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APRESENTAÇÃO

Este terceiro e último tomo da série A Fala Tukano dos Ye 'pã-masa é um
método pedagógico de aprendizagem da língua ye'pâ-masa com gravação. Completa os tomos I e II da série (gramática e dicionário) e destina-se a todos os que
desejam aprender este idioma. Consta de:
a) um guia de pronúncia,
b) um guia de conver sação,
c) a correção dos exercícios e ditados.
d) um resumo gramatical.
Neste curso, o aluno adquire os conhecimentos gramaticais e o vocabulário aos poucos, até conseguir falar corretamente a língua ye'pâ-masa. As gravações contêm as listas de palavras e os ditados do guia de pronúncia assim
como todos os textos do guia de conversação. No en1anto, sem um esforço
pessoal e contínuo, esta iniciação ficará letra morta. Por isso, desejamos repetir aqui alguns conselhos metodológicos aos que vão aprender a língua:
• O aluno estudará atentamente o guia de pronúncia. No intuito de se
familiarizar com o sistema tonal e alguns sons dificeis, deverá repetir as listas
de palavras e os ditados gravados nas fitas, treinando também com os melhores
infonnantes a pronúncia de cada palavra. Escutar cuidadosamente e escrever o
que se ouve é o melhor método para treinar o ouvido. Este guia de pronúncia
deve ser estudado longa e seriamente.
• No guia de conver sação, cada lição contém as partes seguintes:
um texto (dialogo ou narração), que dividimos cm enunciados de
três linhas cada um: o discurso ye 'pâ-masa segmentado em morfemas,
a tradução de cada um destes morfemas e a tradução em português.
notas gramaticais.
- uma lista de vocábulos básicos.
- um exercício sobre as dificuldades gramaticais e lexicais da lição.
• O texto deve ser estudado da maneira seguinte:
a) leitura do texto em português.
b) depois de escutar a gravação, leitura do texto cm yc'pâ-masa, enunciado por enunciado.
e) sem olhar para o texto, nova audição da fita.
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d) nova leitura do texto em ye'pâ-masa, em voz alta, primeiro acompanhando a fita e depois, sozinho, pensando no sentido de cada
palavra e verificando na linha intermediária quando tiver dúvida.
e) tradução do português para o ye'pâ-masa.
Caso não tiver conseguido as fitas, o aluno deverá repetir o texto, enunciado por enunciado, com um ajudante que não tenha medo de corrigir.
Sem este constante esforço de ir praticando, logo no início, o que se
aprende, escutando e repetindo, o aluno corre o risco de perder a parte prática e
essencial a todo aprendiLapem.
• As notas gramaticais apresentam gradualmente as dificuldades e a
estrutura gramatical da língua. Tentamos utilizar tennos gramaticais compreendidos por todos. No entanto, o aluno deverá se esforçar para entender os
novos conceitos. Os exercíc ios medem o domínio progressivo desta estrutura
gramatical.
• O vocabuhírio apresenta as palavras mais usadas e dá uma idéia suficiente da riqueza lexical da língua. Concentração especial será exigida do aluno para memorizar todas as palavras.
• Se o estudo for r egular e progr essivo (uma hora por dia), o aluno
poderá falar fluentemente a língua ye'pâ-masa após oito meses de curso. As
lições mais dificcis devem ser estudadas mais devagar. Uma vez estudada a
última lição, aconselhamos o leitor a repetir inteiramente e um pouco mais
rápido o método: além de pennitir uma melhor assimilação da gramática e do
vocabulário, esta repetição dará ao estudante uma sensação agradável de facilidade e de evidência.

•.

ào queremos terminar esta apresentação sem agradecer vivamente a
Alfredo Fontes, a Arlindo Maia e a todos os que colaboraram ativamente na
elaboração deste método.
Para adquirir as duas fitas gravadas ou qualquer publicação, favor escrever ao endereço seguinte:
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Rua Visconde de Porto Alegre, 850 - Centro
Caixa Postal 427 CEP 690 11-970
Manaus-AM BRASTL
Telefone: (092) 633-44 14
Fax: (092) 232-4649
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ABREVIATURAS

terceira pessoa
advertência (-ri)
animado
anáfora (tií+)
asseri ivo (-kã ')
aumentativo (-roho)
C>
centrifuga (-a ')
C<
centrípeto (-'ti)
causativo (-o, -rê')
caus
cf.
confira
dcd
dedutivo
destaque (-a ')
dest
detrimental (mihi}
det
diminutivo (-akã)
dim
durativo (-'kü)
dur
especificador (-ta)
esp
fem inino
f
fab
forma de abóbada (-wa)
forma
de panela (-ti)
fp an
frol
fomia roliça (-ga)
fret
forma retilínea (-gi)
forma tubular e oca (-wi)
ftub
foc
focalizador (-pi)
frustrativo (-mi)
fru st
fut
futuro
imp
imperativo (-ya,-rã,-ato, -apa)
impl.ms implicativo/mesmo sujeito
impl.cs implicativo/câmbio de sujeito
inan
inanimado

3

adv
an
ana
ass
a um

inc
incerteza (-sa)
int
interrogativo
lit.
tradução 1iterai
masculino
m
med
voz média (=ti)
n.dep. nome dependente
negativo (-ti, +wc'c)
neg
n.n-cont nome nào-contávd
nom
nominal izador
p.rec
passado recente
p.rem passado remoto
perf
perfectivo
pi
plural
possessivo (yaá+)
poss
pres
presente
propagativo (-o')
prop
r ef
referencial (-re)
reportativo
rep
res
resultativo (=sa )
sentido
sent
singular
sg
sing
singula1ivo (-wi)
v.aux. verbo auxiliar
v.dep. verbo dcpendent~
v.intr.
verbo intransitivo
verbo transitivo
v.tr.
verb
vcrbalizador
vist
visto
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ÍNDICE ANALÍTICO
(os números remetem às lições)

-Aadvérbio: 54.
advertência : 4 1.
afinal: 40.
agora : 40, 45.
ainda : 34, 45.
algo : 47.
alguém : 44.
anáfora: 17, 28, 56.
antes de: 21.
assertivo: 15, 33, 66.
assim: 9, 23, 27 .
às vezes: 44.
aumentativo: 12.

-Bbecro : 54.
beneficiário: 46.

condicional : 24.
co nstrução : analítica 7, 14; dedutiva
22; impessoal 36.
contraste: 6, 44.
cos tume: 8, 36, 47, 71.

-Ddar : 47.
demais : 51.
demonstrativo: 27.
de novo : 39.
depois de: 20.
destaque: 5.
detrimental: 39.
diminutivo: l 4.
discurso direto : 75.
distributivo : 72.
durativo: 44.

-E- C-

cada: 61.
câmbio: 1, 27.
causa: 67.
causativo: 35, 66.
centrífugo : 37, 38.
centrípeto: 37. 38, 48.
com : 4.
como : 29, 30.
como'?: 9, 30.
comparativo: de igualdade 30 ; de s uperioridade 63 ; de infcrio1idadc 63.

ehâ: 9, 55.
enquanto : 15.
então: 6, 28.
especificador: 7.
ctâ: 9, 55.
evidência: 1, 40. 54.

-Ffemi nino: 1. 2.
fi car: 43 .
finalidade: 21 . 46
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focalizador: 2, 11.
frustativo: 16, 22, 31.
futuro : 9; futuro imediato 43.
-H -

m enos: 63.
mesmo : 7, 59.
modalidade : vista 1, 2, 3, 4; sentida
l O, 12, 13, 36; dedutiva 16; reportativa
18, 64.
muito : 37, 46, 5 1.

habitante de : 35.
habitual : 8.

-N-

- 1igual: 45.
imperativo : 6, 8, 41. 44, 46. 50. 65.
implicativo : 23, 24.
imprecação: 46.
indefinido : 48.
ingressivo: 31, 38.
inteiro: 57.
interrogativo : pergun1a 1, 2, 3, 5, 9,
10, 12. 13; pronome ou adjetivo
interrogativo 30, 31, 58.
ir (fazer algo): 11. 14.
-J-

nada: 40.
neê: 40, 63.
negativo: 5, 6, 9. 12, 13, 37, 40.
ne nhum: 40.
ninguém : 40.
no entanto: 46.
nome: animado 5; inanimado contável
6; inanimado não-contável 17, 25; dependente 41, 42.
nominalizador : 20, 21; animado 8;
inanimado singular 15; inanimado plural 17: de lugar 19, 36, 52, 53, 54, 55,
66: de fonna 26.
numeral: 29, 72.
nunca: 40.

já: 35.

- O-K-

-kãha: 35.

-

~I

-

maha : 40.
mais: 46, 63.
maneira : 67.
marikã: 45.
masculino: l, 2.
médio : 45.
m ehêkã : 55.
mchô: 59.
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obrigação : 26, 36, 54, 72.
onde?: 30.
ordem das palavras: 1.

opâ: 42. 49.
outro: 31, 39, 44.
-p-

parece que... : 35.
passado: recente 3, 12, 16; remoto 4,
13, 16.
passivo: 36.
pequeno : 45.

pe rm issivo: 65.
pessoais: 1, 2, 3.
plural : dos animados 5; dos inanimados 6, 13.
por isso: 6, 24.
por quê?: 24.
porque: 24.
possessivo: 32.
potencial : 24.
pouco : 51.
presente: l. 2, 1O.
pronome: cf. demonstrativos, posscssi,·os. etc.
propagativo: 34.
propósilo : cf. finalidade.
próprio : 26.

piirikã: 46.

- Qqual?: 30.
qualquer: 48.
quando'? : 23.
quantos?: 51, 58.
quê'?: 9, 3 l.
quem? : 30, 48.
quer e r : 4.

-R-

-ra: 62.
razão: 67.
recíproco: 38.
referencial: 1. 39.
reflexivo: 26.

- Ssem : 52.
senão : 4 l.
singular: 13.
singulativo: 13.

si'ôri: 69.
só: 72.
somente: 32. 68.
subordinada: 20, 21; relativa 8, J 5,
17, 20; completiva 53; temporal 15, 20,
24; de lugar 19, 20; concessiva 23, 24;
causal 23, 24; condicional 23, 24.
sucessão de ações: 4, 25.
sufixo de forma : 25.
surpresa: 60.

-T-

taa : 57.
talvez: 49.
ta mbém: 6, 45.
tanto: 51, 64.
ter: 47.
termina r : 42.

tiha: 67.
tudo: 42.

-uum por um: 61.

uns: 31, 72.

-Vverbo: de estado 8, 66; de elocução
18; dependente 34.
verdadeiro : 47.

vez: 42. 44.
vir (fazer algo): 11.

-Wwaro: 47.

-y -ya: 63.
yuu: 67.
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GUIA DE PRONUNCIA

I

Os quadros seguintes reproduzem todos os segmentos fonêmicos da língua yc 'pâ-masa:
1

VOGAL

Anterior

Alta

i

Não alta

e

Consoan tes
Su rdas
Consoantes
1 Sonoras

p

Não a nter ior e não
arredondada

Não anterior e
a rredondad a

•
a

u

o

s

k
h

b ( m)

d (n, 1·)

g

\\'

y

t

.

Os traços supra-segmentais (nasalização, laringalização, melodias tonais).
que são também fonemas, serão estudados ulterionncnre.
O que significa fonema ? Fonema é a menor unidade distintiva da fala.
Em outras palavras, o fonema é a unidade mínima relevante para o sentido: o
fonema, cm oposição com os outros, permite diferenciar as palavras. Por exemplo, cm português, e e i são fonemas porque são unidades mínimas distintivas,
em oposição: permitem diferenciar vgla e vila. Da mesma maneira, t e d são
também fonemas em português, já que vemos uma diferença de sentido, por
exemplo, em gato e ga!fo.
Cuidado! Não vamos confundir fonema e som. De fato, o fonema tem
geralmente várias realizações fonéticas: ele se pronuncia de diversas maneiras
conforme quem fala (homem ou mulher, gente do norte ou do sul,...) ou conforme a posição que ele ocupa; os fonemas vizinhos influenciam-se geralmente e
isso acarreta mudança de pronúncia. No entanto, o fonema, na sua identidade,
fica o mesmo, apesar de ter mudado de aparência. Por exemplo, o fonema português t tem várias pronúncias para muitos brasileiros: em tolo, ele se pronuncia [t]; mas em noite ou cm t io, pronuncia-se [tx]. Dito melhor, o fonema t
pronuncia-se (tx] antes das vogais e e i; pronuncia-se [t] antes das outras vogais. Neste caso, é a vizinhança de certo tipo de vogais que obrigam o fonema
ta mudar de aparência; mas ele é sempre o mesmo na sua identidade. Fonema
é como gente! Um professor tem aparência diferente quando leciona ou quando
toma banho: não usa a mesma roupa ou o mesmo uniforme. Quando joga futebol, o seu traje esportivo e o seu comportamento irão mudar novamente. Apesar destas mudanças, ele é sempre o mesmo, não mudou de identidade profunda. Assim com os fonemas! Mudam com o ambiente, mas são sempre iguais.
Por isso, escrevemos tolo e noite; e não noitxe,já que tx é apenas uma aparência, uma "roupa" como outra do fonema !.

Tomo Ili - Método de Aprendizagem

-13

I

Dito de maneira mais simples, nem todos os sons da fala têm um funcionamento igual:
- Dois sons que servem para diferenciar palavras que no mais se identificam (como, por exemplo, t e d em !ia e !lia) revelam que cada um desses
sons representa uma unidade mental diferente. Fonema é justamente o nome
dado a cada uma destas unidades, e cada fonema precisa de uma grafia diferente (no exemplo acima: t e d ).
- Há também sons que são meras variantes do mesmo fonema (como t
e tx em tolo e noite). Aqui, a diferença de pronúncia deve-se ao contexto; em
conseqüência, estes sons cÕnstituem a mesma unidade. Por isso, não devem ser
notados com grafias diferentes.
Na língua ye 'pâ-masa, é como em português. Os fonemas reproduzidos
na página precedente têm cada um várias pronúncias que vamos estudar aos
poucos.
As grafias escolhidas levam em conta convenções internacionais (o chamado Alfabeto Fonético Internacional) e todo o peso da grafia mais usada no
Brasil: a da língua portuguesa. Basta entender que a cada sinal gráfico corresponde um fonema e um só, mas que cada sinal pode ter várias pronúncias.
Quando quisermos especificar uma pronúncia, utilizaremos colchetes: por exemplo, a palavra noite, para um mineiro, pronuncia-se [noiLxi]; mas, na grafia, só
guardaremos os fonemas n-o-i-t-e, e tx não será escrito. Em resumo, uma boa
ortografia deve ser fonêmica: tem que reproduzir apenas os fo nemas, e nunca
os sons, nunca as diferenças de pronúncia próprias às pessoas ou ao ambiente
de vizinhança e de interação dos fonemas.
Às vezes, dois sons pertencem a dois fonemas diferentes numa língua,
mas são apenas variantes de um mesmo fonema em outra. É justamente o que
acontece com d e r em português e em ye'pâ-masa.
Em português, estas duas unidades constituem dois fonemas bem distintos: estão em oposição, por exemplo, em ca!J_a e cara.

Nada disso cm ye'pâ-masa! [d] aparece unicamente no começo das palavras como em:
deró costurar
doê traíra
daa fio
enquanto [r] aparece somente no meio das palavras como em:
biri cair
da'rá trabalhar
serí pedir
Nunca encontraremos oposição entre d e r como cm português, já que
ocupam posições diferentes: [r] é apenas a pronúncia do fonema cl quando este
ocorre entre duas vogais (quando não está no começo de palavras). Por isso, d
e r encontram-se no mesmo lugar do quadro. No entanto, guardaremos as duas
grafias d e r neste curso, como se fossem dois fonemas distintos, por causa do
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tremendo conflito que surge com a língua portuguesa. Este conflito existe tanto
para as pessoas cuja língua materna é a portuguesa quanto para os próprios
yc 'pâ-masa que aprenderam a escrever e a ler cm português antes de fazê-lo na
própria língua.

..

VOGAIS
3 , i, U pronuncian1-SC como em português.

e

é geralmente bem aberto, como na palavra portuguesa ft.

O é geralmente bem aberto, como nas palavras avQ ou pºsso .

.

1 é uma vogal alta não arredondada; nunca é anterior como !. Treine da
maneira seguinte: pronuncie [i] e, logo depois, [u]; tente deixar a massa da
língua na metade do caminho ent re [i] e (u]. A massa da língua fica no palato,
bem tensa. Os lábios estão como na posição do [i] e nunca arredondados.
Outro tnique para acertar um i : pronuncie [i], lábios bem esticados e
boca quase fechada; logo em seguida, com a mesma posição dos lábios e da
boca, recue a ponta da língua da parte alveolar dos dentes para trás, tocando o
céu da boca. Você está na posição do i.
Caso não tiver acertado, pode tentar também assim: pronuncie [u] com
os lábios esticados, sem arredondá-los.

CONSOANTES
p, t, k b, d, g não apresentam problema.
~

e gi pronunciam-se como em português

fil!Ç

e gyi, em guerra ou cm

gllitarra.

k pronuncia-se sempre como~ em ~aro .
! e !l nunca são palatali zados. ou seja, os grupos ti, di, te. de nunca
devem ser pronunciados txi, dji, txe, dj <'.
h e !I. são levemente pré-nasalizado<; no começo de palavras: b é precedido
de m enquanto d é precedido de n, dando rc~rcti\ a11 111c {"'b] e ["<l]. Por exemplo:
baú nadar [ baá]
d iâ no 111diâ]
S pronuncia-se como li cm ~ala . e nunca como crn ra,:1
Tomo Ili - Método de Ar- ,'na zagern 15
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h

pronuncia-se como em inglês hat chapéu ou house casa.
pronuncia-se como em inglês xes sim.
W é uma fricativa lábio-dental frouxa: pronuncie-a como y em yaca ,
afrouxando a articulação; ou como [w) em inglês, mas sem arredondar os lábios.
pronuncia-se geralmente como! em caro; alguns o pronunciam como

y

r

1

em calo.EXE RC ÍC IO 1 escute e repita as sílabas seguintes:

r

a

pa

ta

e
i
o

pc

u

pi
po
pu

te
ti
to
tu

i

pi

t•

ka
ke
ki
ko
ku
ki

sa
se
si
so
su
si

-ha
-he
-hi
-ho
-hu
-h•

ba
be
bi
bo
bu
hl

da
de
di
do
du
di

- -ya

-ra -ga wa
-re -ge we
-ri -gi wi
-ro -go -ru -gu -ri -gi wi

ye
yi
yo
yu
yi

O hífen antes de h, r e g indica que estes fonemas nunca aparecem no
começo de palavra.

E XER C ÍC IO 2 repita as palavras seguintes:
costurar
duú comprar
de ró
bará
puçangas
baá nadar
cair
dirí estrondear
biri
querer
kió
possuir
iá
estar =angado ui
ter medo
uâ
11/UCllrO
kií mandioca
oá
peô colocar em cima
parâ daa cipó sp.
urú cego (faca)
poâri p ê/os
pimenta
biâ trançar
biâ
wcrê avisar
weé
fa=er
devolver
wiá ferver
wiá
assobiar
wff. voar
wii
meus
yaá
enterrar
yeé
yiiru grilo
yuô-koe esperar
mostrar raiva yiâ estar salgado
yi+
certa cugila pii-ga fi"uta sp.
cwi-

doé
biá
paâi
tiâ
diâyi
oreró
piô
pii-gi
waâdaa
wigi
wirê
warâgi
yogó
yabi
yeó
piiága

estar com ciúme
engatinhar
/ariano
roer
cachorro
surubim
derramar
árvore sp.
veia
velho (tubérculo)
raspar
árvore sp.
demorar
ter nojo de
duvidar
do is

O ouvinte prestará atenção nas consoantes pré-nasalizadas (["'b) e ["d])
das palavras começando por b ou d, como, por exemplo, nas duas primeiras
linhas.
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EXERCÍCIO 3
Se a primeira vogal da palavra é seguida por uma consoante surda (p, t, k,
s, h), esta vogal torna-se também em parte surda. Esta regra sendo automática, não
precisamos escrever a surdez da vogal na ortografia. Basta decorar, uma vez por
todas, a lista das cinco consoantes surdas do ye'pâ-masa: p, t, k, s e h.
Por exemplo, na palavra petá tocandira, a primeira vogal e é seguida pela
consoante surda t; logo, e torna-se automaticamente em parte surda. Para conseguir estes tipos de vogais, treine da maneira seguinte: comece a vogal com voz e
termine-a sem voz, como se estivesse cochichando; ou seja, a primeira parte da
vogal é sonora enquanto a segunda parle é surda. Vamos h·einar primeiro este
cochicho com p, t, k e s; no próximo exercício, estudaremos o caso do h.
apó consertar
bipi aranha
petá toca11dira
kití notícias
boká encontrar
wekó papagaio
'
lSO
jacaré
besé escolher

sopé
bipé
puti
siti-wi
biki
sikó
wesé
sisé

porta
espremer
assoprar
cam11ti
velho
aquela
roça
aqueles

kari-butí
wipâ
biti
weti
iki
pekâwi
isi
pisfi

estar incomodado
gotejar
estar duro
umiri
inajá
espingarda
cobra sp.
chamar gritando

EXERCÍCIO 4
Quando a consoante é h, a vogal que precede torna-se totalmente surda,
especialmente na fala rápida de cada dia. Por exemplo, quando a palavra ohâ
desenhar é falada rapidamente, a surdez de o dá impressão que h é pronunciado
antes de o como se fosse [hoa). Treine a lista seguinte, primeiro bem devagar e,
depois, um pouco mais rápido:

ohâ

dese11har châ

ehfi timbó
pahi grande
pehé muitos
mohé esfregar
buhâ pombo
wihá sono
ohô banana

ahí
pihí
pahiró
dahâ
bihâ-weti
yahá
uhú

chegar

sihâ a11dar

escarrar
chamar
grande
regressar
estar triste
roubar
pacu

ohé friccionar
to há ficar
tohô assim
duhi estar sentado
dihâ estar menor
wahá remar
yehê garça
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wehê
apckahá
niiátoho
duhitihi
wekirohó

arrastar yohâ
diarréia sahâtiro
wiipiht avião
bickihi
bola
onde estará
apeátihi diporo antes
panela no cheio apesehé brinquedos
anta grande
buurohó cutia grande

devagar
flecha
de hri11car
ihá fome

Como se vê pelos exemplos precedentes, o fonema h é sempre precedido por uma vogal. Nunca começa uma pa lavra, sa lvo algumas exclamações e
formas abreviadas.

DITADOS l-2-3
Escute e tente escrever as palavras escutadas, sem se preocupar com os
acentos gráficos (cf. correção no fim do livro).

LARINGALIZAÇAO
Uma vogal laringalizada acontece quando uma pa1ie das cordas vocais
vibra e a outra está junta. Treine da maneira seguinte: pronuncie a normalmente e, baixando o tom, tente impedir a passagem do ar e a vibração das cordas
vocais com tensão muscular na garganta. Resulta num som áspero, num zumbido ou rangido característico: é um a laringa lizado.

EXERCÍCIO 5
Escute e repita as vogais não-laringalizadas (ia linha) e laringal izadas (2ª
linha) . A laringalização é indicada por um apóstrofo depois da vogal
laringalizada:
a

a'

e
e'
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o
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u
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EXERCÍCIO 6
Escute e repita a lista de palavras seguintes. As vogais laringalizadas são
sempre proferidas em tom baixo:
waá
baá
scé
wcé
u'á
bPi
yi't
bu 'pú
pi 'tó
i' piti
c'kati
toháa'
yi'ri

pegar (água)
nadar
apanhar
fazer
tomar banho
ralo
e11
saltar

wa 'á
ba 'â
sc'ê
wc'é
wa'i

bfi

a'tó
boká
pi'tó
fo=
estar doce
i'sê
estar alegre
su'tiro
voltar
diháa'
passar
yi'tí
pe'tiá wa'aapi acabo11

dar
partir (quebr01) o'ô
beliscar
comer
pi'á
enviar
cavar
o'ôo'
jenipapo
wi'í
casa
flor
peixe
o'ôro
///C//llQré
piranha
bu'ú
abanar
aq11i
ba'bá
e11co111rar
bo'kawi cawdecabasp.
trabalhar
perto
da'rá
CLICllrCI
ti'sâ
gostar de
descer
roupa
bu'áa'
descer
ya'âritihi hocejar
re.\poncler
abraçar
su 'sú
wa'â wa'ami foi embora

DITADO 4
Escute e escreva, sem se preocupar com os acentos.

NASALIZAÇAO
Antes de estudar o fcnômeno de nasalização, temos que dizer algo sobre
a estrutura dos morfemas em ye'pà-masa.
Primeiro, o que é morfema? Morfema é o menor elemento significativo
de um enunciado. Não se pode dividir em unidades menores. Por exemplo, a
palavra rato contém um só morfema, enquanto a palavra rat os é constituída de
dois morfemas (o morfema rato, ao qual se acrescentou o morfemas que marca
o plural). Como se vê, uma palavra pode ser constituída de vários morfemas:
uma raiz verbal ou nominal, seguida de um ou vários morfemas grudados a esta
raiz. Estes morfemas grudados à raiz chamam-se sufixos. É isso que acontece
em ye'pâ-masa: o nome e o verbo podem ser seguidos de um ou vários sufixos.
Tomo Ili - Método de Aprendizagem
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Por exemplo, a palavra apêmi (ele) brinca é constituída por dois morfemas: a
raiz verbal apê brincar e um sufixo- mi que marca a 3" pessoa masculino singular. Da mesma maneira, a palavra buure à cutia é constituída pela raiz nominal
buu cutia e pelo sufixo -re a. para.
A estrutura dos morfemas cm ye'pâ-masa é mui to interessante: cada
morfema raiz consta sempre de duas vogais, junto com uma ou duas consoantes, enquanto cada morfema s ufixo consta geralmente de uma vogal. É importanre não se esquecer disso. Por exemplo:
bu'ú r11c11naré
doê traíra
wekó papagaio
pcô colocar em cima wa'â ir
a'ti vir
-re a, para
-ti negativo -mi 3" pessoa masculino singular
As exceções são raras. Quando acontecer mais de duas vogais, é porque
temos um composto ou uma raiz seguida de sufixos, a não ser que seja um
empréstimo, como:
pitirí bem-te-vi
pisána gato
Vamos aproveitar desta estrutura extremamente simples para economizar as nossas notações sobre a nasalização (marcada com o til:-) e a acentuação tonal (marcada com os acentos circunflexo e agudo: " , ' ). Sugerimos
notar a nasaliza ção sobre a p r imeira vogal e a acentuação tonal (que estudaremos na próxima seção) sobre a seg unda.
Agora, estamos pronto para estudar a nasalização! Em português, a nasalização é um traço aleatório: toca alguma sílaba do morfema sem tocá-lo em
sua totalidade. Por exemplo, no morfema ponta, a J3 sílaba é nasal enquanto a
2• não o é. Nos morfemas atum e maçã, é a 2ª sílaba que é nasal, e não a 13.
Compare a pronúncia de mato (todas as vogais do morfema são orais) com a
de manto (a l° vogal é nasal, a 23 é oral).
Nada disso em ye'pâ-masa! O morfema é inteiramente oral ou inteiramente nasal. A nasalização não toca uma vogal ou uma sí laba especifica. mas o
morfema inteiro. Po r exemplo, o morfema ãyâ juraraco é inteiramente nasal
e se pronuncia (ãyã], os dois a e o y sendo nasais. Outros exemplos:
yai onça
yãi eswr ccr::ido
O primeiro morfema é totalmente oral; o segundo é totalmente nasal e se
pronuncia [yãi]. Em resumo, é a regra do tudo ou nada. Por isso, basta colocar
o til na primeira vogal e saberemos tudo sobre a nasali/·açào do morfc111a.
As consoantes surdas não participam desta regra: ficam sempre as mesmas,
não mudam de pronúncia. Antes de ver como se compo11a111 as consoantes sonoras,
\amo<; treinar a nasalização das vogais, que é mais leve que na língua portuguesa.
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EXERCÍCIO 7
ka'i
ãhâ
ãpí
ã'ki

cérebro
kã'í
inambu
i sâ
outro
ãpi
lacra ia
kãhi
sõ'â estar verme/ho

periquito
kõ'â jogar
nós
sõ'ó
lá
caranguejo
tiâ
dar de beber
estar deitado
têhê carrapato
apê tiha brincar gradualmente

otc bem que a nasalização da vogal é muito atenuada quando seguida
de uma consoante surda (por exemplo, nas palavras ãpí, ãpi, ã 'ki e isâ ).
As consoantes sonoras também são nasalizadas cm contexto nasal: b e d
pronunciam-se, então, respectivamente [m] e [n]. Em conseqüência, m e n não
são unidades distintivas em ye'pà-masa, não são fonemas: são apenas variantes
dos fonemas b e d em contexto nasal. No entanto, na língua portuguesa, m e n
são dois fonemas bem diferentes de b e d (por exemplo, !!arca é diferente de
marca, !lotação é diferente de notação). Nada disso em ye'pâ-masa.
Os conflitos entre as línguas ye 'pâ-masa e portuguesa nos obrigam a
escolher uma solução prática: sugerimos guardar as grafias m e n na língua
ye'pã-masa escrita, já que a consciência dos falantes é desde muito tempo bilíngüe e que, durante gerações, ensinou-se unicamente português nas escolas
(ainda hoje, ensina-se a escrever em ye'pâ-masa somente depois de ter aprendido a escrever em português!). Afinal, acontece com m e n o mesmo que ocorre
com r , cuja grafia foi guardada, apesar de ser uma mera variante de pronúncia
do fonema d entre vogais.
A fim de simplificar a grafia, sugerimos suprimir o til nos morfe rnas que
contêm m ou n,já que estas letras comprovam a nasalização total das palavras.

EXERCÍCIO 8
mi tê
omá
naâ
nimó

carapanã
correr
eles, elas
esposa

makâ
emô
nimâ
mahâ

povoado
guariba
veneno
arara

misâ
mi mi
ni'kaá
scmê

vocês
beija-flor
hoje
paca

Todas as palavras deste exercício são nasais. Omitimos o til nelas já que
todas contêm m, o ou as duas letras juntas e que estas grafias são sinais de nasalização para todo o morfema. Note-se que a nasalização das vogais contiguas a m
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ou a n é sempre atenuada, assim como a de uma vogal seguida de consoante
surda.
E as outras consoanres sonoras? Nasalizam-se da maneira seguinte:
W pronuncia-~. O:lll COlllC\IO nao;nl rW]
y ---------------------------- [y] ou [Jl], mais ou menos como em português
nh na palavra manhã
g --------------------------- fl) l como em inglês ng na palavra spcaking
r ---------------------------- fr] ou [n ], segundo o dialeto.

EXERCÍCIO 9
Treine bem as variantes nasais de g, r, w e y nas palavras do quadro
seguinte:
niigó
üyOga
püfigi
omagíãyâ
yê'ê
yai
ãri
kãrí
keró
wati
wihl
wi'magó

a que está
abacate
rede
o que corre
jararaca
pegar
onça
cana
dormir
vaga-lume
descascar-se
cheirar
menina

niigío que está
üyfigi abacateiro
itâga pedra
irigt
serra
üyfi
abacate
yií
estar preto
yãi
murchar
pupunha
irê
merê
ingá
keró
jutaí
wãti
duende
wché
matar
wi'magt menino

nogê esfregar-se
nc'êga buriti
omagó a que corre
i'yâ
yami
ãyú
nirt
õ'rê
si'rí
wêé
wiri
ma ri

ver
noite
estar bom
desalojar
urina
beber
ventar
preguiça
nós

Algumas das palavras precedentes tinham três vogais: neste caso, a terceira vogal pertence a um sufixo. Contrariamente às raízes, os sufixos serão cm
maior parte escritos com uma vogal e nào com duas, afunde simplificar a grafia.
Por exemplo, na última linha, wi'magó menina é formado da raiz nominal wi'maque contém duas vogais, como todas as raízes, e do sufixo -gó (marca do feminino) que escrevemos com uma só voga l para nào mu ltiplicar inutilmente os si nais
gráficos e, sobretudo, porque não existe oposição de acentuação nos sufixos.
O sullxo-gó é um sufixo intrinsecamente oral; no entanto, como a raizwi'maé intrinsecamente nasal, este sufixo tomou-se nasalizado na pronúncia da palavra
inteira wi'magó. Este ICnômeno explica-se dizendo que a raiz nasal contaminou o
sufixo e o nasalizou. Agora, podemos fonnular esta regra de contaminação:
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REGRA DE CONTAMINAÇÃO PROGRESSIVA: As raízes verbais
ou nominais intrinsecamente nasais passam automaticamente a nasalidade
delas aos sufixos intrinsecamente orais que não começam por uma consoante surda (p.t,k,s); se o sufixo começar por uma consoante surda. não há
contaminação: as consoantes surdas formam barreira ncontaminação. Os
sufixos intrinsecamente nasais passam automaticamente a sua nasalidade a
qualquer sufixo intrinsecamente oral subscqüente que não começa por uma
consoante surda.
Agora, vamos dar alguns exemplos importantes de contaminação nasal:
• O sufixo -á é a marca do plural: com a raiz oral akê 111arnco, obtemos
akc-ã macvcos, sem nenhuma nasalização: mas com a raiz nasal mitê carapanci,
obtemos mite-á carapanâs, palavra inteiramente nasal, a raiz mitê contaminando o sufixo -á, e a palavra inteira pronunciando-se rm+hteã ].
• O sufixo -wi é a marca do passado remoto: com a raiz ora l apê brincar, teremos apê-wi brinquei, sem nenhuma nasalização: mas com a raiz nasal
ü'ri roncar, temos ü'ri-wi ronquei, palavra totalmente nasal: pronuncia-se
fü'i'i\W], com nasalização no sufixo.
• O sufixo -ya é a marca do imperativo: com o verbo oral apê brincar,
temos apê-ya! brinque!, sem nasalização: com o verbo nasal nii di::er, temos
nii-ya! diga!, palavra que se pronuncia (nTiyã], com nasalização do sufixo.
• O sufixo -re é a marca do objeto indireto. Com koô ela e kff. ele,
temos koô-rc para ela e kii-rc para ele: a primeira palavra é inteiramente oral
enquanto a segunda é totalmente nasa l e se pronuncia fkHi'ê].
• O sufixo -gó é a marca do reminino. Com da 'd trnha/lwr, teremos a
palavra inteiramente oral da 'ra-gó trahalhadeira: mas com o Yerbo nasal kãrí
dormir, obtemos a palavra nasal kãri-gó a que dorme, com co111aminaçào nasal
do sufixo: pronuncia-se [kãi'll)õ].
• Os sufixos que começam por uma consoante surda não participam
desta regra: forma m barreira ncontaminação. Por exemplo, o sufixo -ti é a marca do negativo. Tomando o mesmo verbo que antes, obtemos a palavra totalmente nasal kãri-gó a que dorme e a palavra parcialmente nasal kãri-tí-go
quem ncio dorme: o sufixo negativo -ti, começando por uma consoante surda,
impede a nasalização da raiz kãrí de se propagar para a direita, de maneira que
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o conjunto dos dois sufixos-ti-go não é atingido pela nasalidade da raiz verbal.
A pa lavra inteira pronuncia-se [kãi'Ttígol ou [kãnitígol segundo o dia leto, a
primeira metade nasal (raiz) e a segunda oral (conjunto dos sufixos).

EXERCÍCIO 10
Treine as pa lavras seguintes, prestando atenção à contaminação nasal:
kãrí dormir kãri-yá! durma! mii
tirar
semê paca
semê-rc à paca numiô mulher
wcsé roça
wesê-ri roças
isô
coxa
maâ riacho maa-n
riachos makâ povoado
da'ra-gi
trabalhador nu 'ku-gi o que está de pé
sumú-toho beira
imi-koho dia
wahâ-pihi remo
dia-kihi reto
amú-kã
braço
amú-kã-ri braços

mii-ya! tire!
numiô-rc à mulher
isô-ri
coxas
makâ-ri povoados
mara-pi marido
yoa-sõa calango
kãrê-kê' galinha

Nos seis últimos exemplos, o til se marcou no sufixo por ser ele intrinsecamente nasal. No último exemplo, há dois sufixos: o segundo (-ri plllra/, intrinsecamente oral) é contaminado pela nasalização intrínseca do primeiro e
assim se torna nasal.

RESUMO
1. Em ye 'pâ-masa, a nasalização abrange o morfema inteiro. Como todas
as raízes são formadas de duas vogais, só marcaremos o ti l na primeira. Caso
aparecer m ou n no morfema, o til será omitido.
2. As consoantes g, w, y e r também podem ser nasalizadas. Se estas
consoantes começarem um sufixo intrinsecamente oral e se a raiz for intrinsecamente nasal, a nasalidade da raiz contamina o sufixo.
3. As consoantes surdas não têm variantes nasais: ficam iguais num
morfema nasal. Além disso, impedem a contaminação nasal de se propagar da
raiz para o sulixo: elas formam baJTeira.

DITADO 5
Escute, escreva e note, quando precisar, a nasalização.
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MELODIAS TONAIS
Em português, a acentuação rítmica tem valor fonêmico: permite diferenciar as palavras. Por exemplo, permite dar sentido diferente às palavras sábia, sabia e sabiª (sublinhamos a sílaba ritmicamente mais forte). Este tipo de
acentuação caracteriza-se pela intensidade da produção: a sílaba acentuada é
proferida com esforço maior, é a que se ouve mais forte.
Em yc 'pâ-masa, porém, as palavras são diferenciadas pela acentuação
tonal, e não pela acentuaçáo rítmica. O tom é a altura musical das vogais, determinada pelo grau de tensão das cordas vocais. Esta altura é relativa: ela
depende do fo lante (uma mulher ou uma criança fala cm tom mais alto que um
homem) e é percebida unicamente pelo contraste com outro tom cm outra vogal. ào tem o valor absoluto das notas musicais.
Por exemplo, üyfi abacate e üyú jeju (peixe sp.} diferenciam-se unicamente pela diferença de altura tonal nas vogais: na primeira palavra, os dois u
têm rom alto, enquanto, na segunda pa lavra, o 1° u tem tom baixo e o 2° u tem
tom ascendente.
Existem três fonemas tonais na língua yc'pâ-masa. Como qualquer
fonema, estes três tons acarretam mudanças no significado das palavras e devem ser sempre graficamente notados.
Estes três fonemas, que permitem diferenciar as raízes, são:
- a melodia ascendente (livre ou flutuante): notada por um acento agudo.
- a melodia alta (fixa): notada por um acento circunflexo.
- a melodia baixa: sem nenhuma marca gráfica.
-~

m elodia ascend ente (' )

_/
y1

v~

melodia alta (A)

.
V'

y!

melodia baixa

--- '
y1

v~

Notaremos os acentos cincunflexos e agudos na segunda vogal dos
morfemas, a primeira já tendo sido reservada para a nasalização. No entanto, a
melodia tonal toca as raízes na sua totalidade.
O acento agudo assinala a melodia ascendente: indica que a primeira
vogal do morfema (V 1) é baixa e a segunda (V2 ) vai subindo de tom baixo para
tom alto.
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O acento circnnflexo assinala a m elodia alta : as duas vogais do morfema
sào altas. Cuidado! A primeira vogal de um morfema de melodia alta é proferida
em tom um tanro baixo, caso ela for laringalizada ou seguida de consoante surda
(vogal cm parte surda). Como exemplo de abaixamento tonal da primeira vogal,
veja, no exercício seguinte, as palavras uhu, wchê, isô, petâ . õ'rê, wa'â e we'ê.
A falia de acentuação gráfica assinala a melodia baixa : as duas vogais
do morfema são baixas, com uma leve descida tonal no fim. Esta melodia é
característica dos sufixos, dos verbos e dos nomes dependentes.

EXE RCÍC IO 11
Treine as melodias altas e ascendentes abaixo. Para acertar facilmenre a
tonnli<lade. assobie a melodin das palavras. Treine este exercício durante meses:
ma ri
marí
wiâ
wcê
uhu
wchê
isô
petâ
õ'rê
wa'â
wc'ê
wcrê
üyu
ma ri
scmê
numi-ô

nós
não estar
carregar
extrair
s11gar
arrastar
coxa
porto
urina
ir
amassar
avisar
aba cale
nos
paca
11111/her

üyu
üyú
wiá
wcé
uh ú
wché
isó
pctá
õ'ré
wa'á
wc'é
wcrê- mi
üyu-gi
m a ri-re
semê- rc
momô-ro

abacate
doê
jej11
doé
ferver
fazer
pacu
pescar
jacaré
tocandira
11ri11ar
partiJ: rachar
jenipapo
avisa
abacateiro
para nós
para a paca
horholew

traíra
ter ciúme

No penúltimo exemplo (numi-ô). as três vogais têm tom alto.
E o que acontece com os sufi xos, os nomes d ependentes e os verbos
dependentes (que serão estudados ulteriormente)? Eles não têm tom próprio,
mas podem capturar o tom da raiz verbal ou nominal:
+ Os sufixos não larin galizados capturam o tom de qualquer raiz de
melodia ascendente. Este d eslocamento tonal é automático:
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isó jacaré
:::::>
iso-r é
ao j acaré
wekó papagaio :::::>
weko-r é
ao papagaio
kãr í dormir
=> kãri-yá! durma! [kãrtyã]
apó consertar :::::>
a po-yá!
conserte!
No entanto, se a raiz for de melodia alta, eles não conseguem capturar o
tom dela:
isô-re
à coxa
isô coxa
apê-ya!
brinque'
apê hri11car
wcrê avisar
·=::>
wcrê-ya! avise!
Entendemos agora porque qualificamos as melodias altas de fixa s (não
entregam a própria tonalidade aos sufixos), e as melodias ascendentes de livre
ou fl utuante (entregam o tom ascendente aos sufixos).
Caso houver mais de um sufixo, é sempre o primeiro sufixo que captura
o tom das melodias ascendentes. Com a raiz kãrí dormir e os sufixos -t i negativo, -mi Jmsg.pres. visr:
kãri-mí
(ele) dorme
mas: kãri-tí-mi (ele) não dorme
Esta regra vale também para os verbos e nomes dependentes que, à semelhança dos sufixos, não têm tom próprio. Por exemplo, com apê brincar,
apó consertar e o verbo dependente masi saber (fazer algo):
apê masi saber brincar
apo masí saber consertar

• Os sufixos la ringalizados deixam intactas as melodias das raízes,
sejam elas ascendentes ou altas. Formam sempre ba rreira à propagação tonal:
a pê hri11car
=> a pê-kã'-mi
(ele) brinca sim
apó co11sertar =>
a pó-k ã'-mi
(e/e) conserta sim
onde o sufixo laringalizado -k ã' é a marca do assertivo.
Esta regra vale também para os verbos e nomes dependentes. Com o
'crbo dependente laringali7ado ni'ka começar a (fazer algo):
a pê ni'ka-mi
(ele) começa a brincar
a pó ni'ka-mi
(ele) começa a consertar

+ Existem alguns sufixos cujo comportamento tonal é irregular. São
muito poucos e serão um por um estudados na parte gramatical.

