciais
de um modo um pouco diferente dos outros; o quadro a
seguir proporciona uma ideia aproximada do uso relativo
das tres series principais em discursos t!picos de maior
extensao.

-
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Participantes:
Participantes primarios
Participantes secundarios
Adere9os
Total

Sele9oes referenciais
+ referencia

-anxi

-dxu

69 o/o
35 %
32 %
42 %

10%
33%
41 %
30o/o

.....

.

- referenc1a
21%
32 %
27 %
28 o/o

Ve-se que uma media de aproximadamente 70% de
todas as formas nominais leva ind1cio de + referencia.
- I dxu/ e - I anxi/ ocorrem em re 1 a 9 a o mais ou menos
equivalente no caso de aderec;os e participantes secundarios, ao passo que - I anxi/ ultrapassa - I dxu/ por uma relac;ao de 7 a 1 entre os participantes primarios.
Do estudo do mesmo texto, observa-se que o perso72

e

nagem principal
introduzido pela primeira vez com 0
sufixo -/ dxu/, mas que em todas as referencias subseqlientes e marcado por - I anxi/ (7 5 o/o dos casos) ou ocorre
sem marcador (25o/o dos casos).
As expressoes nominais referentes a personagens
que nao sejam 0 heroi OU protagonista, mantem 0 sufixo
-/dxu/ apos sua introdu9ao em 30 % dos casos, adotam
-/anxi/ em 30 %, e ocorrem em 40% sem marcador.
Este fato exemplifica a diferenc;a em importancia
entre as duas classes fundamentais atraves da diminui9ao
do USO de -/anxi/ nas OCOrrencias subseqi.ientes de . nominal secundario. Note-se outrossim o aumento de formas
com (- referencia): 25 % no ca so do heroi e 4 O% no dos
personagens secundarios.
Na cole9ao completa de textos estudados, ha uns
poucos exemplos em que
imposs1vel decifrar quais das
sub-oposi9oes referenciais determinam a escolha de sufixo referencial. Nestes casos, parece-nos que a gramatica deve resolver a duvida. Elaborou-f:!e, pois, uma explica9ao que funciona satisfatoriamente na maioria dos casos, aplicando-se portanto aqueles casos que carecem de
indica9oes externas.

e

,
3) 0 sistema de modo. 0 sistema de mo do funciona
independentemente das oposi9oes acima referidas. Indica
as emo9oes e rea9oe_s do falante perante o seu assunto. O
modo se expressa atraves dos elementos vocalicos das
series referenciais: (v. p. 66) para 0 elenco completo
destes.
As formas neutrais, no que diz respeito a modo, sao
- I dxu./ e -I anxi/ naquelas series, e ausencia de marcador
no caso de - referencia.
As formas com -/a/(-/a/, -/dxa/, -/anxa/) indicam
enfase de modo. Esta faceta independe da oposi9ao "enfase" antes referida, a qual se refere natureza enfatica da
forma dentro do discurso em vez da atitude do narrador
perante aquela forma. ti: portanto poss1vel que uma forma
possua (- referencia) mas receba a enfase de modo indicada por -/a/.

a
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As formas com -/ e/ expressam suave humor, incerteza ou intensidade.
As formas com - I I sugerem imperfei9ao; aparecem de preferencia em listas, trechos medidativos, ou
para fins humor1sticos.
As formas com - I ii, - I ii indicam imperfei9ao. A
forma (- referencia) -/i/ utilizada quase que exclusivamente em listas. - / dxi/ e muito infrequente; - I anxi/,
forma neutral na sua propria serie, nao pode ser usada
em palavras isoladas.
As formas com -u tern conota9ao ainda nao identificada.
A sele9ao geral de oposi9oes pode ser diagram.ada
da seguinte maneira: (N indica forma nominal):

au

e

120)
INFORMA<;AO

-/~+
Nenhuma forma
REFER~NCIA
realizada na
estrutura de
superfl'cie

+

A forma nominal esta
presente n a estrutura de
superfl'cie, com series
de afixos a serem determinadas par categorias
referenciais

zada, mas
so com sufixos de modo.