EXERCÍCIO 12
Aplicando as regras precedentes sobre o comportamento dos sulixos,
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<los nomes e dos verbos dependentes conforme as melodias tonais das raízes,
preste atenção na pronúncia das palavras seguintes:
isó
apó
kãrí
kãrí
apê
apó

ao jacaré isô coxa
iso-ré
isô-rc
à coxa
apo-yá! conserte! apê brincar apê-ya! brinque!
kãri-yá! durma!
werê avisar werê-ya! avise!
kãri-mí (ele) dorme
kãri-tí-mi (ele) 11cio dorme
apê masi-mi sabe brincar apê-kã'-mi brinca sim
apê ni'ka-mi começa a brincar
consertar apo masí-mi sabe consertar apó-kã'-mi conserta sim
apó ni'ka-mi começa a conse11ar

jacaré
conserwr
dormir
dormir
hrincar

DITADO 6-7
Escute e escreva as palavras com a acentuação adequada.
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TEXTO
A. Sikó , noá nii-ti?
aquela quem ser-int
Quem é aquela?

B. Maria nii - mo.
Maria ser - Jfsg.prcs.vist
É Maria.

A. Si'í

B. Péduru nii - mi.
Pedro ser-3msg.prcs.vist

pe'e , noá rtii-ti?
aquele câmbio quem ser-int
E aquele. quem é?

C. De'ró wcc - tí naã?
como fazcr-inl eles
Que jàzem eles?

É Pedro.

B. Diiga-re
apê - ma.
bola -ref brincar-Jpl.pres.vist
Brincam de bola.

C. Apê - ti baa?
brincar -int evidência
Será que brincam?
B. ii!... Madú a'ti- mi.
KU ke'ra apê
si'ri - mi.
ceno Mandu vir-3msg.prcs. vist ele também brincar quercr-3msg.prcs.vist
Sim !... Mandu 1·e111. Ele também quer brincai:

NOTAS GRAMATICAIS
1. Em ye'pâ-masa, existem três palavras para indicar a terceira pessoa:
kii terceira pessoa masculino singular (ele)
koô terceira pessoa feminino singular (ela)
naâ terceira pessoa plural (eles, elas)
Note bem que, no plural, não há mais diferença entre masculino e feminino:
o mesmo pronome pessoal naâ indica tanto eles quanto elas. Para indicar esta diferença no plural, combina-se o pronome naâ com imiá machos ou numiâ.femeas:
naâ imiá eles
naâ numiã elas
Cuidado! Masculino e feminino são sinôn imos de macho e fêmea: cm
conseqüência, só poderemos utilizar estes três pronomes para seres animados
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(humanos ou an imais) ou considerados como tais (sol, lua, trovão). Palavras
como rio ou casa não são animadas e, por isso, não são masculinas nem femininas, no sentido que damos em ye 'pâ-masa. Para dizer ele ou ela quando se
referir a uma coisa ou a qualquer ser inanimado, utilizaremos outros pronomes
que estudaremos ulteriormente.
2. Agora podemos começar o estudo das conjugações verbais:
kii apê-mi
ele brinca
koô apê-mo ela brinca
naâ apê-ma eles (011 elas) brincam
Os sufixos-mi, -mó e -ma indicam respectivamente a terceira pessoa do
masculino/singular, do feminino/singular e do plural para o tempo presente e a
modalidade vista. Tempo presente significa agora . A modalidade expressa o
grau de co nhecimento do falante no que ele diz. Com -mi, -mo e -ma, o
falante manifesta que o que ele diz é visto agora por ele. Logo, uma tradução
exata do primeiro exemplo seria:
kii apê-mi
eu vejo que ele brinca agora
Usa-se geralmente estes sufixos quando se vê com os próprios olhos o
fato proferido.
3. O sufixo -ti é a marca obrigatória do interrogativo para qualquer
tipo de pergunta, quando o interrogador assume que o interrogado está vendo a
situação:
apê-.ti?
ele hrinca? ou: ela brinca? ou: eles/elas brincam?
O interrogativo -ti não diferencia mais o masculino do feminino, nem o
singular do plural. É a resposta com o sufixo apropriado (-mi, -mo, -ma) que
especificará o género e o número.
4. A ordem das palavras é bastante livre em ye 'pà-masa. A ordem preferida é a que começa com o sujeito e que terrnina com o verbo, o objeto sendo
introduzido no meio:
Péduru apê-mi
Pedro brinca
Péduru diiga(-re) apê-mi
Pedro brinca bola
O sufixo -rc, que chamaremos de referencial, é facultativo no exemplo
acima. No entanto, quando o complemento de objeto direto (ou indireto) é humano ou quando é um pronome pessoal, -re é obrigatório:
Péduru koô-rc
ti'sâ - mi
Pedro ela-rer gostar de-3msg.pres.vist

...

Pedro gosta dela

Aprenderemos o uso ext remamente delicado de -re aos poucos.
5. A palavra pc'c câmbio, na terceira frase do texto, indica um câmbio
de sujeito. Podemos traduzi- la por: "por (seu) lado, por (sua) parte".
6. A palavra baa , na penúltima frase, é a marca da dúvida.
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7. A palavra si'ri querer (fazer algo), na última frase, é um verbo
dependente. Como todo verbo dependente, não tem tom próprio e coloca-se
sempre depois do verbo principal (aqui, apê brincar), dando:
apê si'ri
querer brincar.
8. Geralmente, escuta-se Baría na fala dos velhos em vez de María Maria.
9. A mesma palavra muhl-püu designa o sol e a lua. Para diferenciar
estes dois astros, usam-se as expressões seguintes:
imikohokihi muhi-püu
sol (lit. astro do dia)
yamikihi muhi-püq
lua (lit. astro da noite)

...

FRASES ÚTEIS
~

ii!
exato'. certo!
te'á! vamos!
masitisa' não sei
a'tiá! vem cá!
(a pronúncia destas expressões acha-se nas fitas gravadas)

VOCABULÁRIO
apê
nii
a'tí
ba'â
uti
buhí
bu'ê
si'ri

brincar
sei; estar; dizer
vir
comer
chorar
ri1; rir de (zombw; ridiculiza1)
estudar; ensinar
v.dep. querer (fazer algo)

wa'i
imi
numiô
weki
yesê
muhi-püu
bipô

peixe(<;)
macho, homem
fêmea, mulher
anta, vaca
porco
n.m. sol. lua
n.m. trovão

EXERCÍCIO
Traduza, escolhendo os sufixos de modalidade vista:
l. É homem. 2. São peixes. 3. É mulher. 4. Eles choram. 5. Ela come. 6.
Será que ela chora? 7. Elas estudam. 8. Pedro ensina a Maria. 9. Eles riem dela.
10. Estudam? l I. Ele come? 12. Ela ri? 13. É anta. 14. É porco. 15. É o sol. 16.
É o trovão. 17. Ela quer comer. 18. Ele quer chorar. 19. Eles querem estudar?
20. Aquela é Maria. 21. Aquele é Pedro. 22. Quem são eles? 23. Eles comem
peixe. 24. Será que ele está vindo? 25. A mulher come anta. 26. O homem come
porco. 27. Quem come? 28 . Quem brinca? 29. Quem brinca de bola? 30. Ele .
também come. 31. Ela também chora. 32. Eles também estudam. 33. Ela chora;
ele, por sua parte, come. 34: Quem o diz? 35. Comem peixes.
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TEXTO
A. Yfi María-re ti'sâ
Diâ- pi koô baa - mó.
cu Maria-rcf gostar-pres. vist
rio-foc ela nadar-3 fsg .prcs. vist
Eu gosto de Maria. Ela nada 110 rio.
B. Mi'i- akê
i'yâ-ti?
você macaco vcr-int
Você vê o 111acaco'!
A. i'yâ- '.
Merê ba'â - mi.
Yukigi-pi bu'pu-mí.
vcr-pres. vist ingá comcr-3msg.pres. vist árvorc-foc pular-3msg.prcs.vist
Si111! (vejo). Come i11gú. Pula 11a án·ore.
Ni'kâroakã, diâ sumútoho-pi
akó si 'ri - mí.
agora
rio
beira -foc água beber-3msg.pres. vist
Agora, bebe água 110 heira do rio.
C. isâ ye'pâ-masa nii- '.
Misâ pekâsãha nií- '.
nós gente-terra ser-pres. visl vocês brancos ser-prcs. vist

Nós so111os ye 'pâ-111asa (tukanos). Vocês são ho111ens "brancos".
Yi'i •m• nii- '.
Mi'i numiô nií- '.
eu homem scr-pres. vist você mulher ser-pres. vist
Eu sou ho111e111. Voce é 11111lhe1:
D. Oiâ-pi diâ-yo'o bo'tcâ ba'â - mi.
Kii-re i'yâ-ti, mi'i.? - ii!
rio-foc ariranha arncu comer-3msg.pres.vist ele-ref ver -int você exato
No rio, u111a ariranlw come aracu. Você a vê? - Sim!
E. Ni'kâroakã, isâ da'rá - '.
Mutúru upiti da'rá - '.
agora
nós trabalhar-pres.vist motor
muito trabalhar-pres.vist
Agora. nós trabalha111os. O 1110/or trabu/110 muito.
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NOTAS GRAMATICAIS
l. Continuamos o estudo das marcas pessoais:

yi'i eu
mi,. tu, você

isâ nós
misâ vocês

2. Podemos dar agora a lista completa dos sufixos verbais referentes ao
tempo presente e à modalidade vista:
-mi 3n pessoa masculino singular (animado)
-mo 3n pessoa fcroinino singular (animado)
-ma 3~ pessoa plural (animado)
outras pessoas ( 1npessoa,2~ pessoa, inanimados), singular ou plural
O sufixo -' é urna leve laringalização que se realiza com uma descida
tonal depois da raiz verbal:
apê brincar ~ yfi (mfi, isâ, misâ) apê - ~ eu (tu, nós. vocês) bri11co
uti chorar ~ uti - ~ choro, choras, choramos, (vocês) choram
ba'â comer ~ ba'â - ~ como, comes. comemos. (vocés) comem
Este sufixo -' usa-se para a l 3 ou a 2ª pessoa do singular ou do plural,
assim como para os inanimados:
da'rá trabalhar ~ yfi da'rá-~ eu trabalho
~
mfi da 'rá-~ você trabalha
~
isâ da'rá-~ nós trabalhamos
~
misâ da'rá-~ vocês trabalharn
~
mutúru da'rá-~ o motor trabalha (inanimado)
Use somente estes sufixos -mi, -mo, -ma e-' para uma situação presente
e vista pelos próprios olhos.
3. C uidado com as melodias tonais! O tom dos radicais verbais (ou nominais) de melodia ascendente é livre. Passa automaticamente para o sufixo, a
não ser este último laringalizado:
baá nadar
~
baa-mí
(ele) nada
bu'pú saltar
~
bu'pu-mó (ela) salta
4 . O sufixo -pi é o focalizado r; indica o ponto do espaço (ou do tempo)
ou o lugar em cujo interior se rea liza a situação expressa pelo verbo :
diâ-n! baa-mó
nada no rio
yukigi-n! bu'pu-mí
pula no pau
5. Note bem a construção das segunda e terceira frases dos textos. Para
responder a uma pergunta, basta repetir o verbo da pergunta:
mi'i akê i'yâti? - i'yâ'! você vê o macaco? - sim! (vejo-o!)
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6. Quando usados genericamente sem especificação de sexo, todos os
animais são masculinos em ye'pâ-masa:
wcki niimi é 11111a ama
yesê niimi é um porco
Quando se quer precisar o sexo, usa-se o sufixo verbal adequado ou as
palavras imí- macho ou numiô/emea:
ycsê niimo, yesê numiô niimo é porca
7. Os Ye'pâ-masa são popularmente conhecidos como tukanos. Note as
dircrcntes formas da palavra:
yc'pâ-masi
masculino singular
yc'pâ-maso
rcminino singular
yc'pâ-masa
plural

'·

FRASES ÚTEIS
yi't ihá boâgi' weésa' e11 es1011 co111 jà111e
uitikã'ya!
Jl(iO tenha medo!
dc'ró weégi' weetí?
que estáfà=endo?
es1á bom! (palavra de co11se111i111e1110)
ai!

VOCABULÁRIO
ti'sâ
i'yâ
da'rá
baá
si 'ri
bu'pú
yuk•gi
ohô
diâ-yo'o

goswr de
ve1: olhar
trabalhar

aroeu
bo'teâ
líquido (água, .. .)
akó,okó
curso de água
diâ
beira, borda
sumúto(ho)
masí- (m.sg),
masó (f.sg). masá (pi) pessoa humana
pckâsi{hi) (m.sg),
pekâsõ(ho) (f.sg),
"branco"
pckâsã(ha) (pi)

nadar

beber
saltat: pular

árvore; pau
n.n-cont. banana
ariranha

EXERCÍCIO
Traduza, esco lhendo sufixos de modalidade vista e de tempo presente:
1. Eu vejo uma ariranha no rio. 2. Você come banana. 3. Nós bebemos
água. 4. Vocês gostam de ye'pâ-masa. 5. Vemos Pedro. 6. A mulher "branca"
trabalha na beira. 7. O macaco está no pau. 8. Ele quer comer banana. 9. A
ariranha nada. 1O. Eu gosto de você. l l. Nós gostamos de vocês. 12. A mulher
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ri deles. 13. Será que você come o aracu? 14. O macaco pula? 15. O motor
trabalha? 16. Você gosta dela? 17. Agora, ela trabalha. 18. Maria olha para o
macaco no pau. 19. Ele olha para mim. 20. Será que ela gosta de você? 21. Eu
sou "branco", ele é ye'pâ-masi. 22. Quem bebe água? 23. Quem come o aracu?
24. Choramos. 25. Uma pessoa vem (forma feminina). 26. Uma pessoa vem
(forma masculina). 27. Vemos os "brancos". 28. É uma ariranha. 29. É um aracu.
30. É árvore. 3 1. Quem será que nada? 32. Eu pulo, você nada. 33. Vocês querem comer banana. 34. (Ele) chora muito. 35. (Ele) ri muito.

•.
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TEXTO
nii - á - ti koô?
A. Dii kura- kõho
ser -p.rec-int ela
qual grupo- de
De que grupo ela é?
B. Y e'pâ-maso

nii- á - mo.
gente - te1Ta ser-3 fsg.p.rec. vist
Ela é ye 'pâ-maso.

Yi'i ke'ra ye'pâ-masi nii-'.
Ye'pâ-masa nii- ',
isâ piiárã.
eu também gente-te1Ta ser-pres. vist gente-terra ser-pres.vist nós dois
Eu também sou ye 'pâ-masi. Somos ye 'pâ-masa, nós dois.
A. Too püríkã, mari i'tiárã yc'pâ-masa nii- '.
então
nós três gente-terra ser-pres. vist
Emão, nós três somos ye 'pâ-masa.

Ã'rí, ye'pâ-masi nii- ti - mi.

Wirâ - gi nii- mi.
este gente-terra ser-ne~-3msg.pres. vist desana-m.sg ser-3msg.pres. vist
Este não é ye 'pâ-masi. E desana.

e. Ãyuró

kãri - á - ti, mi't?
bem donnir-p.rec-int você
Você dormiu bem?

D. Ãyuró kãri - á - pi.
bem donnir-p.rec. vist
Dormi bem.

no'o - pi nii - á --ti?
Maria onde-foc estar -p.rec-int
Onde está Maria?

C. María

eta - á - mo.
D. Koo yaá wi'i-pi
nii - á - mo.
Kãri
ontem
chcgar-3fsg.p.rec.
vist
ela de casa-foc estar-3fsg.p.rec.vist
Está na casa dela. Chegou ontem.

C. Kãri yi'i paki bufi wehe - á - mi.
ontem eu pai cutia matar-3msg.p.rec.vist
Ontem, meu pai matou uma c11tia.
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Yi'f. pako ki+ - re do'a - á - mo.
Bc'ró, isâ ba'a - á - pi.
cu mãe ela - ref cozinhar-3fsg.p. rcc. vist depois nós comcr-p.rcc. vist
l'vfinha miie a co:::i11'1011. Depois. nós a comemos.

..

NOTAS GRAMATICAIS
1. 12xistem duas palavras que exprimem o conceito de "nós":
i sâ nós exclusil'o (excluindo o ouvinte ou os ouvintes]: cu cele(s). mas não você(s)
mari nós incl11sil'O [incluindo o(s) ouvintc(s)]: cu. [clc(s)) e você(s)
2. l Iojc, defrontamos com a modalidade vista no passado recente:
-á-mi 3" pessoa masculino singular (animado)
-á-mo 3J pessoa feminino singular (animado)
-á-ma 33 pessoa plural (animado)
-á-pi outras pessoas ( 1" pessoa, 2• pessoa, inanimado), singular ou plural
Com uti chorar e da ' r á trabalhar:
uti-á-mi (ele) chorou, chorava (há pouco tempo)
uti-ã-mo (ela) chorou. chorava (há pouco tempo)
uti-á-ma (eles ou elas) choraram. choravam (há pouco tempo)
uti-á-pi chorei, choramos, chorou (você), choraram (1·ocês) [há pouco tempo}
mutúru da 'ra-ã-pi o motor trahalhou, trabalhava (há pouco tempo)
Usam-se estes sufixos quando a situação foi vista pelos próprios olhos
no passado recente (de alguns segundos a uma semana). A situação ainda está
em vigor no presente, ou seja, o falante ainda considera importante a situação
para o presente. Traduz-se por um pretérito perfeito ou por um imperfeito. Na
última frase da página precedente, o primeiro verbo foi traduzido por um presente: "está na casa dela". O falante quis expressar assim que viu Maria na casa
dela algum tempo atrás e supôs que ainda está lá. Por isso, usamos o presente
para descrever um estado que ele viu no passado recente. O segundo verbo:
"chegou ontem" descreve uma situação evidentemente passada, por causa da
palavra kãrt ontem.
Sempre que aparecer a Iª ou 2" pessoa do singular ou do plural, o verbo
será obviamente traduzido por um passado. Com a 3ª pessoa ou com os inanimados, a tradução (presente ou passado) dependerá do contexto. No entanto, o
falante sempre viu a situação no passado recente.
Cuidado! O sufixo cio passado recente -á tem uma particularidade tonal.
Ele tem tom próprio (notado pelo acento agudo). Por isso, ele apaga o tom do
radical, qualquer seja a melodia tonal asssociada a este:
uti chorar
=> uti-á-mi chorou
si' rí beber
=> si'ri-á-mi bebeu
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-á ainda tica acentuado com as raízes de melodia ascendente, caso outro
sufixo for intercalado entre a raiz e ele; no entanto, ele perde o tom com as
raízes de melodia alta. Por exemplo, com a marca do negativo -ti (que não deve
ser confundida com o sulixo homófono que marca o intcn-ogativo):
uti
chorar
::::>
uti-ti-a-mi ncio chorou
si'rí heher
si'ri-ti-á-mi ll(io bf!beu

FRASES ÚTEIS
etâ mo/çtaámo (ela) chegalcliego11
yamiák ã
a111a11/ui

kã ri, yamika'
ni'kaá

0111e111

hoje

VOCA BULÁRIO
wehé matar
kãrí dormir
etâ atingi1; chegar
do'á cozinhar (na água)
wii voar
uúkfi jàlm: conversar
w i'í casa
bufi cutia

semê
paca
macaco (genérico)
akê
aâ
gaviâo
k ã ri
há poucos dias. 0111e111
dipôa
cabeça
amúkã, amôkã membro superior
paâ-ga
abdômen

EXE RC ÍC IOS
• Escolha a forma adequada (mari nós inclusivo ou isâ nós exclusivo)
para cada enunciado abaixo:
l. Vamos comer todos juntos! 2. Nós queremos brigar contigo. 3. Estamos

zangados, por causa da tua mentira. 4. Pedro, amanhã, você ficará aqui enquanto
Paulo e eu caçaremos rio abaixo! 5. Pedro, amanhã, Paulo, você e cu caçaremos
rio abaixo! 6. Vocês são feios e nós bonitos. 7. Paulo, nós somos mulheres!
8.
Paulo, nós somos jovens (e você também). 9. Você e eu somos amigos. 1O. Acabou a nossa comida, disse o chefe à comunidade, vamos fazer roças!
• Traduza, escolhendo sufixos de modalidade vista (presen te ou passado recente):
1. Meu pai matou um gavião. 2. Minha mãe comeu paca. 3. Maria está na
beira (visto agora). 4. Maria está na beira (visto há pouco tempo e contado
agora). 5. 0111cm, comi banana. 6. O gavião também voava. 7. O macaco Iam-
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bém comeu ingá. 8. O macaco comeu banana também. 9. Você chegou? - Cheguei! 1O. Você bebeu? - Bebi! 11. Pedro dormiu? - Dormiu. 12. Maria cozinhou
o peixe? - Cozinhou-o. 13. Os "brancos" chegaram? - Chegaram. 14. Quem
matou a paca? 15. Este, quem é'? 16. Quem donne na casa dela? (o interrogado
responderá o que viu hn pouco tempo). 17. Quem brinca? (não visto agora) 18.
Quem brincou? 19. Ontem, nós comemos bem, vocês também (comeram bem).
20. Ela é ye 'pâ-maso (não visto agora). 21. Ele é ye'pâ-masi (não visto agora).
22. Eles são "brancos" (não visto agora). 23. O macaco está na casa (visto). 24.
Trabalhei muito. 25. Vocês pularam no pau. 26. A canoa (yukisi) chegou. 27.
Queríamos conversar. 28. Eles conversam bem. 29. Cozinhei a cabeça da cutia.
30. Ontem, comemos peixe. 3 l. Hoje, vocês viram a ariranha.

..
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LIÇÃO 4
TEXTO
Diporó- pi - re, ni'kí- mast
ctâ - wi,
a'to- ré.
antigamcnte-ref uma pessoa cbegar-3msg.p.rem. vist aqui-ref
Antigamente, 11111 homem chegou aqui.
Etâ, yi'i -re boka - wí.
Kit yi'i-rc sêríti' yã'a- wi:
chegar cu-rcfachar-3msg.p.rem.vist ele eu -ref perguntar-3msg.p.rem.visr
Chegou e me achou. Ele me perg11nto11:
Yukisi wee masí -ti mi'i?,
nii - wi.
cano:l fazer saber-int você
dizcr-3msg.p.rcm. vist
- Você sabefa::.er uma canoa?. (ele) disse.
Tohô nii - kã

ti'ó,

yi 'ti - wí-:

assim dizcr-impl.cs ouvir respondcr-p.rem.vist

nii -

wi.

fazer sabcr-prcs. vist dizer-p.rcm. vist

- Sei jàze1; (eu) disse.

Ouvindo dizer assim. respondi:

N i'kâ- wi
iá - sa - ',
uma -frub querer-pres.scnt
- Quero uma. pediu.

- Wee masí- '

nii, sêri - wi.
dizer pcdir-3msg.p.rem.vist

Too püríkã, yi'i paki mc'ra ni'kâ-wi da'rê -rã-ti-', nii - wi.
então
cu pai com uma-frub fabricar-ful
dizer-p.rem.visl
- Enteio. vo11./(1hricar uma com meu pai, (eu) disse.

Ai!,
nii,
yi'ti - wi.
está bem dizer rcspondcr-3msg.p.rcm. vist
- Está bem!. respondeu.
l'tiá muhi-püu yi'ri - kã,
ma'ma - wi duâ - wi,
kit -rc.
três
mês
passar-impl.cs novo -ftub vendcr-p.rem. visl ele-ref
Depois de três meses. 1·e11di-lhe uma (canoa) nova.
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NOTAS GRAMATICAIS
1. Hoje, estudamos os sufixos associados à modalidade vista no passado remoto:
-wi 3º pessoa masculino singular (animado)
-wõ 3ª pessoa feminino singular (animado)
-wã 3° pessoa plural (animado)
-wi outras pessoas ( l' pessoa, 2" pessoa) ou inanimados, singular ou plural
Usam-se estes sufixo~ para qualquer situação que foi vista num passado remoto (em geral, mais de uma semana). O falante utiliza-os quando tem
certeza que não acontecerá nenhum fato novo capaz de modificar a situação
descrita, ou quando os protagonistas já morreram ou foram embora. É a moda
lidade do "antigamente".
2. A palavra dependente mc'ra com (sem tom próprio e sempre à direita
do nome principal) usa-se para indicar acompanhamento, instrumento, transporte ou causa:
Baría me'ra com Maria
di'pibí me'ra comfaca
yuk•si me'ra de canoa
Péduru teeró me'ra kõ'oási atrasei por causa da preguiça de Pedro
(tceró preguiça, kõ'oási atrasei)
3. Note bem a construção típica da segunda oração: etâ, yfire bokawi
chegou e me achou. Quando queremos exprimir uma sucessão de ações efetuadas
pelo mesmo sujeito, os primeiros verbos sucedem-se sem nenhum sufixo. São
"incompletos". Só o último pode levar os sufixos adequados. Exemplo com etâ
chegar, ba 'â comer e kãrí dormir:
Etâ,
ba 'â, kãri - á - pi
chegar comer donnir-p.rec. vist
Cheguei. comi e dormi.
O mesmo fenômeno apareceu em vários pontos do texto:
_.ti'ó, yi'tiwi ouvi e respondi
nii , sêriwi
disse. pedindo (lit. disse e pediu)
nii , yi'tiwi
disse. respondendo (/it. disse e respondeu)
Cada verbo "incompleto" tem geralmente uma entonaçào ascendente.
Uma pausa, marcada por uma vírgula, segue-o. Pelo contrúrio, o verbo final
tem entonação descendente.
4. O verbo masi saber pode ser tonalmente incorporado. Perde então o
tom próprio e segue o verbo principal:
apê brincar
::::>
apê masi-mi
sabe brincar
sabe fii=er
wcé fa=er
=> wce masí-mi
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o segundo exemplo, masi capturou o tom da melodia ascendente deweéfa::er.
5. O verbo si ' ri querer ((a:er algo) depende também sempre de um outro, seguindo-o. É completado por um verbo:
quer comer
ba 'â si'ri-mi
Pelo contrário, o verbo iá querer (algo) não é um verbo dependente. É
completado por um nome:
yukf.si ia-mí
quer canoa

FRASES ÚTEIS
"ãyutí , mi't?
- ãy ú'!"
"você está bem? - estou be111!"
(saudação usual quando se encontra alguém)
"wã'katí, mi't? - wã'ká'"
"1 ocê acordou?
- sim, (acordei)!"
1

VOCABULÁRIO
po'ká
isó
y ukisi
ma' má
boká
a'mâ
masi
duâ
yi'rt

n .n-cont. farinha
jacaré
canoa
novo, não usado (objelO)
achw; encontrar
procurar
sabei; conhecer
vender
passar

weé

da'rê
iá
serí
seríti' yã'a
yi' tí
di'pihí

fazer
.fabricar (canoa, .. .)
querer (algo)
pedir
perguntar
respondei~ consentir,
obedecer
faca, terçado

EXERCÍCIO
Traduza, utilizando sufixos de modalidade vista (presente ou passado remoto):
1. Antigamente, ela chegou e me procurou. 2. Tomo chibé (farinha). 3.
Ele quer casa. 4. Ela quer banana. 5. Ele quer comer. 6. Ela quer beber. 7. Eles
responderam. 8. Elas chegaram. 9. Ela chegou hoje. 10. Sabemos fazer canoa,
nós. 11. Ela chegou com Maria. 12. Pedro passou com Mandu. 13. Maria me
perguntou. 14. Pedro pediu-o para você. 15. Veio de canoa. 16. Chegou com
duas pessoas. 17. Matou-o com faca. 18. Ontem, ele me vendeu uma casa. 19.
Queriam fazer canoa. 20. Queriam ingá. 2 1. Hoje, encontrei três pessoas na
beira. 22. Antigamente, encontrei um desana. 23. Durmo com minha mãe. 24.
Trabalho com meu pai. 25. Comeu e dormiu. 26. Mataram cutia. 27. Será que
fabrica? 28. Aqui, há desanas. 29. O gavião sabe voar. 30. Sei nadar. 31. Venha
comigo! 32. Chegou, viu-ô e matou-o. 33. Procuro a faca e acho-a.
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LIÇÃO 5
TEXTO
- Péduru wa'iki-rã wêhe- á - mi.
l'tiá-rã buu-á wêhe- á - mi.
Pedro animal-pi matar-3msg.p.rcc.vist três cutia-pl matar-3msg.p.rcc.vist
- Pedm matou caças. Matou três c111ias.
Tohô nii-kã, piiá-rã pamo"-á wêhe- á - mi.
Weki-re wêhe-ti - á - mi.
além ·disso dois
tatu -pi matar-3msg.p.rec.vist anta-rcf mntar-neg-3msg.vist
Além disso, matou dois wtus. Nào 1110/011 anta.
Kii tohô weerí tero, yi'i- wa'i webe- á - pi, ditâra-pi.
enquanto isso
eu peixes pcscar-p.rec. vise lago -foc
E11q11a1110 isso. eu pesquei no lago.

Doe - â wêhe- á - pi.
Bi'i - á wêhc- ti - á - pi.
traíra-pi matar-p.rec. vist piranha-pi matar-neg-p.rec. vist
Matei trairas. Não matei piranhas.
- Wêhe- ti - á - ti
baa? -ii!
matar-neg-p.rec-int evidência exato
- Será que (você) 11cio matou?
- Não!
- Sii muhi-pííu-re weki wêhe- rí?
- Yi'i- - a'?
aquele mês
-ref anta matar-int.p .rem eu - dest
- No 111ês passado, (você) 111ato1111111a anta? - Eu?

- ti!
exato
- Sim!

- Wêhe-wi!
matar - p.rem. vist
- Ma1ei!

NOTAS GRAMATICAIS
1. O plural dos nomes animados fo rma-se geralmente com o sufixo -á:
akê
macaco
~
ake-á
macacos
buu
cwia
~
buu-á
cutias
muhi-pííu sol, lua
~
muhi-pííu-a sol e lua
imi
homem .
~
imi-á
homens
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Como o sufixo -á do passado recente, o plural animado -á tem tom próprio que, geralmente, apaga o tom alto ou ascendente do rad ical nominal. Com
palavras compostas de melodia ascendente, o tom do plural -á apaga também o
tom do radical:
ako-dasé 111ergull!âo =>
ako-dasc-á mergulhões
No entanto, o tom de -á desaparece em palavras compostas de melodia
alta, como:
diâ-yo'o
arira11/w
=> diâ-yo'o-a arira11has
Existem vários tipos de irregularidades:
- os nomes que teni.1inam por ª não mudam no plural:
aâ gavião. gal'l·ôes
- certos nomes de melodia alta fonnam com o plural uma unidade tonal
inteiramente alta:
mulheres
numi-ô mulher =>
numi-â
rraíras
doê
traíra
=> doe-â
pamô
tatu
=> pamo-â, pamo-á tatus
- o plura l de yai onça é geralmente yai-wa onças.
- os seres humanos formam o masculino com -(g)i, o feminino com -(g)o
e o plura l com -rã ou -á :
wi'ma-gt menino wi'ma-g ó menina wi'ma-rã meninos, meninas
wirâ-gi desa na (m) wirâ-go desana (t) wirâ
desanas
2. O negativo marca-se com o sufixo -ti :
apê-mi brinca
apê-ti-mi não brinca
ape-á-pi brinquei apê-ti-a-pi não brinquei
3. O interrogativo exigindo uma resposta vista (modalidade vista)
marca-se com:
-ti
no presente
-á-ti no passado recente
-ri
no passado remoto
Com o interrogativo, as marcas das pessoas desaparecem. É o contexto
ou a resposta que permite entender:
apê-ri? brincou (ele, ela. você}?, brincarnm (eles, elas, vocês)?
4. O sufixo -a' destaque pennite focalizar o sujeito para clarificar a sua
identificação:
koô ba'â-mo
ela come
ba'â-mo, koô-a'! ~come

•.

FRASES ÚTEIS
- no'opi wa'âgi' weetí?
- petâpi wa'âgi' weé'

- aonde está indo?
- estou indo ao porto
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- wa'âya!
a'tó
a'topísõ'ó
sõ'opíbc'ró, toó be'ro

..

- vai!
aqui
aqui (o inle1pelado está mais longe)
lá
lá (mais distante)
depois disso

VOCABULÁRIO
ditâra
pamô
doê
bi'i
wa'iki
yai
mirikihl

lago, poça
tmu (pi. pamo-â)
1raíra (pl. doc-ã)
piranha
a11imal de caça (pi. wa 'í'l<l-rã)
onça (pi. yai-wa)
pássaro (genérico)

du 'tí
(wa'i) wché
wa'â
wahá
koé
di'té
biê

fugil; esconder-se
pescar (de linha)
ir
remar
limpc11; lavar
amarrar
.flechar

EXERCÍ CIO
Traduza:
l. Matei passarinhos. 2. Comi piranhas. 3. Os homens fugiram. 4. As
mulheres amarraram a canoa. 5. Os passarinhos voam. 6. As onças comeram o
porco. 7. Flechei traíras. 8. No lago, há traíras; no rio, há ariranhas. 9. Aonde
vai? 1O. Aonde foi'? 11. Aonde foi antigamente? 12. Quem chegou aqui no mês
passado? 13. Você brinca? 14. Você brincou ontem? 15. Você brincou o mês
passado? 16. Voce não brincou'? 17. Você não comeu cutia ontem? 18. Você não
matou anta o mês passado? 19. Matou uma paca, ele! 20. Hoje, vi um porco, cu!
21. Fugiu, a mulher! 22. Ontem, não foi. 23. ão pesquei. 24. Pedro não chegou. 25. Eu sei remar. 26. Eu quero remar no lago. 27. Flechei gaviões, não
flechei paca. 28. Você amarrou o pau? 29. Minha mãe lava a menina. 30. Meu
pai lavou a faca. 31. Você matou o gavião com faca? 32. Depois disso, nadei no
rio. 33. Quero uma faca. 34. Quero pescar. 35. Quero amarrar o porco, cu! 36.
Ele me lavou.
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LIÇÃO 6
TEXTO
A. Kãrêké' uu - kã,
u'a
- ró
iá galo cantar-impl.cs tomar banho -nom.inan.lugar dever-pres. vist
Ao cantar dos galos. de1·e111os tomar banho.
i 'yâ - ya! Ni'kâroakã, · Madú
u'a
- mí.
olhar-imp
agora
Mandu tomar banho -3msg.pres.vist
- Olhe! Agora. Ma11du toma banho.
u'á
wc'c- '.
Yfi maa
yisiá nií -sa- '.
cu tomar banho não-pres. vist eu contraste frio scr-pres.sent
- Eu não tomo banho. Estou comji"io (lit. para mim éji-io).

Yi'i

B. Makâ-ri ãyú nii- '.

A'ti maká paa, numiâ ke'râ -

ma.

povoado-pi bonito scr-prcs. vist este povoado pátio mulheres capinar-3pl.prcs. vis!

Os povoados stio bonitos. No pátio deste povoado, mulheres capinam.
- Misá ke'ra, kê'râ - ya!
Apê - ti - kã'-ya!
vocês também capinar-imp brincar-neg-ass -imp
- Vocês também, capinem.' Não brinquem!
Yi't ke'rá wc'c- '.
lhá
boâ
go'
wcé - sa eu capinar não -prcs. vist fome apodrecer-impl.ms v.aux.-pres.scnt
- Eu não capino. Estou morrendo (lit. apodrecendo) de fome.
- Too püríkã-rc, po'ká si'ri - yá!
então
-ref chibé bcber-imp
- Enteio. tome c/1ihé!
- Po'ká
marí Tohô wcé-go', si'rí we'e- '.
farinha não cstar-prcs. vist
por isso
beber nào-pres. vist
- Não há farinha. Por isso, não tomo.
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NOTAS GRAMATICAIS
1. O plural dos nomes inanimados forma-se geralmente com o sufixo -ri :
makâ pol'Oado
::::>
makâ-ri
povoados
maâ
riacho
~
maâ-ri
riachos
amôkã lmtço
~
amíikã-ri braços
l lá vários tipos de irregularidades:
- o plural de wi'í casa é wi 'sê-ri casas.
- alguns nomes trocam de melodia (de ascendente para alta) no plural:
sopé porta ~
sopê-ri portas
wcsé l'O<,-'a ~
wcsê-ri roças
2. Nos passados recente ou remoto, o negativo é sempre o sufixo -ti .
Coloca-se antes dos sufixos de modal idade:
apc-á-pi
hrinquei
apê-ti-a-pi não brinquei
apê-wõ
(ela) brincou
apê-ti-wõ não brincou
Na terceira pessoa do presente.visto, a marca do negativo ainda é -ti :
apê-mo
(ela) brinca
apê-ti-mo não brinca
Nas outras pessoas do presente visto, porém, o negativo marca-se com o
verbo dependente wc'e nâo, seguido do sufixo modal -':
apê-'
brinco
apé we'e-' não brinco
misâ apó-' 1 ocês co11serta111
misâ apó we'e-' vocês não consertam
mutúru da 'rá-' o motor traha/110
mutúru da 'rá wc'c-' o 11101or mio trabalha
Cuidado! O verbo dependente wc'e não nunca captura o tom dos radicais
verbais e obriga os verbos de melodia alta a trocá-la por uma melodia ascendente:
nii-' digo
nií wc'c-' nâo digo
Pelo contrário, os verbos de melodia ascendente não mudam:
kãrí-' durmo
kãrí wc'c-' 11ào durmo
3. Os pronomes pessoais. também, mudam de melodia com as palavras
dependentes kc'ra ta111hé111 e maa contraste:
koô elll
koó ke'ra ela também
mari 1u>s
mari kc'ra nós també111
koó maa ela. em cm1trl1steco111 osout/'Os yi'i maa para mim. ao 111e11 ver
Só os pronomes mudam de melodia. Os outros nomes são intodvcis:
numiô kê'ra
a 11111lher também
4. O imperativo (2·' pessoa do singu lar ou do plural) marca-se com -ya:
apê hrincar
apê-):'.l!!
bri11que(111)!
apó consertar apo-X!\!
conserte(m) !
1
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Para proibir, usam-se os suíixos -ti negativo, -kã' assertivo e -ya imperatil·o. dando a combinação -ti-kã '-ya:
apê-ti-kã '-ya! ncio bri11q11e(111) .1

apo-tí-kã '-ya ! l/(io co11serte(111) !
5. Não confunda:
too püríkã então
tohô wcé-gi' ( m), tohô wcé-go' ( t), tohô wcé-rã' (pi)
por isso
6. paa supe1:ficie plana não tem tom próprio e sempre segue o nome que
modilica. É um nome dependente:
makâ po1·oado makâ paa pátio de pol'(wdo
makâ paa-ri pátios de pol'Oado
ohôka milho
ohôka paa prato. bacia de milho

FRASES ÚTEIS
toô kã 'rota!
dc'ró wamêtiti, mi'i?
yi'i Péduru wamêti'
sahâtiro uúküya!

só isso!
como é o teu nome?
o meu 110111e é Pedm
fale devagar!

VOCABULÁRIO
u'á
mii
kê'râ
marí
uú
yisiá
kãrêkê'
ãyú

tomar banho
tirar
capinar
não estm; estar ausente
emitir um som, jàlar
estarjho
galo, galinha
estar em boa forma.
hom, bonito

makâ
lugar habitado. povoado
n.dep. supe1jicie plana
paa
vão da porta, porta
sopé
wesé
roça
maâ
riacho. rio
irt, irigt serra (pi. +r+-ri,+ri-pa-gi)
kapê-a olho (pi. kapê-ri)

EXERCÍCIO
Traduza:
1. Não tiro farinha. 2. Não vou. 3. Não durmo. 4. Não procuro a serra.
5. Não capino. 6. Não capinei. 7. Não trabalho. 8. Ela não trabalha na casa.
9. O galo não canta. 1O. É frio. 11. É bom. 12. Capine! 13. Durma! 14.
Conversem, vocês! 15. Maria está ausente. 16. Não há farinha. 17. Pedro
está ausente. 18. Não é Pedro. 19. O povoado não é bonito. 20. A água não
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está fria. 21. Tire a porta! 22. Vá à roça! 23. Ele atingiu a serra (falante no topo
da serra). 24. Não vá lá! 25. Faça bem! 26. Coma bem! 27. Durma bem, você!
28. Mate a galinha! 29. As casas estão boas. 30. As serras são frias. 31. Não
comi banana. 32. Não como ingá. 33. Por isso, ela chorou. 34. Então, eu vou.
35. Nas roças, não há ariranhas.
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LIÇÃO 7
TEXTO
A. - Oc'ró weé- gi'
wcc - tí'?
como fazer-impl.ms v.aux.-inl
- Que está.fazendo?

- Wcé we'e- '.

Su'tí

bcsé -

gi'

wcé - '.

fazer não-pres.vist roupas cscolher-impl.ms v.aux.-prcs.vis1
- Nada (lit. 11âo faço)! Estou escolhendo roupas.

- Mi"i pako, de'ró weé - go'

wce - á

- ti?
você mãe como fazer-impl.ms v.aux-p.rec-int
- Que está fazendo sua mãe?

Da'rê
ba'a -go'
wcc - á - mo,
isa yaá wi'i - pi.
preparar mandioca-impl.ms v.aux.-3fsg.p.rec.vist nós de casa-foc
- Está preparando a mandioca na nossa casa.
- No'o- pi wa'â-ti, mi"i - a'?
onde -foc
ir -int você-dcst
- Ao11de vai, você?

- Kãpu-pi

Ai!

wa 'â- '

campo-foc
ir -pres. vist
- Vou ao campo.

B. Wi'ma-rã apê-

Wa'â- ya!

está bem ir - imp
- Está bom! Pode ir!

wee - má.
Yukisi etâ - ro'
weé crianças brincar-impl.ms v.aux.-3pl.prcs.vist canoa chcgar-impl.ms v.aux.-vist
As cria11ças estão hrincando. A canoa está chegando.
rã'

- Péduru - ta nii - ti?

- ii!

Pedro - esp ser-int
- É Pedro mesmo?

exato . e le -esp ser-3msg.pres.vist
- Sim! E ele mesmo!

Kff. - ta nii- mi!

52 - A Fala Tukano dos YEPÂ-MASA

I

NOTAS GRAMATICAIS
1. Existem duas cons1ruções para cada modalidade e cada tempo: a construção sintética e a construção analítica. Por exemplo:
apê-mi
(ele) brinca
(construção sintética)
apê-gi' wee-mí
(ele) está brincando
(construção analítica)
A construção analítica serve para descrever a ação em seu desenvolvimento. Fomia-se com um verbo principal e um verbo auxiliar. O verbo principal (no
exemplo acima, apê brincw:) sempre leva os sufixos implicativos/mesmo sujeito:
-gi' sujeito masculino singular (animado)
-go' sujeito feminino singular (animado)
-rã' sujeito plural (animado)
-ro' sujeito inanimado (singular ou plural)
O verbo auxiliar (weé) leva qualquer sufixo de tempo ou modalidade: mi , -mo, -ma,-', -wi,... Por exemplo, no presente visto:
apê-gi' wcé-'
estou hri11ca11do. (você) está bri11ca11do [masculino]
apê-go' weé-'
estou hrinca11do. (você) está brincando (feminino]
apê-rã weé-'
estamos brincando, (vocés) estão brincando (plural]
apê-gi' wec-mí (ele) está brincando
apê-go' wee-mó (ela) está brincando
apê-rã' wee-má (eles. elas) estão brincando
mutúru da'rá-ro' weé-' o motor está trabalhando

Esta construção analítica pode ser utilizada em qualquer tempo ou modalidade:
apê-gi' wee-á-pi estive/estava brincando
Com sufixos negativos, a forma sintética é preferida:
apê-mi brinca
apê-ti-mi não brinca. não está brincando
apê-gi' wee-mí está brincando
apê-gi' wee-tí-mi não está brincando (estájà::endo outra coisa)
2. O sufixo -ta mesmo (e não outra coisa) serve para especificar um ser.

Sempre segue um nome:
a paca mesmo (e não a cutia) comeu
quero isso mesmo
Com este sufi xo, os pronomes pessoais mudam de melodia tonal:
koô ela
koó-ta
ela mesmo
mari nós
marí-ta
nós mesmo
3. Note o emprego idiomático de wcé/azer na expressão:
weé we'e-'! nada.' (lit. mio faço)
mesmo que faça algo na realidade!

semê-ta ba'a-á-mi
a'to-ré-ta iá'
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FRASES ÚTEIS
no'ó?, no'opí?
pi'toákã nii'
yoá nii'
(yi'i) wihá me'ra niísa'

(a)onde?
é pertinho
é longe
(eu) estou com sono

VOCABULÁRIO
escolher
ralar
oé
da'rê ba'a entregar-se ó fabricação
da farinlta. do beiju, etc.
mergulhar
ohó
derramar (líquido)
piô
extrair
wcê
roubar
yahá
besé

yc'ê
su'tí
kií
moâ
taâ
sc'eá
potâ
ychê

pegai; receber
roupas (sg. su 'ti-ro)
n.n-cont. mandioca
n.n-cont. sal, can.1111
n.n-cont. capim
piabas
n.n-cont. espinho
garça

EXERCÍCIO
Traduza:
1. Estou escolhendo facas. 2. Ela estava dormindo. 3. Eles estão tomando banho. 4. Mandu está extraindo espinho. 5. Está extraindo espinho mesmo!
6. Está extraindo espinho mesmo. 7. Estou vendo Maria mesmo. 8. Estou comendo galinha mesmo. 9. A ariranha estava comendo piabas. 10. Antigamente,
estive brincando de bola. 11. Que estão fazendo? 12. É sal mesmo. 13. Ralo
mandioca. 14. Preparem a mandioca, vocês! 15. Não extraia o espinho! 16.
Quero roupa. 17. Quero escolher roupa. 18. A garça está voando. 19. Derrame
a água! 20. Pegue a faca! 21. Não· pegue a banana! 22. O "branco" está roubando o motor. 23. Rale a mandioca! 24. A paca mergulhou no rio. 25. Por isso,
estão fugindo. 26. Estou tomando banho. 27. O galo está cantando. 28. Estou
indo ao povoado. 29. Não faça! 30. Não me roube! 31. Não pegue a galinha! 32.
Está bebendo mesmo, não está comendo. 33. Não está brincando. 34. Onde está
brincando? (não visto agora). 35. Quem estava passando? 36. Estou procurando a faca. 37. Estamos respondendo.
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LIÇÃO 8
TEXTO
A. Péduru

ãyu - gí
nij - mi.
Yüúu yã'a- ginii-mi.
Pedro bonito-nom.msg ser-3msg.pres.vist João foi o -nom.msg scr-3msg.vist
Pedro é bonito. João é feio.

Naâ paka - r ã
nii- ma.
eles grandc-norn.pl scr-3pl.pres.vist
Eles são grandes.

B. Wekt buti - gó
yuki-gi doka küya - mó; pahi - gó
nii-mo.
vaca branco-nom.fsg á1Vore debaixo deitado-3fsg.vist grande-norn.fsg scr-3fsg
A vaca (que é) branca está deitada debaixo da árvore; é grande.

Apê-go do'âti - go -re
outra doente-norn.fsg-rcf

akô yee - a - pi.
dar remédio-p.rec.vist

Dei remédio à outra que está doente.

C. Bu'e - rã
ba'â - rã'
wee - má.
Naâ ba'â
tu'a cha-kã.
estudar-nom.pl corner-impl.ms v.aux.-3pl.pres.vist eles comer acabar -impLcs
Os estudantes estão comendo. U111a vez 1erminado,

Péduru naâ- re nii - mi:
"Te'á, bu'ê - rã
taha !".
Pedro elcs-ref dizer-3msg.pres. vist vamos estudar-imp de novo
Pedro di::-lhes: "Vamos estudar de novo!".

Tohô nii - kã
ti'ó, wã'kâ n•'ka- ma.
assim dizer-impl.cs ouvir
levantar-se- 3pl.pres.vist
Ouvindo di::er assi111. levantam-se.

D. Yi"i uhuri maa
ba'â- ti - gi
nii - wi.
eu jabuti contraste comer-neg-Nom.msg ser-p.rem.vist
Eu não como jabuti (hábito).
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NOTAS GRAMATICAIS
l. Os nominalizadores animados são:
- gí- masculino singular
- gó feminino singular
- ra plural
Cu idado com as formas! São bastante parecida s com as formas
implicativas encontradas na construção analítica da lição precedente, mas não
são laringalizadas e têm tom próprio alto.
Usam-se estes sufixos como as orações subordinadas relativas do português:
numiô bu'c - g2
- rc i 'yâ - gi'
weé mulher estudar-nom. fsg-rcf ver-impl.ms v.aux.-pres. vist
estou 1·endo a mulher que estuda
Os tempos das orações principal e subordinada relativa devem ser simultâneos:
numiô bu'e-g2-re i'yâ-gi' wee-á-pi estava vendo a 11111/lter que estudava
Empregam-se também para indicar uma situação habitual:
bu 'e-g!
o (ho111e111) que estuda habitualmente, o estudante
bu 'e-g2
a que estuda. a eswdante
bu 'e-rã
os que estudam. os estudantes
mirikih! basa-g! pássaro cantador (basâ cantar)
O comportamento tonal destes nominalizadores é como o do sufixo -á
passado recente: têm tom próprio que apaga o tom da melodia do radical verbal , a não ser um sufixo intercalado. Por exemplo :
basâ dançar
basa-gn a que dança
ba sâ-ti-~ a que 11âo dança
si'rí heher
si'ri-g{! a que bebe
si'ri-tí-g!! a que lllio bebe
2. Estes sufixos uti l izam-sc freqüenternente para descrever estados ou
costumes:
• com verbos d e estado (os adjeti\·os do português), expressam um
estado. Com ãyú bonito:
María ãyu-gó nii-mo Maria é bonita (situação habitual: Maria está
aqui agora)
María ãyu-gó nii-á-mo Maria é bonita (idem: Maria foi vista há
pouco tempo)
Maria ãyu-gó nii-wõ Maria é bonita (idem: isto foi notado já há tempo)
• com os outros verbos:
sõ'ó kãri-gí- nii-' sou a pessoa que dorme lá
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so'ó kãri-g• nii-á-pi
durmo lá
(costume atual)
so'ó kãri-g• nii-wi
durmo lá
(costume velho: em viagens, ... )
3. O exortativo é o imperativo da 1n pessoa do plural inclusiva. Forma-se
com o sufixo -r ã:
apê hrincar
=> apê-rã !
vamos brincar!
apó consenar =>
wi'í apo-rã!
vamos consertar a casa!
Quando um deslocamento for necessário para realizar a exortação, a palavra de movimento te'á! vamos! precede o verbo:
te'á, nukfi-poro-pi .apê-rã! vamos brincar na praia! (nuku-poro
praia, -pi indicando que a praia é um tanto longe do local onde se fala)
4. O plural de pahi grande é paka-:
pahi-gó nii-mo (ela) é grande
paka-rã nii-ma (eles, elas) seio grandes
5. Existem vários verbos de estado que expressam o conceito de "maduro":
buti estar maduro (hanana, abiu. hiribá, abacaxi. laranja. etc.)
sõ'â esrar maduro (pupunha, pimenta, cúbio, etc.)
yií
estar maduro (açaí. bacaba. cucura, etc.)

FRASES ÚTEIS
así nii'
yisiá nii'

está quente
está.fi"io

daharí tero niikã

ao meio-dia

VOCABULÁRIO
yã'â
sõ'â
pahi
buti

esrarfeio. ruim
estar Fen11elho. maduro
estar grande
estar hranco. maduro
y11 estar preto, maduro
i'miá estar alto
ui
ter medo
ti'ó oul'i1: escutm; acatar 11111 conselho

do'âti
kííyá
ãpi
uhuriakô,okô
akô yee
awí
wã'kâ ni' ka

estar doente
estar deitado no chão
caranguejo (pi. ãpi-â)
jahuti
remédio
dc11; passar remédio
agulha
levantar-se

EXERCÍCIO
Traduza:
1. Vamos estudar! 2. Vamos nos levantar! 3. Vamos comer (aqui)! 4. Vamos beber água (lá)! 5. Vamos mergulhar! 6. Vamos nadar lá! 7. João é grande (o
interessado está ausente). 8. O jabuti é vermelho (verdade geral). 9. É medroso, o
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Pedro. 10. Lavo roupas na beira (hábilo). l l. Eu como no povoado (hábito). 12.
Não como caranguejos (verdade geral). 13. Osjabutis grandes estão fugindo. 14.
Paca é alimento (lit. o que se come). 15. Maria é a que come paca. 16. Vi os que
estavam deitados. 17. A doente chegou aqui. 18. Conheço o (homem) que come
farinha. l 9. Em Iauaretê, moro (lil. estou) aqui; em São gabriel, moro na serra.
20. Vamos matar piranhas. 21. Levante-se! 22. O jacaré é preto. 23. Não tenha
medo! 24. Matei os trabalhadores. 25. Gosto da vendedora. 26. Galinha é alimento. 27. A que está aqui é minha mõe. 28. Pegue a gal inha branca! 29. Quero o
porco que foge. 30. Mate a.garça que voa! 31. Ouça nosso pai!
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LIÇÃO 9
TEXTO
A. - Mi'i a'ti muhí-püu yê'e nohó da'ra - gí-sa-ri?
você este mês
quê tipo trabalhar- fut -int
- Você vai trabalhar em quê neste mês?

- Yi'i- a'?... K upa yáá w i'i- rc
ycê -gi-ti-'.
eu -dest compadre de casa-ref construir-fut
- Eu? ... Vou construir a casa do meu compadre.

Tohô - ta wcc - yá! Ki+ - ta ãyu-ró wapa ycé- wi.
está bom assim -esp fazer-imp ele -esp bem
pagar -p.rem. vist
- Ai!

- Está bem! Faça assim 111esmo! Ele mesmo paga bem.

- Tohôweé-gi'-ta
por isso -csp

kff.- re
" ai!",
nii - á-pi.
ele-ref "está bem !" dizer-p.rec.vi st

- Por isso mesmo, aceitei (lit. disse-lhe: "está bem!").
B. - No'o-pi wa'â- ti?

aonde-foc

- wcse-pi
roça-foc

ir - int

-Aonde vai?

wa'â- '
ir -pres.vist

- Vou à roça.

- Ãyu-ró wce - yá! Ni'kaá, akôro
bem fazer-imp
hoje chuva

pehâ - ro-sa-'.
cair - fut

Cuidado! (lit. faça be111!) Hoje, vai chover (/it. a chuva vai cair).

NOTAS·GRAMATICAIS
1. Existem duas fonnas de futuro em ye'pâ-masa:
• o futuro de predição expressa uma previsão futura. Forma-se com a
combinação de três ufixos:
- primeiro, o sufixo -gi (masculino singular), -go (feminino singular),
-rã (plural) ou -ro (inani mado).
- segundo, o sufixo -sa.
- terceiro, os sufixos do presente visto: -mi (3msg), -mo (3fsg), -ma
(3pl) ou -' (outras pessoas e inanimados). Por exemplo:
apê-gi-sa-'
(eu) brincarei. (você) brincará
[masculino]
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apê-go-sa-'
idem
[feminino]
apê-rã-sa-'
(nó!l) brincaremos. (vocês) brincarão
apê-gi-sa-mi
(ele) brincará
apê-go-sa-mo
(ela) brincará
apc-ra-sa-ma
(eles. elas) brincarão
mutúru da'ra-ró-sa-' o motor trabalhará
• o futuro de intenção expressa uma vontade futura. Forma-se com a
combinação de três sufixos:
- primeiro, o sufixo-Ç"i (masc. singular), -go (fem. singular) ou -rã (plural).
-segundo, o sufixo-ti.
- terceiro, o sufixo-'.
Emprega-se unicamente na l ª pessoa do singular ou do plural exclusivo:
(yi 'i) apê-gi-ti-' (eu) vo11 brincar
[masculino]
(yi'i) apê-~ (eu) vo11 brincar
[feminino]
(isâ) apê-rã-ti-' (nós) vamos brincar
• o futuro negativo fo1ma-se geralmente com a combinação de sufixos
-so-me para qualquer pessoa:
apê-so-mc não brincarei, não brincará, não brincaremos,. ..
O interrogativo correspondente forma-se com a combinação de:
- os sufixos -gi (msg), -go (fsg), -rã (pi) ou -ro (inanimado).
- o sufixo -sa.
- o sufixo interrogativo -ri. Por exemplo:
apê-gi-sa-ri?
(ele) brincará?. (você) brincará?
[masculino]
apê-go-sa-ri?
(ela) brincará?. (você) brincará?
(feminino]
apê-rã-sa-ri?
(eles. elas) brincarão?, (vocês) brincarão?
da'ra-ró-sa-ri?
trabalhará?, trabalharão? (motor(es) ... .)
2. tohô assi111 combina-se com -ta especificador, formando a expressão
tohô-ta assim 111es1110:
imi-á ba'â - ma,
numiâ kê'ra
tohô-ta wce - má
homens comer-3pl.pres. vist mulheres também assim mesmo faLer-3pl.pres. vist
os homens co111e111, as 11111lheres também jazem igual (assi111 111es1110)
3. Compare os interrogativos de'ró? como? e ye'é? o que?:
dc'ró nii-gi' wce-tí? o que está dizendo (ele)? (/it. como está di=endo?)
yê'é nii-ti? , yc'c nohó nii-ti? o que é?
A palavra noho co1110 acompanha freqüentemente yê'é.
4. No texto, apareceu o verbo pehâ colocar-se em cima de uma supe1.ficie elevada):
mirikiht. pchâ eha-mi o pássaro pousa (em lugar elevado)
akôro pchâ-'
chove
akôro pchâ-ro' weé-' está chovendo (construção ana lítica)

..

60 - A Fala Tukano dos YEPÂ-MASA

I

5. Diferencie bem ctâ atingil; chegar (centrípeto: na direção do falante)
e ehâ atingi1; chegar (centrífugo) :
Máruku eta-á-mi Marcos chegou (onde estou)
Péduru ohô tõ'o ehâ-mi Pedro alcança o cacho de bananas (tõ'o cacho)
masá mi'i yaá wi'i eha-á-ma chegou gente na tua casa (o ouvinte não
está em casa)

FRASES ÚTEIS
imiyaro, kcêro
yc'e nohó niiti?

duhiya!
sente-se!
yi'ire teó niísa' estou com preguiça

depressa, rápido
o que é (isto)?

VOCABULÁRIO
eká
yeê

dar de comer (algo)
construir com atgila, cimento (casa, forno. pote, .. .)
etâ
atingir (cemrípeto)
atingir (centrífugo)
ehâ
pehâ
colocar-se em cima
wapa yeé pagar
kü'ri
morder
e'sá
estar lmgo

e'satí
akôro, okôro
pisána
diâyi
yamâ
imikoho
yami
yamika'
yamiákã

estar estreito
chuva
gato
cachorro (f. diâyigo)
veado
dia
noite
fim do dia, tarde; ontem
amanhei

EXERCÍCIO
Traduza:
1. Dê de comer banana ao menino! 2. O cachorro mordeu a cutia. 3. Aqui
é esrreiro. 4. pessoa larga. 5. Amanhã, vai chover. 6. Olhe, ela atingiu a beira! 7.
Amanhã, irei com meu pai. 8. Pagarei bem. 9. De dia, estuda; de noite, dorme
(costume). 1O. Choveu no fim do dia. 11. O cachorro te mordeu? 12. O veado
chegou lá na roça. 13. Eu vou matar anta. 14. Não irei à roça. 15. Não vou
trabalhar com Marcos. 16. Não construirei casa. 17. O dia está bom. 18. A noite
não está feia. 19. Quem matou o cachorro? 20. Respondi assim mesmo. 2 l. O
que você comeu? 22. O que você bebeu? 23. O que ela derramou? 24. A quem
dá de comer farinha? 25. O jabuti que alimento não está (aqui). 26. Paguei os
construtores. 27. Mate o cachorro que morde! 28. Matei dois veados. 29. Elas
comeram assim mesmo? 30. Você vai brincar? - Não! 31. Ele rouba (costume).
32. Está roubando. 33. Amanhã, estarei indo. 34. Hoje, irei ao povoado. 35.
Vamos ao povoado. 36. Não vá!
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LIÇÃO 10
TEXTO
A. - Maki, Do'âti - gi'

wcé - sa- '!
fi lho doente -impl.rns v.aux.-pres.sent
- Filho, esrou doente (lit. sinto que estou doente)!

- Yê'c nohó nii - sa-ri? - W amf.taha yi't-re

piírí- sa -

que tipo ser-sent-int
pescoço
eu-ref doer-pres.sent
- O que é?
- Dói-me o pescoço (lit. sinto que o pescoço me dói).

B. - Ma'íl, yi't aka-biho waro?
mãe eu irmã menor cadê
- Mãe, cadê minha irmã menor?
- Su'ti koé - go'
wcc - sa - mó,
pctâ-pL Maki, noá uti -sa - ri?
roupas lavar-impl.ms v.aux.-3fsg.prcs.sent porto-foc filho quem chorar-sent-int
- Deve estar lavando roupa (eu a vi sair com roupas) no p0110... Filho, quem chora?

- Üílba'! mi'i pãra-mii uti - sa - mi.
- De'ró wcé-gi' uti - sa - ri?
sabe lá teu
neto chorar-3msg.pres.scnt
por que
chorar-scnt-int
- Sabe lá! Teu neto chora (ouvido).
- Por que chora?

- Mi'ri si 'ri - gi'

wce- sa - mí.

mamar querer-impl.ms v.aux.-3msg.pres.sent
- Deve estar querendo ma meu:

NOTAS GRAMATICAIS
l. O leilor achará em anexo ao dicionário (tomo II da série) os termos de
parentesco.
2. Iloje, estudaremos outra modalidade: a modalidade sentida no presente. As fonnas são as seguintes:
-sa-mi 3ª pessoa masculino singular (animado)
-sa-mo 3ª pessoa feminino singular (animado)
-sa-ma 3ª pessoa plural (animado)
-sa-'
outras pessoas ( 1n pessoa, 2ª pessoa) ou inanimados, singular
ou plural ·
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Usa-se em geral a modalidade sentida quando a situação não pode ser
vista (por causa de uma parede. do escuro, da distância ou, simplesmente, porque o falante estú de costas). mas apenas sentida , percebida (pelo ouvido,
tato,... ). Podemos distinguir vários empregos:
+ Na primeira pessoa do singular ou do plural, esta modalidade usa-se
freqüentemente com os verbos de sensação ou de emoção. ou com qualquer
\'erbo que implica uma situação percebida e não vista: m asi saber, püri doer,
akobohó esquecer. bihâ-weti estar triste, do'âti estar doente, ui ter medo, uâ
estar ::(///gado, iá querer (algo), si 'ri querer (fazer algo), ti'sâ gostar de, wéri
morrer, e'katí estar alegre, wãkíi lembrar:
wêri-gi' weé-sa-'
('>into que) estou morrendo
(yi'i -re) upika pürí-sa-' ('iinto que) dói(-me) o dente (upíka dente)
•
as out ras pessoas & in ~rnim ados, a modalidade sentida tem dois
sentidos:
- pode expressar uma situação não vista pelo falante, mas apenas percebida pelos outros sentidos. Tradução: "percebo que... , ouço que... , etc.".
- ou pode exprimir uma situação não vista, mas deduzida por qualquer
tipo de prova ou por cálculo. Tradução: "deve ser que... , com certeza,... , etc.".
Por exemplo:
k ã rêkê' uusami o galo canta (ouvido)
poêwa dirtsa' ouço a cachoeira estrondear
a k ôro pehâ-ro' weé-' está chovendo (visto) [construção analítica]
a kôro pehâ-ro' w eé-sa-' (ouço que) está chovendo (não visto)
a kôro pehâ-' chove (visto) akôro pehá-sa-a' chove (só ouvido)
nü-mi diz (1·e11do a pessoa falar) nií-sa-mi di:: (escmando uma gramçtio.... )
ba'aseh é i 'mi tihisa' a comida está cheirosa (olfato)
do'âti-mi está doente do'âti-sa-mi deve estar doente (pelo jeito dele)
No segundo texto, temos dois exemplos de modalidade sentida empregada como dedução:
"deve escar lavando roupa". Prova: cu mesmo a mandei, vi-a sair com a roupa, etc.
"deve estar querendo mamar". Prova: está chorando!
3. Cuidado! O sufixo -sa é i1Tegular. Ele não tem tom próprio e não pode
capturar um tom livre. Temos duas regras:
- com -sa-', as raízes de melodia alta transformam-se em raízes de melodia ascendente enquanto as de me lodia ascendente não mudam:
püri doer
::::::>
p ü r í-sa-'
dói
,
,
ui
ter medo ::::::>
Ul-Sa tenho medo
iá
querer ::::::>
SU ' ti-ro iá-sa-'
quero uma roupa

•.
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- com -sa-mi, -sa-mo e -sa-ma, as raízes de melodia alta não mudam;
no entanto, o tom das raízes de melodia asccndenre passa cm cima do sufixo -sa
e cai no último sufixo: -sa é tonalmente "transparente". A mesma regra vale
para os sufixos do futuro negativo -so-me:
apê brincar apê-sa-mi (ouço que ele) brinca: deve estar brincando
apó consertar apo-sa-mí (ouço que ele) conserta: de1·e eçtarconsertando
apê-so-me não hrincorei apo-so-mé mio consertarei
4. O negativo da modalidade sentida é-ti, o interrogativo é -ri. Por exemplo:
püri doer => pürí-sa-'
dói
=> püri-ti-sa-' nâo dói
=> püri-sa-ri ? doi:'

'·

FRASES ÚT EIS
ba'â si 'risa' quero comer
si'rí si' risa' quero beber

kãrí si'risa'

quero dormir

VOCABULÁRIO
üru-sãá
mi'rí
püri
etoá
tiâ
uâ
ka 'bi
tutuâ

coc/1ichm; murmurar
mamar
doer
vomitar
cortar com dentes, roer
estar zangado
estar mole
estar forte

i' miáti
estar baixo (de tamanho)
wamita(ha) pescoço, garganta
nukfikã
châo
petâ
porto
oá
muc111·a
osô
morcego
bi,
l~to

EXE RC ÍCIO
Traduza:
1. O gato está vomitando o rato (ouvido). 2. É roedor de unha (amfi
sccro u11lw). 3. Estou muito zangado com você. 4. Minha irmã menor está mamando (ouvido). 5. A mulher está forte. 6. A mulher é for te. 7. A mu lher é fraca
(não forte). 8. O homem é baixo. 9. O meni no baixo é meu filho. 10. Dói-me o
braço. 11. Não cochiche! 12. A mucura está deitada no chão. 13. O rato roeu o
remédio. 14. Os morcegos estão voando (ouvido). 15. Conheço o povoado. 16.
Não sei. 17. Estou triste. 18. Quero uma roupa. 19. Quero vender a canoa. 20.
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Gosto de João. 21. Estou zangado com você. 22. Estou esquecendo a faca. 23.
Você está triste? 24. Quer comer? 25. Quer banana? 26. Yocês gostam do igarapé? 27. Está zangado? 28. Não tenho medo. 29. Não estou triste. 30. Mate o
rato que rói roupas! 3 1. Deve estar chorando. 32. Deve estar estudando. 33.
Ouço o cachorro vomitar. 34. Ouço o morcego voar. 35. Ouço a chuva cair. 36.
Não devem estar brincando. 37. Dói-te a barriga? - Dói. 38. Por que ela está
rindo? (visto) 39. Por que ele está chorando? (só ouvido). 40. Deve estar no
porto.
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LIÇÃO 11
TEXTO
-

No'o - pi wa'â - ti, meé?
aonde-foc 1r -int tio
Aonde vai, tio ?
itâ paa- pi
u'a
- gi wa'â - ',
meekihi!
pedra laje-foc tomar banho-msg
ir - pres.vist sobrinho
Vou tomar banho na laje de pedra, sobrinho!

-

Ai!

Be'ro kuré, yi'i kê'ra w a'â-gi-ti-'.

está bem depois pouco eu também ir -fui
- Está bem' Daqui a pouco, eu vou também.

Mi't i'ya- kã
maa,
noá nii- ti sõhá?
você ver-impl.cs contraste quem ser-int aqueles
- Ao seu ver (lit. você vendo), quem são aqueles?
-

-

Wirâ nü - ma.
Mi'i yêki tiro peêru si'ri -rã a'ti-ma.
dcsanas ser-3pl.pres.vist você avô perto caxiri beber-pi vir -3pl.prcs.vist

- São desanas.

-

Ai!

(Ele.~~

vêm tomar caxiri na casa de seu avô.

Tii-ta pürikã

u'á

ni'i - gi wa'â - '.

está bem
então
tomar banho ainda-msg
Está bom! Então, vou tomar banho ainda.

ir - pres. vist

NOTAS GRAMATICAIS
l. O imperativo de a'ti vir é geralmente a'tiá! venha(m)!
2. Hoje, estudaremos situações efetuadas depois de um movimento: ir
fazer (algo) ou virfazer (algo). Implicam sempre um deslocamento com um
certo propósito, uma certa fina lidade. A construção compõe-se de um verbo
principal seguido por:
- gi masc. singular (animado)
- go fem. singu lar (animado)
- rã p lural (animado)
- ro inanimado .
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e dos verbos auxiliares wa'â ir ou a'ti vir, seguidos pelo tempo e pela modalidade apropriada:
(e11) vou (a/i111 de) co111e1; (você) vai comer [masc.]
ba'â-gi wa'â-'
ba'â-go wa'â-'
idem [fem.]
ba 'â-rã wa'â-'
(nós) mmos comei: (l'Ocês) vão comer [plur.]
(ele) vai (aJim de) comer [masc.]
ba 'â-gi wa'â-mi
ba 'â-go wa'â-mo
(ela) vai comer [fem.]
ba 'â-rã wa'â-ma
(eles. das) vâo comer [plur.]
ba 'â-rã wa 'â-ya!
1·âo comer!
da'ra-rã wa'â-rã!
rnmos trabalhar!
wü-piht duhi-ró wa'â-' o a11iâo l'lli pousar (wiipiht avião. duhi pousar)
Exemplos com a'ti vir:
si'ri-gí--ta a'ti-mi!
(ele) 1'(!111heher111es1110!
ba 'â-gi a 'ti-á!
1·enfia comer.1
a pê-rã a 'ti-á!
venham hrincar!
a pê-go a 'ti-á-mo
(ela) i·eio brincar
Exemplos com a construção analítica (dois verbos auxiliares):
ba'â-gi wa'â-gi' wcc-mí (ele) está indo (para) comer
si'ri-rã a'ti-rã' wcc-má (eles) esteio 1·i11do beber
3. O focalizador -pi focaliza um lugar, um ponto do espaço ou do tempo.
• Indica geralmente que o processo verbal efetua-se no interior ou em
contato com o nome sufixado cm -pi, ou no lugar até onde ou a partir de onde se
realiza a situação verbal:
yukigi bu'i wt.i - mí
yukigi bu'i -ni pesâ - mi
árvore cm cima voar-3msg.pres. vist árvore em cima-foc pousado-3msg.
voa em cima da árvore
está pousado em cima da árvore
wcsé yi'ri-á-mi passou pela roça
wcsc-nf yi'ri-á-mi passou pela roça (atravessando-a)
wi'í sumútobo apê-ya! brinquem ao redor da casa! (fora da casa)
wi'í sumútoho-p! apê-ya! brinquem ao redor da casa! (dentro da casa)
komctt pekâ mc'c-m küu-á-mi deLr:ou a panela no.fogo
(komctí- panela, pckâ mc'e fogo, küu deixar)
bapa-nf._ wa'i ba'a-á-mi comeu peixe no praw (bapá pmto)
iri-nf wa'a-á-mi foi até a serra
diâ-n! itá mii-mi tira pedras do rio

• Pode indicar também um afastamento:
sõ'ó lá
sõ'o-nf
lá (mais longe)
a'tó a'ti-á! 1·enha aqui! a'to-nf a'ti-á! venha a1é aqui.' (por exemplo. o chamado está longe)
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+

o tempo. indica um afastamento temporal:

yamika'
á tarde
::::>
yamika'-m
á tardinha
diporo
antes
::::>
diporó-m
amigamente
ni'kaá-rc, akôro pchâ-ro' wcé'; tohô wcérã', yamiákãm apêrã! hc?je.
está chovendo: por isso. brincaremos só amanhã!

+ Quando sujeito, indica um afastamento espacial:
sikopf ba'âmo

aq11ela mais longe come (sikó aq11ela)

F RASES ÚT EIS
i'mitãya!
apé siia'!

vá á.fi-ente (numa.fila)!
afaste-se.'

di'ta maríya!
nii róta nii'!

silêncio!
é 1·erdade!

VOCABULÁRIO
biri
apó
bahá
meó
kió
ko'tê
ohâ
nu 'kú

cair
consertm; ajeitar
balançw: balançar-se, embalar
engolir
poss11i1; ter
esperm: cuidar de, vigiar
desenhm: pintQ/; escrever
estar de pé

duhi
du'ú
mi mi
yukâ
wekó
peêru
nu'mió

estar sentado
largGJ; soltar
be(ia-/lor (pi. mimi-â)
urub11
papagaio
CaX/rt
moça (pi. nu'mi-á)

EXERCÍCIO
Traduza:
1. Espere-me! 2. Embale o menino! 3. Larguei Maria. 4. O ingá está caindo. 5. O doente engoliu o remédio. 6. O vendedor tinha panela. 7. Vá me esperar
na roça! 8. Tomo conta da casa. ?· Estou assistindo o doente. 1O. Os meninos
estavam balançando-se. 11. Fique de pé! 12. Sente-se aqui! J3. O menino soltou
o pássaro. 14. Largue-me! 15. Venha escrever! 16. Elas vão tomar banho (movimento). 17. Estão indo tomar banho. 18. Não venha tomar caxiri! 19. Amanhã,
irei pescar. 20. Amanhã, matarei o galo. 21. O papagaio está na árvore. 22.
Antigamente, tinha um beija-flor. 23. João está sentado no chão. 24. Ele vem
consertar a casa. 25. Vá beber caxiri! 26. Eu não quero tomar caxiri. 27. As
moças foram tomar banho. 28. Esperei minha mãe. 29. Não engula o remédio!
30. Vou estudar ainda (movimento). 31. Vamos tomar banho na laje de pedra!
32. Daqui a pouco, a moça virá. 33. Não sei consertar casas. 34. Lá, a canoa vai
chegar. 35. De tardinha, tomei banho no porto. 36. Então, não vou pescar.
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LIÇÃO 12
TEXTO
~

-

Ayuru, mfi paki-robo waro?

- sope-pi

Ângelo você pai -aum cadê

porta-foc estar-3msg.pres.sent

- Angelo, cadê seu paizào?
Mi'i pako-koho pc'é

nii - sa - mi.

- Deve estar lá na porta.
nii - á - ti?

você mãe -aum câmbio estar-p.rec-int
-

Sua mãe:::ona está (na sua casa)?
Mari- á - mo.

Wese-pi

não estar-3fsg.p.rec. vist roça-foc
- Não está. Foi à roça.

wa ' a- a' - mo.

ir -3fsg.p.rec.vist

- Kãri- diikchérã wa'i wehc- á - ti
baa?
ontem quantos peixes matar-p.rcc-int evidência
- Qll[em, quantos peixes será que você matou? (dito com ironia)
-

Ncê

wãkfi - ti - kã'-ya!

Neê

wehc- ti - á - si!

absolutamente lcmbrar-neg- ass -imp absolutamente matar-ncg-p.rec.scnt

-

Nem pense! Não matei nada!

boká
- gi',
encontrar-impl.ms

mi'i- -re o'ô
boo -'ki
nu-a-pi.
você -ref dar potencial-nom.perf ser-p.rec.vist
Se tivesse encontrado, (eu) lhe teria dado.

- Ãyú nii -á-pi!
Biâti
asipó,
ba'â -kã '-a-pi.
bom estar-p.rec. vist quinhampira esquentar comer-ass-p.rec. vist
-

Está bom! Esquentei a quinhampira e comi-a.

- Tiri - tá
ana -esp

yfi ke'ra
ba'a- á - pi.
cu também comer-p.rec.vist

- Eu também comi quinhampira mesmo.
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NOTAS GRAMATICAIS

•.·

J. Os sufixos de modalidade sentida e de tempo passado recente
("eu senti que ... ", "cu percebi que ... ", "eu ouvi que ... ") são:
-á-si 3ª pessoa masculino singular (animado)
-á-sô 3ª pessoa feminino singular (animado)
-á-sã 3ª pessoa plural (animado)
-á-si outras pessoas ( 1•pessoa,2• pessoa) ou inanimados, singular ou plural
• Na primeira pessoa do singular ou do plural, usam-se estes sufixos
com verbos de sensação ou emoção. Com e'katí esrar alegre:
María cta-kã yi'i c'ka ti-á-si eu me alegrei quando Maria c/1ego11
Usam-se também para indicar que a ação foi feita involuntariamente
("sem querer"). É a modalidade usada para se desculpar. Opõe-se então à modalidade vista, que indica uma ação voluntária ("de própria vontade"). Com
bopê quebrar:

bopc-á-pi
quebrei-o (porque quis. de raiva, .. .)
bopc-á-s!
quebrei-o (sem querei)
Com wché marar:
wéhc-ti-á-pi ncio o matei (porque não queria)
wehe-ti-á-si /l(io o matei (porque não tinha espingarda, porque fugiu ... .)
Com apê hrincar:
apê-ti-a -pi J1(t0 brinquei (porque não queria)
apê-ti-a -s! 11ão hlinquei (porque esrava doenre, porque não me chamaram, ...)
uyu
mari - á - pi.
Tobô weé-gi' ba'â - ti - a - si

abacate não cstar-p.rec.vist

por isso

comer-neg-p.rec.scnt

Não havia ahacare. Por isso. não comi.

Com biri cair:
biri-á-fil_ caí (sem querei)
• Nas outras pessoas, a modalidade sentida no passado recente expressa sempre uma situação não vista pelo falante, mas apenas percebida pelos
outros sentidos:
ape-á-sõ (ela) brincou (não vi mas escutei o barulho e a voz dela)
akôro pchâ-ro' wcc-á-,M ouvi a chuva cair
O negativo apropriado é -ti. O inten-ogativo fonna-se com os sufixos -á -sa-ri:
apc-á -sa-ri? (você) ouviu (ele, ela, eles, elas) brincar(em)? (você) brincou?
apc-á-sõ ouvi (ela) brincar apê-ti-a-si não brinquei (sem q11ere1)
apê-ti-a-sõ ouvi (ela) não brincar
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2. Existem dois sufixos aumentativos em ye'pâ-masa:
-rohó para animados (geralmente masculinos) e para inanimados
-koho para animados femininos
Péduru-roho Pedrão
María-koho Mariazona
bufi c111ia => buu-rohó cwia grande
Estes sufixos têm geralmente um valor afetivo.
3. Note bem que o complemento indireto animado (beneficiário, destinação) sempre vai açompanhado do sufixo -rc referencia/:
numiô-rc di'pihí o'ô-gi-ti-' darei a faca à mulher

•.·

FRASES ÚTEIS
yühuá wa'asa'
a'tiro!
bc'ró
nii soogi' weé', mi'f.

cansei
assi111 (111os1randn co111 a mão)!
depois
você está mentindo

VOCABULÁRIO
otê
pihi
peô
o'ô
omá
küfi
mo'â
ni'ká

plantar
chamar
colocar em ci111a de
dar
correr; embrulhar
deix01; colocar 110 chão
cobrir
começar

putí
assoprar
pi'â
tropeçar
dia-koé igapó
kometi panela de metal
kumfi-ro banco
ki'má vereio
merê
n.n-cont. ingá

EXERCÍCIO
Traduza:
1. Meu pai está pintando o banco. 2. Dê para mim! 3. Amanhã, vamos
plantar abacaxi na roça (sêrá abacaxi). 4. Chama teu paizão! 5. Coloquem a
panela em cima do jirau ! (kasâwa bu 'i em cima do jira11). 6. Estou indo pescar
no igapó. 7. Deu a roupa à mulher. 8. Embrulhe o menino com roupas ! 9. Vamos correr! 10. O verão chega. 11. Onde vou deixar o terçado'? 12. Onde será
que você deixou o terçado? 13. Deixei meu irmão menor em casa. l 4. Cubra a
bagagem! (duresché bagagem). 15. Eu comecei o trabalho (da' rasehé trabaTomo 111 - Método de Aprendizagem - 71
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llzo). 16. Tropeçou no pau. 17. Assopre o cabelo (poâ daa cabe/o)! 18. Matei uma
anta grande. 19. Ela está no casarão. 20. Ouvi (ele) pescar no igapó grande. 2 1.
Angelão, você também comeu? 22. Ontem, estive doente. 23. Não trabalhei (voluntariamente). 24. Não trabalhei (houve um acidente). 25. Não quis trabalhar.
26. Comi jabuti (forçado). 27. Venha que vamos começar! 28. Ela me deu uma
roupa. 29. Hoje, ouvi a chuva cair. 30. Hoje, vi a chuva cair. 31. A panela caiu. 32.
Depois. comeremos o jabuti grande. 33. Ontem, esteve doente? - Estive.

•.·
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LIÇÃO 13
TEXTO
Sii ki'ma yi'i mako wêri - kã
uptti uti - kãti.
aquele ano eu filha morrcr-impl.cs muito cborar-p.rcm.sent
Quando 11101'/'eu minha fl/lia no ano passado, chorei muito.

Tcé bc'ro, nikJ. - pi sihâ - gi wa'â - wi.
isso depois floresta-foc andar-msg ir -p.rem.vist
Depois disso, fui andar na mata.

Ncê

ni 'kt wa'iki boka- tí - kãti.

absolutamente uma

caça

Yoaró-pi châ - wi.

achar-neg-p.rem.sent longe -foc alingir-p.rcm.vist

Não achei nenhuma caça. Fui (atingi) longe.

Boka- tí,
mcka -ré
soô - wi.
achar-ncg maniuara-ref apanhar-p.rem. vist
Não encontrando, apanhei maniuaras.

Wi'i - pi
dahâ - gi', yi'i nimo -re
meká
casa - foc regressar-impl.ms cu esposa-ref maniuara

wia - wt.
cntregar-p.rem.vist

De volta à casa, entreguei as maniuaras a minha esposa.

Naâ-rc ba 'â
na 'io
- wi.
clas-rcf comer ao entardeccr-p.rcm.vist
Ao entardecer, comemo-/as.

NOTAS GRAMATICAIS
1. A modalidade sentida no passado remoto forma-se com os sufixos:
- kãti
3ª masculino singular (animado)
- kãtio
3ª femin ino singular (animado)
- kãtia
3ª plural (an imado)
- kãti
outras pessoas ( l" pessoa, 2n pessoa) e inanimados
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• Na primeira pessoa do singular ou do plural , utiliza-se com verbos de
emoção ou sensação percebida num passado remoto. Com wãku lembrar-se:
wãkú-sa-' lemhro-me (agora) wãku-á-si lembrei-me (passado recente)
wãku-kãti lembrei-me. senti saudade (passado remoto)
Indica, também, uma situação feita involuntariamente ou a lembrança
atual de uma situação acontecida no passado remoto:
yfi masi - kãti , "ã' rí wêriâ wa'a-gi-sa-mi" , nii - kãti
cu sabcr-p.rcm.sent este
morrer - fut
dizer-p.rem.sent
eu sabia, di=ia: "este vai morrer" (quando alguém vê presentemente o
cadáver do morto e se lembra ter prognosticado a morte naquele tempo)
• Nas outras pessoas, estes sufixos expressam uma situação percebida
(ouvida, ... ) num passado remoto:
apê-kãtio ouvi (ela) brincar naquele tempo
O negativo associado é -ti, o interrogativo -kãti-ri.
2. Alguns nomes inanimados formam o singular com o sufixo -ro e o
plural, com a raiz simp les de melodia ascendente:
roupas
su'ti-ro
roupa
su'tí
kumfi-ro banco
kumú
bancos
atâ-ro
forno
atá
fornos
wahâ-ro
cuia
wahá
cuias
i'i-ro
pente
i'í
pentes
wi'rô-ro
rajada de vento
wi'ró
vento
3. Alguns animais (geralmente, de tamanho pequeno e que vivem em grupo) formam o singular a partir do plural, acrescentando o sufixo -wi ou -gi:
wa 'i peixes
wa 'i-wi
um peixe
i'â, i'iá piolhos
i'â-wi, i'iáwi um piolho
uti-â cabas
uti-â-wi
caba
dasi-á ca111an)es
dasi-á-wi camarão
butu-â cupins (insetos) butu-â-wi cupim
kasi-á haraws
kasi-á-wi barata
mumi mel
mum1-a
abelhas mumi-â-wi abelha
4. O verbo na'io (fàzer algo) ao entardecer é um verbo dependente.
Não tem tom próprio e se coloca sempre depois do verbo principal:
u'á na'io-a-pi to111ei banho ao entardecer

•.·

FRASES ÚTEIS
yc'e nohó iasarí? o que você quer?
apâturi niiya!
diga de novo!
apâturi weeyá! faça de 110vo!

miigi wa'âya! vá buscá-lo!
mâa!
eia! (exortaçcio aJii=er
algo)
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VOCABULÁRIO
yoâ
yoâ-ti
wã ri
tu 'ti
sihâ
sc'ê
wi'r·ó
atá

estar comprido. longe
estar curto, perto
estar guloso
ra/1101; latir (ceio)
andw; passear
carnr
1·e11tos
fomos

wahá
i'â, i'iá
utiâ
butuâ
dasiá
kasiá
mumi
mumiâ

ClliCIS
piolhos
cabas
cupins
ca 1110rões
baratas
mel
ahellws

EXERC ÍC IO
Traduza:
1. Este guloso é meu irmão menor. 2. O pai estava ralhando o filho. 3. As
pessoas foram passear na serra. 4. Não ralhe ! 5. Cave! 6. Estou fazendo um
forno. 7. É longe. 8. Não é longe. 9. A serra está longe. 10. As abelhas estão
voando. 11. Peguei uma abelha. 12. Dê-me a cu ia! 13. Dei as cu ias às mulheres.
14. Entreguei as maniuaras a minha filha. 15. Ontem, a menina chorou ao
entardecer. 16. Depois disso, ela veio trabalhar. 17. No ano passado, ouvi a
chuva cair. 18. Antigamente, estive doente. 19. Antigamente, uma cobra me
mordeu (lembrança). 20. O cachorro estava latindo (antigamente, não visto).
21. Vamos pintar os bancos! 22. Vamos comer camarões! 23. Vamos passear!
24. Não pegue a cuia! 25. Não mate a barata! 26. A pessoa é comprida. 27. Vou
à mata. 28. O ano passado, não estudei (porque estava doente). 29. Cavem assim mesmo, vocês! 30. Os cupins estão comendo o pau. 31. João deu uma panela a Maria. 32. O menino sabe andar. 33. A menina sabe andar? 34. Queremos
passear na selva. 35. Dei farinha aos gulosos. 36. Vamos brincar (exortação)!
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LIÇÃO 14

•.