"

SISTEMA DE MODO

CATEGORIAS REFER E NCIAIS

+

+

N-~

N-a
N-[

N-e

N-au

SISTEMA DE MODO

(N-u)

+
N-dxu

N-dxa
N-dxi
N-dxau

N-dxe

u sando - I a/

SISTEMA DE MODO
+

N-anxi

N-anxa
N-anxe
N-anxau
(N-anxu)

'enfase' como representante dos sufixos (+ modo) e o tema /hugx/- 'arco', podemos resumir o
significado aproximado de tudas as form.as poss1veis da
seguinte maneira:
74

121)

/hugx-0 I

arco' J a tera sido mencionado anteriormente mas
introduzido nesta altura
para provaveis fins de repetic;ao, ou para
esclarecer uma rela9ao de ator-alvo. Em
caso de ocorrencia inicial,
marcado como elemento nao-importante no discurso,
I0

e

e

/hugx-a/ Como acima explicado, mas com maior
enfase da parte do falante.
A

/hugx-dxu/

1) Forma falada isoladamente.

2) Forma nova no discurso; e impossi'vel nesta altura determinar sua
relativa importancia.
3) Embora nao nova na narrativa,
de
importancia secundaria.
4) Embora de importancia central em
OUtro mom en to
nesta altura muito sem importancia.
5) 0 narrador se mostra deliberada'·
mente nao-espec1f1co
com respeito
ao arco.
A

e

A

I

e

-

/hugx-dxa/

Variante do anterior determinada par
modo. U sada geralmente num sentido
altamente contrastivo: (um arco -- nao
uma flecha)

/hugx-anxi/ 1) 0 mesmo arco mencionado anteriormente. ~ prova velmente (mas
nao necessariamente) cent r a 1 na
narrativa.
2) Se
menc;ao inicial de "arco" no
discurso, tal forma indica introduc;ao enfatica.
3) Embora o "arco" seja elemento no.
vo no d1scurso,
nao e nova na ex"
periencia
do ouvinte, o qual sabe
instintivamente a que area se refere.
4) Um arco espec{fico, em contraste
,
com um area nao-espec1fico.

e

-

~

-

75

.

.....

/hugx-anxa/ Forma -anx1 com enfase especial, reservada comumente para uso exclusivo
de participantes principais.
Os afixos referenciais em conetivos nao exibem a
mesma sele9ao que os destinados a nominais, pois cada
conetivo espec1fico no que diz respeito ao sufixo referencial que admite (cf. 78, 79)).
A es co 1 ha nesse ca so fica entre ( + referencia),
(- referencia) e modo. Os conetivos com (- referencia)
.,
.sao tematicos,
ou, pelo menos, nao-rematicos.
Nos conetivos marcados referencialmente, e 0 elemento conetivo (e nao 0 elemento verbal) que leva marcador rematico.
A diferen9a, portanto, entre

e

-
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a) /xai-a-kadox/
ir eu depois
conetivo

'depois que eu fui ..• '

e b) /xai - a - kadox - anxi/
ir - eu -depois - SR

e

'foi entao que eu fui ... '

contraste entre a rematicidade do conetivo do segundo
exemplo e o do primeiro.
As altera9oes de modo sao marcadas, como no caso
do elemento nominal.
0

AP~NDICE

Texto Mamainde ilustrativQ do uso de sufixos referenciais em discursos. (Os numeros entre parenteses se
referem notas. )

a

- kadox
.••. sed
- con (1)
Vb
disse ele - entao

naimxn - kadox,

dx.2,
- dx_!
- kadox,
Vb
Vb
con (1)
morrer - deitar - entao
eu
- ndxawxa.
Vb
- afixo
Viu ele - passado
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-