TEXTO
- Burú, no'o - pf. eha - á - ti?
Bruno aonde-foc atingir-p.rec-in1
-

Bruno, aonde.foi (você)?

Doê - ya - pi wehê - gi cha - á - pi.
lraíra-riacho-foc pescar-msg atingir-p.rcc. visl
-

Fui pescar 110 !garapé-das- Trníras.

Wehe- á - ti, mfi? - Wehe- á -pi. - Diikehérã wehe - á - ti?
matar-p.rec-int você matar-p.rec. vist quantos matar-p.rec-int
Você matou (peixes)? - Sim! (matei)

-

- Quamos ma10u ?

Bu'u-á pilárã, bo'te-á ba'pâritirã, toho nü-kã, orero -ákã wehe- á - pi.

rucunaré-pl

dois aracu-pl

quatro

além disso surubim-dim matar-p.rec.vist

-

Matei dois 111c1111arés, quatro aracus e, além disso. um surubinzinho.

-

Yi'i ke'ra
ma'â - pf. ni'ki buu-ákã pekâ ycc- a - pf..
eu também caminho-foc uma cutia-dim atirar -p.rec.vist

- Eu também atirei numa cutiazinha 110 caminho.
NOTAS GRAMATICAIS
L. Para exprimir que alguém regressa depois de ler feito algo, utilizaremos o verbo ehâ ati11gi1; chegar (ce11tríf11go); para expressar que alguém chega
na direção do falanre com a finalidade de fazer algo, usaremos o verbo etâ ati11gi1; chegar (ce11tripe10). O verbo principal leva os sufixos -gi (msg. animado),
-go (fsg.animado), -rã (pi.animado) ou -ro (inanimado):
- no'ó
eha - á - ti?
- u'a
- gi
eha - á - pi
onde atingir-p.rec-int
tomar banho-msg atingir-p.rec. vist
- aonde (você) foi ?
- .fi1i tomar banho
wa'i wehe- gi
eta - á - mi
peixe pescar-msg atingir-3msg.p.rec.vist
chegou para pescar
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O verbo auxiliar leva qualquer sufixo de tempo ou modalidade. Exemplos com a modalidade vista no passado recente:
u'a-gí- eha-á-pi füi tomar banho, (você) foi tomar ba11'10 (dito no regresso)
[masc.)
u'a-gó cha-á-pi idem
[fem.]
u'a-rã cha-á-pi fomos tomar banho, (vocês) foram tomar banho
u'a-gi eha-á-mi (ele) foi tomar banho (dito no regresso do agente)
u'a-gó eha-á-mo (ela) foi tomar banho
u'a-rã cha-á-ma (eles. elas) foram tomar banho
2. O sufixo nominal -ákã diminutivo indica geralmente que o nome associado é pequeno:
Péduru-akã
Pedrinha
María-akã
Maria::inha
wi'í casa
wi'i-ákã
casinha
yai onça
yai-ákã
oncinha
Às vezes, leva um sentido intensivo:
pi'tó perto
pi'to-ákã pertinho (muito perto)
3. Com os verbos de estado (os adjetivos do português), a construção
analítica indica o processo para chegar ao estado:
bun estar maduro ohô buti-'
a banana está madura
obô buti-ro' weé-' a banana está amadurecendo
así estar quente así-ro' wcé-sa-'
está esquentando (água no sol)

•.

FRASES ÚTEIS
misâ tohô(ta) niirã niiri?
no'ó püfigi tia masísari?
dc'ró niikã mi'i wa'âgisari?
dc'ró niikã tohátigisari?

é assim que vocês di::em?
onde posso atar a rede?
quando você vai em hora?
quando (1•ocê) voltará?

VOCABULÁRIO
nikt
así
bopê
batá
d uti
duú
kati
ité

estar pesado
estar quente
v.tr. quebrar (cuia. lenha, praw,. ..)
v.intr. quehmr (c11ia, lenha. prato,...)
v.dep. 111andm; mrlenar (fazer algo)
comprar
estar vivo, estar.fi-esco (peixe)
TOrrar (farinha)

o'á
biâ
dikt
bu'ú
aya
ma'â
bapá

rnrrer

n.n-conr. pimenta
n.n-co 11u111il•a
t11cunaré
jararaca
caminho
prato (pl.bapâ-ri)
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EXE RCÍCIO

•.

Traduza:
1. A água deve esrar esquentando (no sol). 2. A água torna-se vermelha. 3.
Mnria está melhorando (da saúde). 4. l lá uma jararaca no caminho. 5. Ele se
torna mau. 6. Ela está varrendo a casa. 7. O prato está quebrando. 8. Eu estou
quebrando a pedra (itâ-ga pedrn). 9. Eu te mando fazer traba lhos. 1O. Comprei
roupa. 11. O filho de vocês está vivo. 12. Minha mãe está torrando farinha. 13.
Comi um lucunarezinho. 14, A jararaca pequena matou o ratinho. 15. Lavem bem
os pratos! 16. Eu fui comprar roupa (dilo de volta). 17. Eu vou comprar roupa. 18.
l:u comprarei roupa. 19. Você foi tomar banho? 20. ão fui tomar caxiri. 21.
Quantos peixes comeu? 22. Quantas crianças estão brincando? 23. Comi tucunaré,
aracu e (além disso) sumbim. 24. A pimenta estava no prato. 25. Varri o casarão.
26. Nós comemos uma cutiazinha e um surubim grande. 27. Onde está torrando
farinha? 28. No mês passado, uma cobra me mordeu (sentido). 29. Eu também
gosto de pimenta. 30. Coloque a man iva no j irau (kasâ-wa jira11)! 31. Venha
torrar farinha! 32. Ela chegou para comer quinhampira. 33. Eles chegaram para
comprar roupas. 34. Quero comer camarões. 35. Deixei a panela na roça. 36. Dême o tucunaré que está vivo! 37. Torrou a farinha e varreu a casa. 38. A (mulher)
que torra farinha está varrendo a casa. 39. Os que me ralham não sabem escrever.
40. Tenho medo de jararacas. 4 1. É peixe fresco.
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LIÇÃO 15
TEXTO
Sii
muhi-püu, yi't pako wesé wa 'a- rí
tero,
aquele
mês
eu mãe roça
ir -nom.inan.sg tempo
No 111és passado. enquanto 111inha 111cie ia à roça,
yi't pe'e wa'i wehe-gt wa'â- wi.
eu câmbio peixe pescar-msg ir -p.rem.vist
eu, do meu lado, jiti pescar (peixe).
i sâ wa'a- rí
tcro, yi't aka-bihirã
bu'ê -rã wa'â- wã.
nós ir -norn.inan.sg tempo cu irmãos menores escudar-pi ir -3pl.p.rcm.vist
Enquanto nós íamos. meus irmãos menores foram estudai:
Naâ bu 'e - rí
ter o,
eles cstudar-nom.inan.sg tempo
Enquanto eles estudavam,
,

isâ ycko wi 'í sumútoho kê'râ - go'
wcc - wõ.
nós avó casa beira capinar-impl.ms v.aux.-3fsg.p.rcm.vist
nossa avó esteve capinando ao redor da casa.
Yamika' wa'i ba'â
na 'io - wi.
i sâ ba 'a - rí
tcro,
de tarde peixe comer ao cntardecer-p.rcm.vist nós comcr-nom.inan.sg tempo
De tarde. co111e111os peixe. Enquanto isso,
diâyi
pisána me'ra a 'me keé
ko'te - wi.
cachorro gato com
brigar
csperar-3msg.p.rem.vist
o cachorro brigou com o gato 110 decorrer da refeir,:lio (por cousa de um osso... .)
Ba 'â tu 'a (c)ha, isâ paki-roho püúgi-pi kãhí - kã'- wi.
comer lc1m inar nós pai-aum rcdc-foc deitado - ass -3msg.p.rern.vist
Depois de terminar de comei; nosso paizcio deitou-se sossegado na rede.

Tomo Ili - Método de Aprendizagem - 79

I

NOTAS GRAMATICAIS

•.·

1. Na 1ição 8, vimos os sufixos nominali7adon::s associados aos animados (no
tempo presente ou para situações habituais). Com bu'ê estudar e ãyú estar bonito:
bu'e-g! o (ho111e111) que es11tda ãyu-g!
bu 'c-gó a (11111//1e1) que ern1da ãyu-gó
bu 'c-rã os/as que estudam
ãyu-rã

(que é) bonito
(que é) bonita
(que seio) bonitos. bonitas
Hoje, estudaremos o sufixo nominalizador associado aos inanimados
na sua fomrn sing ular:
bu'c-rí wi 'i
casa de estudo (escola,. . .)
ãyu-rí wi 'i
casa honita
Cuidado! O sufixo -rí, como todos os nominalizadorcs, tem tom próprio alto. Além disso, o nome ao qua l a forma nomina lizada fnz referência (nos
exemplos acima, wi'í casa) segue sempre a forma nominalizada, perdendo o

tom próprio: é tonalmente incorporado ao verbo nominalizado. Logo, enunciados como bu'c-rí, bu'e-rí wi'í ou wi'í bu'e-rí são totalmente incorretos!
Note bem a diferença de sentido entre verbos de estado e verbos de ação.
Com verbos de estado:
buti-rí sope
porra branca (buti branco, sopé porta)
yoa-rí amukã
braço comprido (yoâ comprido, amfikã braço)
pahi-rí maka
povoado grande (pahi grande, makâ povoado)
buti-rí wi'i nii-'
é uma casa branca
wi'í buti-rí wi'i nii-'a casa é (casa) branca
A repetição de wi'í casa, no último exemplo, é obrigatória.

Com verbos de ação:
da'ra-ri wi'i
soo-ri nimi

casa de trabalho
dia de descanso (domingo,. . .)
fsoó descansar, nimi dial
ba'a-rí paa
prato de comer (ba 'â comer, paa s11pe1jície plana)
duhi-rí paa
pista de alerrissagem ( duhí aterrissar)
mari bu'c-rí wi'i nii-' é a nossa escola (!ir. é a casa de estudo de nós)

Esta nom inal izaçào usa-se freqüenlernente com os nomes incorporados
kura e tero tempo. momento:
da 'ra-rí tero
tempo de estudar
da'ra-rí kura
idem
o que permite uma construção equivalente às orações temporais simultâneas

da língua portuguesa e traduzível por "enquanto X faz isso, Y faz aquilo":
ki+ da 'ra-rí tcro, basâ-mo (ela) dança enquanto ele trabalha (!ir. dança no
tempo que ele trabalha) fbasâ dançarl
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koô uúkü-ri kura , yi'f. kãri-wt enquanto ela falava. eu dormia
María eta-rí kura, ba 'â-gi' wee-á-pi estava comendo quando Maria chegou
naâ ba'a-rí kura , kii wa'a-á-mi ele foi enquanto eles comiam
2. Estudaremos o sufixo -kã' assertivo ulteriormente. Na última oração

do texto, tem o sentido de "sossegado".

FRASES ÚTEIS
mi't uúküsehcre yi'f.re bu'êya!
ãyuró i 'yâ niroya!

ensine-me a sua lfogua!
cuide bem das coisas!

VOCABULÁRIO
i'se putí
kãhí
keó
moó
nu'rí
o'mâ
pisu

õ'â

cuspir
estar deitado na rede
medir; imitar
ncio te1; faltar
v.intr. quebrar (osso ....)
carregar nas costas
chamar gritando
osso

yc'mê-ro
upi, ipi
diâpoa
di'tâ
ma'mipekâ
pckâ me'e

língua (pi. ye'mê-ri)
co1po
testa, rosto
terra
moço (pi. ma 'm âpiha)
n.n-cont. lenha
fogo de lenha

EXERCÍCIO
Traduza:
l. O doente estava deitado na rede. 2. Meça a casa! 3. Este está sem
làrinha (lit. é quem não tem farinha). 4. Deite-se no chão! 5. Deite-se na rede!
6. Imite os meninos! 7. O menino que não tem roupa está chorando. 8. A canoa
está quebrando. 9. Possuo terra bonita. 1O. Ela tem corpo grande. 11. A mulher
carrega lenha nas costas. 12. Filho, chama a lua mãe! 13. Ele foi à pista de
alcrrissagem do avião (wiipiht avicio). 14. Ela está na casa de torrefação da
farinha. 15. Ele tem língua curta. 16. Ele cuspiu enquanto ela estava estudando.
17. Enquanto você carrega lenha, vou tomar banho. 18. Enquanto você mede a
casa, eu vou ajeitar a porta. 19. Não tenho roupas. 20. Não temos rede. 21. O
rosto dela é branco. 22. A casa é preta. 23. É uma casa bonita. 24. Enquanto ela
come tucunaré, está tomando caxiri, ele! 25. Eles foram à nossa escola (lit. à
casa de estudo de nós). 26. É a casa onde vocês comem? (lit. é a casa de comer
de vocês?) 27. É o nosso saco de carregar (ahuro saco de) . 28. Não cuspa no
fogo! 29. É um osso comprido. 30. Cheguei num povoado grande.
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LIÇÃO 16
TEXTO
-

Ma'u, Wa'i pe'ê'kc miíti-a!
mãe peixe mojeca trazer-imp

- Müe. traga a mojeca de peixe.'
Ai, makíLMaki, diâyi pc'ê'ka- ri
está bem fiLI1o

yahá ba'a -kã'- a - pi!

filho cachorro mojcca-pancla roubar comer-ass-3msg.p.rcc.dcd

- Está bem,Jil/10!... Filho. o cachorro mubou e comeu a panela de mojeca!
-

No'o -pi
küú- mi - a - ti,
mi'i - a'?
onde-foc dcixar-frust-p.rec-int você-dest

- Onde você tinha deixado a panela?
Kasâwa-pi
peô - mi - a - pi.
jirau -foc colocar-frust-p.rec.vist

- Tinha-a colocado no }irou.
-

Ãyu-ró
pesâ - mi - a - ti
bem colocada-frust-p.rec-int

baa?
evidência

- Será que esrarn bem colocada?
-

Íi!
exato

- Sim!

Too püríkã, diâyi - re paâ-ya!
então
cachorro-ref bater-imp

- Enteio, bata no cachorro!

NOTAS GRAMATICAIS
1. Hoje, defrontamos com um terceiro tipo de modalidade: a modalidade dedutiva . Existem fomrns para o passado recente e para o passado remoto (no presente, a modalidade sentida [cf. lição 10) serve para expressar este
tipo de dedução). No passado recente:
-á-pi
3msg (animado)
-á-põ
3fsg (animado)
-á-pã
3pl (animado), outras pessoas e inanimados (singular ou plural)
No passado remoto:
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-pi

3msg (animado)
3fsg (animado)
-pã 3pl (animado), outras pessoas e inanimados (singular ou plural)
Estes sufixos indicam que o falante não viu nem sentiu a situação, mas
que ele tem uma prova (rastros,... ) permitindo deduzir com toda certeza o que
aconteceu. Podemos traduzi-los por: "deduzo que ... , claro que ... , obviamente, ... ". Exemplos no passado recente:
akôro peha-á-pã choveu (não vi nem ouvi, mas o cheio está molhado)
papéra bahurió-kã'-a-pã! perdi o papel! (prova: não está mais aqui)
(papéra papel, bahurió perder)
niyéru yaha-á-pã roubaram o dinheiro (prova: o dinheiro desapareceu)
(niyéru dinheiro, yahá roubar)
yamí yai siha-á-pi 111110 onça andou à noite (prova: rastros dela no chão)
(yami noite, yaí onça, sihâ andar)
wa 'i boâ wa'a-a-pi o peixe apodreceu (prova: a aparência e o cheiro dele)
(boâ wa'a apodrecer)
Outras situações habitualmente expressas pela moda lidade dedutiva:
- o cachorro roubou a mojeca (prova: a panela desapareceu e há rastros
do animal)
- choveu rio acima (prova: aqui, o rio está enchendo)
- ela estava na roça (prova: há fogo ainda aceso na roça)
- ela chorou (prova: marcas de lágrimas nos olhos dela)
- ela foi lavar roupa (prova: o sabão não está mais aqui)
- o gato comeu o pássaro (prova: penas do pássaro espalhadas no chão)
- ele escreveu assim (prova: a carta dele que estou vendo)
2. Na segunda oração do texto, o verbo ba'a comer (fàzendo algo), ifazer algo para) comer é dependente: perdeu o tom próprio e se colocou à direita
do verbo principal (no nosso exemplo, yahá roubar). Outro exemplo:
da'rá ba'a-mi
(ele) trabalha para comer
(da'r á trabalhar)
3. No texto, apareceu três vezes o sufixo -mi fruslralil'<J. Indica que
uma ação efetua-se sem dar o resultado esperado. Este sulixo será estudado
ulreriormcnte.
-põ

FRASES ÚTEIS
bisiro uúküya!
sa hâtiro uúküya!
no'ó pürisari?

jàle alto!
fale baixo!
onde dói?
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VOCABULÁRIO
pesâ
pekâ yee
seé
ü'ri
ya'sâ
wií

i'misc
püri

estar colocado em cima
atirar (com arma de fogo)
catm: ajuntar
roncar
estar azul, vente (11ào 111adurv)
assobiar
céu
jàlha(s)

dasê
tiiti
wami
sõrâ
pupiâ
oreró
poreró

tucano
jacamim
n.n-cont. 11111ari
n.n-cont. caju
n.n-cont. 11c11q11i
surubim
gajàn/1010. grilo

EXERCÍCIO
Traduza:
l. Ela cata as roupas. 2. Nós ajuntamos ucuquis. 3. casa azul. 4. folha
verde. 5. O céu está azul. 6. folha de papel (lit. folha de escrever). 7. Choveu rio
acima (prova: o rio está enchendo aqui) [a'tó bu'i-pi rio acima]. 8. Ela estava
na roça (prova: há fogo aceso na roça). 9. Ela chorou (prova: as marcas de
lágrimas). 1O. Foi lavar roupa (prova: o sabão não está mais aqui). 11. O gato
comeu um pássaro (prova: penas da vítima no chão). 12. Disse assim (prova:
lendo a carta). 13. Esqueci a faca! (akobohó esquecer) 14. Eles roncam muito
(costume). 15. Os gafanhotos comem folhas (costume). 16. Os tucanos sabem
voar bem. 17. Atirei no jacamim. 18. Não gosto de umari. 19. O caju está vermelho. 20. O caju está se tornando vermelho. 21. O cachorro comeu o peixe
(deduzido pelos rastos). 22. A faca está bem colocada em cima. 23. Este não
sabe assobiar. 24. Vamos catar cajus! 25. Eu fui catar caj us. 26. Estamos catando-o. 27. Bata no gato! 28. Coloque os ucuquis no jirau! 29. Está roncando na
casa. 30. Gosto de mojeca de peixe. 31. Comi jacamins, gaviões e tucanos. 32.
As fo lhas estão caindo no chão: 33. Cave a areia! 34. (Ela) lavou o rosto de
Maria (prova: está limpo agora).
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LIÇÃO 17
TEXTO
-

Káru, mi't ba'a - sehé

ãyu-tí?

Carlos você comer-nom.inan.pl bom-int
- Carlos, o que você come é bom?

- ii!

- Yc'c nohó ·nii-ti?

que tipo ser-int

exato
-

Sim!

- Oqueé?
No'o-pi

Simió nii- '

tcc- ré

paâ - gi

eha - á - ti?

uacu ser-pres. vist
onde-foc ana-ref derrubar-msg atingir-p.rec-int
É uacu.
- Aonde você.foi derrubá-los (os uacuzeiros)?
-

eha - á - pi.

Biapõrá- Bu 'a-pi

saúva -morro-foc atingir-p.rec. vist
-

Fui (atingi) ao Morro-das-Saúvas.
Too- pi - re ãyu -

rí

niki

nii- á - ti?

ana-foc-ref bom-nom. inan.sg floresta ser-p.rec-int
-

lá, a mata é boa (lit. é mata boa)?
ii! A'ti muhí-püu too -pi wcsé wec-rã wa'â-rã!

exato este mês
-

ana-foc roça fazer-pi

1r -1mp

Sim! Neste mês, vamos fazer roça lá!
Ai!

Tohô-ta

wcc -rã!

está bem assim-esp fazer-i mp

Mari apé ki'ma

nós outro ano

Está bem! Façamos assim mesmo! Nós, no outro ano,
kií

tii wesé-pi

du'â - rã!

mandioca ana roça-foc arrancar-imp
arrancaremos mandioca naquela roça!
-

Õ'âkihi

ia - kã,

marí kc'ra

po'ká

duâ - rã-sa-'.

Deus querer-impl.cs nós também farinha vender-fut
-

Se Deus quise1; nós também venderemos .farinha.
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1. Os anafóricos toó, teé e tií serão estudados na lição 28. Por enquanto,
basta saber que estas formas correspondem aos pronomes pessoais inanimados ou neurros da terceira pessoa (ele, ela, eles, elas). Não confunda os anafóricos
acima com as fo1mas kii ele, koô ela, naâ eles, elas, sempre associadas aos
animados!
2. O sufixo nominalizador associado aos inanimados no plural e aos
abstratos é o sufixo -sché.ou -sé:
ãyu-sché (coisa.~) bonitas, beleza
bu'e-sché coisas do estudo. estudo
ba'a-sché coisas do comer (alimento. comida; ali111e111açào)
Contrariamente ao nominalizador singular -ri, o nominalizador plural sehé pode aparecer sem que seja mencionado o nome de referência:
wi'í buti-rí wi'i nii-'
a casa é (casa) branca
wi'sê-ri buti-sché nii-' as casas são (coisa:-.) brancas
buti-sehé oii-'
são brancos/brancas (inanimados: casas,. ..)
bu'e-rí wi'i nii-'
é casa de estudo
bu'e-sché wi'se-ri nii-' são casas de estudo
No último exemplo, wi'sê-ri casas é tonalmente incorporado (perdeu o
tom próprio).
Este norninalizador corresponde freqüentemente às orações subordinadas relativas com antecedente inanimado da língua portuguesa. Corresponde
também a nomes abstratos. Alguns exemplos:
ti'ó yê'c-ti-sa-' mi'i nii-sehé-rc ncio entendo o que você diz (as coisas
que diz) [ti'ó ye'e entender, nii dizer]
mi'i ba'a-sehé-rc o'ô-ya! dê o que você está comendo! [ba'â comer]
mi'i masi-ti-sehe-re seríti' yã'a-ya! pergunte o que você mio sabe!
[masi saber, sêríti' yã'a pergunlarl
da'ra-sché 1rahallto(s) yfi. da 'ra-sehé ãyú-' meus 1rabalhos seio bons
(o que eu 1raballto é bom)
ape-sché brincadeira, hrinquedos mi'i apc-sehé nii-' são as tuas
brincadeiras, os teus brinquedos
d ua-sehé venda(.s) naâ dua-sehé o'mâ-rã' wee-má estão carregando
o que eles vendem [o'mâ carregar]
buti estar branco ~ buti-sehé (coisas) brancas, brancura
wcé fazer
~ wee-sehé fazeres
durê 11w1sportar . ~ dure-sehé carga(s), bagagem, tran.~porte
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buhí rir
=> bubi-sehé riso(.'>), zombaria
uti chorar =>
uti-sehé
choro(s)
wa'â ir
=> wa'a-sehé ida(s)
Os nomes não-contáveis (akó água, po'ká farinha, akô remédio, o'mé
jimwça, di'í come, mi'rô tabaco, assim como todos os vegetais) comportam-se
sempre como plural em ye'pâ-masa. Por exemplo:
akó asi-sché nii-' a água é quente fasí estar quente], e não:
*asi-rí ako nii-', que é totalmente incorreto!

VOCABULÁRIO
paâ
du'â
durê
no'â
boâ
biti
mui
niki

batei; derrubar
(com machado)
arrancar com a meio sem
quebrar (111a11dioca, ...)
carregm; tran.sportar
quebrar com força
apodrecei; deteriorar-se
estar duro, resistente
não ter êxito com,Ji'acassar em
floresta

upika, ipika dente
biapõrá satÍvas (sg. biapõrá-wl)
ãhúga beiju (pi. ãhQ)
biki
n.an. velho
(f. bi:ki-ó, pl. biki-rã)
komé
n.n-cont. metal. ferro
isê-ro boca (pi. isê-ri)
di'í
n.n-cont. músculos, come
di'i-ró pedaço de carne

EXERCÍCIO
Traduza:
1. A minha casa está apodrecendo. 2. Dói-me os músculos. 3. Estou derrubando roça. 4. Ontem, sentimos o trovão estrondear (lit. bater) na mata. 5. Ela
me arrancou o dente. 6. Ele bate (n)o filho. 7. Eles estão transportando bancos.
8. As saúvas carTcgam folhas. 9. O beiju está apodrecendo (deduzido pelo cheiro). 10. O metal é resistente. 11. O homem é rígido. 12. Este não pegou peixe
(lit. não teve êxito (cm pegar) peixe). l3. Eu fracassei na conquista da mulher.
14. Parta a banana! 15. Quebrou o terçado. 16. A carne está dura. 17. É carne
dura. 18. Dê-me o pedaço de carne! 19. Quero comer beiju. 20. Não sei o que
ele está fazendo. 2 1. É água fria. 22. Não gosto do que você compra. 23. Você
está escutando os choros dela? (ti'ó escutar) 24. Onde estão as tuas bagagens?
25. É dente branco. 26. São dentes brancos. 27. A casa é resistente. 28. As casas
são resistentes. 29. São casas feias. 30. São casas grandes. 31. bancos pretos.
32. roupas vermelhas. 33. água boa. 34. carne ruim. 35. A água é boa. 36. I~ a
farinha que eles vendem. 37. Gosto da farinha que eles vendem. 38. A velha
está olhando o que Maria está torrando. 39. Vamos passear na floresta!
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LIÇÃO 18
TEXTO
Ma'u,
-

sisé merê ba'â -gi-ti-'!,

nii, üru-sãá - pl'.

mãe aqueles ingá comer-fut
dizer cochichar-3msg.p.rem.rep
Mcie, vou comer aqueles ingás!, dizem que ele cochichou.

Tcc- ré ti'ó-go', kii wamco sêríti' yã'a- po':
- Yê'c nohó nii- á - pa-ri?
ana-rcf ouvir-impl.ms ele tia perguntar - 3tsg.p.rcm.rcp que 1ipo scr-p.rec.dcd-int

Ao oul'ir isso, dizem que a tia dele perguntou:

Koô tohô

nii - kã,

nihi-suu-pako

- O que.foi?

yi'tí - po':

ela assim dizer-impl.cs
cunhada
responder-3fsg.p.rem.rep
Dito assim, dizem que a cunhada (a mcie do menino) respondeu:

- Merê ba'â

si'ri - gi'

wce - á - pi',

ã'ri-ákã!

ingá comer querer-impl.ms v.aux.-3msg.p.rec.rep estc-dim
Ew, pequeno diz que quer comer ingá!

Koô

yi'tí - po':

- Ba'â

Yi'f. marikã wi'ma-gó nii- go',

duti - ya!

comer mandar-imp
- Mande-o comer!

ela respondcr-3fsg.p.rem.rep
Dizem que ela (a tia) respondeu:

merê ba'â

ti'sa- pa'ro.

eu também menina ser-impl.ms ingá comer gostar-p.rcm.rep
Di:em que eu também, quando menina. gostava de comer ingá.

Tcc-ré ba'â toha- gi',

poê-wa - pi

u'a

- gí- wa'â- pi'.

ana-rcf comer já-impl.ms cachocira-foc tomar banho-msg
ir -3msg.p.rem.rep
Depois de comer aqueles (i11gás). dizem que ele foi tomar banho na cachoeira.

Too - pi- -rc, pã'kô-ro me'ra kã'ró

m1r1

- mi - pi'.

ana-foc-ref onda
com quase ficar submerso-frust -3msg.p.rem.rep
Lá. dizem que quase se afogou 110 onda.
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NOTAS GRAMATICAIS
1. A quarta e última modalidade aparece no texto de hoje: é a modalidade reportativa. Os sufixos associados são, no passado recente:
-á-pi'
3msg (animado)
-á-po'
3fsg
(animado)
(anima do)
-á-pa 'rã 3pi
-á-pa'ro, -á-po'ro ou tras pessoas & inanimados, singular ou plural
e, no passado remoto:
-pi' 3msg -po' 3fsg -pa'r ã 3pl -pa'ro,-po'ro outras pessoas & inanimados
Não existem sufixos para o rcportativo presente.
Estes sufixos indicam que o falante não viu, não sentiu nem deduziu a
situação. mas que. simplesmente. repete o que outro(s) lhe dissc(ram). Podemos traduzi-los por: "ouvi dizer que... , diz(em) que ... ". A pessoa responsável
pela informação é freqüentemente a que efetuou a ação:
- sise-r é ba'â si'ri-sa-'
quero comer aquelas coisas (cochichado por 11111 menino ao ouvido do companheiro)
fsisé aquelas coisas]
(ele) está querendo comer [li!. ouvi di- ba'â si 'ri-gi' wcc-á-pi'
=er (por ele mesmo) que ele estava querendo comer (3 segundos antes)]
(dito em voz alta pelo companheiro que divulga assim a confidência do primeiro)
Outros exemplos:
yfi uti-pa ' ro
di:::em que chorei (naquele tempo) [não me lembro
porque era criança, foram meus pais que me contaram]
uti-ti-a-pi'
di=em que ele não chorou
No passado remoto, a modalidade reportativa usa-se muitas vezes nas
lendas e outras histórias velhas que o fa lante não presenciou mas de que tem
um conhecimento de segunda mão. No passado recente, é a modalidade escolhida para relatar acontecimentos não presenciados e para ruxicar.
2. Note a construção usada com os verbos de elocuç:'io (yi'tí responder.
wcr ê m·i.mr, sêríti' yã ' a perguntar, ... ) e o verbo nii di:er:
nii, sêríti' yã'a-a-pi perguntei (lit. disse e perguntei. disse pergunlanclo)
nii, duti-á -ma
(eles) mandaram (li!. disseram 11u11u/a11do)
3. duti mandar pode tornar-se verbo dependente, perdendo assim o rom
próprio e dando duti mandar (fa:er algo):
koô-re ba 'â duti-a-pi mandei-a comer

VOCABULÁRIO
wcrê avism: contm; aconselhm; explicar
bisi- som; prodtcir som (inanimado)

miri v.intr. es[{/r submerso, alagai;
submergir-se.
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kiti n .n-cont.
poê-wa

notícias, história
cachoeira, rápido
(pi. poe-pa-wá)
pã'kô-ro
onda (pi. pã'kô-ri)
ihá n.n-cont.
fome
kasâ-wa, kasâ-o jirau (pl.kasa-pa-wá)

maatihí estar doido
ma 'í
sovinar (.'ier avaro)
kiré
fa=er cócegas em
õ'ré
urinar
i'rá
defecar
ni'ká
agiientar
maa-soó atrapalhar

EXERCÍCIO
Traduza:
1. Este gosta de fazer cócegas nas mulheres. 2. Não me atrapalhe! 3. Este
aguenta pesos. 4. Ele é generoso (lit. ele é não sovina). 5. Maria endoideceu. 6.
Este nos sovína a comida. 7. Agüento a fome. 8. Meu pai disse avisando: "dizem que Maria está doente". 9. Conte-me histórias! 10. Aconselhe o doido! 11.
María é uma sovina. 12. O trovão está retumbando (lit. soando). 13. A cachoeira está soando (visto). 14. O motor está soando (só ouvido). 15. A mãe sovinou
muito. 16. A canoa alagou na onda. 17. Meu filho está afundando. 18. Estou
com fome. 19. Gosto de tomar banho na cachoeira. 20. O saco de farinha está
no jirau (ahuro saco). 21. Não me faça cócegas! 22. Dizem que Pedro roubou
dinheiro ontem. 23. Dizem que a mulher nadou bem. 24. Dizem que, antigamente, o jabuti matou a onça. 25. Dizem que Deus teve filho (põ'ratí ter filhos). 26. Eu fui defecar na beira. 27. Não urine no caminho! 28. Você conhece
a notícia? 29. Dizem que ele defecou na casa. 30. Dizem que você estudará
amanhã. 31. Ouvi dizer que Pedro bateu em Marcos. 32. Bruno, escute bem!
33. Dizem que João comprou uma casa. 34. Vou te mandar estudar. 35. Eu
mandei o menino pescar. 36. Nós mandamos Pedro comprar urna faca.
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LIÇÃO 19
TEXTO
Ni'kâ nimi, ape masá tiro -pi
ehâ - wi,
um dia outra gente pcrto-foc chegar-p.rem. vist
Um (certo) dia. cheguei na casa de ouh-os povos (/it. perto de outra gente).
naâ pe'ya -rã- re
po'o
- ró
- pi.
eles cunhado-pl-ref fazer oferta -nom.lugar-foc
1111111 lugar onde eles.faziam "dab11c11ri" (oferta ri111al) para os cunhados.
Too-pi-re naâ mc'ra peêru si'ri - wi.
Weô-re puti - wã.
ana-foc-rcf eles com caxiri bcbcr-p.rem. vist flauta-ref assoprar-3pl.p.rem. vist
lá, wmei caxiri com eles. Tocavam (lit. assopravam) flautas de Pã.
Yühú,
õ're -rã wihá-a'- wã.
cansado urinar-pi
sair -3pl.p.rem.vist
Cansados. saíram para urinm:
Ni'ki yi'i-rc mahâmi, i'yâ, serí yã'a - wi:
um
eu-ref virar
ver pcrguntar-3msg.p.rem.vist
Alguém virou, olhou para mim e me perguntou:
Mi't wCô
puti - sehé
- rc akobohó we'e-ti?
você flauta assoprar-nom.inao.pl-ref esquecer nào-int
Você não se esqueceu de tocar flauta?

- ii! , nii, yi'ti - wi.
-

Be'ró, yi'i naâ me'ra wêô puti wihá~a '-wi.

exato dizer rcspondcr-p.rcm.vist depois cu eles com flauta tocar sair
Ntio.1, respondi. Depois. eu saí do lugar tocando com eles.

-p.rem.vist

Tii nimi - rc, e'katí
bo'rca - wi.
ana dia -ref alegre toda a noite-p.rem. vist
Aquele dia, alegrei-me toda a noite.
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NOTAS GRAMATICAIS
1. Outro nominalizador apareceu neste texto: é o sufixo -ró. Indica o
lugar ou a parte onde a situação está presentemente ou simultaneamente efetuada. Corresponde às orações subordinadas de lugar da língua portuguesa:
naâ nii-ró.-pi wa'â-ya!
vá onde eles estão!
muhi-püu asi-r ó-pi ape-á-si brinquei 110 sol (/it. onde o sol está q11e111e)
muhi-püu sol, así quente, apê brincar]
a 'tó yi'i mutúru ~io-ró nii-' aqui é o local onde tenho o motor
íkió 1er, nii ser]
ma'â ni'k a-ró akê boka-á-mi e11co111ro11 um macaco 110 começo do caminho

r

(lit. onde começa o caminho)
[ma'â caminho, ni'ká começar, boká achar]
sabe onde ele dorme?

kii kãri-ró masi-sa-ri?
Algumas expressões:
no'ó nii-ró (em) qualquer lugar
nii-ró-ta
verdade
Por exemplo:
nii-ró-ta do'âti-gi' wee-mí realmente, está doente
Além deste emprego como locativo, o sufixo -ró entra na formação de
numerosas construções que estudaremos aos poucos.
2. bo'rca (fazer algo) a noite inteira é um verbo dependente:
da'rá bo'rea-mo (ela) trabalha a noite toda

VOCABULÁRIO
mahâmi
yühú
akobohó,
okobohó
po'ó
e'katí
i 'mf.tihi

v.tr. virar
estar cansado (fisicamente}
esquecer
jà:er oferta ritual de
estar alegre; fazer carinho a
estar cheiroso, pe1f11mado
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i'siâ, i'scâ
sa'gá
ni'kaá
wiá
wêô
wêô-pa'a
yãpi .n-cont.
momôro
ohôka

estar gostoso
estar.frouxo r~·erjixo)
hoje
ferver
bambu sp.,jlautafeita com este bamhu
"cari:o" (flauta de Pà)
batata-doce
borboleta
n.n-cont. milho

EXERCÍCIO
Traduza:
1. Vire o papel! 2. A flor está bem cheirosa (o'ô-ro j/or). 3. Vamos fazer
dabucuri (oferta ritual) de peixe! 4. A água está fervendo. 5. Estão cansados. 6.
Estou virando-o. 7. A criança está alegre. 8. A mãe está fazendo carinho à filha.
9. Esqueci a faca na casa (dedutivo). 10. Fazem dabucuri para os cunhados. 11.
Hoje é dia de dabucuri (nimi dia). 12. É perfume de gente. 13. O pau está
frouxo. 14. A nossa (exclusivo) comida está gostosa. 15. A paca é gostosa. 16.
É água insípida (lit. que não tem gosto). 17. Gosto de batata-doce. 18. Gosto de
comer batata-doce. 19. Esqueci o milho na roça. 20. A borboleta está voando.
21. Aqui é o local onde eu estudo. 22. Fui ao local onde eles dançavam. 23. Ela
dormiu lá onde nós trabalhamos. 24. A água ferveu a noite inteira. 25. Pedro
estudou até o amanhecer. 26. Você sabe tocar flauta? 27. Não sei onde ele está.
28. Vi uma jararaca no começo do caminho. 29. Mato peixe em qualqul.!r lugar.
30. Digo a verdade. 31. Está realmente estudando. 32. Vamos onde eles estudam! 33. Quero comer milho.
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LIÇÃO 20
TEXTO
Kãri

yi'i pako uti toha (e)ta- a - mo.

ontem

eu mãe chorar voltar -3fsg.p.rec.vist

Ontem, minha mãe voltou chorando.
De'ró

wa'a - á - sâ

- ri ,

como acontecer-p.rec.scnt-int

ma'u?,

mãe

nii,

serí yã'a-a-pi.

dizer pcrguntar-p.rec. vist

O que aconteceu, mamcie?, perguntei.
Wese- ré

w1a -

'karo

- pi

eha - á -si,

roça -rcf roubar-nom.lugar.perf-foc chcgar-p.rec.scnt

makt!

filho

encontrei a roça mexida.filho! flit. cheguei ao lugar onde (eles) tinham roubado (mandioca) na roça]
Tohô

oii - go'

uptti, yi'i pako,

-ta,

assim dizer-impl.ms-esp

muito eu mãe

uti - á - mo.
chorar-3fsg.p.rec.vist

Dizendo assim mesmo, minha mãe chorou muito.
Tee - ré

ti'ó - gi',

yi'i paki

nii - á - mi:

ana-ref escutar-impl.ms eu pai dizcr-3msg.p.rec. vist
Escutando isso, meu pai disse:
-

Wiâ - 'karã

põ'ra nii- ma!

roubar-nom.pl.pcrf filhos ser-3pl.pres.vist

São os fllltos dos ladrões de mandioca!
NOTAS GRAMATICAIS
1. O verbo wa'â tem dois sentidos: ir ou acontecer, ocorrer.
2. Os nominalizadores animados, inanimados e de lugar têm formas
perfectivas e futuras. Reunimos todos os sufixos no quadro da página seguinte:
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fonnas simultâneas,
formas perfectivas fo nnas futuras
presentes ou habituais
-rí- (inan.sg)

-'ka-

-átihi-

-sehé (inan.pl)

-'ke

-átehe

-ró (lugar)

-'karo

-átoho

-gi (an.msg)

-'ki

-ákibi

-gó (an.fsg)

-'ko
-'karã

-ákoho

-rã (an.pl)

.

-árãha

Todos estes sufixos servem para construir orações subordinadas. Os da
primeira coluna indicam que as situações das orações principal e subordinada ocorrem simultaneamente. Os da segunda coluna (fom1as perfcctivas) indicam que a
situação da oração subordinada ocorre(u) anteriormente à da oração principal.
• Exemplos com os sufixos animados -'ki, -'ko e -'karã:
bu 'ê-'ko uti-á-mo
a (mulher) que tinha estudado chora/chorou
[bu'ê estudar, uti chorar]
wi'ma-gi biri -'ki wa'kâ ni'ka-mi o menino que caiu levama-se
[birt cair, wa'kâ-ni'ka levantar-se]
kãrt etâ-'karã yi'i-re niyéru sêri-á-ma os que chegaram ontem me
pediram dinheiro
[niyéru dinheiro, serí pedir]
• Exemplo com o sufixo do inanimado/singular -'ka-:
misâ mipi-r é wêhé-'ka ma'a-pi tobáti-a-pi mltei no caminho onde
vocês tinham matado o coati [mi pi coati, wêhé matar, ma'â caminho, tohá 'ti voltar]
• -'ka- usa-se frcqüentemente com o nome bc'ró depois, indicando
então que o tempo da oração subordinada é anterior ao da oração principal:
"depois de X fazer isso, Y faz/fez/fará aquilo" :
yi'i- pako paâ-'k a bc'ro, du'ti-á-pi fugi depois de minha mãe (111e) ter batido
[paâ bater, du'tí/i1gir]
yi't mako po'ká ité-~ be'ro, wa'i wehe-gi wa'â-gi-ti-' depois de 111i11/wjilha ter torrado a farinha. irei pescar [ité torrar, po'kájàrinlw, mako.fi//w]
• Cuidado! Como -rí, a forma pcrfectiva -'ka é sempre seguida pelo
nome inanimado associado que perde o tom próprio (cf. lição 15). Para não se
esquecer disso, colocamos um hífen depois das fonnas que estão na primeira
linha do quadro acima.
• Exemplos com o sufixo do inanimado/plural e não-contáveis -'kc:
mfi duti-'kc-re WCC-á-mi (ele) fe= O que \'OCê mandou Í duti 111a11dar]
wcki di'i ba'a-á-pi komctí-pi ihi-'kc-rc comi a came de anta que
queimou na panela [wcki anta, di'i n.n-conl. carne, komctí- panela, i ht queimar]
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• Exemplos com o sufixo de lugar -'karo:
eu vou onde eles dançaram
cheguei onde eles tinham ti11g11ijado
[puâ tinguijar]
Em geral, as orações em -' karo correspondem às orações de lugar da
língua portuguesa.

yi'i naâ basâ-'karo-pi wa'â-'
naâ puâ-'karo-pi cha-á-pi

VOCABULÁRIO
ehêri mii respirar
apagar (fogo, vestígio, .. .)
yoó
acender (fogo)
wihá
wã'ká v.intr.acordar; emergir
roubar mandioca em
wiâ
(roça)
ya'âritihi bocejar
.
gritar
karikü
nara-sãá
tremer

uhá'ke
wihá
yohâ n.n-cont.
sêrá n.n-cont.
o'mê-peero
ye'me-turí
pi'i

febre
sono
diarréia
abacaxi
orelha
(pi. o'mê-peeri)
figa do
cesta (pi. pi 'sê-ri)

EXERCÍCIO
Traduza:
1. Apague o fogo! 2. "Acenda" o forno! 3. Acenda o fogo! 4. A criança
acordou. 5. A paca está emergindo (da água). 6. Muitos peixes emergiram no
lago (paha-rã muitos). 7. A mulher roubou na roça (deduzido). 8. Acorde! 9. O
sono está chegando a mim. 1O. Estou doente (lit. apodrecendo) de diarréia. 11.
Dê-me a cesta grande! 12. É um cesto feio. 13. O cesto é grande. 14. Está
doente (lit. apodrecendo) de febre e está tremendo. 15. Grite e avise-lhe! 16. Eu
gritei. 17. Bati na menina que roubou o dinheiro. 18. Estava na casa onde eles
tinham torrado a farinha. 19. Depois do avião aterrissar, nós (exclusivo) iremos. 20. Não se lembra dos choros (passados) dela (wãkíi lembrar-se). 21. Fui
aonde eu tinha arrancado mandioca. 22. Vá aonde Pedro pescou! 23. Coma o
fígado da anta! 24. O abacaxi está gostoso. 25. Não boceje! 26. A orelha é feia.
27. As orelhas são feias. 28. Estou com sono. 29. Perguntei: "O que aconteceu?". 30. O menino que chorou está dormindo. 31. As mulheres que dormiram
estão tomando banho. 32. Depois dos estudantes estudarem, foram tomar banho. 33. Depois de comer, ele veio estudar.
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LIÇÃO 21
TEXTO
-

Makó, yi'i daha- átihi
diporo wi'í sumútoho ke'râ yuu - ya!
filha eu voltar-nom.inan.sg.fut antes casa beira capinar na espcra-imp
- Filha, antes de eu 11olt01; capine na minha espera o redor da casa!

Ma'u, bu'ê daba- go', yi'i
soó - go'
wee - gó-sa-'.
mãe estudar voltar-impl.ms eu descansar-impl.ms v.aux.-fut
- Mcie, quando volrar do estudo, estarei descansando.
Tohô weé-go' kê'râ -so - me. Mi'i waro, de'ró nii-kã dahâ- gaila-ri?
por isso
capinar-ful-neg você e
quando voltar- fui -inl
Por isso, ncio vou capi11(//: E você, quando vai voltar?
-

Na'i-

'ka

be'ro, dahâ~go-sa- '. Tü-ta pürikã, saurú nii-kã kê'rã-rã!

cscurecer-nom.inan.sg.perf depois voltar - fut

então

sábado sendo capinar-imp

- Depois de escurecei; voltarei... Então, vamos capinar (sendo) sábado!

NOTAS GRAM ATICAIS
1. O quadro da lição 20 dava também os sufixos nominalizadores para o
futuro. Servem para construir or ações subordinadas relativas quando a situação da oração subordinada ocorre(u) ulteriormente à situação expressa pela
oração principal.
• Exemplos com os sufixos animados -ákihi, -ákoho e -ár ãha:
os que estudarão estão alegres
bu'e-árãha c'k atí-ma
ã'rí ycsê wêhc-ákihi nii-mi este é quem matará porco
[wêhé matar, nii ser]
ãyu-ákihi nii-mi
(ele) estará bom (lit. é quem estará ho111)
Acompanhados geralmente por nii-gi' sendo (nii-go' no feminino ou niirã' no plural), estes sufixos expressam o propósito ou a finalidade:
kit pekâwi yc'c-á-mi, yesê wehe-ákihi nii-gi' ele pegou a espingarda para matar o porco (lit. sendo que matará o porco)
ípckâwi espingarda, yê'ê pegar]
tc'á apê-rã, soo-árãha nii-rã '! vamos brincar para descn11sar! (lit.
sendo que desca11sare111os)
[soó descansar]
• Exemplos com o sufixo do inanimado/singular -átihi-:
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naâ kãri-átihi wi'i-pi nü-á-mo (ela) está/estava na casa onde eles
íkãrí dormir, wi'í casa]
dormirão
koô kãri-átihi wi'i nii-'
é a casa onde ela dormirá
-átihi- usa-se freqüentemente com a palavra diporo antes, indicando então

que a oração subordinada efetua-se depois da oração princ ipal: "antes de X
fazer isso, Y faz/fez/fará aquilo". Por exemplo:
naâ a 'ti-átihi diporo yi'i wa'â-gi-sa-' irei ames que eles venham
na'i-átihi diporo daha-á-mi
vo/1011 antes do anoitecer
•
ína'i anoitecer, dahâ vo/1ar]
Cuidado! Como -rí- e -'ka- , a fonna futura -átihi- exige sempre que
o nome inanimado associado a segue, perdendo assim o tom próprio.
• Exemplos com o sufixo do inanimado/plural e não-contáveis -átchc:
akó yi'i si 'ri-átehe-rc mii-' tiro água q11e eu beberei
rmii tirar, si'rí beber]
ma ri yamiákã ba'a-átehe-re duu-yá! compreoq11enósco111errm1osamc111/ui!
rduú cvmprar, yamiákã amanhã]
• Exemplos com o sufixo de lugar -átoho:
kii yaá wi'i nii-átoho nii-'
é o lugar onde estará a casa dele
[kii yaá wi'i casa dele, nii-' é]
kii ko'te-á-pi yi'i cta-átoho-re
ele esperou a minha chegada (lit.
que eu chegasse)
[ko'tê esperar, ctâ chegar]
Em geral, as orações em -ró correspondem às orações de lugar da língua
portuguesa.
2. O verbo yuu na espera de depende sempre de outro; coloca-se na
direita do verbo principal e não tem tom próprio:
ke'râ yuu-ya!
capine na (minha) espera!
[ke'râ capinar]
apo y uú-ya !conserte na espera (dele, dela, .. .)
[apó consertar]
(no segundo exemplo, yuu capturou o tom do verbo de melodia ascendente apó consertar)

VOCABULÁRIO
soó v.int. descansar
wãku v.tr. lembrm; rer saudade de
dahâ regressar
na 'i escurecei: anoitecer
di'sá v.inlr. sobrm; restar
momê i11rrodu:::ir-se. insinuar-se
emi v.tr. alca11çar(correndo. estudando.. .)
a 'mé revidar (11ma agressão), vingar-se
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di'á v.tr.
bopô
kuti-ro
diâ kutiro
pckâwi
pctá
nurâri
rnitê-po'ro

reservar (pôr de reserva)
estar seco, enxuto
peito (pi. kuti-ri)
leito do rio
espingarda
rocandira
mutuca (pi. nurâr+-a)
mosca

EXERCÍCIO
Traduza:
1. Vamos descansar aqui! 2. Lembro do povoado que eu vi. 3. Tive muita
saudade de você. 4. O moço que foi (atingiu) à roça regressou. 5. Estou de
regresso. 6. Filha, não volte muito tarde (bc'ro-pi 11111ilo tarde)! 7. Depois de
escurecer, ele fo i matar paca. 8. Ele fo i rcvidar (alguma agressão). 9. As roupas
estão secas. 1O. Vou reservar a faca para o João. 11. Guardei (lit. reservei)
comida lá. 12. Este menino.sobrou (da epidemia) (ã'rí este). 13. lsto é sobra de
comida (lit. esta comida sobra) (a'té isto. esta). 14. Dê-me os restos (lit. o que
sobra)! 15. O homem alcançou a mulher correndo (orna cmi alcançar correndo). 16. Pedro alcançou João no estudo. 17. O peixe introduziu-se no folhara!
(püriwã/o/hara/). 18. Aquela que estudará amanhã chorou. 19. Queremos água
para beber. 20. Vem para me ver. 21. Foi à beira para beber água. 22. É o caminho por onde nós iremos. 23. Nós (inclusivo) vamos à pista onde aterrissará o
avião (paa pista, wüpihi avicio, duhí pousar). 24. É a casa que eles làrào. 25.
Vou onde eles dançarão. 26. Matem a mosca, vocês! 27. A mutuca me picou
(nu'ri picar). 28. A tocandira me ferrou (t oâfeJTar). 29. Com espingarda, matei duas pacas. 30. Ele tem peito largo. 31. peitos largos. 32. Vinguem-se! 33.
Não se vingue! 34. Amanhã, vou descansar na casa de Bruno (yaá wi'i casa
de). 35. Antes de escurecer, vamos pescar!
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LIÇÃO 22
TEXTO
À'ri, sisé kj'ma-ri-pi maa, pekâsãha me' ra da'ra sibá ' kj
oii- wi.
este aquele ano-pl-foc contraste brancos com trabalharamlar-nom.msg.pcif ser-3msg.p.rcm
Este, nos anos passados, andou trahalhando com os "brancos".

Sii muhi-piiu, daha-á-mi. Dahâ-gi', kii basúko-rc uu tamó-mi- a-mi.
aquele mês voltar-3ms.p.rec voltar-impl.ms ele prima-ref conversar-trust-3msg.p.rcc
No 111ês passado. voltou. De regresso, ele tentou namorar com o prima cncoda.

Mehô koô pe'e kii- re
yi'ti - ti - á-mo.
mas ela câmbio cle-ref consentir-neg-3fsg.p.rec.vist
Mas ela, do seu lado, não consentiu.

Tohô weé-gi' kii a'tiro nii,
uha - á-mi:
por isso
ele assim dizer pragucjar-3msg.p.rec.vist
Por isso. ele disse praguejando assim:

-

Tohô-ta
toha-gó-sa- ', mi'f. - a'!
assim mesmo ficar- fut
você-dest
Que fique assi111 mes1110, você!

NOTAS GRAMATICAIS
1. Hoje, estudaremos o sufixo verbal-miji-L1strativo. Indica que a situação acontece(u) sem dar o resultado esperado. Podemos traduzi-lo por: "... cm
vão, sem resu ltado, ... para nada; (fez aquilo) mas... ". Alguns exemplos:
mi'i-re ko'tê-mi-a-pi (eu) tee!>perei em 1·ào, esperei mas... (tu não vieste)
da'ra-mi-á-mo
(ela) trabalhou para nada (lllio ganhou dinheiro)
mi'i-re a 'mâ-mi-a-mo (ela) te procurou para nada (não te achou)
bu'ê-mi-a-ti?
você estudou?! (mas só te111 notas ::ero) f-ti
interrogativo]

O negativo -ti precede o frustrativo -mi:
basâ-ti-mi-a-mi não dançou mas... (assim mesmo foi castigado como
os que dançaram real111ente. o que proíbe o regulamento do colégio)

2. Em lugar da modalidade dedutiva, podemos também escolher outra
construção muito usada e cbjo sentido é aproximadamente o mesmo. Compare:
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yami yai ma 'â-pi siha-á-pi de noite, uma onça andou pelo caminho
(dedu:ido e dito 110 momento em que se vê os rastos do animal)
yami yai ma'â-pi sihâ-'ki nii-á-mi idem (dito de volta ao povoado
após ter visto os rastos) fyami noite, yai onça, ma 'â ca111inlro, sihâ andar]

Esta segunda construção "dedutiva" forma-se com o verbo principal
sufixado pelos nominalizadorcs do perfectivo (-'ki, -'ko, -'karã,...) e com o
verbo auxiliar nii ser, seguido pela modalidade vista no passado.
3. basú-ki primo cruzadolbasú-ko prima cruzada, com quem o casamento é preferencial.

VOCABULÁRIO
o'te-putí explodi!; eswlm: crepitar
piá
esrara:::edo, estragado (comisa 'tí
tohá
uhá
nu'ri
toâ

da. bebida)
tossir
ficar
praguejai: amaldiçoar
picar (m11t11ca, carapanã,
pium)
ferrar (esco1picio, caba,formiga. lacraia, mandi)

pirá v.intr. estar esgotado. murcho
bipé
espremer
bipê
espremer no cumatá
ehô
catarro, gripe
nu'ri-rã insetos que picam (piuns.
etc.) [sg. nu'ri-rã-wl]
pirô
cobra (genérico), lombriga
kutipa
escotpião
mitê
carapanà
mipí
quati

EXERCÍCIO
Traduza:
1. Dormi, mas... (ainda estou com sono). 2. Com i mas ... (ainda estou
com fome). 3. Ele dançou cm vão (mio conseguiu uma namorada). 4. Atirei no
porco, mas... (ele fugiu). 5. Você estava?! (mas o ladrão entrou e você não viu
nada!). 6. O caxiri azeda. 7. Meu pai me escreveu (prova: a carta dele na mão;
2 traduções possíveis). 8. As cabas ferraram o menino (2 traduções). 9. Ele
roubou (2 traduções). 10. As embaúbas estalaram (por causa do fogo) (bo'tepüri-pa-gi e111bmíbas). 11. A comida azedou (deduzido pelo gosto). 12. A comida é azeda. 13. O doente (lit. o apodrecido) de gripe tossiu muito. 14. Estou
doente de gripe. 15. Eu fico aqui para cuidar do menino. 16. Eu fiquei com a
faca. 17. Ele sovinou a comida; por isso, praguejei. 18. A mutuca te picou. 19.
O escorpião ferrou Maria. 20. Quem bateu cm Pedro? 21. Minha mãe espreme
(no cumatá) a massa da mandioca (lit. espreme os ralados de mandioca). 22. A
moça espreme a roupa. 23. Na roça, a pimenteira está murchando com o calor
(biâ-gi pimenteira, asi-sché calor). 24. Está esgotado. 25. Esprema o limão!
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LIÇÃO 23
NOTAS GRAMATICAIS
l. Os sufixos implicativos fonnam um sistema bastante complexo em
yc 'pâ-masa. Os sufixos implicativos são:
- kã implicativo/câmbio de sujeito
- gi' implicativo/mesmo sujeito: msg (animado)
- go' implicativo/mesmo sujeito: fsg (animado)
- rã' implicativo/mesmo sujeito: pi (animado)
- ro' implicativo/mesmo sujeito: inanimado(s)
Estes sufixos servem para expressar que uma primeira ação é a causa de
uma segunda (ou que a segunda é implicada pela primeira), como em:
ouvindo ela chorar, parei de comer
( l)
(2)
ele está feliz quando come
(3)
se não chover, irei pescar
(4)
Maria dizendo assim, Pedro respondeu
Em português, o particípio presente e palavras como quando, se, ... indicam o implicativo. Em ye'pâ-masa, são os cinco sufixos acima que utilizaremos. Nesta lição, estudaremos o sufixo -kã. Emprega-se unicamente quando
houver um câmbio de sujeito: os sujeitos das orações principal e subordinada
são diferentes, como em (3):
se não chover (sujeito: o tempo, a chuva), irei pescar (sujeito: eu)
ou cm (4):
Maria dizendo assim (sujeito: Maria}, Pedro respondeu (sujeito: Pedro)
Alguns exemplos:
koô tohô nii-kã , yfi yi'ti-á-pi
cfr~endo ela assim, eu respondi
(q11a11do ela disse assim, eu respondi) [nii dizer, toho assim, yi'tí responder]
akôro peha-kiÍ , wa'á wc'c-' se chovei; mio vou (chovendo, 11âo vou)
soo-rí nimi nii-kiÍ, apc-gí. nii-á-pi brinco 110 domingo (lit. por ser o
dia de descanso, brinco)
[soó descansar, nimi dia, nii ser, apê brincar]

O sufixo -kiÍ usa-se muito:
• Com o verbo nii sei; estm; dizer, dando nii-kã sendo, dizendo (cf.
exemplos acima).
• Com o complemento de certos verbos (i'yâ ve1; olhar, ti'ó ouvil; escutar, ... ):
kii bu'e-kã i'yâ-'
vejo-o estudar (lit. vejo ele estudando)
kii bu'e-kã-re i 'yâ'
vejo-o quando estuda
koô uti-kã ti'ó-'
ouço-a chorar (lit. ouço ela chorando)
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• Para expressar uma causa (porque, por causa de em português):
yêkâ-gi püri-kã, akô si'ri-á-mi
tomou remédio porque doía a perna (doendo a pema)
[yêkâ-gi pema, püri doer, akô remédio]
akôro peha-kã-ta , wa 'â-ti-a-pi
não fiti porque choveu (clzovendo
mesmo... .)

isâ iakã, c'katímo
(ela) alegra-se porque a queremos
• Para expressar uma condição (com ou sem a palavra de contraste maa ):
mi'i wapa ycé-kã ( maa), da'ra-gí--sa-mi (ele) trabalhará se você
pagar (você pagando)
[wapa ycé pagar, da'rá trahal/1ar]
mari iakã, a'tigisami
se nós quisermos. (ele) virá
• Com o frustrativo-mi, dando um equivalente das orações concessivas
do português ("apesar de... , embora ... "):
uti-mi-kã, koô-re ti'sâ-'
gosto dela, embora (ela) chore (lit.
(ela) chorando. mas gosto dela)
ruti chorar, ti'sâ gostar de]
koô da'ra-mí-kã, niyéru marí-'
apesar dela trabalhai; mio tem
dinlzeiro (lit. ela trabalhando, mas...)
[niyéru dinlzeiro, marí não estar]
akôro pehâ-mi-kã, wa'i wêhe-á-pi apesar da chuva, ma1ei peixes
• Na expressão interrogativa de'ró nii-kã ._? quando ... ?:
dc' ró nii-kã wa'â-gi-sa-ri?
quando (você. ele, .. .) irá?
Apesar de tantos sentidos, basta entender que o sufixo -kã sempre expressa uma implicação entre duas situações de sujeitos diferentes.
2. Não confunda tohô e a' tiro ! Ambas palavras significam assim, mas:
a'tiro utiliza-se quando mostra com a mão ("ele é grande assim") ou
para se referir ao que vai seguir na narração (ela disse/fez assim: " ... ").
tohô utiliza-se para se referir ao que tinha dito ou feito (" ... ",é assim
que ele disse/fez).

VOCABULÁRIO
târá
chicotem; surrar
(wesé) tãrá roçar (vegetação haixa)
com terçado
ouvir. escutai; prestar
ti'ó
atençcio
pensar
ti'ó yã'a
e11te11de1; compreender
ti'ó yê'c
cantm; dançar
basâ
ka'mó ta'a pôr obstáculo a, rodear
türú v.intr. rolar

si'si
chupar
tiâ v.tr.
dar de heber (algo)
yêkâ-gi
perna (pi. yêkâ-ri)
mi' rô n.n-<:onl. tabaco
mi' rô-ro
charwo
o'ô-ro
flor (pi. o'ô-ri)
kãáti
nuca
ãri
cana-de-açúcm; cana
ã hu-á

de flecha
minhocas (sg. ãhu-á-wi)
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EXERCÍCIO
Traduza:
1. Ouço os cantos dela. 2. Ouço-a cantar. 3. Este presta atenção quando
eu aconselho. 4. Filho, escute bem os ensinamentos! 5. Não entendo o que ela
disse. 6. Estão dançando na escola. 7. Ouço a chuva cair. 8. Vejo o motor trabalhar. 9. Sinto por ele estar doente (lit. penso nele estando doente). l O. Não vou
enquanto você estuda. 11. Ele irá se não chover. 12. Rodeie os porcos! 13.
Impedi a passagem da criança com os braços. 14. Quando ele viajar a Manaus,
ficaremos aqui. 15. Quando ele viajará? 16. Quando você vai comprar a faca?
17. Quando estudo, ele brinca. 18. Quando chegará tua mãe? 19. Se eles te
roubarem, será mal (yã'á ma/). 20. A bola está rolando. 21. O doido estava
rolando. 22. Dê-me de beber água! 23. Dê de beber chibé ao doido! 24. Eu
queria chupar cana (mas ... ). 25. A velha está surrando o filho. 26. Ela surrou o
filho (deduzido pelas marcas). 27. Gosto de tabaco. 28. ílor bonita. 29. flores
bonitas. 30. A tlor está cheirosa. 31 . Tomei remédio porque doía a nuca. 32.
"Maria é bonita", pensei. 33. O peixe está comendo as minhocas. 34. Gosto de
chupar cana. 35. Apesar de (ela) estudar bem, eu não gosto dela. 36. Apesar de
ter chovido, fui estudar (dito no regresso). 37. Embora eu esteja com fome, não
há comida. 38. Apesar de eu lhe dar uma faca, ele está triste. 39. Estou alegre
porque meu pai chegou. 40. Não vi Pedro porque fugiu. 41. Estudarei se você
me der uma faca. 42. Se não chover, irei tomar banho na praia (nuku-poro
praia). 43. Apesar de Maria ser feia, gosto dela. 44. Ouço a chuva cair. 45. Vejo
os desanas fazerem dabucuri. 46. Sábado, irei passear na floresta. 47. Quando
ela disse assim, alegrei-me. 48. Quando eles comaram assim, perguntei. 49.
Quando João disse assim, não respo.ndi.
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LIÇÃO 24
NOTAS GRAMATICAIS
1. Os outros sufixos implicativos (-gi' msg, -go' fsg, -rã' pi, -ro' inanimados) empregam-se quando as proposições principal e subordinada têm o mesmo sujeito. Consideremos os exemplos (1) e (2) da lição 23:
( 1) ouvindo ela chorar, (sujeito: eu que ouvi)
parei de comer (sujeito: eu)
(2) quando come, (sujeito: ela)
ela está feliz (sujeito: ela)
Alguns exemplos:
(ele) está feliz q11a11do come
ba'â-gr , c'katí-mi
[e'katí alegrar-se]
traballwndo, o motor esquenta
mutúru da' rá-ro' , asi busu-'
[asi-busu esquentar]
Os sufixos implicativos/mesmo sujeito entram em construções extremamente variadas; no entanto, expressam sempre uma implicação entre duas orações. Uti lizaremo-los:
• Com o verbo auxiliar wcé, para formar a construção analítica (cf. lição 7).
• Com o sufixo -ta especificador, indicando freqüentemente duas ações
simultâneas:
kit bu'ê-gr-ta, ba'â-mi ele come estudando
• Com os verbos nii sei: di::er, ti'ó ouvir e i'yâ ver, dando as expressões
muito usadas nii-gi', nii-go',.. .sendo. dizendo; ti'ó-gi',... ouvindo; i'yâ-gi',... vendo:
tce-ré ti'ó-~, koô seriti' yã'a-a-mo ouvindo aquilo, ela (que ouvia)
perguntou
ftcéaquilo, seríti yã'apergtmlar]
kit tobô nii-kã ti'ó-gr, ... ouvindo ele dizer (dizendo) assim ...

[construção com dois sufixos implicativos]
• Para expressar uma causa ou um propósito (cf. também as formas
futuras da lição 21 ):
uârã' a'me kee-á-ma
brigaram porque estavam zangados
wi' ma-gf uti-mi pakó paâ-'ki nii-gr a criança chora porquefoi batida
pela mcie (lit.. .., sendo que a mãe o bateu) [uti chorar, pakó mâe, paâ bater]
• Para expressar uma condição:
ba 'â-ti-gr pi'â-gi-sa-'
se 11ào comei: emagrecerá
mi'i oimâ si'rí-gr, wêri-gi-sa-'
se tomar veneno, você vai morrer
(lit. você tomando veneno, . vai 111orrer)
[nimâ veneno, wêri morrer]
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• Com o frustrativo -mi, dando o equivalente das orações concessivas:
tohô nü-mi-gr, yi't wa 'â-ti-a-pi apesar de ter dito assim, eu não fui
(lit. di=endo assim. mas não fui)
do'âti-mi-g![ eta-á-mo apesar de estar doente. (ela) chegou [do'âti
estar doenteJ
• Nas expressões tohô wcé-gi', tohô weé-go', tohô wcé-rã', tohô
weéro' por isso e nas expressões interrogativas de'ró weé-gi'?, de'ró weégo'?, dc'ró weé-rã '?, de'ró weéro'? por que... ?:
- Oc'ró wcé-go' koô du'ti-á-pa-ri? - Ui-ró me'ra nii - ~
por que
ela fugir-p.rec-int
medo com cstar-impl.ms
- Por que elaji1giu?
- Porque estava com medo (lit.
estando com medo)
Outra resposta possível:
- Yi'i ua - kã
eu medo-impl.cs
- Porque eu estava zangado (li/. eu estando zangado)
2. O verbo dependente boo po1e11cial indica que a situação é somente
encarada pelo falante. Corresponde freqüentemente ao condicional do português (algo aconteceria/teria acontecido se uma certa condição fosse/tivesse sido
cumprida) ou, no futuro, pode ser traduzido por: "é capaz de... , possivelmente...".
• No passado, aparece quase sempre com os sufixos da modalidade
dedutiva ou com a construção sinônima estudada na lição 22. Expressa uma
situação contrária aos fatos, e a condição, também contrária aos fatos, constróise sempre com os sufixos implicativos:
akôro pehâ-ti-kã (maa), yi'i a'tó nii-ti boo-a-pã se não chovesse,
eu não estaria aqui (lít. a chuva ncio caindo, .. .) [mas chove(u), e eu estou aqui]
yi't imi nii-go' , dii-ga apê hoo-pã se eu tivesse sido homem (/it. eu
sendo homem), teria jogado bola (mas não sou homem e não jogo bola) r•m•
homem, dii-ga bola]
niyéru kió-gi', wi'í duu boó-'ki nii-wi se tivesse tido di11heiro
(lendo di11heiro). teria comprado uma casa [kió ter, wi'í caso, duú comprar]
• No futuro, aparece quase sempre com os sufixos da modalidade sentida. Expressa uma possibilidade futura:
mi'i wapa yeé-kã (maa), da'ra boó-sa-mi se você pagw; (ele) trabalhará (lit. você pagando, pode ser que rrahalhe) rwapa yeé pagar, da'rá trabalhar]
akôro peha-kã , píifi-gi puú boo-sa-' se chovei; a rede pode molhar-se
fpíiíl-gi rede, pufi molhar-se]
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VOCABULÁRIO
estar morno, estar
com calor (pessoa)
ã'siá
e!ipirrar
kari-butí v.intr. estar incomodado,
abon-ecido, cansado
kari-boó v.lr. i11comodG1: cansar
ni'ókã', ni'ókã' limpar com.a mão
wihi v.tr.
cheirar (algo)
yiâ
estar salgado
mu'míi
eswr cheio
sã'ké
esfregar (na palma
da mào}..fi·iccionar
asi busu

nirt

desalojm; expulsar,· caçar
(cão)
1•e11e110
sujeira (pi.)
carvâo
cin::as
11r1iga

nimâ
ü 'i-ri
niti
nohâ
yãâ
oukii-poro,
nuku-paro praia (pi. nukfiporo-ri)
nukú-pori areia, praias

EXERCÍCIO
Traduza:
1. Esfregue as folhas (nas mãos)! 2. A comida está salgada. 3. Não vá,
você, a canoa está cheia! 4. A cuia está cheia. 5. Desaloje o cachorro! 6. O cachorro caça a cutia. 7. É um cachorro caçador. 8. Se ele vier, ele vai te matar. 9. Se
eu não tivesse chegado, ele leria ido. 1O. Se ele não tivesse caído, teria vindo. 11.
Se você tomar veneno, vai morrer. 12. Se eu for, (eles) vão me bater. 13. Se ele
tiver dinheiro, ela é capaz de comprar uma casa. 14. A água está morna. 15.
Quando for com o pai dela, donnirá na floresta. 16. Antes de ir a Manaus, ela
estudará. 17. Ele come chorando. 18. Ela trabalha cantando. 19. Cantou de alegria. 20. Por que vocês pescarão? 21. Por que Pedro não estudou? 22. Por que ela
mentiu? (nii soo mentir) 23. Se ele quer vir, verá a onça. 24. Havia muita gente;
por isso, cu estava alegre (paharã muitos). 25. Aconselhando em vão meus filhos, canso. 26. Ouvindo para nada as tuas conversas, canso. 27. A beira do fogo
está morna. 28. Não me incomode! 29. Cheirando a pimenta. ele espirrou. 30.
Limpe as sujeiras (com a mão)! 31. Eu cheirei perfumes (lit. coisas perfumadas).
32. O cachorro está cheirando o que Pedro vai comer. 33. Incomodado, não dormi. 34. Filha, a água está morna? 35. Apesar de comer, ele chora. 36. Apesar de
estudar, não sabe escrever. 37. Embora foi pescar, não matou tucunarés. 38. Embora atirasse, não matou o porco. 39. Embora atirasse, o porco não morreu (weri
morrer). 40. Estou com calor. 41. Lave a roupa esfregando-a (nas mãos)!
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LIÇÃO 25
TEXTO
Kãrêke' uu- kã,
wã'ká, petâ-pi bu'á-a', sê'â ye'ê - wi.
galo
falar-imp.cs acordar porto-foc descer piabas pcgar-p.rem. vist
No cantar dos galos. acordei, desci ao porto e peguei piabas.
Tohô wcé, wesé wa'a - átihi
diporo, naâ-re ba'â-wi,
yi'i põ'ra me'ra.
assim fazer roça ir -110111.inan.sg.fut antes clas-rcf comer-p.rcm.vist cu filhos com
Feito assim, antes de ir à roça, comi-as, com meus filhos.

Bc'ró, bikió me'ra wese-pi
kurê - rã wa'â- wi.
depois velha com roça-foc arrancar-pi
ir -p.rem.vist
Depois, fui capinar na roça com a velha (termo afetivo para a esposa)
Too -pi -re ehâ,
taâ - re kurê,
kií
du'â, toháti- wi.
ana-foc-ref chegar capim-ref arrancar mandioca arrancar voltar-p.rem.vist
Chegamos lá, capinamos, arrancamos mandioca e voltamos.

NOTAS GRAMATICAIS
1. Numa scqüência de ações feitas pelo mesmo sujei to, basta colocar os
sufixos adequados no último verbo da oração (cf. lição 4). Os verbos que precedem não levam nenhum sufixo; são geralmente acompanhados por uma
entonaçào ascendente e seguidos por leve pausa, indicada por uma vírgula:
kií wihá, oé, bipê-wõ (ela) descascou a mandioca, ralou-a e espremeu (a massa)
fkií mandioca, wihá descascar, oé ralm; bipê espremer]
A expressão tohô weéfeito assim e a palavra bc'ró depois servem também de conexão entre ações sucessivas efetuadas pelo mesmo suj eito:
kií wiha-á-mo; tohô weé , oe-á-mo descascou a mandioca; feito assim, ralou-a
kií wiha-á-mo; be'ró, oc-á-mo
descascou a mandioca; depois,
ni/011-a

2. Existem vários sufixos nominais que indicam a forma do nome ao
qual se sufixam. São:
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1

·-

forma

singular

plural

redonda ou cilíndrica

-ga

-pa-gá

de panela ou de tambor

-ti

-pa-ri

retilínea e comprida

-gi

-pa-gi

tubular e oca

-WI

-pa-wi

de abóbada

-wa

-pa-wá

Na pronúncia comum, a consoante g cai.
• Forma redonda ou cilíndrica (fru tas redondas, mandioca, espinho, pedra, certas partes do corpo: cabeça, nariz, ... ):
tre pupunha (genérico) tre-ga (uma) pupu11/ia irc-pa-gá p11p1111has
kií mandioca (genérico) kii-gá 11111 111bérculo
kii-pa-gá tubérculos
itá pedra (genérico)
itâ-ga (uma) pedra
ita-pa-gá pedras
dipô-(g)a cabeça
dipo-pa-(g)á caheças
• Forma de panela ou de tambor:
peêru caxiri pcêru-ti panela de caxiri pcêru-pa-ri idem (pi)
komé metal kome-G panela de metal kome-pa-ri, kome-tí-pa-ri idem (pi)
biâ pimenta (genérico) biâ-ti panela com pimenta bia-pa-rí- idem (pi)
• Forma retilínea (árvores, paus, rede,... ):
üyfi abacate (genérico) üyfi-ga 11111 abacate üyu-gi abacateiro
üyu-pa-gí- abacateiros
yuki án-ore (genérico) yuki-gi 11111 pau, 11111 árvore yuki-pa-gi idem {pi)
püú-gi rede (de dormi!) püu-pa-gí- redes

Cuidado! As formas genéricas (em geral, vegetais) comportam-se como
nomes não-contáveis (cf. lição 17):
üyfi ãyu-sehé nii-'
abacme é bom
itá niki-sché nii-'
pedra é pesada (niki estar pesado)

• Forma tubular e oca:
pekâ /enlia
pekâ-wi espingarda
bupú árvore sp. bupu-wí- zarahatana

peka-pa-wí- espingardas
bupu-pa-wí- zarahatanas

Note também:
canoa
yukisi-pa-wi canoas
+ Forma de abóbada:
si'ô-wa peneira si'o-pa-wá peneiras
meká maniuara meka-wá ninho de 111ani11ara meka-pa-wá idem (pi)
merê ingá (genérico) mcrê-wa i11ga::eira mere-pa-wá i11gazeiras
püri .follia(.s) pür~-wa monte de.folhas püri-pa-wa montes de.folhas
yukisi
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Os nomes de vegetais são freqüentemente usados sem sufixos de forma .
Ind icam então a fruta em geral:
fiyu ba 'â-ya! coma abacate!
mas:
üyíl-gi paâ-ya! derrube o abacareiro! (paâ derrubar)

VOCABULÁRIO
kurê
sãyâ
itá n.n-conl.
ékê-(g)a
pfiu-gi

bupu-wimeká
irê n.n-cont.

arrancar (capim, cabelo. argila)
estar dentro. vestir
pedra
nariz (pi. êke-pa-gá)
rede (de dormir)
zarabatana
maniuara
pupunha

üyíi n.n-cont.
i'sê n.n-cont.

ahacale
cucura (11 \l(l da
Amazónia)
nc'ê n.n-cont. lmrit i
pi'kâ n.n-cont. biribá
kã 'r ê n.n-cont. abiu
ctoâ n.n-cont. cúbio
wapi n.n-cont. cunuri

EXERCÍCIO
Traduza:
1. Nós vamos capinar (lit. arrancar) a roça. 2. Arranque o capim! 3. A
cutia está metida no buraco (kopê buraco). 4. Eu visto a roupa. 5. abacates. 6.
abacateiros. 7. uma cucura (fruta). 8. um pé de cucura. 9. pimenteira. 1O. barriga. 11 . barrigas. 12. abieiro. 13. abieiros. 14. monte de folhas (forma de abóbada). 15. formigueiro de tocandiras. 16. pés de cana. 17. pé de cana. 18. Dê-me
um abiu! 19. Comi abius. 20. Peguei a zarabatana para matar o macaco. 21.
Roubei pupunhas. 22. Gosto de comer buriti. 23. Os buritis estão no chão. 24.
Quebrei a pedra. 25. As pedras são duras. 26. Vendi as redes. 27. Comprei as
espingardas. 28. Derrube o pé de cunuri ! 29. Derrubarei o abacateiro. 30. Peguei tucunaré, cozinhei-o e comi-o. 3 1. Vesti a roupa e fui. 32. Peguei a panela
de caxiri, tomei (caxiri) e dormi. 33. Ela andou na mata e achou maniuaras. 34.
Desci ao porto e tomei banho; feito assim, fui estudar. 35. Ontem, fui tomar
banho na praia; depois, fui tomar caxiri. 36. Vamos comer biribás! 37. Vamos
derrubar os p~s de biribá! 38. Vendi canoas. 39. Maria arrancou e ralou mandioca; feito assim, ela foi descansar. 40. Os abacates estão verdes.
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LIÇÃO 26
TEXTO
- Makí, mi'i paki-re
-

base

dutí - ya!

filho você pai -ref benzer mandar-imp
Filho. mande seu pai benzer (assoprando)!

- De'ró wee-tí, ma'fi? . Yi'i basi
-

base -gi-ti-'.

como fazer-int mãe cu próprio benzer-fui
Para q11ê (/ir. o quejàz), mãe? Eu em pessoa 1•011 be11:e1:

- Ãyú- ', makí! Tii-ta pürikã, mi'i base - ákaha mii oi'i -go' wa'â-'!
bom-pres filho
então
você benzcr-frcd.fut tirar ainda-lsg ir -pres
- Está bom. filho! Então. vo11 buscar ainda uma ji-ura para você ben:er (/ir.
111110 coisa redonda com que você benzerá)

Koô wihá-a'-

'ka

be'ro, pakí sêrí yã'a - a - pi':

ela
sair -nom.inan.sg.perf depois pai perguntar-3msg.p.rec.rep
Depois de ela sair, di:em que o pai perguntou:

-

Maki, mi'i

aka-bihi wêhêkihi

toha-a-ti?
filho você innão menor puçá devolver já -p.rec.vist
Filho. seu irmão menorjá devolveu o puçá?
Wia - ti - á - mi

wiá

yuhúpi.

devolvcr-neg -3msg.p.rec. vist até agora
- Ainda não devolveu.

Dc'ró weê-gi'? Wasó

- 'ki

maatá

wia - sí-.

por quê
emprestar-nom.msg.perf logo
devolver-obrigação
Por quê? Quem pediu emprestado tem que devolver logo.

NOTAS GRAMATICAIS
1. A pa lavra basi ou basi próprio, por si incorpora-se tonalmente à direita dos nomes:
yi'i basi (-ta) a'to-ré da'rc-á-pi
eu próprio (mesmo).fabriquei isto
[a'tó isto, da'rê fabricar]
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sope basí pãri-á-pi a porta abriu-sepors; mesmo [sopé porta, pãri abrir-se]
basi usa-se lambém para formar construções equivalentes ao reflexivo
do português:
koô basi wêhc-á-mo ela se matou (/ir. ela por si 111atou) [wêhé mawr]
yi't basi koé-' e11 me lavo fkoé lavar]
2. Os verbos têm também sufixos nominalizadores adequados para expressar a forma. São:
sufi xos verbais
de forma

redondo, cilíndrico
panela, tambor
reli lí neo, comprido
tubular e oco
abóbada

suf. simultâ neos suf. perfectivos suf. futuros
-kahá
-sehé-pa-ga
-tihi
-sehé-pa-ri
-kihi
-sehé-pa-gi
-pihf.
-sehé-pa-wi
-pahá
-sehé-pa-wa

-'ka-ga
-'ke-pa-ga
-'ka-ri
-'kc-pa-ri
-'ka-gi
-'ke-pa-gi
-'ka-wi
-'ke-pa-wi
-'ka-wa
-'ke-pa-wa

-ákaha
-átehe-pa-ga
-átihi
-átehe-pa-ri
-ákihi
-átehe-pa-gi
-ápihi
-átehe-pa-wi
-ápaha
-átehe-pa-wa

Os sufixos em -sehé-, -'ke, -átehe são associados a nomes no plural.
Alguns exemplos:
dii-ga ãyu-kahá nii-' a bola é bonita (/it. a bola é coisa redonda
bonita)
fdii-ga bola, ãyú bonito]
ape-ákaha miíti-a!
traga a bola! (/ir. a coisa redo11da com que bri11coremos)
fapê brincar, miíti tra::e1}
ba'a-kahá nii-'
é comida (fruta redonda) (lit. coisa redonda
para co111e1)
naráya-pa-ga ya'sa-sché-pa=ga nii-' são laranjas 1·erdes (lit. seio la[naráya laranja, ya'sâ 1·erde]
ranjas coisas redondas verdes)
toâ ferrar
::::::>
toa-kahá ferrão (coisa cilíndrica deferrar)
dotê dar 11111 soco. bicar::::::>
dotc-kahá punho, bico
si'óo' espalhar a /11::
::::::>
si'óo'-kaha lâ111pada
biê flechar ::::::> bic-kihíflecha ::::::> bie-sehé-pa-gi Jleclws
ohâ escrever ::::::> oha-kihícaneta ::::::> oha-sehé-pa-gi canetas
wií- voar
::::::> wii-pihícoisa tubular e oca para voar (aviâo, .. .)
wii-pihí- buti-pihí- nii-'
o avião é branco fbuti branco]
yuki-si-pa-wi ãyu-sché-pa-wi nii-' as canoas são bonUas fyukisi canoa]
si'ô-wa e'sa-pahá nii-'
a peneira é larga [si'ô-wap?lleim, c'sá k11go]
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3. O sufixo verbal -si expressa uma obrigação traduzível por "devemos ... ", "1em que ... ". Por exemplo:
110 trabalho. te111 que trabalhar
da 'ra-r ó-pi-re da 'ra-sf
ba 'asché-re eka-kã ba 'â-~ tem que co111er quando se dá de comer (comida)
te111 que estudar bem
ãyu-ró bu'ê-~

VOCABULÁRIO
wasó e111pres1m: pedir emprestado
dernlve1: entregar •
wiá
basé he11::er assoprando em
(algo)
dotê dar 11111 soco. bicar
aji111dw; ir ao ji111do
di'á
i'piti estar doce
ié
sacudir (serjixo)
distribuir
ctí

irí
feder
isê
tecer (pari, 111atapi)
imiya apressar-se
imiyaro depressa
biká
matapi (genérico)
[sg. bikâ-w•, pi. bika-pa-w•]
sã'â
poraq11ê
po'é
comida de viage111
wc'é
jenipapo

EXERCÍCIO
Traduza:
1. Empreste-me a faca! 2. Devolve-me o puçá! 3. Es1ou com casa empres1ada. 4. Encontrou e entregou a roupa roubada. 5. O velho estava benzendo assoprando no 1abaco. 6. Não enrcndo as benzeduras dele. 7. As crianças estão se
dando socos (usar o reflexivo). 8. Dê um soco nele! 9. O bico da galinha é curto.
10. A galinha está bicando para comer. 11. A pedra vai ao fündo. 12. O podre
(animado) fede. 13. Eles estão tecendo matapis. 14. Quando eu vou, apresso-me.
15. Distribua o que eles comerão! 16. Ela se apressa! 17. Faça rápido a cesta! 18.
Coma depressa! 19. Distribuímos peixes à gente. 20. Vamos sacudir o abieiro!
21. O abacaxi está bem doce. 22. A água está doce. 23. Estamos preparando (lit.

fazendo) o mantimento (li1. comida) da viagem. 24. Derrube o pé de jcnipapo!
25. Dê-me jenipapos (frutas redondas)! 26. Dê-me um jenipapo! 27. A canoa é
bonita. 28. Dê-me a (bola) com que nós brincaremos. 29. Traga uma (panela)
para cu cozinhar! 30. A flecha que usaremos é comprida. 31. Ele se lava. 32. Ela
se amarra. 33. O menino se cheira. 34. As (panelas) que eles dislribuirào estão
aqui. 35. São biribás doces. 36. O avião que eu comprei está caindo. 37. Quero a
(bola) com que vocês brincaram ontem. 38. A flecha com que Pedro matou a
cutia não está aqui. 39. Você está fedendo. 40. Não vou te emprestar a canoa. 4 1.
Devemos tomar banho quando é quente. 42. Devemos tomar banho quando estamos com calor. 43. Os homens não devem ter medo de mulheres.
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LIÇÃO 27
TEXTO
(quem dá a ordem está fora da casa, enquanto os irmãos menores estão brincando ao redor)

-

Kumii-ro a'to -pi
mii -ti - a!
banco -sg aqui-foc
trazer -imp
Tragam aqui o banco/
Ma'mí,

noá

pe'e

miá-a'-gi-sa-ri?

irmão maior quem câmbio levar -fut
Irmão mai01; quem de nós o levará?

- Tohô nii-kã,
-

po'ká

pió - 'ke

mii- 'kã-'ti-a!

assim ser-i mpl.cs farinha molhar-nom.inan.pl.pcrf
trazer -i mp
Além disso (lit. sendo assim), traga(m) chibé (lit. farinha molhada)

Ã'rá sí'rí sí'ri - a - pa 'rã.

- Noá nü-ti naâ?

estes beber quercr-3pl.p.rec.rep
Estes querem bebei; dizem.

quem ser-int eles
- Quem são eles?