Vb,
so

con.(1)
- entao

-

halo
- na
Nn (2)
Nn
sertao - grande

-

on<; - anxa, yana - anxa
Nn
SR (3) Nn
SR (3)
onc;a -

Depois de dizer isso, pois, ele se deitou, morrendo, no
. aquela on9a.
sertao, quando viu

-

eu - kadox,
Vb -wn
ver - entao

-

wi
- loxn - dxen - la ta wi
Vb
- prn - aux
- afixo (4)
comer - nos - quase - ele esta

n
- imdxawxa.
Vb
- afixo
fazer ele - passado
Entao ele disse, "Ela nos vai comer!"
Wi

- loxn - dxen - lxan
- dawxi
Vb
- prn - aux
aux
afixo (4)
comer - nos - quase - provavelmente - ele esta

-

- kadox hai - anxi, waxnim - sogxa - auha - anxa
SR (5) Vb
nomlzr afixo SR (6)
Vb - con (1) Nn
- pessoa - mesma
fazer entao este

n

'

he
- ndxawxa
Vb
- afixo
falou ele - passado
Havendo dito, "Ela nos vai comer provavelmente." esta
pessoa, o mesmo paje de quern lhes falei antes, falou.
hed - kadox yana - anxi
wj
- da - dxaxhimwi
Vb
con
Nn
SR (7) Vb
- prn neg imper (4)
falar - entao on9a
comer - me nao
Ele falou alto:

11

0n9a! Nao me coma!

yaud - simwi
Haugx - anxi
Nn
SR (8)
Vb
imper (4)
em
outro lugar esteja

Va morar em outro lugar!
NagaY_!xn wi
- ·da - dxen - hawi
n
- imdxawxa
Nn (9)
Vb
- prn - aux - afixo (4) Vb
- afixo
gente
comer .me
ira
(acho)
fez ele - passado.

-

Gente vai me comer, eu acho!" ·ele disse.
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na
- IDtl'gx
yana - anxa
wanum - se
- ndxawxa
Vb
- con (10) Nn - SR (11) Vb
Vb
afixo
fazer - assim
onc;a bonita - falar_ele - passado
wanum - se
- ndxawxa
Vb
Vb
afixo
bonita - falar ele - passado
E assim foi que a onc;a estava disposta a fazer isto.
estava disposta a isso.

Ela

- kadox - anxi

naimxn - kadox - anxi
waxnim
Vb
- con - SR (12) Vb
con
SR (12) Vb
,
fazer - entao
- entao
so

N

-

waxnim - ta
- anxi
- anxa wenn
- ta
_nmlzr SR (14)
nmlzr SR (6) Nn (13) Vb
.,
grupo
entao
paJe
grupo

-

- dxa
- ndxawxa.
dxo
Vb
afixo
Vb
morrer; deitar - ele - passado

,

Born, depois dis so, entao o grupo de pajes, aqueles que
eram pajes naquele tempo, estavam deitados, morrendo,
doentes.

-

Dxo
- .dxa
- ndxawxa.
Vb
Vb
afixo
morrer - deitar - ele - passado

-

Doentes, morrendo.

-

- a
waxnim - ta
Wenn waxnim - ta
- sihi
Nn (13) Vb
nmlzr SR (15) Vb
nmlzr afixo
.,
.,
entao
paJe
grupo
paJe
grupo

-

-

- di
- anxi
dxo
- dxa
- ndxawxa.
afixo
SR (16) Vb
Vb
afixo
- deduziu - distante morrer - deitar - ele - passado

-

Entao o grupo de pajes, os pajes velhos daquele tempo,
estavam deitados, doe~tes, morrendo.
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Taxwen xain
Nn (17) Vb
.
selva
ir

kadox taxwen xa 1n - kadox dxo
con (1) Nn (1 7) Vb
con (1) Vb
.
entao selva
ir
- e ntao m orre r

-

-

dxa
ka dox lida - dxagx-u
con (18)
con (1) Vb
Vb
- entao s a ir um pouco deitar

-

-

- ndxa wxa .
a fixo
e l e - passado

Fora m embora para a selva; foram embor a para a selva,
e, ao sairem, ficaram doentes e de ita ram .