Mari aka-weré-rã
-

nii-ma;

nós parente -pi ser-3pl.prcs. vist
São nossos parentes;

naâ aka-weré- gi- re

yaá - 'karã

tohá-a'- rã'

wee-má.

e les parente -msg-rcf enterrar-nom.pl.pcrf voltar -impl.ms v.aux.-3pl.prcs. vist
enterraram um parente deles e estão voltando (lit. os que enterraram 11111 parente deles estâo voltando)

NOTAS GRAMATICAIS
1. A palavra pe'e câmbio de referência segue sempre um nome. Podemos traduzi-la por: "do (seu) lado, por (sua) parte, quanto a":
mi'i pe'c dipôa-re ba'â-ya!, yi'i pc'e pikôro-rc ba'â-gi-ti-' quanto
a você, coma a caheça (do peixe)!. por minha parte, comerei o rabo fdipôa
cabeça, pikôro cauda] .
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wa'i nii-mi-a-ma; yi'i pe'e ba'â-ti-a-pi havia peixes mas eu, por mi11/Ja parte, 11cio os comi rnii estar, -miji-ustrativo]
sikó ã'ri-ré ia-mi-á-mo; kii pc'c ia-ti-á-mi aquela gostava deste mas

ele, por sua parte, não a quis
2. Os demonstrativos são palavras que mostram um ser no espaço. Em
ye'pâ-masa, há dois demonstrativos: a'ti- este, esta coisa (perto clo.fàlante) e
sii- aquele, aquela coisa (longe do falante). O hífen depois das duas formas
acima indica que a coisa mostrada deve seguir obrigatoriamente o demonstrativo, perdendo o tom próprjo e sendo tonalmente incorporada ao demonstrativo: a'ti e sii nunca aparecem sozinhos. Por exemplo:
wi'í casa
~ a ' tí wi'i
esta casa (perto do .fàla11te)
~ sii wi'i
aquela casa (longe dofala11te)
makâ povoado ~ a'ti maká este pol'Oado (maka capturou o tom de a'tí)
~ sii maka
aquele povoado
O quadro seguinte indica as principais formas destes dois demonstrativos conforme o nome mostrado for animado (masculino, feminino, plural), inanimado (singular, plural), um lugar ou uma fonna:
inan.singular
inan.plural & n-conl.
lugar
animado/msg
animado/fsg
animado/pi
forma redonda
fom1a de panela
forma retilínea
fonna tubular
fonna de abóbada

erto este ...
este, esta
a'té
estes, estas
esta parte, aqui
a'tó
este (macho)
ã'rí
esta (fêmea)
a'tigo
estes, estas
ã 'rá
a'ti-ga (sg) a 'te-pa-gá (pi)
a'ti-ri
a'te-pa-rí
a 'te-pa-gí
a'ti-gi
a'ti-wi
a'tc-pa-wí
a'tc- a-wá
a'ti-wa

a'tí-

lon e a uele,...
siiaquele, aquela
sisé
aqueles, aquelas
aquela parte, lá
sõ'ó
si'í
aquele (macho)
aquela (fêmea)
sikó
aqueles
sõhá
siká sg. sise-pa-gá pi.
sitisisc-pa-rí
sise-pa-gi
siki
sise-pa-wí
sipi

...e mais o demonstrativo a'tiro assim, quando mostra com a mão ou em referência ao que se vai dizer ou fazer (cf. lição 23).
Fora a'tí- e sii-, todas as outras formas (sem hífen) podem ser usadas
sozinhas, sem o nome que mostram:
• a 'tí wi'i (nii-') (é) esta casa a'té wi'seri (nii-') (Yào) estas casas
a 'té wi 'sêri nii-' estas são casas a 'té koô-re o'ô-ya! dê es1as coisas para ela!
a'ti maká este povoado
a 'tc maká-ri estes povoados
sii maka aquele povoado
sise maká-ri aqueles povoados
a'té ba'a-scbé esta(s) comida(<;) sisé ba'a-sehé aquela{.'i) comida(s)
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• yi't ã ' ri-ré i 'ya-á-pi eu vi este (homem, animal)
sikó ãyu-gó nü-mo aquela (111ulhe1;fémea de ani111al) é bonila
ã'rá apê-rã' wee-má estes estão brincando
• a 'ti-ga es1a coisa redonda siká kü-gá aquele ll1bérculo de mandioca
a 'ti-ri sta panela, esle tamhvr a ' tí-ri kometi esta panela de metal
a'te-pa-ri komeü-pa-ri estas panelas de metal
• a'tó nii-' estou aqui
sõ'ó duhi-ya! sente-se lá!
Cuidado! Usam-se os demonstrativos de lugar com su'ti-ro roupa e com
os verbos nominalizados por -ró no111inali::ação de lugar:
a 'tó su 'ti-ro e'ita mupa a ' té su ' ti estas roupas
mas:
a 'tí su 'tiro este ninho a ' té su 'ti
estes ninhos
mihâ
subir
miha-ró
escada a'tó miha-ró esta escada
lugar de se sentm; banco a 'tó
duhi
estar sentado duhi-ró
este lugar de se senlm; este banco
duhi-ró
• Os demonstrativos têm também um sentido tempora l com as palavras
dependentes nimi dia, samara se111ana, muhi-püu mês, ki'ma ano:
a'ti muhí-püu este mês
sii muhi-püu o mês passado
a'tí ki'ma
este ano
sü ki'ma
o ano passado
a 'té ki' ma-ri estes anos
sisé ki'ma-ri os anos passados
a'ti nimi
este dia
a ' te nimí-ri estes dias
sü nimi
aquele dia passado sise nimí-ri aqueles dias passados

VOCABULÁRIO
aú, au tuú dirigir (carro, canoa,. ..), dar

cabeçada
bipí v.intr. inchar
bi'á
fechar
pió v.tr. molhar
pufi

sã 'rá

molhar-se; estar tufado;
estar maduro ljauari,
tucumã,
jen ipapo,
inajá,. ..)
sacudir (ser solto pego nas
111àos)
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yaá
müti
miáa'
wcri
yãsa-gá

enterrar
trazer
levar
111orre1; desmaiar
111aracá (pi. yãsa-

pa-gâ)
ba'ti n.n-cont. japurá
kami
feridas (sg. kami-ro)
sa'â-ro
ch(fre, raiz aérea
(pi. sa 'â-ri)
sõ'kó
ralos (sg. sõ'kô-ro)

EXERCÍCIO
Traduza:
1. Traga a cuia! 2. Leve a rede! 3. Tirei a faca. 4. Levei a faca. 5. O
mestre de dança sacode o maracá (bayâ mestre de cantos e danças). 6. Eles
ente1nm o defunto (lit. a pessoa que morreu). 7. Nós enterramosjapurá (para a
sua conservação). 8. É uma sepultura (li t. é um buraco ele enterrar gente). 9.
Onde está (erguido) o pé de japurá? (nu'kú estar erguido) 1O. Eu me molhei no
caminho da roça. l l. O rn~nino molhou os brinquedos dele no rio. 12. Esta
mulher é bonita, aquela é feia. 13. A onça matou o cão (deduzido pelos rastos e
contado depois). 14. Aquele que tinha nadado estava molhado. 15. adando,
molhei-me. 16. Este caminho é estreito. 17. É um inchaço (coisa redonda inchada). 18. Dirija a canoa! 19. Este (homem) incha com a ferida. 20. A ferida
está inchando. 21. É chifre de veado. 22. Feche a porta! 23. Vamos calafetar
(lit. fechar) a canoa! 24. Morreu no ano passado. 25. Este igarapé é grande,
aquele é estreito. 26. Dê-me esta (roupa)! 27. Dê-me esta (panela)! 28. Dê-me
esta (canoa)! 29. Quero esta (peneira). 30. Aquele (biribá) é podre. 31. Esta
rede é vermelha, aquela é branca. 32. Trabalhei muito este mês.
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LIÇÃO 28
TEXTO
Too -pi

nii- gi',

ape masá basa - rí

wi'i i'yâ- wt.

ana-foc cstar-impl.ms outro povo dançar-nom.inan.sg casa vcr-p.rcm.vist
E"stando lá (no lugar onde começou a narraçâo), vi a casa lradicional (lít. casa
de dança) de outros po1·os.

Ni'kâ nimi, naâ

pe'ya -rã tií wi'i-pi

basâ - wã.

um dia eles cunhado-pi ana casa-foc dançar-3pl.p.rem.visr
Um día. os cunhados deles dançaram naquela casa.

Naâ tohô wcc - kã, paha-rã masá ctâ - wã,
tii maká - pt-rc.
eles assim Ít'lZcr-impl.cs muitas pessoas chegar-p.rcm.vist ana povoado-foc-ref
Enquanto eles faziam assim. muitas pessoas chegaram naquele povoado.
Naâ

cta - rí

peta yã'á nii- wi.

Se'tê

-ro'

wee-wi.

eles chcgar-nom.arún.sg porto ruim ser-p.rem.vist dcsmoronar-sc-ímpl.ms v.aux.-vist
O porto de chegada deles era ruim. Estava se desmoronando.

Tohô weé- rã',

di'tâ

sõ'a

ü'i-ri-ti -rã'

sãha (e)há-wã.

assim fazcr-ímpl.ms terra vem1elha estar sujo -impl.ms entrar chcgar-3pl.p.rem.vist
Por isso. entraram na chegada sujos de barro vermelho.

NOTAS GRAMATICAIS
A palavra tií- anáfora e as suas fomrns assoc iadas correspondem aos
pronomes pessoais inanimados (terceira pessoa) da língua portuguesa: "ele(s),
ela(s), aquele(s). aquela(s)". Conforme for singular ou plural, marca de lugar
ou de fomrns particulares, a anáfora toma formas diferentes agrupadas no quadro da página seguinte. O exemplo abaixo ajudará a entender como funcionam
os anafóricos:
- A 'té pi 'scri iá-sa-'
- Too püríkã, tce- ré
duu - yá !
estes aturás quero
en tão
ana-ref comprar-imp
- Quero estes a111rás
- Então. compre-os! (/it. aqueles que esteio mencionado::.~
Em outros tem1os, os anafóricos referem-se ao ser que foi mencionado na
oração que precede. Podemos traduzi-los por: "ele, aquele já mencionado, tal".
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tiíteé
toó
tohô
tigá (sg.)
tirt
tigí
tiwítiwá

inan. sg. (ele, ela)
inan.pl. & n-cont. (eles, elas)
lugar (naq uele lugar)
assim
forma redonda
forma de panela
forma retilínea
forma tubular
forma de abóbada·

tec-pa-gá (pi.)
tec-pa-ri
tee-pa-gítec-pa-wi
tce-pa-wá

A primeira fo rma (tií- anáfora do inanimado singular) é sempre segu ida
pelo nome ao qual se refere; este nome incorpora-se tonalmente à anáfora e
perde o seu tom próprio. As outras fonnas podem aparecer sozinhas.
Alguns exemplos:
wese-pt ehâ-wi; too-pí-re,...
c/Jeguei à roça; lá (lit. àquele lugar mencionado), ...
be'ró, ni'kâ maka i'yâ-wi; lli maká-pi-re,... depois, vi um pol'Oado;
naquele povoado,...
[ni'kâ 11111]
Algumas expressões:
tüta naquele tempo referido (enteio)
toó be'ro depois disso
too püríkã, tiita pürikã então
tohô weé-gi' por isso
tohôta assi111 111es1110
tootá naquele lugar mesmo
toô kã'rota só isso
tohô weerí tero,... naquele 111omento,. ..

VOCABULÁRIO
cair
em
pedaços,
dem10ro11ur-se
v.intr. sarw; extinguir-se
yati
(fogo. 111=)
estar seco, murcho, cozido
yãi
wipâ
gotejar (casa,. ..)
esticar; lewll" pela miio;
tiá
armar (rede)
siru tuú ir atrás de; seguir
sisô
moquear
se'tê

uhu
su'â
upiti, ipiti;
püuro
terê-pi'i
tehê
pu'â
biekiht

sugw; f11111m; aspirar
enfiar; tecer (paneiro,
roupa)
muito. intensamente
paneim (pi. terê-pi 'scri)
carrapato (pi. tehe-â)
COlllO, á11g11lo
jlec/Ja (pi. bie-sehé-pa-gi)
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EXERCÍCIO
Traduza:
1. A margem do rio está se desmoronando. 2. A ferida está sarando. 3. As
manivas murcham. 4. A casa está gotejando muito. 5. Faça-o com força! (intensamente) 6. Estude muito! 7. Corra muito! 8. Não fume! 9. Fumando, você
adoecerá. 1O. Aspirei a água ( uhíi mii aspirar). 11. Eles estavam est icando um
cipó para colocar roupa (misi daa cipó). 12. Amarre a rede! (lit. estique... ) 13.
Leve o menino pela mão! 14. Levarei a doente pela mão. 15. Estavam moqueando
peixes (deduzido). 16. Estou indo atrás da minha esposa na roça (yi't nimo
minha esposa). 17. Depois, siga-me! 18. Teça o paneiro! 19. Enfie a flecha no
canto! 20. O cachorro está deitado no canto da casa. 21. Matei muitos peixes.
22. Chorei muito. 23. Dê-me o paneiro! 24. Depois disso, ela foi comer. 25. É
assim mesmo que você respondeu? 26. Naquele lugar, havia uma ingazeira. 27.
A flor está murchando. 28. As flores estão murchando. 29 . Enfiei a faca na
porta. 30. Nestas casas, há muita gente; nelas, e les dançam. 31 . O porto onde
elas tinham chegado desmorona-se. 32. Mate este carrapato! 33. Aquela casa é
bonita; você estuda nela?
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LIÇÃO 29
TEXTO
Para-mií, diikché-rã bo'teá nii-ti?
neto quantos-an aracus ser-int
- Nero, quantos arac:11s há?
Ba'pâriti-rã nii- ma. Tohô nii-kã, piiá-rã iki - â nii- ma, pakiroho!
quatro-an scr-3pl.vist assim sendo dois-an mandi-pl ser-3pl.vist vovô
- Sâo quatro. Além disso, há dois 111a11dis, vovô!

Ã 'ri püríkã bo'tcâ nii- mi - gi',
üyú wee-ró-roho bahu -mí.
este porém aracu ser-frust-impl.msjeju
como
parecer-se-3msg.prcs.vist
Este, porém, apesar de ser um arac11, parece-se com umjeju.
-

Tohô nii - ti - gi'
- ta
biâ
suâ - gi wa'â-ya,
assim dizer-neg-impl.ms.-esp pimenta colher-msg ir -imp
Chega de conl'ersa (lit. não dizendo assim mesmo) e và colher pimenta,

kii -re pi'ó ba 'a - akihi
nii- gi' !
ele-rcf assar comer-nom.msg.fut scr-impl.ms
para comê-lo assado (lit. sendo que o assará para comei)!

NOTAS GRAMATICAIS
1. Vamos aprender os numerais mais usados:

-

4
10
1
2
3
5
inanimado ni'kâ[>Há- ' i'tiá- ba'pâritise ni'kâmukãsc püámukilse
lugar ni'kâ-ro püá-ro i'tiá-r o
animado ni'kt (m.) püá-rii i'tiá-rii ba'pâ ritirã ni'kâmukãr ã püá mukiirã
ni'kó (f.)

• De 1 a 3, os numerais associados aos inanimados são sempre seguidos pelo nome na sua forma singular:

ni'kâ wi'i I casa
piiá wi'i 2 casas
i'tiá wi'i 3 casas
ni'kâ maka I povoado piiá maka 2 povoados i'tiá maka 3 povoados
e não *i'tiá maka-ri, que é totalmente incorreto, a língua yc 'pà-masa obrigando a dizer: "3 povoado"!
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• Depois de 3, os numerais podem aparecer sem o nome associado;
caso este aparecer, está na sua forma plural:
ba 'pâritisc 4 (inanimados)
ni'kâmukãsc maka-ri
ni'kâmukãrã w i'ma-rã

ba'pâritirã 4 (animados)

5 povoados
5 crianças
• As formas de lugar existem de 1 a 3 com os verbos nominalizados cm
-ró e com su'ti-ro roupa:
ni'kâ-ro su'tiro

mas:
ba'pâritisc su'ti

I roupa

i'tiá-ro su'ti-ro

3 roupas

•
4 roupas

ni 'kâ su'ti-ro

f ninho

• Note as duas formas animadas: ni'ki 1m1 (111ascu/i110) e ni'kó uma
(femi11i11a}, assim como as formas animadas püá-rã 2 (masc. .fem.) e i'tiá-rã 3
(masc .. fem.):
ni'kó masó I pessoa liumana, I mulher
i'tiá-rã masá 3 pessoas

ni'ki yai f onça
püá-rã yai-wa 2 onças

• Existem também numerais para formas especiais (redonda, tubular,... ):
ni 'kâ-ga kii-gá I tubérculo de mandioca püá-ga kii-pa-gá 2 tubérculos
ba'pâritisc-pa-ga kii-pa-gá 4 tubérculos de mandioca
ni'kâ-ri komcti 1 panela de metal
2. A comparação mais usada constrói-se com a palavra wcc-ró-roho
como ({a::), composta do verbo wcéfazer, agir, do nominalizador de lugar -ró e
da palavra noho ou
-roho como. tipo:
koô pakó wcc-ró-roho bahu-mó
parece-se com a mãe dela (lit.
como faz a mãe dela)
[bahú parecer-se]
wa'i wee-ró-roho baa-á-mi
nadou como um peixe fbaá nadar]
Em lugar de wcc-ró-roho como fa;, podemos encontrar outros verbos,
dando nii-ró-roho como di::, etc.:
yi'f. nii-ró-roho nii-ya!
diga como (digo) eu! [nii di::er]
3. Note o uso dependente do verbo ba'a (fazer algo) para comer na

última oração do texto, dando:
pi'ó ba 'a as.mr para comer (cf. lição 16).

VOCABULÁRIO
wi'ti
yogó
suâ

õ'é

estar cerrado (pela vegetação)
demorar (e111/a::er algo)
heliscar (carne, .. .). colher
(fruta . .follw. jlOJ)
fiar
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pi'ó
tiô
wa'mé
püfitã
siê
tcé

assar
encerrw; ser o último a jázer
enro/aJ; entrelaçar
forrar (com foi/ias, .. .)
estar amargo
recusm; estar com preguiça

tcó
ikiâ
yõkâ
yõka-pürí

dar preguiça
111andis (sg. ikiâ-w'f)
n.n-cont. manicuera
n.n-cont. tucum

ufi
wetá
yumúku

quelônio (genérico)
n.n-cont. tapioca
n.n-cont. mingou

EXERCÍCIO
Traduza:
1. O povoado está muito cerrado. 2. É uma floresta cerrada. 3. É uma
floresta aberta (não cerrada). 4. Os trabalhadores demoram para fazer a casa. 5.
Ela demora para comer. 6. Ela belisca a carne. 7. Vamos colher pimenta! 8.
Asso peixes. 9. Ela fia o tucum. 1O. Eu o encerrei. 11. Minha mãe está enrolando o fio fiado de tucum (daafio). 12. Forre o paneiro! 13. A água está amarga.
14. O remédio está muito amargo. 15. Ele está com preguiça. 16. Quando os
chamam, vocês têm preguiça. 17. mingau de banana (yumúku é tonalmente
incorporado). 18. mingau de farinha. 19. Correu como um veado. 20. Cantava
como pássaro. 21. O mingau é claro como água. 22. Chorou como criança. 23.
Correu como eu. 24. É como água preta. 25. É como esta (panela). 26. Não me
belisque! 27. Comi dez mandis e quatro aracus. 28. Comprei dois aturás e cinco
redes. 29. Vou enrolar o cipó (misi daa cipó). 30. Asse o aracu! 31.Vendi três
espingardas e duas canoas. 32. Um dia, uma pessoa chegou aqui. 33. São dois
igarapés. 34. Apesar de ser mulher, ela se parece com homem. 35. Apesar de
ser um gato, parece-se com um cão. 36. Matei dois quelônios. 37. Vi umjabuti.
38. Vi uma menina e dois meninos. 39. Quero quatro abacates e três buritis.
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LIÇÃO 30
TEXTO
-

Yunísu, dii wi 'i mi'i wce- á - ti?
Dionísio qual casa você fazer-p.rec-int

-

Dionísio, qual é a casa que você fez?

Sisé wi'sc-ri deko •nii - rí
wi'i nii- '.
aquelas casa-pi meio estar-nom.inan.sg casa ser-pres. vist
- É a casa no meio daquelas (/it. é a casa que está 110 meio daquelas casas).
Yi'i noho-ta mi'i wec- á - pã!
bom-prcs. vist eu como-esp você fazer-p.rec.dcd
- Está bom! Você fez no meu lugar! [!it. fe= como eu mesmo (ia j{ce1)j
Ãyú- '.

- No'o-pi wa'â- gi'
wee - tí, mi'i- a'?
onde-foc ir -impl.ms v.aux.-int você-dest
- Aonde você está indo?
-

Ya'mfi
pia
ni'i -gi wa'â- '.
cará desenterrar ainda-msg ir -pres. vist
Vou ainda arrancar cará.
Wi'i- pí- nü-á-mi. Ki+ dua-

átche

Mi'i maki waro?
você filho cadê
- ecadêseufilho?

-re pãâ peo - gi'

wce-á-mi

casa-foc cstar-3vist ele vender-nom.inan.pl.fut-ref abrir colocar-impl.ms v.aux-visr
Está em casa. Está abrindo e colocando as coisas que ele vai vendei:

NOTAS GRAMATICAIS
1. O interrogativo seletivo dii-? qual? aparece sob várias formas, conforme o nome associado for animado, inanimado, um lugar ou uma forma especial:
dii-? qual (i11a11i111ado, singular)? disé? quais (inanimado. plural & 11-co11t)?
no'ó? em que lugar?, onde?
de'ró? como?, de que maneira?
ni'í? o qual (animado, masc.)? dikó? a qual (animado,fem.)?
nohá? os quais (animado, plural)? noá? quem?
diká? qual (coisa redonda)?
din? qual (panela)?
diki-? qual (coisa retilínea)? dipi? qual (coisa 111hulw)?
dipá? qual (forma de abóbada) ?
(pi.: dise-pa-gá, dise-pa-ri-,. ..)
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A primeira fonna (dii-) exige a incorporação tonal do nome associado na
sua direita. As outras formas podem aparecer sozinhas. Alguns exemplos:
dii maka nii-ti? qual povoado é?
dise maká-ri nii-ti? quais povoados são?
dii wi'i -·? q11al casa ... ? disé wi'seri ._? quais casas ... ?
ni 'í tohô wce-á-ti? o q11alfez assim? (resposta: - si'í! aquele!)
noá tohô wcc-á-ti? quem fe:: assim? (resposta: - Péduru! Pedro!)
dikó masó? qual pessoa ([em.)? ni'í masi? qual pessoa (masc.)?
de'ró nii-gi' wc~-tí? o que está dizendo? (como está dizendo?)
de'ró wcé-gi' wec-tí? o que está fazendo? (como está fazendo?)
no'ó oii-á-ti? onde está? no'ó su'ti-ro? qual roupa? du su'ti-ro? qual ninho?

diká kii-gá? qual tubérculo de mandioca? disc-pa-gá? quais (redondo)?
2. Já encontramos a palavra noho como, tipo na palavra composta wceró-roho como (cr. lição 29). Utiliza-se muito, também, com os interrogativos

ou com qualquer nome:
dii noho wi 'i?

qual das casas?
(ele) é como eu
tii maá-pi-rc mari noho nii-wã
naquele rio, existem pessoas como
nós (da nossa etnia)
a'ti nohó wi'i
casa deste tipo
pirô noho
animal tipo cobra
3. O verbo dependente peo colocar em cima (fazendo algo) apareceu na

yi'i noho nii-mi

última oração do texto:
pãâ peo colocar em cima abrindo, abrir e colocar

[pãâ abrir]

Outro exemplo:
koô otê peo-mo ela planta no canteiro (lit. coloca em cima plantando)
[otê plantar]

VOCABULÁRIO
pãâ
pãâ-o'
piâ
bahú
baburió
bahuá
bahutí
soê
sahâtiro
ya 'mfi

desa111anw: abrir
abrir (l'ir ahrindo)
desenterrar (111bérculo, .. .)
parecer-se com, ser visível
perder
aparecei; nascer
desaparecer
assar nas ci11::as
devagar
n.n-cont. cará

n.n-cont. embaúha
ta111and11á (pi. biko-â)
aranha (genérico)
duende (ser maléfico da
.floresta) [pi. wãti -â l
abanos (sg. weri-ro)
wêrí
n.pl. urina
õ'rê
i 'tâ
n.pl. excremento
i'ta-misí intestinos
bo'te-püri
bikô
bipt
wãti
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EXERCÍCIO
Traduza:
l. Desenterre dois carás! 2. Ele é como você. 3. Qual é a laranja que você
quer? 4. Quais (das casas) ele vendeu? 5. Quais trabalham contigo? (mi'i me'ra
contigo) 6. Quem estava chorando ontem? 7. Qual é a canoa que ele comprou?
8. Quais (das canoas) comprou? 9. Em qual igarapé ele foi? 10. Em qual povoado ele irá? l l. Quais são as casas que você viu? 12. Ele desamarrou a canoa.
13. Tirei (lit. abri) a tampa da panela (mo'â tampar). 14. Abra a porta! 15.
Desenterre o cará para que o comamos assado nas cinzas! 16. Vamos desenterrar o tatu! 17. Asse o cará nas cinzas! 18. Comi um cará e cinco abacates. 19.
Aquela pessoa se parece contigo. 20. Perdi a faca. 21. Vou desenterrar batatasdoces. 22. Um "branco" apareceu aqui. 23. A lua apareceu (visto no momento
da aparição). 24. As pedras apareceram no rio (visto um dia depois da aparição).
25. O cachorro desapareceu. 26. Aqui estão erguidos três pés de embaúbas. 27.
É uma urina clara. 28. É um excremento fedorento. 29. Coma devagar! 30. Vou
fazer um abano! 31 . Dê-me os abanos! 32. Matei três tamanduás. 33. A aranha
me ferrou. 34. Tenho medo de duendes. 35. Qual é o cará que você quer comer?
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LIÇÃO 31
TEXTO
-

Arisã, mi'f. niki - pi

ye'ê- 'ki

no'ó

küu- á

- ti?

Alexandre você mata-foc pegar-nom.msg.perf onde deixar-p.rec-int
- Alexandre, onde deixou o (animal) que você pegou na maw?
- Sii aka-ro po'pea

.

küu - á - pi.

aquela caixa dentro deixar-p.rec. vist
- Deixei de111ro daq11e/a caixa.
Mari-mí, a'ti aká-ro maa. Du'tiá wa'a -a-pi.
Yami oohó nii-mi-a-ti?
nàocstar-3msg esta caixa contraste fugír íngressivo-3msg.dcd que ser tipo ser-frust-int

- Não esrá, nesta caixa. Deduzo queji1giu. Que tipo de ser era?
- Mipi makí- oii- mi - a - mi. Ãyu-ró sãâ-mi - a - pi. Susu -ro'
wcc -á-pã.
quati filhote ser-frust-3ms. vist bem meter-fiust-p.rec.vist abcrto-impl.ms v.aux.-p.rcc.dcd

- Era um filhote de quati. Coloquei bem dentro mas deduzo que (a caixa) linha
11111a abertura.
Ape nimt, ãpí

yê'ê-ya!

Ãyu-ró

sãâ -gi-sa-' mi't maha.

outro dia outro pegar-imp bem meter-fut
você afinal
- Outro dia, pegue owro! Você o colocará bem de111ro dessa 1•ez.

NOTAS GRAMATICAIS
1. Vamos terminar o estudo dos interrogativos:
que coisa?. o q11ê'! [inanimado]
q11e ser?
[animado, masculino singular]
que ser?
[animado, feminino singular]
q11e seres?
[animado, plural]
Alguns exemplos (note o uso frcqüente de noho como com os interroga ti vos):
ye'e-ré o'o-á-ti? o que de11 '!
ye'é nii-ti?
o q11e é?
ye'e nohó nii-ti ? que tipo de coisa é'!
-yami (nohó) nii-ti? - diâyi nii-mi - que tipo de ser é? - é cachorro
yamâ-rã-rc wehe-á-ti? q11e seres mato11?
yê'é?
yamt?
yamó?
yamâ-rã?
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l

Estes interrogativos servem também de suspensivo (quando o falante
esforça-se por lembrar um ser):
Ape nimí- châ - wi ; yamó... María di'ta nii - wõ.
outro dia chcgar-p.rcm. vist
Maria só estar-3fsg.p.rem. vist
Outro dia. cheguei: só havia... como é? ... ah! ... Maria.
2. apé- owro é também uma palavra difícil. Confonne o nome associado for animado, inanimado, etc., muda de forma:
apé- 0111ro (.<;er inanimado) apê-ye outros (seres inanimados)
ãpí owro (animado. msg) apê-go o11tra (anim.fsg) apê-rã outros (a11i111.pl)
apê-ro 011tro (ro11po, .. .) apé siie' outro lugar
apê-ga 011tro (/(Jmw redonda) apê-ye-pa-ga 011tros (forma redonda)
apê-ri, apê-gi, apê-wi, apê-wa outro (forma de panela. retilínea, rubula1;
de abóbada)
Note bem que a primeira forma (apé-) nunca aparece sem o nome associado. As outras podem aparecer sozinhas. Alguns exemplos:
ape maká outro povoado
apê-yc maka-ri outros povoados
apê-ye i 'ya-á-pi vi 011rros/011tras (povoados, casas, paneiros. igampés, .. .)
ãpí cta-á-mi outro (homem, animal) chegou
apê-go wi 'ma-gó outra menina apê-go-rc ti'sâ-' gosto da outra (mulhe1)
apê-ro su'ti-ro outra roupa apé su'ti-ro outro ninho
apé siic' wa'â-ya! vá a 0111ro lugar!
Note a construção apê-rã_., apê-rã_. uns... , outros... :
a pê-rã nu'ku-má, apê-rã duhi-ma uns estão de pé. outros estâo sentados
rnu'kú estar de pé, duhi estar sentado]
3. Note o uso do frustrarivo -mi no texto de hoje: "que tipo de animal
era?", "era um lílhotc de coati", onde o uso do frustrativo indica a dcccpçào
devida a fuga do animal.
4. O futuro, como em sãâ-gi-sa-' (você) o colocará , no fim de texto,
utiliza-se muito como imperativo de cortesia e de amabilidade:

- ba 'â-gi-ti-'!

- ai, ba'â-gi-sa-'

- 1·ou comer! - Está bom. coma!

{lit. (você) comerá]
5. A palavra dependente wa'a ingressim será estudada na liçào 38. Indica
a entrada numa situação verbal, considerada como limitada à sua fase inicial. Podemos traduzi-lo por: "acabar (fazendo algo)", "pôr-se a (fazer algo). Por exemplo:
a'me kêé hrigar
a'me kêá wa'a acabar brigando
kãrí
dormir
kãriá wa'a
cair no sono (acabar dormindo)
ãyú
estar ho111
ãyuá wa'a
melhorar (acabar bom)
Note que o verbo principal leva obrigatoriamente o sufixo -a que está
sempre em harmonia tonal com a melodia do verbo.

128 - A Fala Tukano dos YEPÂ-MASA

VOCABULÁRIO
sãâ
susíl
ti'rê
ti'ri
poâ tcc
su'sâ
yumíl
yõsê
yãkê

v.lr. pôr dentro. metei: vestir
estar aherto. ter oco
v.lr. rasgar
v.inlr. rasgar-se
depe11nr
estar enfiado
estar com as pernas na água

/im11: ::agaiar

•

kc'á

espreitar; estar e111-

batí
kopê
aká

balaio (pi. bati-ri)

hriagado co111
buraco

caixas, malas (sg.
akâ-ro)
muhi n.n-cont. cara11á. telhado
kumfi, yai
xama

n.n<ont. 111iça11gns

EXE RCÍ CIO
Traduzn:
1. a roça. a criança colocou rapidamente uma mandioca no paneiro e
rugiu. 2. É um balaio para colocar beiju. 3. Cancgo (lit. meto) na canoa a. 4. A
porta está aberta. 5. O buraco não está aberto. 6. Ponha-o no paneiro! 7. três
buracos. 8. quatro buracos. 9. O cachorro rasgou a roupa. 1O. A canoa tem buraco. l 1. A roupa está se rasgando. 12. A flecha está enfiada no telhado (caraná).
13. O pente está enfiado no meio das tuas coisas (mi'i ycé wa 'tcro-pi 110 meio
das tuas coisas). 14. Eu estou com as pernas na água. 15. Alguém (lit. um),
embriagado com caxiri. furou o companheiro dele (kii mc'ra-kihi co111pa11heiro dele). l 6. Zagaie a traíra! 17. O meu companheiro está embriagado com caxiri
(yi'i mc'ra-ki hi meu co111pa11heiro). 18. Nós espreitamos mulheres no caminho
da roça. 19. O cachorro pega a galinha de espreita (ke'á yc'c pegar de espreita).
20. Quero outra (roupa). 21. Quero outra (canoa). 22. Quero outra caneta. 23. Ele
está em outra casa. 24. as outras casas, eles não gosinm de beber caxiri. 25.
Outra pessoa (feminino) chegou aqui. 26. Dê-me outro cachorro! 27. Não quero
este gato. quero outros. 28. Este igarapé é feio, o outro é bonito. 29. Uns estão
comendo peixe, outros estão tornando caxiri. 30. Uns brincam enquanto outros
estudam. 31. Vá (imperativo de cortesia)! 32. Tome caxiri ! 33. Brinque! 34.
Matei ... vejamos ... cutias. 35. Que tipo de coisa você quer? 36. O que você comeu? 37. Que anima is são estes? 38. Que an imal é este?
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LIÇÃO 32
TEXTO
(mãe e filh a estão na roça)

Makó, mari yaá wese-re ãyu-ró i 'yâ niro-ya!
filha nós de roça-ref bem cuidar de-imp
Filha, cuide bem da nossa roça!

A 'ti wcsé nii - sché
ma ri ycé di'ta niiesta roça csrnr-nom.inan.pl nós de som~nte ser-pres. vist
O que há nesta roça é tudo nosso.
Apêrã a'tc nohéHc

moo - sa - má.

Mari di'akihi a'té

maa

kió -'

outros estes ti po-ref não ter-3pl.prcs.senl nó~
só
estes contraste possuir-víst
Os 0111ros nâo dc1·e111 ter destes tipos. Apenas nós possuímos estes (tipos de curei, .. .).
Ãyú- ',
ma'íi! Paki kit wa'i wché- 'ki
yehê ni'i-go wa'â- '.
bom-prcs.vist mãe papai ele peixe matar-nom.m.perf cortar ainda-fag ir-prcs.vist
Está hom, nuie.' Ainda 1·ou cortar o peL-i:e que papai matou.

Ba'â toha- rã', mari yaá wesc-rc kurê - rã!
comer já -impl.ms nós de roça-ref arrancar-imp
Depois de comei: 1•c1111os capinar a nossa roça.1

NOTAS GRAMATICAIS
1. Para expressar a possessão de um ser inanimado singular. utiliLarcmos a palavra yaá- possessâo de, sempre seguida pelo possuído :
yaá wi'i
a minha casa
m i'i yaá wi 'i a rua casa
kii yaá wi'i a casa dele
k oo yaá wi'i
a casa dela
naa yaá wi 'i a casa deles, delas isa yaá wi'i
a nossa casa (exc/.)
mari yaá wi'i a nossa casa (i11c/.)
misa yaá wi'i a casa de vocés
Corno se vê, a ordem é sempre: possuidor + yaá + possuído (note que,
na l" pessoa do singulnr, o possuidor não aparece). Note também que o pronome pessoal perde sempre o tom próprio.
Seguindo a mesma ordem, empregaremos todos os possessivos, conforme o possuído for animado, inanimado, etc. Caso o possuído for inanimado
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singular, ele tem que aparecer obrigatoriamente incorporado à direita de yaá-.
A aparição do possuído é facultativa para todas as outras formas:
yaá- possuído i11a11.sg
ycé possuído i11a11.p/
yagi possuído an.msg
yagó possuído a11ji;g yarã possuído cm.pi
yaró possuído: roupa. etc.
yagá, yari, yagi,
yawi, yawá forma redonda. de panela. retilínea, t11hula1: de abóbada
yce-pa-gá, yee-pa-ri,...
.fim11a redonda. de panela, ... (110 plural)
Alguns exemplos:
yaa maká o meu po\'Oadn
yce maká-ri os meus pol'Oados
mi'i yaá maka o teu pol'Oado mi'i yeé maka-ri os reus pol'Oados
yaá wi'i nii-' é a 111i11!ta casa ycé wi'seri nii-' sâo as minhas casas
koo ycé ãyu-sché nii-' as possessões dela são ho11itas
ycc-ré naâ-re o'ô-ya! dé-lltes as minhas possessôes!
yagi diâyi o meu cachorro
yarã diâyi-a os meus cachorros
ml'i yagó ãyu-gó nii-mo a tua (cadela. gata. namorada,. ..) é bonita
kii yaró su'ti-ro a roupa dele kii yaá su'ti-ro o ninho dele
yagá kii-gá o meu tubérculo de mandioca yee-pa-gá kii-pa-gá idem (pi.)
Alguns exemplos com o possuidor noá? quem?:
noa yaá wese nii-ti? é roça de quem?, de quem é a roça?
noa yawi (yukisi) nii-ti? é (canoa) de quem?
pisána, noa yagi nii-ti? o gato, de quem é?
Alguns exemplos com possuidores que não sejam pronomes pessoais:
Yüúu yaá wi 'i ãyu-rí wi'i nii-' a casa de Joiio é ho11ita
wiôgi yaa maká o pol'Oado do cl1<fe fwiôgi chefe]
pckâsãha ycé uúküsehc a língua (jàla) dos "brancos"
yc' pâ-masa yeé (uúküschc) a língua ye 'pâ-masa
Cuidado! Nunca utilize os possessivos, mas unicamente os pronomes
pessoais com os tennos de parentesco:
yi'i-paki meu pai {lit. o pai de eu) [... e não *yfi yaá paki, que é incorreco!]
koô makó a fi!lta dela
i sâ pako nossa m<ie
Com as partes do corpo, os possessivos são facultativos:
yaa isó/yi'i isô n 111i11/ta coxa fisô coxn]
2. A palavra di'akihi ou di'ta somente. u11ica111ente inco rpora-se
tonalmente à direita dos nomes:
di'í di'akihi ba'a-á-mi comeu somente carne
fdi'í carne]
mi'i paki-re i'yâ-ti-a-mi, yi'i paki di'akihi-rc i'ya-á-mi (ele) não
viu teu pai. 1'i11 somente o 111e11
fi'yâ 1'er]
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VOCABULÁRIO
seê
yehê

cortar rente (cabelos ... .)
cortar com ji'icçâo (com
j(1ca .... )
wió
impor respeiw, es1ar sério.ser 1·ale111e, dar medo
wi()..gi (msg),
wiô-go ( fsg),
wi()..rã (pi) chefe
waá
pegar (líq11ido) com
c11ia, ...
tu'ú
ser repreendido
biá
deslocar-se e111 posiçáo

ba'bá

abanar
arrotar
assoar-se
sihí
yoasõ
cala11go
ta 'âroki sapo c11rurn
(pi. ta'âroki-rà, ta'âroki-a)
poâ-ri cabelos, pê/os. penas
poâ-ro pena (sg.)
poâ daa cabelo, pê/o (sg)
siti-wi camuti (pi. siti-pa-w•)
n.n-conl. armas
besú
se'êma' costas

a'í

agadwda. andar de gatas

EXERCÍCIO
Traduza:
l. Corte o peixe com a fàca! 2. Nós estamos serrando (lit. cortando)
madeira para fazer uma casa na roça. 3. Corte-me os cabelos! 4. Ela co11ou o
cabelo do meu filho (dedutivo). 5. O menino já anda. 6. A menina está sendo
repreendida pela mãe. 7. Quando andamos nas ruas (lit. caminhos), os cães
impõem respeito. 8. Ela é uma pessoa séria. 9. A mulher pega água com camuti.
1O. Vá pegar ca:-.iri ! 11. Eu, por ser guloso, sou repreendido. 12. Aquela pessoa
assoa muito o catan-o. 13. Depois de comer, ela an-otou de maneira feia. 1-t.
Abane o fogo com o abano! 15. As crianças estão engatinhando. 16. São armas
de matar caças. 17. I~ uma llecha (lit. arma de forma retilínea). 18. Ele viu só o
chefe. 19. Veio somente com o chefe. 20. Ela lavou somente a cabeça. 21. Fc1
unicamente comida. 22. Na nossa roça, há pés de canas, de abacates e de pimenta. 23. O nosso cachorro está morrendo. 24. O filho de Pedro matou dois
surubins. 25. Este calango é meu. 26. Você se parece com um sapo. 27. Elc tem
costas largas. 28. Esta pena é comprida. 29. Não arrote! 30. Meu lilho csl<Í na
tua roça. 31. A minha casa não se parece com a tua. 32. Aqueles são os tcus
panciros. 33. Matei um ser do tipo mucura. 34. De quem ele o tirou? 35. l ~slc
menino é filho de quem? 36. Estas (co isas) são de você. 37. Ele trouxe a rede
dele. 38. Dei-lhe as minhas (co isas). 39. As (coisas) dela fa ltam. 40. Estes são
os nossos (gatos), aqueles são ele vocês. 41. A tua casa é grande.
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LIÇÃO 33
TEXTO
Kãri, mi'i mc'ra-kihi yã'â-ro
on tem você companheiro

mal

yi'ri- á - mi.
passar-3msg.p.rec.vist

011te111, o teu companheiro passou mal.
Wcsé tãra- mí - gi',

ki+

basi

ditê - kã' - a - mi!

roçar

-frust-impl.ms ele próprio cortar-ass -3msg.p.rcc.vist
Enquanto roça\'(/. 11(/0 é que ele se cortou.'

Tohô wa'a - kã
i'yâ- gi',
kii-re o'mâ tohati- a - pi.
assim acontecer-impl.cs vcr-impl.ms elc-rcr carregar voltar-p.rcc. vist
Vendo o que aconteceu, carreguei-o de 1•olta nas costas.
Wi'i- ~ toha (c)tá-gi',
ki+ yaá di'pihí-rc püfi-gi yapa
yoo - á - mi.
casa-foc voltar chegar-impl.ms ele de terçado-ref rede ponta pcndurar-3111.p.rec.vist

Chegando a casa, pendurou o terçado dele na extremidade da rede.
Yoô
- gi',
a'ti-ro nii - á - mi:
- Too-tá
yosâ
ni'i -ya!
pcndumr-impl.ms as.c;im dizer-3msg.p.rcc.vist ana-esp pendurado ainda-imp

Pend11ra11do-o, disse assim:
Kami-ro

yati- kã,

yi'i-rc

- Fique ainda aí mesmo pendurado!
wapa ycé-ya!

fcridas-sg sarar-impl.cs cu-rcr

pagar -imp

Quando aferida sarai; 11ocê mi me pagar!

NOTAS GRAMATICAIS
1. As palavras me'ra-kihi co111pa11Íleiro, mc'ra-kõho co111pa11heira e
mc'ra-kãharã compan/J('iros aparecem sempre tonalmente incorporadas depois dos pronomes pessoais:

yi'i me'ra-kihi meu co1111x111heim yi'i mc'ra-kõho 111i11ha co111pa11heira
koô me'ra-kihi o cv111pa11/ieim dela kii me'ra-kõho o co111pa11heira dele
2. O sufixo verbal -kã' assertil'O é muito usado. É a marca da surpresa,
dum acontecimento ocorrendo enquanto ninguém o esperava. Podemos traduzi-lo por um ponto de exclamação ou por: "... sim!, nüo é que... !":

basâ-mo (ela) dança (1·i.wo)
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basâ-kã'-mo! (ela) dança!, não é que ela dança!, dança sim! (porque
10dos pensaFam que ela não sabia da11ça1)

Usa-se para qualquer situação inesperada ou anormal (especialmente,
quando o agente rransgrede uma ordem):
ba'â pc'o-kã'-a-mi!
(ele) co111e11 t11do!
fpe'o t11do]
mi'i têrê-pi'i wcé-kã'-a-pi! puxa. vocêfez 11m paneiro! ftêrê-pi'i paneiro]
(dito com surpresa)
ma'ú, apê-kã'-a-mo! 111cie, (ela) hrinca! (o q ue você proibiu defaze1)
No imperativo, expressa uma ordem contrária ao que faz usualmente ou
está fazendo o interpelado: •
kãrí-ka '-ya! durma sim! (dito a 11111 menino que ncio quer dormir)
duhi-kã'-ya! fique se11tado! (e 11cio se levante.')
ãyu-ró nii-kã'-ya! esteja bem (w.1·segado).1 (mcê mio está se comportando hem)
apê-kã '-ya ! bri11q11e sim .1 (111es1110 com esta bola feia. e ncio fique e/tateado!)
No imperativo negativo, o sufixo -kã' é obrigatório (cf. lição 6):
ba 'â-ti-kã'-ya! ncio coma!
3. Os nomes yapá extremidade, .fim, ponta, dckô meio, dokâ debaixo,
bu'i e111 cima aparecem quase sempre tonalmente incorporados depois de outro
nome, perdendo assim o tom próprio:
yuki-gi doka debaixo da árvore
makâ bu'i em cima do pm•oado

VOCABULÁRIO
tuú
tõ'ó v.tr.
ãtu

escorm; empurrar
ser pego em flagran te por
ahocar (o agen te é 11ma
cobra 011 11111 peixe)
ditê
cortar com percussiio
yoô v.tr. pendurar
yusâ, yosâ estar pendurado
yeó
ncio acreditar em , duvidar
yãkê n.n-cont. miçangas

wi'ô

obstrnir (passagem .
com paus, .. .)
ser esmagado, espocar
esmagar
pau caído (pi. umu-ri)

ti'rí v.intr.
ti'â v.tr.
umu
dié
0 \ '0
bosê n.n-cont. comida, banquete
di'pôkã
pé
isô
coxa

EXERCÍCIO
Traduza:
1. A cuia está cheia d'água! 2. Bebeu todo o caxiri ! 3. A terra está seca! 4.
Estou cortando madeira. 5. Pendure o aturá aqui ! 6. O pássaro pendura o ninho
dele na ponta da casa. 7. O morcego está pendurado debaixo do pau caído. 8.
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Está sentado no meio das crianças. 9. Está no meio de nós. 10. O peixe está no
meio do prato. 11. O pássaro voa cm cima do rio. 12. Andava em cima da areia.
13. A vaca está debaixo da árvore. 14. Não ande debaixo da chuva! 15. Vi uma
cutia no fim da roça. 16. Pendure o panciro na extremidade do pau! 17. A tua
companheira está nadando. 18. O companheiro deles está vindo. 19. Os companheiros dele estão vindo. 20. Eu duvido das coisas que você diz que fará. 21. O teu
chefe não duvidou dos teus trabalhos. 22. Eles colocaram obstáculo no caminho
da minha roça. 23. O pau não dá passagem. 24. Eu escoro a bananeira (ohô yõo
ha11a11eira). 25. Você é pego em flagrante por mim roubando. 26. O carro (coisa
tubular que rola) esmaga o calango. 27. O ovo da galinha espocou. 28. O balão
estoura. 29. Coma ovo! 30. O tucunaré aboca o pirapucu (yõsô-wa'i pirap11c11).
31. O cachorro aboca a carne de anta para comer. 32. Isso é comida. 33. Hoje é dia
de festa. 34. Dói-me o pé. 35. Dói-me a coxa. 36. Pai, ele está dormindo!
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LIÇÃO 34
TEXTO
Yi'i i'yã- kli,
-

pa 'í wi'ma-rã ape - kli

i'yâ- o' - mi.

cu olhar-impl.cs padre criança-pi brincar-impl.cs ver-prop-3msg.prcs.vist
Eu vejo que o padre avista as crianças brincarem.

Mehêpi

yt'i-re ni'kó.bikió koô mako-ré kití wcrê- o' - a - mo.

há pouco tempo eu-ref uma velha ela filha -rcf noticias avisar-prop-3fag.p.rec.vist
Uns 1110111elllos antes. u111a velha 111e deu um recado para trans111itir à.filha dela
(porque eu 1•011 viajar ao lugar onde 111ora a.filha dela).

Koô pc'e
maa, koô makó too-pi nii - go'
ela câmbio contraste ela filha ana-foc estar-impl.ms
Ao ver dela (lit para ela, por s1w parte), afilha dela estando lá
a'pc-püú- sebe
di'ta
irritar -nom.inan.pl somente
só fazia coisas irritantes.

wce-á-po'.
làzcr-3fsg.p.rec.rep

Mi'i ti'ó yã'a- kã
maa, yfi wcrc-g1-sa-ri, tee-ré?
você pensar -impl.cs contraste cu avisar- fut -int ana-rcf
Ao te11 ver (lit. você pensando), eu teria q11e transmitir (lit. avisc11) essas (palavras)?

-

Üuba'! Mi'i basi
masi-ya!
não sei você próprio sabcr-imp
Sabe lâ.1 Você mesmo decida! (lit. saiba você P!.·óprio.1)

Koô mako-ré ãyu-ró nü

duti - go',

mi'i-re werê- o' - a - põ.

ela
filha-ref bem estar mandar-impl.ms você-ref avisar-prop-3fsg.p.rec.ded
Querendo que a .filha dela se comporte bem [lit. mandando a filha estar bem
(comportada)}, deu-te recado a rransmitÍI:

Akobohó - ti gi' - ta,
esquecer - neg-impl.ms-esp

-

werê-gi-sa-'.
avisar- fut
Se não esquecer mesmo. avisá-lo-ei.
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NOTAS GRAMATICAIS
1. O sufixo verbal -o' propagativo indica que a ação verbal propaga-se,
transmite-se para um certo ponto geralmente longe. Podemos traduzi-lo por:
"enviar, mandar, propagar (uma situação verbal) para algum lugar":
tuá-a' empurrar (agente e paciente em movimento)
tuó-o' empurrar (agente imóvel) [tuó-o' é forma abreviada de tuá-a'-o']
wehê arrastar
=> wchê-o' puxar (até 11111 ponto)
si'á acendei; alumiar => si'á-o',si'ó-o' propagar uma il11111i11açâo.focar
i 'yâ 1·e1; olhar
• => i 'yâ-o', i'yô-o' ver ao longe, avistar
wcrê avisar
=> werê-o' dar aviso a transmitiJ: mandar recado
miá-a' levar
=> mió-o' levar a 11111 certo po1110. deslocar
pisfi chamar em rn= alta => pisfi-o' chamar em 1·o.: alta numa direçcio
ti'rê rasgar
=> ti'rê-o' ir rasgando (ser comprido)
2. Na penúltima oração do texto, aparece o verbo dependente duti orde1/(//; mondar (fazer algo), que já estudamos na lição 18:
ãyu-ró nii duti-go'
querendo que (afilha) se comporte bem (mandando (a jilha) estar bem (co111portada)j

Na lição 32 (penúltima oração), apareceu o verbo dependente ni'i ainda:
yehê ni'i-go wa'â-'
ainda vou cortar (o peixe)
Já estudamos os verbos dependentes si'ri querer (fazer algo) [lição 1,4],
masi saber (fazer algo) [lição 4), na 'io (fa.:er algo) ao entardecer [lição 13],
bo'rea (fa.:er algo) a noite inteira [lição 19], ba'a comer (fo.:endo algo) [lição
16, 29), duti ordenar, mandar (fazer algo) [lição 18), yuu (fà.:er algo) na espera [lição 21 ], peo colocar e111 cima (fazendo algo) [lição 30) e ni'i ainda
(fa.:er algo). Em ye'pà-masa, ex istem centenas de verbos dependentes que estudaremos aos poucos. Por enquanto, basta entender que eles não têm tom
próprio e que sempre ficam à direita do verbo principal.
3. Não confunda duti ordenai; mandar e o'ô-o' enviai; mandar.

VOCABULÁRIO
asipó
v.tr. esquentar. requenta
a'pc-püú
v.tr. irritar
o'ôo' v.lr. envim; mandar
si'á
emitir luz, i/11111inm; acender
tuá-a', tuó-o' empurrar
apeká
mercadorias
isêka
queixo
isêka poa-ri barba

wehê
si'bi
ya 'á
wa'rá
ya'pi
isê-be'to
ako-poró
êó

arrastm; puxar
v.intr. evaporar-se, secar
estar boquiaherto, entreaberto
apalpai: esfregar a mão em
estar liso
lábio
ombro
espelhos (sg. êô-ro)
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EXERCÍCIO
Traduza:
1. Ele empurra a pedra (agente deslocando-se). 2. Ela empurrou a faca
(agente imóvel). 3. Amanhã, vamos arrastar paus! 4. A onça pegou a anta e
arrastou-a na beira da minha roça. 5. Ele está puxando o cipó (misi daa cipó).
6. Ela acende a vela. 7. Filho, ainda vá acender o fogo na casa de Maria! 8.
foque-me! 9. Ele acende a lâmpada. 1O. O nosso chefe me mandou (enviou)
aqui. 11. Eu te enviei peixe.· 12. Mandem este pescar! (lit. enviem este ordenando-o de pescar!) 13. Eu avisto lá. 14. Pedro deslocou o pau. 15. Eu te chamei
em vão em qualquer direção. 16. Ele morreu há pouco tempo. 17. Eu a cnconh·ei há alguns minutos. 18. Apalpei a roupa. 19. Ele me irrita. 20. São coisas
irritantes. 21. O rio está secando. 22. A panela de peixe está se esgotando (de
líquido). 23. Este apalpou aquela mulher. 24. O cachorro abre a boca dele. 25.
A tampa da panela está aberta! 26. Esquente a quinhampira {panela de pimenta)! 27. É um peixe liso. 28. O chão está liso! 29. Você vai comprar mercadorias? 30. Quero comprar três roupas e quatro espelhos. 31. D ói-me o ombro. 32.
Há pouco tempo, achei uma faca. 33. Leve estes espelhos! 34. Você sabe arrastar aqueles paus? 35. Passou a noite comendo. 36. Mandei o meu filho comprar
sal. 37. Aquela mulher capina para se sustentar (li t. para viver comendo). 38.
Você só faz coisas irritantes. 39. Lave os pratos com água quente na minha
espera! 40. Vocês querem tomar caxiri? 41. Vocês querem um espelho? 42.
Env iei mercadorias. 43. A velha deu um recado a João para transmitir.
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LIÇÃO 35
TEXTO
-

Masá a'ti- rã'

wce - má,

mutúru mc'ra.

pessoas vir-impl.ms v.aux.-3pl.pres. vist motor

com

- Estão 1 indo pessoas de moto1:
1

Wi'ma-rã diâ-pi

waha {a)pé - rã'

wce - má.

menino-pi rio-foc remar brincar-impl.ms v.aux.-3pl.prcs. vist

Os meninos estão di11erti11do-se em remar 110 rio.
Naâ-re

pihi

niro-o' - ya, naâ-pi pã'kô-ri me'ra

miri

- ri!

eles -rer chamar para beira-imp eles-fac onda -pi com submcrso-adv

Chame-os para a beira, para eles não alagarem co111 as ondas!
- Etâ

ti'sa - ti -

ma;

mutúru-

kãba -rã a'ti toha- ma.

atingir parecer-ncg-3pl.pres.vist motor -procedente-pi vir já-3pl.pres.vist

- Parece que (os meninos) 11(io vão atingir (a beira); os do motorjá vé111.
Naâ- re

miri - kã

wee -rã-sa-ma.

cles-ref submerso-impl.cs fazcr-fut

Vão s11bme1gi-los [lit. vão fazer eles (os meninos) submersos]
- M iô - so -me. Pahi - pibi
yukisi nii- kã'- '!
submergir-fut -neg grande-nom. ftub canoa ser-ass -pres. vist
(As ondas) não l'âo s11b111ergi-los. A canoa Jl{iO é pequena! (lit. é grande sim!)

Naâ me'ra-kihi ni'kt. wi'ma-gt.
eles companheiro um

ui,

uti - gi'

wcc - mí.

menino ter medo chorar-impl.ms. v.aux.-3msg.vist

Um companheiro deles, um menino. está chorando de medo.
Kii me'ra-kãha-rã kii--re yc'ê - ma,

uti - ti -kã'-ya

nii - rã'.

ele companheiros cle-ref pegar-3pl.vist chorar-neg-ass-imp dizcr-impl.ms

Os companheiros dele o seguram para que l/(io chore (dizendo: "/l(io chore!'')

Tomo Ili - Método de Aprendizagem . 139

NOTAS GRAMATICAIS
1. O ca usativo é uma forma verbal que exprime o fato de que o sujeito
do verbo causa a realização da ação sem realizá-ln com suas próprias mãos.
Podemos traduzi-lo por: "fazer (fazer algo)". Por exemplo :
Jo<io.fe= n cac/10rr0Ji1gir
(causativo, construção analítica)
)(}(io aji1ge11t011 o cachorro
(causativo. construção sintética)
Na 1íngua yc · pâ-masa, temos também duas construções para expressar o
causativo:
• A construção analítica constrói-se com um verbo principal levando o
sufixo -kã implicatfrolcâmhio de sujeito e o ,·erbo auxiliar wcéJii=er; o "causado" leva geralmente o sufixo -re. Por exemplo:
koô Pédu ru-rc ba 'a-kã wce-mó ela.fi.1z Pedm comer (pecli11clo que coma .... )
yi't wi' ma-gt-r e a 'ti- kã weé-' eu trago o me11i110 (lit. /(iço ele 1•i11do)
koôre duhi-kã weé-gi' weé-c' esro11fa=e11do ela se sentar
• A construção sintét ica forma-se com o s ufixo -ó causativo 1olu111ário. dando sempre um verbo transitivo:
miri suhmergir-se
=::>
miô v.tr . .whmergir
mi'rí mamar
=::>
mi 'ó v.tr. dar de mamar
puu molhar-se
:::::>
pió v.tr. molhar
bi'â estar enrijecido
=::>
bi'ô v.tr. enrijecer
duhi estar sentado
:::::>
dipó v.tr. assentw; sentar
marí 11âo estar
=::>
moó v.tr. ll(io ter
kãrí dormir
:::::>
kamó v.tr. adormecer
nerê juntar-se
:::::>
ncô v.tr. <~j1111101: re1111ir
i'yâ ve1; olhar
=::>
i 'yó v.tr. mostrar
u'á tomar banho
=> -i'ó v.tr. banhar
bisâ estar pendurado 110 pes·coço :::::> biô v.tr. penduror 110 pescoço
wã 'á aderi1: estar aplicado, colado :::::> õ 'ó v. tr. aplicm;jicer aderil: colar
yawi n.dep. torto
:::::>
yawióv.rr. entortecer
Em geral, a construção analítica expressa um causativo involuntúrio
enquanto a construçiio sintética exprime um ca usativo voluntário e intenciona l, a adjunção do sufixo -ó acarretando freqücntcmente, como se \'ê nos
exemplos acima. mudanças na raiz verbal.
2. O sufixo nominal -kãha- procedente de, pm"'!lliente de. oriwulo de, lwhitante de muda de fonna segundo o ser de procedência (animado. inanimado, ... ):
-kãha- inan.singular -kãha-se inan.plural & n-conr. -kãha-ro lugar
-kih-i an.msg
-kõho
an.fsg
-kãha-rã an.pl
-kãha-ga, - kãha- r.t·,... fo rma redonda, de pane la ....
1
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A primeira fomia (-kãha-) é sempre seguida pelo ser de procedência associado. Este é tonalmente incorporado e não tem tom próprio. As outras lom1as podem ser utili7.adas sem serem seguidas pelo ser de procedência. A ordem é sempre:
procedência + sufixo(+ ser de procedência)
Note que a procedência é sempre um ser inanimado. Alguns exemplos:
niki-kãha wi'i casa da floresta
[oikt flores/a]
oiki-kãha-sc wi 'scri casas da floresta
Oiâ-Posakãhasc do'âtisehc doenças do Uaupés
oiki-kãha-rã gen(e da 111aw
mutúru-kãha-rã o pessoal do motor
Brasíu-kihi brasileiro
Brasíu-kõho brasileira
Brasíu-kãha-rã brasileiros. brasileiras
no'o-kãhá-wi nii-ti? é canoa (aviâo,. ..) de onde, de que prucedêucia "!
r-wi forma tuhular e oca]
3. Quatro verbos dependentes apareceram no texto de hoje:
• apc divertir-se em Uà::er algo):
waha (a)pé-mi (ele) diverte-se em remar
• oiro-o' (/ê1::er algo) do centro para a periferia:
pihi oiro-o' chamar do meio (do rio ... .) para a beira,. ..
dokc niró-o' (/ffrar para os cantos (da casa,. . .)
fdoké atirar]
o'ô oiro-o' em•iar (alguém) de um povoado ao sítio. de um rio ao n_flue11te
• ti'sa gostar de (j(1::er algo) ou: parece que (X/a:: algo):
ba 'â ti'sa-mo (ela) gosta de comei; parece que (ela) come
ctâ ti'sa-ti-ma parece que /l(io 1·âo alcançar (o porto.... )
do'âti-gi ' wcé ti'sa-mi parece que (ele) está doeme
• toha já ((a::a algo):
a 'ti toha-ma já est<io 1·i11do
ba 'â toha-a-pi já comi
apó toha-a-pi jú consertei
Cuidado! O verbo tohajú (/a:er algo) é um dos raros verbos dependentes irregulares: nunca captura o tom livre da raiz (cr. o último exemplo acima).

VOCABULÁRIO
ocrê
oeô, ocê
bi'â
dipó
kamó
bisâ

i1111tar-se, reunir-se
v.tr. aj11ntw: re1111ir
v.intr. endurecei: solid!ficar-se
v.tr. (as)scntar
v.tr. adormecer
estar pe11durndo no pescoço

biô
wã 'á
õ'ó
opê
ã'ki

pendurar no pescoço
aderir
v.tr..fazer aderir
n.n-cont. breu
lacra ia (pi. ã 'ki-â)
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EXERCÍCIO
Traduza:
1. Faço você estar feliz. 2. Faço eles se juntarem. 3. Ajunto-os. 4. Ela faL
eles verem o gavião (involuntariamente, dando uma olhada na ave). 5. Ela mostra o gavião. 6. Ele submerge a canoa. 7. A criança submergiu o i1mào menor
dele. 8. A canoa submergiu-se na onda. 9. (: uma pedra submersa. l O. A criança
ainda está mamando. 11. Mãe, dê de mamar a meu irmão menor! 12. O morto
está enrijecido. 13. A água está gelando (lit. endurecendo). 14. Enrijeça o breu
depressa! 15. Quando estou mal sentado. o pé adormece (lit. endurece). 16.
Semc a criança! 17. Maria adormeceu a criança. 18. Conversando muito, você
me fez dormir! 19. As pessoas estão se juntando. 20. Ajunte as pessoas! 21.
Filha, ajunte as nossas coisas! 22. Eu estou com miçangas no pescoço. 23.
Ponha um colar no pescoço! (bisa-sché colar) 2-L Vou te mostrar a minha rede.
25. Mostre-mo! 26. A sujeira adere à roupa. 27. Faça aderir o carajuru no rosto
(iroyá can{j11ru)! 28. Vou colar aqui o papel (püri.fà//w. papel). 29. Vá banhar
a criança! 30. Ele está na casa do meio do povoado. 31. Ela est<l na casa de
cima. 32. É a porta da casa. 33. São as portas da casa. 34. São povoados do
Tiquié (Kisâ Tiquié). 35. Uma lacraia me ferrou. 36. Estou divertindo-me cm
remar. 37. Vamos nos divertir cm correr! 38. Eles foram brincar de escondecscondc. 39. Já brinquei. 40. Já comeu a banana? 41. Já te deram a faca?
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LIÇÃO 36
TEXTO
Wiipiht. a'ti- ro'
akôro - '.
avião vir-impl.ms ou vi r-se-prcs. vist
011,·e-se 1m1 c11•i<io 1•i1:
Surára naâ ba 'a- átchc
mií-'kã-'ti- ro'
weé - sa soldados eks comer-nom.inan.pl.fut
trazer -impl.ms v.aux.-prcs.scnl
De1·e e:-.tar lrtr::endo o que os soldados comerão.
Naâ marikã surára nii- rã' -ta ãyu-ró ba'â no'o- wi
nii-wã.
eles pois soldados scr-impl.ms-csp bem comerpassivo-p.rcm.vist dizcr-3pl.p.rcm.vist
Pois eles di::e111 que. sendo soldado, come-se bem.
Apé tcro maa, too-pí-rc nii- gi',
yã'â-ro yi'ri-ró
ia - wí-.
às vezes contraste ana-foc-rcf cstar-impl.ms mal passar-nom. lugar quercr-p.rcm.vist
Às ve::es. (um soldado) eswndo lá (no quartel), passa mal.
Mari noho- rc ãpi dokc
mihá
- wi.
nós como-rer outro atirar repetidamente-3msg.p.rem.vist
Sempre há alguém (li!. ou1ro) que ''joga pedra" (lit. atira) em ge111e como nós.
Tohô weé-rã', mari noho a'mc keé no'o - wi.
por isso
nós como brigar passivo-p.rern.vist
Por isso. genre como nás hriga.
Tohô wee-kã
i 'yâ- gi', wiô-gi bi'a dipó
miha - wi.
assim lh.Lcr-impl.c~ \'Cr-impl.ms chefe deixar trancado repetidamcnte-3msg.p.rcm. vist
Vendo isso (li!. 1·e11do/i1=er assim), o c/Jefe (co111mulame) cos111111a deixar preso.

NOTAS GRAMATICAIS
1. O verbo akôro ouvir-se. perceber-se serve de verbo auxi 1iar numa
construção analítica cujo verbo principal leva os sufixos implicati vos/mesmo
sujeito. Esta construçüo indica que o fa lante ouve a situação ou a sente sem a
ver com seus próprios olhos. Esta construção tem o mesmo sentido que aquela
com os sulixos ele modalidade sentida (cf. lições 1O, 12 e 13). Por exemplo:
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kãrí-gi' akôro-mi ouve-se (ele) dormir
karíkü-go' akôro-mo ouve-se (ela) gritar fkar íkü gritar]
diporó-pi-re uti-rã' akôro-wã a11tigame111e. ouviu-se (eles) cliomrem
wiipihi- wa'â-ro' weé-ro' akôro-a-pi 0111•i11-s<! o m·iâo esrw· indo
2. O verbo dcpendenlc no'o passim tem dois sentidos: serve de voz
passiva ou de construção impessoal.
• Como voz passiva:
koô-rc wa'i ba'â no'o-mi' o peixe é comido por <!la
kiipúti bopê no'o-a-pi 11 panela foi quebrada
[bopê v.tr. qu<!hrar, kiipúti panela]
yi'i paki-re i'yâ no'o-'ki nii-á-mi (ele) fo i 1·is10 por meu pai
O agente pode ser expresso (como no primeiro exempl o); neste caso, o
sufixo -r e referencial aparece usualmente com ele.
Alguns verbos têm formas simplificadas sem no'o:
ba 'â no'o ou bo'ó ser del'Omdo
paâ no'o ou poó ser batido. apanhar de
kcê no'o ou kM ser batido, apanhar de
yê'ê no'o ou yc'ó ser pego
kü'ri no'o ou kõ'ó ser mordido
yabi no'o ou yabió dar repulstio. ser rep11lsi110
tcé no'o ou tcó dar preguiça
toâ no'o ou toó ser picado
O passivo negativo forma-se usualmente com o verbo negativo marí, o
sufixo -ya aparecendo depois de no'o passi1·0. Por exemplo:
koô-r c wa'i ba'â no'o-ya mari-mío peixe nâo é comido por ela
• Como construção impessoal:
yami-rc akôro pcha-kã ãyuró kãrí no'owi dorme-se bem â noite
<Jll<lndo c/W\'C!
osoá ba 'â no'o-ya ma ri-si Jl(io s<! d<!w comer morcegos (para o uso do
sufixo -si obrigação, cf. lição 26)
São Gabriel sihâ no'o-wi passeia-.\·e e111 Siio Gahriel
wekó apê no'o-wi brinca-.,·e com papagaio
Usado neste sentido impessoal. a palavra no'o é geralmente seguida pelo
sufixo modal -wi.
3. Note o uso do verbo dependente miha (/'a:er algo) reperida111e11te,
cost11111ar (/ii:er algo). Outro exemplo:
ba'â miha-gi nii-á-mi (ele) come deve: em quando
4. O verbo iá querer serve de verbo auxiliar numa construção cujo verbo principal lc\ a o sufixo -r ó 110111ina/i:ador de lugar. Quando utilizada com o
sufixo modal :=:.esta construção indica urna obrigação:
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yi'ti-ró iá-~ temos que obedecei; devemos obedecer [yi'tí obedecer]
kãrêkê' uu-kã u'a-ró iá-~ devemos tomar banho ao cantar do galo
wi'marã-rc ãyuró ma'iO--ró iá-~ deve-se c1iar bem as crianças (masó criar)

VOCABULÁRIO
biâ

apartai: separar: urdir
doké v.tr. (l(irar em; socar
wãki dar coceira
wc'ê amassar. red11=ir em
massa (pimenta)
tcré
liirnr-se de (algo)
sac11di11do-se energicamente
siti
ter 111a11 cheiro
maatá logo, imediatamente

japim
mut11111
inambu
certa panelinha de barro
(pi. kiipútt-pa-ri)
kapô
n.n-cont. taioba
kasê-ro pele, casca, couro (pi.

yõsó
wã'rôpi
ãhâ
kiipúti

kasê-ri)

EXERCÍCIO
Traduza:
1. Ouve-se ela comer. 2. Escuta-se um tucano cantar (uú emitir um som).
3. Escuta-se o motor soar. 4. Ouviu-se o avião chegar. 5. O peixe foi comido. 6.
O meu dinheiro foi roubado. 7. Quando nos batem, a gente é brigona. 8. Por
quem foi batida a menina? 9. Pedro apanhou de João. 10. Bebe-se caxiri. 11.
Fui mordido pelo cachorro. 12. O ladrão foi pego. 13. Vamos atirarno pau! 14.
Nós matamos um pássaro atirando (dokc wêhé matar atirando). 15. Ele atirou
no cachorro com a pedra! 16. Urda rápido a rede! 17. Coma esta taioba! 18. É
casca de pau. 19. A pele da criança é branca. 20. A minha pele está coçando. 21.
Faça-o logo! 22. É pimenta amassada. 23. Amasse a pimenta! 24. O cachorro
que tomou banho está sacudindo-se espalhando água (tere sité sacudir-se espalha11do). 25. O macaco está exalando um cheiro ruim (modalidade sentida).
26. Temos que estudar. 27. Atirou a taioba na panelinha. 28. Comprei três panelinhas. 29. Você ouviu o inambu cantar? 30. Volte logo! 31. De vez em quando,
eles brigam. 32. Vendo o que ela fez, o chefe a prendeu. 33. Não atire na casa!
34. Eu apanhei do menino. 35. Eu bati no menino. 36. No nosso povoado, comcse bem. 37. Descansa-se no domingo. 38. Naquele lugar, vê-se muitas mulheres
(paharã muitas). 39. Se queremos comer beijus, devemos fazer roça. 40. Querendo viver bem, tem que trabalhar.
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LIÇÃO 37
TEXT O
Ãburú, ãyu-tí mi't?
Ambrósio born-int você
- Ambrósio, você está bem?

-

- Ãyu piirí-kã'- '!
bom muito-ass-prcs.vist
- Estou muito hem !

No'o-pí- wa'â-ti mfi? - Akô sen -gi- wa'â- ',
surára tiro - pi-.
onde-foc
ir-int você reméd io pedir-msg ir-prcs. vist soldado perto-foc
Aonde você vai?
- Vou pedir remédio lá nos soldados.
Do'âti- gi ' meheta wee - sa - rí mi't?
doente-impl.ms não v.aux.-scnt-int você
Você não esrá doente?
Do'âti-ti -sa- '.
Yi'i nimo clipôa
ma
no'<>- go'
wee ·· á - mo.
doenre-nt:g-pres.sent eu esposa cabeça darronteira passivo-impl.ms v.aux.-3fsg.p.rcc.vist

-

Não estou doente. Minha esposa está com tonteira na cabeça.

Tohô weé-gi', naâ- re seri - gí- wa'â- '.
por isso eles-ref pedir-msg ir -pres. vist
Por isso, vou lhes pedir (remédio).
-

Til-ta púrikã, ape nimí- ãyu-ró uúkú - rã !
então
outro dia
bem conversar-1mp
Então, vamos conversar melhor outro dia!

Ãburú
akô séri- gi
ehâ - 'ki
tohá - ti - mi.
Ambrósio remédio pedir-msg atingir-nom .msg.perf voltar-C<-3msg.pres.vist
Ambrósio, que foi pedir remédio, vem voltando.
Ni'kâroakã, kü yaá wi 'i sãhá- a' - mi.
agora
ele de casa entrar-C>-3msg.pres.vist
Agora, vai entrando na casa dele.
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7

NOTAS GRAMATICAIS
1. Os dois verbos a'ti i•ir e wa 'â ir indicam, respectivamente, um movimento centrípeto (na direção do falante) ou centrífugo (nfastando-se do falante):
koô a'ti-mo
ela vem
(centrípeto: cln se aproxima do falante)
koô wa'â-mo
ela mi
(centrífugo: ela se afasta do falante)
Os sufixos verbais -'ti cewrípe!O e -a' centríji1go indicam que a ação
efetua-se, respccti' amente. com um movimento centrípeto ou centrífugo. Os
verbos seguintes são impo11antes. Aparecem quase sempre com os sufixos
centrípeto ou centri fugo. N"ote o desaparecimento da laringalização para a maioria deles na sua forma centrípeta. Treine bem a pronúncia:
tohá-ti i•ir 1•olll111</o
tohá-a'
ir voltando
mahá-a' ir suhindo
mahá-ti i•ir suhindo (caminho)
bu'á-ti i·ir descendo (ca111i11'10)
bu'á-a'
ir descendo
mihá-ti 1ir suhindo (án•ore. serra) mihâ-a' ir subindo
dihá-ti 1-ir descendo (án·ore, serra) dihá-a'
ir descendo
pê'á-ti vir atravessando
pê'â-a'
ir atravessando
sãhá-ti vir e111rando
sãhá-a'
ir entrando
wibá-a'
ir saindo
wihá-ti l'ir saindo
mii
tirar
mü-ti, mií-'kã-'ti tra::er
miá-a'
levar
cair
biri-'ti
vir descendo (rio)
biri
biri-a'
ir descendo (rio)
wa'mi suhir de arribaçâo
wa'mi'ti vir subindo (rio)
wa'mi-a'
ir subindo (rio)
Cuidado com a pronúncia:
tohá-ti-mi
(ele) rnm i·oltwulo
tohá-a'-mi
(ele) mi 1·oltc111do
tohá-a'-ti-mi (ele) não \'(/i 1olta11do
tohá-ti-ti-mi (ele) não vem voltando
O imperativo de a'ti vir e de todos os verbos sufixados em -(')ti
centrípeto apresenta geralmente uma irregularidade: forma -se com o sufixo a, e não com o sufixo -ya:
i·enlw!
sãhá-ti-a! 1•e11ha entrando!
a'ti-á!
2. A palavra mchcta não incorpora-se tonalmente à direita de qualquer
nome ou verbo nominalizado. É o negativo associado aos nomes:
ã'rí doê mchcta nii-mi
este não é traíra
ídoê traíra]
mi't pekâsihi meheta oii-' l'OCê não é "branco" fpckâsihi branco)
Com kã 'ró pouco, forma-se a expressão: kã'ro mchéta demais (lit. não
pouco).
1

1

Tomo Ili - Método de Aprendizagem

- 147

l

3. Note o uso do verbo dependente púri muito no texto. Outro exemplo:
ãyu pürí-ro da'ra-mí (ele) trabalha muiro hem
[ãyu-ró bem]

VOCABULÁRIO
tohá- volrar
ma há- subir (no cami11ho), encostar
(neste último sentido, ncio use
um sufixo cemríp.eto ou ce11trífilgo)
bu'á- descer (no caminho, no po110)
mihá- subi!; trepar (árvore, serra, .. .)
dihá- descer (árvore, serra, .. .)
pe'á- atravessar

enrrm; embarcar
sair
subir de arribação (peixes, .. .}
niâ
dar tonteira
bipt-pako coruja (genérico)
buhâ
pombo (genérico)
siripi
andorinha sp.
mipi
n.n-cont. açaí
sãháwiháwa 'mt

EXERCÍCIO
Traduza:
1. Entre! (centrípeto) 2. Vai entrando! 3. Venha voltando! 4. Vá voltando! 5. Eu voltarei amanhã. 6. Ele vem subindo (no caminho). 7. E le não vem
subindo. 8. Vocês vão trepar no açaizeiro (mipi yõo açaizeiro) . 9. Está descendo da árvore (falante no chão). 10. Está descendo da árvore (falante em cima da
árvore). 11. A cu tia atravessou a roça (centrífugo). 12. O umari está caindo. l 3.
As onças estão de arribação. 14. Vá buscar (tirar) água! 15. O caxiri dá tonteira.
16. Estou com tonteira (lit. a cabeça está dando tonteira). 17. E la comeu muito.
18. Os estudantes do1mirarn muito. 19. Você não é como os outros. 20. Não são
aquelas coisas. 21. Você está muito-bem? 22. O pombo está vindo atravessando
o rio. 23. A coruja está indo atravessando o rio. 24. As andorinhas estão voando. 25. Saia (o falante está fora) ! 26. Saia (o fa lante está dentro)! 27. A canoa
está vindo subindo. 28. A gente do motor está indo baixando. 29. Quem foi
descendo (o rio)? 30 Quem veio subindo (o rio)? 3 1. Pedro está vindo descendo
da serra. 32. Desceu ao porto e tomou banho. 33. Estou vendo as crianças treparem nos açaizeiros (mipi yõo-ri açaizeiros). 34. Estou vendo as mulheres irem
atravessando o rio. 35. Não venha atravessando! 36. Não vá entrando!
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LIÇÃO 38
TEXTO
você pai cadê

se,e - gí- \Va'â- wa 'a - a - mi.
daracubis apanhar-msg ir -ingressivo-3msg.prcs.vist

Cadê teu pai?

- Foi embora apanhar daracubis (certo tipo de 111i11'1nca).

Mi'i paki waro?- Bapâa

Oc'ró wcé-gi' yi'i-rc

pihi - ti - a - ti, kii-a'?
por que
eu-ref chamar-neg-p.rec-int ele-dest
Por que ele Jl(iO me chamou?

Pihi-gi-ti' nii - mi -a-mi, mi'f. sii samara kii me'ra a'mé tu'ti -a-pa'ro.
chamar-fui dizcr-fn1st-3msg você aquela semana ele com recíproco mlhur-p.rcc.rcp
(Ele) disse que ia chamar você mas. na semana passada, ouvi dizer que
você discutiu com ele.
Tec -ré ti'ó - go',

yi'i pako upfü bihâ-weti - a - mo.
ana-ref ouvir-impl.ms eu mãe muito triste -3fsg.p.rec.vist
Ouvindo aquela (disrnssào), minha mãe esteve muito triste.

Koó kc'ra wcsc- pi

wa 'â- wa'a - a - mo.
ela também roça-foc
ir -ingressivo-3fsg.p.rec.vist
Ela wmbémfoi embora para a roça.
Yamika', yi't. kc'ra

bu'ê-go wa'â-go-sa- '.
à tarde cu também estudar-fsg
ir -fut
Eu também, à tarde. irei estudm:
Yi't. ké'ra tobá -a ' ni 'i - gi'
weé bom-pres. visl eu também voltar-C> ainda- impl.ms v.aux.-pres. vist
Tudo bem! Eu wmbém estou voltando ainda.

Ãyú- '!

Be'ró, toha ctá,
misâ mc'ra
uúkü -gi-ti-'.
depois voltar chegar (C>) vocês com conversar-fut
Depois. voltarei (aqui) e conversarei com vocés.
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NOTAS GRAMATICAIS
J. O uso dos sufixos -'ti cenrrípero e -a' centr(/itgo não se limita ú lista
dos verbos de movimento estudados na lição 37: usam-se com qualquer verbo.
Caso o verbo não for de mO\ imento orientado, a laringalização é obrigatória
com o centrípeto; além disso, os sufixos centrípeto e centrifugo podem ser
enfatizados ou não pelo sufixo -'kã, dando: -'kã-'ti centrípeto e -'kã-a' cemrifi1gv. A adjunção de -'kã 11élO acarreta mudanças notáveis no sentido. Empregam-se estes sufrrns para indicar que a situação efetua-se com um movimento
centrípeto ou centrífugo. Poi· exemplo:
apê-mi (e/e) brinca
apê-'ti-mi
1•em brincando
apê-'kã-'ti-mi
idem
apê-a'-mi
vai hrincando
apê-'kã-a'-mi
idem
Cuidado com a pronúncia do sufixo -'ti cemrípeto. Compare:
apê-'ti-mi vem hrincondo
apê-ti-mi nâo brinca
O sufixo (-'kã)-'ti centrípeto usa-se também para descrever o começo de
um processo:
akó así-ro' wcé-'
a água está se aquecendo [así estar quente]
akó asi-'kã-'ti-ro' wcl'-' a água está começando a se aquecer
ohô buti-ro' wcé-'
a banana está amadurecendo [buti estar maduro]
ohô buti-'kã-'ti-ro' wcé-' a banana está começando a amadurecer
2. Já apresentamos a palavra dependente wa'a ingressivo na lição 31.
Expressa a entrada numa situação verbal e pode sempre ser traduzida por: "acabar (fazendo algo)", "pôr-se a (fazer algo)". Por exemplo:
mutúru da'ra-tí-'ka da'rá wa'a-' o motor que não fimcionm·a acaba
fimcionando (agora)
yukisi miriâ wa 'a-a-pi (/ canoa alagou rmi ri alagar]
buti estar maduro
butiâ wa'a amadurecer (acabar maduro)
ohô butiâ wa'a-' a hanana amadureceu (acabo11111ad11ra agora)
kãrí dormir
kãriá wa'a cair 110 sono (acabar dormindo)
koô kãriá wa'a-a-mo ela cai11110 sono (acabou dormindo: pa::;sado recente)
wff. l'Oar mirikihi wiá wa'a-mi o pássaro levanta vóo (acaba 1·oa11do)
du'tí ji1gir du'tiá wa'a-wõ (ela) acabo11ji1gindo (passado remoto)
wa'â ir wa'â wa'a-a-mo (ela) partiu (passado rece111e)
wcra morrer wêriâ wa'a-a-pi (ele) morreu (deduzo que acaho11111orre11do: passado recente)
w eriâ wa'a-gi-sa-mi (ele) morrerá (acabará morrendo)
pe'tí v.intr. acabar
kití pe'tiá wa 'a-' a história acabou [kití história]
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Cuidado! Uma vogal a aparece sempre entre a raiz verbal e o ingressivo
wa'a. Forma-se ass im um novo radical verbal em harmonia tonal com a melodia tonal da raiz de origem: se a ra iz for ascendente. o conjunto raiz-á é ascendente (du 'tí ---;) du 'ti-á wa 'a ): se a raiz for alta, o conjunto raiz-â é também alto
(wêri ---;) wêri-â wa'a ). o entanto, se a raiz verbal já termina porª' não inseriremos nenhuma vogal entre esta raiz e o ingressivo.
Com os verbos de estado, esta construção é muito usada. Por exemplo:
yií
estar preto
yiá wa'a-a-pi
e11egreceu(pas.wulorece111e)
sõ'â estar 1er1t1elllo
sõ'â wa 'a-'
m·er111el/10u (agora)
tutuâ estar forte
tutuâ wa'a-a-mo (ela) tomou-se }orle
2. O recíproco denota uma ação mútua e correspondida, os agentes efetuando a ação verbal reciprocamente. Podemos traduzi-lo por: "( l'a7er-se) mutuamente, reciprocamente, uns aos outros". Na língua ye'pâ-masa, o reciproco
constrói-se com o verbo a ' mé re1·idar v soco, 1·i11gar-se ou com a pala' ra a'mêri
recipmca111e11re. seguidos pelo verbo dependente adequado:
kêê hater
a 'me kêé brigm; bater-se 111u1ua111e11{e
wêhé 111awr
a 'mê wêhe matar-se, guerrear
yõsê fi1rar
a 'me yõsé jilrar-se 1111s aos 011rros
koé larnr
a'mêri koé larnr-se 11111111c1111e11re
eká dar de comer
a ' mêri eká oferecer-se reciprocamente comida
1

VOCABULÁRIO
v.tr. atacm; hrig(//: barer-se
COI/Ira
pc'ó v. tr. a ca har
pe'tí v.intr. acabar
samê v.tr. 11ir1·a1-. s11jar mexendo
(líquido)
yiô dar um cltoque
yoó segurar 11a müo. 11as garras
wisi se11tír (dm:fiio. rn/or)
kêê

ya'gé
urú
ah firo
yutí
yumfi
bapâa

masrigar
esrar embotado. cego
saco ·
para11á (pi. yuti-ri)
n.n-cont. bacaha. parauá
daracubis (cerras 111i11/iocas

gra11de.\) [sg. bapâ-w1'.]
mahâ
katâ

arara (genérico)
Cl!juhim

EXERCÍCIO
Traduza:
1. Bata-se contra neste! 2. Eles se xingam muruamente. 3. Nós acabamos
o trabalho! 4. O nosso 1rabalho está acabando. 5. O nosso trabalho acabou agora. 6. Turve o igarapé! 7. O igarapé ficou turvo. 8. O meu pé inchou. 9. Estou
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cansado sim! 1O. Cansei (agora). 11. O rio secou. 12. O poraquê, quando queria
cortá-lo, transmi tiu o choque de longe mesmo (modalidade sentida)! 13. O trovão te deu um choque. 14. O gavião foi segurando nas garras o pássaro. 15. Vá
segurando na mão o saco! 16. Este é um homem que não agüenta a dor (pfi risché dor). 17. Meu pai não agüenta a ferida. 18. Não estou agüentando o frio
(yisiá-sehe fl'io). 19. Mastigue bem a comida! 20. A faca é cega. 21. A faca
ficou embotada (agora). 22. As cobras estão se comendo. 23. Eles se cortaram
mutuamente. 24. Por que brigaram? 25. Os galos estão se matando. 26. O menino adormeceu (agora). 27. Ele morreu (agora). 28. A água aqueceu-se (agora).
29. Maria foi comendo. 30. Pedro vem andando. 3 l. O c~u está começando a se
tornar vennelho. 32. A roupa começa a enegrecer. 33. Não chore! 34. Não vá
chorando! 35. Não venha chorando! 36. Ela vem falando. 37. Não venho chorando. 38. Eles vêm passando. 39. O céu branqueou. 40. A arara voava. 41. A
arara levantou vôo (passado remoto). 42. Morreu (deduzido pelo cadáver). 43.
Apodreceu. 44. O motor ficou bom (agora). 45. Endureceu. 46. Amoleceu. 47.
Tomou-se forte. 48. Avermelhou-se. 49. Esfriou-se.
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LIÇÃO 39
TEXTO
-

ApÓsu mihi kãrf. isâ me'ra

da' ra - gi

ehâ - ti - a - mi.