NOTA
1.
0 autor que col heu os dados em var ias v iagens ao campo entre 1 96 5 e
1 973 sob auspl'cios do Summer Institute of Linguisti cs, em fun9ao dos convenios cel ebrados com o Museu Nacional do R io · de Janeiro e o Min isterio do
Interior - Funda9ao do !ndio , agr adece a estas orga;s. Agradece outross im
o Prof. M. Gar man, da Universidade de Reading para suas sugestoes valio sas ao l on go da prepara9ao do presente trabalho.
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NOTAS AO APENDIC"'E

Este trech o
175-200.

e da

fita 7 : Luciano:

"Na ~.rativas sohre Pajes " , linha s

(1) 0..... conetivo fica na for ma n eut ral , scm s ufixo referencial.
d esl oca a enfase para o elemen to v erbal em vcz do el emento conetivo.

Ist o

I

( 2) 0 sertao nao foi men c ionado antcriormcntc n est e t exto . A auscn cia da flexao esperada, -dxu, i ndica quc 0 sertao e elcm e nto nao - focal na
narrativa .

e

(3) Em contraste com (2),
csta a primeira mcn<;ao da On Ga e leva a
forma de enfasc maxima . Isto pode significa r que o narrador sabia que todos os seus ouvintes esperavam a introdu 9ao da on~a neste momcnto; mais
plausl'vel , contudo,
a suposic,:ao de que e la scja apresentada dramaticamente como partici pante importante (e perigosa! ).
A repeti 9ao de "on9a" atraves do USO de varias formas,
caracter1stica comum da l ingua.

e

e

(4) -/wi /- e -/nxi/ - i ndicam a fala direta .

e,

como nos sugcre o paralelismo, o pajc, figura central da
(5) " Este"
narrativa quc
foi mencionado varias vezes anteriorrnen te. -/anxi /
a
forma normal.

ja

e
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(6) A forma de enfa se especial c comum no caso de figuras centrais,
especialmente quando outros afixos (p. ex., -/auha/-) sao acrescentados no
sentido de igualar o ator com um ator ja mencionado.
(7)

Forma anaforica normal , uma vez introduzida a on9a.

(8)

/haugx/ - vem sempre seguido de - I anxi/ ; nun ca - I dxu I.

A Ausencia de sufixo referencial neste caso indica que, embora
seja essencial a presen9a de uma forma de "gente 11 para evitar confusoes,
nao constitui informa9ao importante. Nao importa a identidade da gente; so
importa que nao sejam on9as!
(9)

(10) A forma mais com um deste conetivo leva sufixo refer enc i a 1
- I anxu I, o qual parece especffico neste morfema, rel:lquia ta 1 v e z de um
morfema antigamente comum. Tambem ocorre freqilentemente com -/anxi/
ou -/anxa/.
....
(11) A on9a continua levando marcador de importancia.
(12) Aqui o conetivo leva sufixo referencial, ind:lcio de enfase consci ente.
(13) /Wenn /

e tipicamente nao-afixado no tempo passado.

(14) A forma esperada; cf. nota (5).
(15) A forma -a indica vacila9ao.
(16) A forma esperada; cf. nota (5).

V. uso dos sufixos -/sihi/- e

-I di/- no sentido de re-.estabelecer a narrativa na sua moldura histori ca .
(17) A selva bem como o sertao (2) e de relativamente pouca importancia. As FN locativas-adverbia is carecem frequentemente de sufixo referen c ial.

e

(18) 0 sufixo -u
de importancia d esconhecida; cf. (10), com
bem pode haver a ssocia9ao.

0

qual
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