Afonso dei ontem nós com trabalhar-msg atingir-neg-Jmsg.p.rcc. vist
O coiwdo do Afómo. omem. não foi traha/110r conosco.
Ki+ aka-bihí, sii
soo - rí nimi oii-kã opâturi a'me keé-'ki nii-á-mi taha.
ele irmão aqucledcscansar-nom dia ser-ímpl.cs de novo brigar -nom scr-3m de novo
Domingo passado (lit. sendo aquele dia de descanso), o irmão menor dele hrigou de 11m•o.

Naâ paki mihi kati - kã
maa, upfü
tu'u
boo - á - pã.
eles pai det cstarvivo-impl .cs contraste muito ser repreendido potencial-3pl.p.rcc.dcd
Se o finado pai deles estivesse vivo, teria111 sido muito repreendidos.
Naâ pakó pc'c nii - á - ti baa?
Üôba'! Nii - sa - m o!
eles mãe câmbio cstar-p.rcc-int evidência
não sei estar-3fsg.pres.sen t
- E a mãe deles, será que está (em casa)? - Não sei! Deve estar!
Sõ'ó a 'ti-gi,
noá nii-ti? - Mari uúkü-rã
aka-bihí-ta nii- mi.
lá vir-nom.msg quem ser-int
nós falar-nom.pl innào -csp scr-3msg
- Aquele q11e vem, q11em é?
- Éjustamente o irmão menor daq11eles de q11e
estamos filiando.
-

Yi'f. i 'ya-kã

maa,

paki mibí-ta

babu - mí.

eu ver-impl.cs contraste pai det-esp parecer-3mg.pres. visl
- Ao me11 ve1; parece-se mesmo com o finado pai (dele).

NOTAS GRAMATICAIS
1. O detrimcntal indica que o ser associado morreu, está doente ou
deteriorado. Podemos traduzi-lo por: "finado X, coitado de X, ...". Forma-se
com as palavras:
mihi
an.msg
meho an.fsg
meba-rã an.pl
meha-ro inan.sg
meha inan.pl
que ficam sempre tonalmente incorporadas à direita do nome associado. Por
exemplo:
Péduru mihi

finado Pedro, o coitado do Pedro ....
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María meho
finada Maria. a coitada da Maria ....
wcko-a mehá-rã
os coiwdos dos papagaios (doentios,. . .)
wi 'i meháro
a casa deteriorada
O detrimental utiliza-se também frcqüentemente num sentido depreciativo:
i 'ya-á-pa , mfi mihi!
cuide disso. seu molenga!
[i 'ya-á-pa! cuide (disso)]
yi'i kõ'â - 'ko
mcho nii- mo, mi'i nimo.
cu largar-nom.lsg.pert' det ser-3fsg você esposa

i.: aquela que 1<11~uei.

e.\posa .1 (dito imnica111e11te)
2. As palavras apâturi (ou opâ turi) outra ve.: e taha de no1·0. no1·ame111e têm aproximadamente o mesmo sentido. No enranro, entram cm construções totalmente diferentes.
a pâturi owra 1·e.: é uma palavra independente:
apâ turi ba 'a-á-pi
comi owra ve.:
enquanto ta ha de 11m·o não tem tom próprio. Fica sempre incorporada à direita
de qualquer nome ou verbo:
ba 'â , kãri-á-mi taha
comeu e dormiu de novo
nii-ya taha!
diga de novo!
rnii dizer]
Péduru taha wa'i ba 'a-á-mi Pedro nol'{/111ente comeu peixe
As palavras apâturi e taha aparecem freqüenlemente juntas, formando
expressões pleonásticas, como no texto tk hoje.
3. O sufixo -re referencial nunca aparece com o sujeito.
Ele é obrigatório com os pronomes pessoais e. geralmente também, com
os animados humanos, indicando então a função objeto (direto ou indireto):
wa 'i koô-re ba 'â-ma
os peixes a comem
yi'i-~ paa-á-mi
(ele) bateu-me
numiô-rc su'tí o'o-á-mi deu roupas à mulher
yi'i--re okô ãyu-sché nii-' ôsremédiossiiobonsparamim[okô remédios]
wiôgt-rc yesê mií-ti-a-mi trouxe o porco para o chefe
fwiôgi chefe. ycsêporco, mií-ti tra=er]
Com os inanimados, podemos trnduzi-lo por: "em relaçüo a, cm referência a, no
que di1 respeito a, a propósito de". Indica então que o objeto estádctem1inado. Compare:
di'pihí a'mâ-gi' wcé-'
estou pmrnra11do uma jàca (qualquer uma)
di'pilú-rc a'mâ-gi' weé-' estou procurando uma certa jáca (que perdi)
oha-kihí iá-sa-'
quero 11111a canera [oha-kihí caneta, iá querer]
noá yaha-á-ti , ya-gí- oha-kihí--re
a minha caneta, quem a ro11bo11?
(lit. q11e111 ro11ho11 no que di= respeito á minha caneta?) [ya há rouhar]
Outros exemplos:
pctâ-re tohô wcc-tí-kã'-ya! nâoji1r;a assim em relaçâo ao pono! (mãe
ralhando com o ji/110 que está deteriorando o poria) [petâ pono. wcé/á.:er]
//la
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too-pt-re basâ-wã dançaram naquele lugar (em relar;iio ao lugar re.felido)
Com os complementos de lugar e de tempo, indica uma "focalização" do
espaço ou do tempo. Compare:
yamiákã wa'â-gi-ti-' irei amanhã
yamiákã-rc, Manáus-pi wa 'â-gi-ti-' amanhã, irei a Ma naus
wcsé wa'â-gi' wcé-' estou indo à roça
wcsc-ré, diki bu'bê-gi'wcé-' na roça, estou plantando 111a11iva (diki maniva)

VOCABULÁRIO
asé \ .tr.

acompanhar (carne. peixe) com algum a!i111en10
1·egetal (farinha. püo, ele.)
a 'pá
homogeneizm: dissolver
bihâ-wcti es1ar triste
bikiâ
crescer (animal, vegetal)
bopôya v.tr. ter 1·ergonha de
dika-waá dividi!; repartir
dika-yuú troem:
substituir;
desencomrar-se com

êhó
tomm: considerm; refe1ir-se a
êho peó acreditw~ dar crédi10 a, respeitar
dipiramo, galho
dcró
costurar
wiri
preguiça (animal) [pi. wiri-â]
ya'kâ
cascudo (certo peixe)
kã'í
periquito
sara
martim-pescador
ako-dasé corará (certa t11 e)
1

E XERCÍCIO
Traduza:
1. No povoado de meu pai, há somente casas deterioradas. 2. As coitadas
das mulheres fugiram. 3. Meu finado pai era homem respeitável. 4. Quem bateu
no coitado do cachorro? 5. Bateu-me novamente. 6. Vi mais um pássaro. 7. O
cachorro mordeu ainda este. 8. Os remédios são ruins para outros. 9. Dei uma
espingnrda a Pedro. 10. Você viu Maria? 11. Ela come dois alimentos juntos. 12.
Dê-me bciju para acompanhar o peixe! 13. A mulher dissolve a tapioca. 14.
Dissolva o sal! 15. Perdi novamente a foca! 16. Escreva de novo! 17. Larguei a
minha mulher (depreciativo)! 18. O menino está crescendo. 19. A maniva está
crescendo. 20. O menino cresceu. 21. Ela estava triste. 22. Ela entristeceu. 23.
Não tenha vergonha de mim! 24. A mulher tem vergonha de mim. 25. Aquelas
palavras criam vergonha (wcé ji.t:e1: criar, bopôya-ro vergonha). 26. Pedro ficou envergonhado. 27. Costure o panciro de farinha! 28. Não sei costurar. 29.
Divida os brinquedos para as crianças ! 30. Vá trocar estas co isas! 3 l.
Desencontrei-me com meu irmão menor no caminho da roça. 32. Estou me referindo a eles. 33. Passei pelo lugar que eles chamam (lit. se reforem a) de Cachocira-Açaí. 34. Se nós fizermos assim, vocês nos darão crédito? 35. Os periquitos
estão neste galho! 36. Matei quatro cascudos e duas preguiças.
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LIÇÃO 40
TEXTO
Oma-yá maha! mi,. oma - tí - gi',
maatá
ehâ -so -me.
correr-imp afinal você corrcr-neg-impl.ms logo chegar-fut-neg
Agora corra.' Se Jl(iO correi; \'Ocê nào chegará logo.
Ai !
Oma-gt-ti-'! Orna- gínii- mi - wi
baa , yi,.-a'!
está bem correr-fui
correr-nom.msg ser-frust-p.rem.vist evidência eu-dest

Está bom. 1·011 correr! Não é que eu sou um homem corredor!
- ti?- Ncê
moo - á - si, a'tí ki'ma-r c.
vocês tambémjapurn não ter-p.rec-int absolutamente não tcr-p.rcc.scnt este ano-rcf
E vocês ta111hém. ncio têm japurá?- Não temos de jeito 11e11hu111. este ano.

Misá kc'ra, ba'ti moo - á

Mirikihi-á
tiâ
tãre - kã'- a - ma!
pássaro -pi despedaçar espalhar-ass -3pl.p.rec.vist
Os pássaros os espalharam despedaçando-os!
Teé nii - ro',
ãyu - mí - wi.
ana estar-impl.ms bom-frust-p.rem.vist
Se ri1·esse aquilo. seria bom.
baa!
teé mê' ra moré no'o - mi - wi
Wa'i boká - gi',
peixe encor11rar-impl.ms ana com misturar passivo-frust-p.rem.vist evidência
E11co111ra11do peixe. não é que se mistura com aquilo!

Yi't wa'â- gi'

wcé -

maha. Orna

tutuá

- gi',

eu

ir -impl.ms v.aux.-prcs. vist afinal correr energicamenlc-impl.ms
Estou indo afino/. Se correr e11e1gica111e11te.

muhi-püu sãhá- a' - atihi

diporo ehâ -gi-sa-', wi'i- pi - rc.
sol entrar-C>-110111.inan.sg.fut antes chegar- fut
casa-foc-rcf
antes do pôr do sol (lit. que entre o sol). chegarei. em casa.
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NOTAS GRAMATICAIS
1. A palavra maha afinal é muito usada. Pode ser tonalmente incorporada depois de qualquer verbo ou nome. É a marca do suspense, da volra ao
tema da conversação depois de uma divagação intermediária ou do fim de uma
espera. Podemos traduzi-la por: "agora sim ... , afinal...". Por exemplo:
apê ni'ka-ya maha!
agora sim, podem começar a brincar! (dito a
crianças que brigaram brincando.foram ralhadas e que, uma ve.: terminada a
[ni'ka co111eçar a]
repree11wio, sâo 1101·ame111e convidadas a brincai)
muhi-püu asiá wa'a-mi maha afinal, o sol esquentou

Com sufixos negativos, podemos traduzi-la por: "(não) mais". Por exemplo:
yi 'i-rc ti'sâ-ti-mo maha (ela) 11âo gosta mais de mim

Compare:
ni'kâroakã, akôro pehâ-ro' wcé-'

agora, está chovendo
[ni'kâroakã agora]
akôro pchâ-' maha agora sim, chove (todos estavam esperando a chuva)
A incorporação de maha a um nome exige sempre a adjunção do sufixo

-a a este nome:
Péduru-a' .!!l.3.llil! Pedro, agora! (chamada numa fila de espera, quando chega a ve.: do interessado)
2. A palavra dependente baa evidência aparece nas orações exclamativas

ou interrogativas.
Nas orações exclamativas, indica uma evidência ("não é que ... !").Nas
orações interrogativas, expressa uma dúvida ("será que... ?").
Exemplos nas orações exclamativas:
ba'â-ya, mi'i ihã boâ toha-mi-i'baa! coma, nàoéquewx:êjáestáco111fo111e!
(ihá boâ estar com fome]
Péduru tohô wee-mí-wi baa! não é que Pedro fe.: assi111!
Péduru baa! é Pedro! (inesperadamente)
Como se vê pelos exemplos do texto, o sufixo frustrativo -mi acompanha freqüentemente o verbo que incorpora baa.

Exemplos nas orações interrogativas:
yi'i wa'â-gi-sa-ri baa? será que eu vou?
a'ti-go-sa-ri baa? será que (ela) vai vir?
3. A palavra ncê absolutamente tem vários sentidos. No texto de hoje,
apareceu com um verbo sufixado por -ti negativo: neste caso, expressa sempre

uma negação absoluta. Podemos traduzi-la por: "nada, nenhum, ninguém, nunca". Por exemplo:
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ncê ia-tí-sa-' não quem nada
ncê ni'kâ wi'i bahu-ti-á-pi 11e11h11111a casa apareceu (/ir. nem uma .. .)
ncê ni'ki mari 'mí /l{io luí ninguém
ncê dc'ró niikã a'ti wc'c' n1111ca 1·irei
4. Dois verbos dependentes apareceram no texto de hoje, tãrc espalhar
(/icem/o algo) e tu tua (f{cer algo) e11ergica111e11te. com força:
piô tãre derramar espalhando
wcc tãré desrmír (/ir. agir espalliando)
da'ra tutuá-mo (eltrJ /raha/ha ene1gica111enre

FRASES ÚTE IS
bo'rcakã de 111011/ici
bo'rê kc'aro de numhà cedo
muhi-püu sãháa'ri kura no pôr do sol

VOCABULÁ RIO
moré
orê
ãriá v.tr.
titi v. intr.
do'ô v.tr.

misrumr
mexer
imprimir 11111 mo1•i111e1110
de roraçcio a, torcei: moer
q11ebrar (.ver rígido)
ligar (uma coisa} com
01//ra
ligar mnarrando
dimi1111í1; .fà::er menor

a'mé do'o
diô v.tr.
bué, boê v.tr. de.fi1111ar

enfiar (fazer peneirar 11111110 massa
compacta}, pla11tar
(ma11íva, coca)
dihâ v.intr.
estar menor
di 'i n.n-cont.
ruyuca (certa argila)
misi n.n-cont. cipó (genérico}
o'mé n.n-cont. fumaça
o'me kurá
n11ve111 (pi. o'me
kurá-ri)
bu 'bê

E XERC ÍCI O
Traduza:
1. Agora sim, acabou a história. 2. Agora sim, ela come. 3. Não é que o
João é um estudioso! 4. Será que ele correu? 5. Será que está? - Deve estar. 6.
Não há ninguém. 7. ão bati cm ninguém. 8. Você nunca estuda (ni'kâti 111110
ve::}. 9. Ele não pegou nada. 1O. Ninguém veio. 11. Ela nunca chora (costume).
12. Ele bebe espalhando o xibé. 13. Lave a roupa com perseverança! 14. Reme
com força! 15. A velha est~ misturando tuyuca com cinzas. 16. Ela arranca o
capim com força. 17. Ela trabalha energicamente na preparação da comida. 18.
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Não misture as minhas coisas com as luas! 19. O cachorro cava a terra. 20.
Vamos fazer (lit. mexer) um mingau! 21. Ela mistura o mingau mexendo-o (orê
more mexer para misturar). 22. Estamos moendo cana. 23. Torça o cipó! 24.
Onde está a manivela? (ãriáro 111mti1·efa). 25. Defume a criança com breu! 26.
Defume a roupa com fumaça (para que não haja piuns)! 27. Estão plantando na
roça (lit. enfiando). 28. A enfermeira (lit. a que dá remédio) está aplicando (lit.
enfiando) remédio no doente. 29. Estou diminuindo a minha casa. 30. Gastei
(lit. diminui) um pouco de dinheiro (kã'ró pouco). 31. Este está menor do que
você (lit. cm relação a). 32. Esta casa é menor. 33. O rio está se tomando menor.
34. A roupa ficou menor. 35. Este é menor (animado). 36. O meu lápis quebrou.
37. Emende a parle qucbraua (com a outra parte). 38. Ligue-o amarrando-o!
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LIÇÃO 41
TEXTO
-

Maki, yumfi tõ'o

-

filho bacaba cacho cortar-msg trepar-C>-imp
Filho, trepe para cortar o cacho de bacaha!

Ãyu - rí

ditê- gi

mihá- a ' - ya !

pi'i-kãro bc'to

da'rê - ya !

bonito-nom.inan.sg embira roda fabricar-imp
Faça uma peconha (lit. roda de embira) bonita!
Ditê toha- gi',

ãyu-ró dihá - ti -a,

cortar já -impl.ms bem

mi'i-pi biri-ri! ( tohô wcé-'ka be' ro ...)

desccr-C<-imp você-foc cair-adv (assim feito

depois ... )

Acabando de cortá-lo, desça he111 para você não cair! (isso feito .. .)
-

Pakí-, dahâ - rã', mari butú küupai

-

'kc

- rc

to'o

- rã wa'â-rã!
ir -imp

rcgressar-imp nós jogar isca-nom.inan.pl.perf-rcf pegar/puçá-pl

Pai, de regresso, vamos pegar (peixe) com puçá onde nós colocamos isca!

Yi't di'ta

yaá wahâ-pihi kãri
no'â - kã'- a - si !
eu somente de cu
remo
ontem qucbrar-ass -p.rec.sent
Só que eu, ontem, quebrei sem querer o meu remo!
Tohô weé-gi', misi daa me'r a

di'te - á - pi.

por isso
cipó fio com amarrar-p.rcc. vist
Por isso, amarrei (o remo) com 1m1 ((to de) cipó.

Tii

pihí - re i 'yâ- go',

ana

lâmina-ref

mi'i mako doaro

vcr-impl.ms você

Vendo aquele remo.

11w filha

filha

bonita

tu'ti- á - sõ

yi'i-rc.

rnlhar-3f.'>g.p.rcc.sent cu -rcf

bonita (irônico) me ralhou, pelo que ouvi.

NOTAS GRAMATICA IS
1. O sufixo verbal -ri para não, senâo serve de imperativo de advertência. Usa-se para chamar a atenção sobre um perigo. Por exemplo:
(mi'i-pi, kit-pi,...) biri-ri! cuidado para (você, ele, .. .) não cair! Cuidado. se11âo vai cair!
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diâyi-re wcc karé-ti-kã'-ya, mari-rc kü 'ri-ri ! nâo mexa(111) com o
cachorro. senão mi nos morder! (wcc karé mexer)
oha-kihí- waso-ti-á-ma mari-rc, ohâ-ri nii-rã ' niio nos emprestaram
ca11ew para que niio escrePamos (lit. di:endo: "senào i·ào escre11er'') fwasó
emprestar, ohâ escrever]
O sujeito leva geralmente o sufixo -pifocalizador (cr. exemplo do texto
de hoje e da lição 35). Outro exemplo:
niyéru nio-yá Péduru-pi yaha-rí! esconda o dinheim pam Pedm não 1rmbar!
nió esconder, yahá roubar]
2. Na lição 11, vimos o uso de wa'â ir e a 'ti vir cm construções
analíticas que expressam o propósito. Este tipo de construção é possível com
qualquer verbo de movimento:
ditê-gi mihá-a '-ya!
trepe para corwr (o cacho)!
peêru si 'ri-gi tohá-ti-mi
(ele) vem voltando para tomar caxiri
ftohá-'ti vir l'Oltando]
Caso o verbo de movimento for tonalmente incorporado ao verbo principal (verbo dependente), as duas ações são simultaneamente feitas:
ba'â toha-ti-mi
(ele) vem voltando comendo
da' ra tohá-ti-mi
vem voltando trabalhando
uti miha-a '-ti-kã'-ya !
não trepe chorando!
3. Existem numerosos nomes que se comportam como os verbos dependentes: são os nomes dependentes. São tonalmente incorporados à direita do
nome principal e nã o rêm tom próprio. A ordem é sempre :
complcmento+complcmentado. O plural dos nomes dependentes forma-se
gera lmente com o sufixo -ri plural. Exemplo com tõ'o n.dep. cacho de:
ohô tõ'o cacho de ba11011as ohô tõ'o-ri cachos de hanr111as
irê tõ'o cacho de p11pu11/1as irê tõ'o-ri cachos de pupunhas
bctá tõ'o cacho de t11c11111
i'sê tõ'o
cac/10 de c11c11ra
Com yõo n.dep. palmeira. pé de (ha11a11a. milho):
ohô yõo bananeira
ohô yõo-ri ha11a11eiras
trc yoo
p11pu11/ieira
wata yõó-ri pés de paxiúha
Com daa n.dep. fio, linha de:
poâ daa fio de cabelo
poâ daa-ri .fios de cahelo
misi daa fio de cipó
komc daá arame fkomé 111era f]
Com be'to n.dep. roda de:
maâ bc'to
curva de igarapé
pi'i-kãro bc' to
peco11/ia (lit. roda de embira) [pi'i-kã ro embira]
Com pihi n.dep. forma de lâmina:
di 'pihí faca
wahâ-pihi remo

r
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Muitos nomes dependentes podem ser livres, embora sejam geralmente
incorporados ao complemento. Compare:
dié nii-' é 11111 ovo
di'í nii-' é carne
com :
kãrêkc' dic nii-' é 11111 ovo de galinha (die é incorporado)
wa'iki di'i nii-' é carne de animal de caça (di'i é incorporado)
Vârios nomes mudam de sentido quando se tomam incorporados:
muhi-püu sol. lua
sii muhi-püu
o mês passado
ki'má
verâo •
sii ki'ma
o ano passado
4. Cuidado! Os nomes dependentes comportam-se como verdadeiros no·11cs: seguem imediatamente o verbo nominalizado em -rí, -sehé,..., ou os demonstrativos, os possessivos, etc. Com tõ'o n.dep. cacho de:
ohô tõ'o cacho de bananas a 'ti tõ'o es1e cacho a 'té tõ'o-ri esles cachos
ãyu-rí tõ'o cac/10 bonito ãyu-sché tõ'o-ri cachos bonitos
ohô ãyu-rí tõ'o nii-' ou: ohô tõ'o ãyu-ri tõ'o nii-' o cacho de bananas
é (cacho) bonito
[e não: *ãyu-rí oho, que é totalmente incorreto]
Com mc'c n.dep..fogo de:
pckâ me'e fogo de lenha
ãyu-rí mc'c fogo bonito
Com pihi n.dep. lâmina de:
ãyu-ri pihi lâmina (faca, remo, .. .) bonita ãyu-sehé pihi-ri lâminas bonitas

VOCABULÁRIO
ta'â

dividir cortando: cortar
(com 1esoura). talhm;
deli111i1ar
colocm;jogar isca

butú küu
bctá n.n-cont. wc11111
bu 'sá n.n-cont sammíma, penugem. alwahâ-pihi

godào
remo

pi'i-kãro n.n-cont. embira
yobó n.n-cont. curauá
yutâ n.n-cont. linha (de curauá, .. .)
yutâ bu'sa
watá n.n-cont.
doaro n.dep.

algodão
paxiúba
bonito

EXERCÍCIO
Traduza:
1. Não ralhe senão ele não vai comer! 2. Não trepe na árvore senão vai
cair! 3. Corte as asas do papagaio senão vai fugir! (wü-sehé asas) 4. Esconda a
roupa senão Maria vai levá-la! 5. Ele desce caindo. 6. Ela desce passando (no
caminho). 7. Eles sobem (pelo caminho) chorando. 8. A árvore cai (lit. desce
indo). 9. O pássaro sobe voando. 1O. Ele sobe (pelo caminho) correndo.
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11. Atrnvcssou o rio remando. 12. Atravessou o rio para tomar caxiri. 13. Voltamos para dormir. 14. Voltaram chorando. 15. bacabeira. 16. açaizeiro. 17. pé
de milho. 18. O verão é quente. 19. A cobra está na curva do caminho. 20. É
barata-doce (a planta cm forma de fio). 21. É samaumeira. 22. É penugem de
galinha. 23. É algodoeiro. 24. folha de curauá. 25. É rede de algodão. 26. É uma
mulher bonita. 27. É um homem bonito. 28. A aluna cona os tecidos para costurar. 29. Os ye'pâ-masa demarcam a terra deles. 30. É um cacho de pupunhas.
31. São cachos de pupunhas. 32. É um grande cacho de pupunhas. 33. São
grandes cachos de pupunhas. 34. O fio de cipó é preto. 35. fios pretos.
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LIÇÃO 42
TEXTO
Makó, yamiákã
kií
du'â - rã wa'â-rã, peêru wcc-á-rãha!
filha amanhã mandioca arrancar-pi ir -imp caxiri fazer-nom.pl.fut
-

Filha, 1·a111os arrancar mandioca

Bo'rea-ró

pakó, makó. mc'rã,

<1111011/ià

parafa=er caxiri!

kií

du'â -go wa'â-po'.

de manhã cedo mãe filha
com mandioca arrancar-fsg
ir -3f.'ig.p.rcm.rcp
De manltri cedo. di=em que a müefoi com a filha arrancar mandioca.
Ou'â toha (c)ta,
armncar

de \Oha

kií

wihá, oé, bipê -pa'rã. Pakó ya'mú-ti

mandioca des<a'Car ralar esprcmcr-3pl

m.'ic

mii tuú -po'.

cará -ljx111 pôr no fogo-3fag

De mlta da operação. descascaram a mandioca, miaram-na e espremeram (a
massa) 110 c11111atá. A mãe colocou uma panela de canis em cima do jogo.
Ti-ri

yãi -k ã i 'yâ, mii dipó, ya'gé-pa' rã. Be'ró, makó yõkâ

ana-ljxm cozido-impl.cs ver põrnoch,1o mastigar-3pl

tk..jX>is

piô

sãa -po'.

filha manicucradcmunardentro-3fsg

Ve11do que aqueles carás estavam cozidos, puseram-nos no cheio e 111astigaram-11os (deixando-os 1111111a bacia para fermentw). Depois, a filha pós a
ma11ic11era (de11tro de 11ma panela) no fogo.

Pakó pc'c peêru ãhâ-ga pcô -po'. Tu'a (e)há ni'ko,

u'a -rã wa'â-pa'rã.

mãe câmbio caxiri beiju colocar-31Sg
tcnninar
tomar banho-pi ir - 3pl
A mãe. do seu lado, preparou (lit. colocou [em cima do forno]) o heiju do
caxiri. Terminada (a preparação), foram tomar banho.

Yamika'-pi pcêru sãâ,
a'pá, kãri -rã wa'â-pa'rã.
a tarde-foc caxiri pôr dentro dissolver dormir-pi ir - 3pl
No fim do dia, puseram o "cariri" (COJ"(ÍS e beiju mastigados com a 111anic11era no
cocho para fermentar a noite illfeira). dissofreram o cv1!j1111to e foram dormi1:
Piiá-ti

kãrí wã' ka, pakó i 'yâ-go wa'â-po'. Tiwi

pa'mi -kã

duas vezes dormir acordar m:ic vcr-fsg

i 'yâ, po'ô-po'.

ir-3fsg ana-flub fenncntar-impl.cs ver lihrar-3f.c;g
(Dormindo e) acordando duas 1·e=es. a mãe foi 1·er (o processo dajer111e11taçào).
l 'endo que aquele cocho de car:iri eswm jermewado, filtrou-o (no cumatá).

[a seguir na lição próxima]
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NOTAS GRAMATICAIS
l. O verbo sãâ colocar dentro pode ser incorporado à direita dum verbo principal, tomando-se verbo dependente e dando sãa v.dep.tr. pôr dentro (fazendo algo):
doke sãá atirar dentro piô sãa derramar denrro [doké atimr, piô derramar]
2 . No texto de hoje, apareceu o verbo tu'a (e)há ni'ko ou tu'a (e)há
terminar de.fazer algo. Outro exemplo:
koô bu 'e-sehé tu'a chá ni'ko-mo terminou completamente o estudo dela
Pode ser incorporado, dando tu'a (e)ha ni'ko ou, mais freqüentemente,
tu'a (e)ha, com o sentido de: "acabar de (fazer algo)". Não confunda com outros verbos dependentes, também muito usados:
du'u deixar de (fazer algo), parnr de (f'azer algo), largar de (fazer algo)
pe'o (fazer algo) na sua totalidade, tudo, completamente
pe'ti todos (fazemljizeram(fàrào algo) [sempre com sujeito no plural)
Por exemplo:
ba 'â tu'a eha-a-mi acabou de comer
ba'â du'u-a-mi parou de comer (porque foi intenvmpido)
ba'â pe'o-a-mi comeu tudo
ba'â pe'ti-a-ma todos comeram
pe'ti t0dos (fazem, .. .) usa-se muito com o verbo principal nii sei; estar,
dando:
nii pe'ti-sebe todos (inanimados) [lit. todos que estão]
nii pe'ti-rã todos (animados)
nii pe'ti-sehe-pa-ga,... todos (forma redonda, .. .)
3. O verbo mii tirar entra na formação de vários verbos importantes:
mii tuú colocar em cima dp fogo (no tripé. etc.)
mii dipó tirar e pôr no chão (panela, .. .)
mií wã'ko levantar tirando
mü peó !irar e colocar em cima ; jogar em cima do .fàgo (capim ... .) :
colocar na cabeça
Cuidado! Diferencie bem:
peêru-ti mii pcó-mo
(ela) coloca (a panela) de caxiri (na cabeça.
110 jirau, .. .)
peêru-ti-re tufi peo-mi (ele) carrega caxiri na cabeça
4 . A partir dos numerais, formam-se:
ni'kâ-ti uma vez
piiá-ti duas vezes
ba'pâritise-ti-ri quatro vezes
i'tiá-ti três vezes
pebe-tí-ri muitas vezes
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5. Note bem, no texto de hoje, o uso da anáfora com formas especiais:
tirf. aquela panela
tiwi aquele cocho (/fmna wbular e oca)
6. Os nomes dependentes indicam frcqüenremcnie uma forma precisa:
daa n.dep.jorma de .fio. de linha
bc'to n.dep.jorma de roda
paa n.dep. jorma plana (e r. lição 6)
pihi n.dep..forma de lâmina
pa 'ta n.dep.forma de paralelepípedo
sã 'pi n.dep. jórma cónica
Exemplos com as duas últimas formas:
kumfi- ro pa'ta um paralelepípedo de banco, banco e111fon11a de paralelepípedo
ãyu-rí pa'ta paralel*epípedo (de hanco.... ) honito
yukigi sã'pi pau de.forma cónica
Caso não quisermos precisar o complemento, utilizaremos a palavra genérica opâ- entidade em tal.forma (o hífen indicando que um nome dependente
ou um sufixo de forma especial deve seguir obrigatoriamente a palavra opâ):
mipi opâ yõo nii-wi o açai::eiro é <;er em.forma de palmeira
[mipi açaí, yõo palmeira]
a'tó opâ-ga nii-' esta coisa temforma de hola
opâ turu nii-' é objeto curto (turu n.dep. cuno)
7. Muitos nomes dependentes têm um valor nitidamente pejorativo
quando usados com seres animados. Devem ser utilizados com cuidado. Por
exemplo:
puti
forma de rolo (como charwo, .. .)
pio em.forma de pera
muhi puti feixe de caraná
fmuhi caraná]
masi putí pessoa barriguda (pejorativo)
masi pió
pessoa piriforme (pejorativo)

VOCABULÁ RIO
wibá
pa'mi

raspai; descascar
v.intr.fer111e11tar

po'ô

cmô

fil//'01: passar (no cumauí)
g11ariha (pi. emo-â)

EXERCÍCIO
Traduza:
1. Atirou a caneta dentro. 2. Esqueci a faca dentro. 3. Ela comeu todo o
peixe! 4. Ela comeu todos os peixes! 5. Todos eles remaram. 6. Não terminei de
trabalhar. 7. Eu conheço a fala de vocês completamente. 8. Todos tomaram
caxiri. 9. Todas fugiram. 10. Quero todas as panelas. 11. Todas as casas são
bonitas. 12. Comeu duas vezes. 13. Pescou cinco vezes. 14. Deixei de estudar
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porque ela me chamou. 15. Pare de comer! 16. Vamos parar de brincar! 17. Eles
comeram tudo! 18. Tenninando de estudar, eles foram tomar banho. 19. Uma
vez terminado. ela descansou. 20. Descasque a mandioca! 21. (Ela) está capinando (lir. raspando capim). 22. O caxiri está fermentando. 23. Filtre o caxiri!
24. Carregue a água na cabeça! 25. Matei dois guaribas. 26. Aquela barriguda é
feia. 27. São pessoas barrigudas. 28. Aquele tem baJTiga cm forma de rolo. 29.
A panela tem fom1a de rolo. 30. Ponha a panela na cabeça! 31. Estas pessoas
têm forma redonda (yibi n.dep. redondo, eJférico).
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LIÇÃO 43
TEXTO
Bo'rca-ró,
biâ - ti ba'â wã'ka-pa'rã, tii maká - kãha -rã nü pe'ti-rã,
de manhã cedo pimenta-tpan comer acordar-3pl
ana povoado-procedente-pi
todos
De manhã cedo, rodas as pessoas daquele povoado amanheceram comendo
quin/w111pira (pa11ela de pi111~11ta),
teé peêru -rc si 'ri -rã-ti- rã'. Ni'kt nii- pi'
naâ-r c:
ana caxiri -ref beber- fut -imp.ms um dizer-3msg.rep eles-ref
prestes aromar aquele caxiri. Alguém disse-lhes (aos outros ho111e11s):

Te'á, wêô
puti (a)pé -rã !
vamos flauta assoprar brincar-imp
Vamos nos diverrir em tocar.flawa!

- Ai!,
nii, wa'â-pa'rã.
está bom dizer ir -3pl.rcp
- Está bem, dissernm e foram (toem).

Numi-â oaâ-rc yohâ -pa'rã. T ec-ré puti (a)pé,
oa'i
tõ'oa
wa'a -pa'rã.
mulheres clcs-rcfenlaçar-3pl
ana-rcf assoprar brincar escurecer surpreendido ingressivo-3pl
As mulheres enlaçara111-nos (os tocadores). Diverriram-se em tocar aquelas
jlawas até o a11oitece1:
Naâ puti (a)pé- ri tero, biki-ríÍ uúkíi duhi weé-pa'rã, diporó- kãha-se -pi -rc.
eles assoprar brincar-nom tempo velhos conversar sentado fazcr-3pl
antcs-procedentl>foc-rcf
Enquanto eles dii·errit1111-se em roc01: os 1·elhos oc11pm•am-se a conversar senrados
acerca das coisas do rempo anrigo.

Numi-â basâ, wcé-pa'rã,
ãha-deé
nü - sehé - r e.
mulheres cantar fazer-3pl canto-do-inambu dizer-nom.inan.pl-rcf
As mulheres estava111 ocupadas a cantar o ca11to "ãha-deé".

Be'ró, pcêru pc'tiá
wa'a - pa'ro.
depois caxiri acabar ingressivo-p.rem.rep
Depois, o caxiri acahou.
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NOTAS GRAMATICAIS
1. O futuro imediato forma-se com os sufixos do futuro (-gi-ti, -go-ti, rã-ti, -ro-ti), segu idos pelos sufixos implicativos/mesmo sujeito apropriados.
Podemos traduzi-lo por: "prestes a, a ponto de, na iminência de". O verbo auxiliar weé acompanha frcqüentementc este tipo de construção:
wa'â-gi-ti-gi' weé-' (eu, mcê) estou a ponto de ir (masculino)
wa'â-go-ti-go' weé-' idem (feminino)
wa'â-rã-ti-rã' wcé-'- (nós, vocés) estamos a ponto de ir
wa'â-gi-ti-gi' wcc-mí (ele) está a ponto de ir
wa'â-go-ti-go' wee-mó (ela) está a ponto de ir
wa'â-rã-ti-rã' wee-má (eles. elas) estão a ponto de ir
yi'i wa'â-gi-ti-gi' wce-á-pi eu estava a ponto de ir
wüpihi wa'â-ro-ti-ro' weé-' o avião está a ponto de ir
2. O verbo weéfazer serve também para descrever uma ocupação:
basâ weé-pa'rã ocuparam-se a dançar
koô kií wihá, oé wce-á-mo ela ocupou-se a descascar a mandioca e a ralá-la
3. Aprenda os quatro verbos dependentes seguintes:
wã'ka (fazer algo) de manhã, ao acordar
wã'ko acordar (alguém.fazendo algo)
duhi (fazer algo) semado, permanecer (fazendo algo)
tõ'o ser pego em flagrante (fazendo algo)
Alguns exemplos:
ba'â wã'ka-mi (ele) come pela manhã
naâ-re uti wa'ko-mo (ela) acordou-os chorando
ba'â duhi-mo (ela) come se11tada, permanece comendo
apê tõ'o-a-mi (ele) foi pego em flagrante brincando

VOCABULÁRIO
yohâ
tãâ
si'ru
yã'a
ba'pa

ser levado pela corrente::a;
e11laçar (11111 da11çador)
assar 1111111 embrulho demro
das cinzas

moo
bu'iri
yõa
paro, poro

n.dep. cana/Íla
n.dep. travesso, da11ado
n.dep. companheiro

boa, tia
si'i

n.dep. punhado
n.dcp. culpa. causa
n.dep. ponta (de terr{(, ... )
n.dep. espiga. ha11a11(/. 1·uge111

n.dep. conjunto de 1·ege1ais
n.dcp. embrulho
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EXERCÍCIO
Traduza:
1. Amanheceu comendo. 2. O pássaro me acordou voando. 3. Ela trabalha
ao acordar. 4. Ela brincou ao amanhecer. 5. Faça beiju (lit. coloque beiju) ao
acordar! 6. Os viajantes foram levados pela correnteza na ponta da cachoeira
(wa'a-rí masa viajantes). 7. Estão tornando banho na ponta da praia. 8. Vou
pescar na ponta de pedras. 9. A minha canoa está de bubuia (lit. foi levada pela
correnteza). 1O. A mulher enlaça o dançador. 11. Fui pescar mas a noite me surpreendeu (lit. fui pego em flagrante). 12. foi pego em flagrante roubando. 13.
Não brinque sentado! 14. Ela tomou caxiri sentada. 15. Aquela canalha me roubou. 16. É uma canalha ruim. 17. Aquela canalha de mulherona não presta. 18. O
menino danado voltou. 19. É o companheiro de Pedro. 20. A árvore quebrou por
causa do vento. 2 l. Eles discutiram por causa do plantio. 22. É minha culpa. 23.
Ele bateu em Pedro por minha culpa. 24. punhado de sal. 25. punhado de farinha .
26. Deu-me três punhados de fari nha. 27. São punhados de làrinha amarela (lit.
vermelha). 28. Comi uma banana. 29. Comi três ingás. 30. É uma espiga de milho. 31. É um canavial. 32. É um bananal. 33. São baoanai s. 34. O bananal é
bonito. 35. açaizal. 36. plantação de pupunheiras (lit. de pupunha). 3 7. embrulhos
de pimenta. 38. É o nosso embrulho de peixes assados nas cinzas. 39. São os
nossos embrulhos de peixes assados nas cinzas. 40. Hoje, vamos assar peixes nas
cinzas para os comer! 41. Asse nas cinzas a banana! 42. Vocês me acordaram
gritando! 43. Estavam sentados, prestes a estudar. 44. Ela está a ponto de chorar.
45. Ontem, eles estavam a ponto de brigar. 46. Pedro está a ponto de chegar.
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LIÇÃO 44
TEXTO
Yi'i yêki yi'i ape maká sihâ -gi wa'a-kã i 'yâ-gi', kii kati-gi',

a'tiro nii-'ku-wi:

eu avô cu outro po~o.'ldo passcar-m ir-gcr.cs \Cr-gcr.ms de virn-impl.ms a:.sim dizer-<lur-3msg

Quando meu avô via que eu ia passear em outro po1•oado. quando vfria. di:ia
assim:
Ape masá tiro chã -gi', iiyu-ró wee-ápa! Apê-rã mi'i-rc yabi-rã oü-sa-ma.
outro povo perto chcgar-impl bem fazcr-imp outros você-ref nojo-110111 scr-3pl.scnt
Chegando com outro pol'V, comporte-se bem! Pode ser que algum (!ir. owros)
simam repulsão por \'Ocê.

Yi'i- i 'ya-kã
eu

maa, kif. mihi kati-gi' kco-ró uúkü- gi'-ta wcé -'ki nii-wi.

ver-impl contraste ele

dei

vivo-impl certo

falar-impl..a;p v.aux.-nom ser-3m4'g

Ao meu ve1; o finado, e11q11anto l'il'O, estava falando mesmo certo.
Apé tero

maa,

apc maká - kãha

-rã yã 'á nii- mi -wã

às vezes contraste outro povoado-procedente-pi ruim

baa.

ser-frust-3pl evidência

Não é que. ás ve:es, as pessoas de outro povoado são ruins!
Mari ooho-re apê-go numi-ô tu'ti -kã'-wõ!
nós como-ref outra mulher xingar-ass-3fsg.p.rem.vist
Não é que alguma 111111/ier xinga pessoas como nós!
Ãpí ma'mi, peêru si 'ri -rí
outro moço

nimi oii-kã, mari noho-rc paâ -kã'-wi,

ca.xiri bcbcr-nom.inan.sg dia

sendo

nós como-ref bater-as.-.-3msg

Não é que algum moço. 1111111 dia de tomar l'lL'fÍri. bate em pessoas como nós.
kii aka-wcré-go- rc ma 'í - gi' !
ele parente -ísg-rcr sovinar-impl.ms
sovinando a pare11w dele!
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NOTAS GRAMATICAIS
1. O sufixo verbal -'kü durativo indica um costume ou uma ação repetida no passado remoto. Podemos traduzi-lo por um pretérito imperfeito ou por
"continuamente". Por exemplo:
too-pí-rc yfi apê-'kü-wi e11 brincam (con1i11ua111e111e) 11aq11ele lugar
bihâ-weti-kã '-'kü-wi! (ele) vivia tristonho naquele tempo [bihâ-wcti
estar triste]
Yusé masá ãyú-'kíi-wi José era gente boa (ele morreu)
Não confunda -'kü costumar com o verbo dependente küu (/cr:::er algo)
deixa11do no cheio:
mirikihi-á doké-'kü-wi (eu) costumava atirar em pássaros
itâ-ga dokc küú-wi atirei no chão a pedra íitâ-ga pedra]
2. O sufixo verbal -á-pa é um imperativo. Expressa uma recomendação
e um convite a uma atenção mental contínua. Podemos traduzi-lo por: "cuide(m)
em ... !". Por exemplo:
ãyu-ró wce-ápa! preste(m) atenção!, comporte(m)-se bem! (lit. cuide(m)
em fazer bem)
ãyu-ró ti'o-ápa! escute(m) bem!, preste(m) atenção!
i'ya-ápa sise - ré i'ta küú - ri !
er-imp aqueles-ref pisar no chão-adv
cuidado com aquelas coisas para não pisar nelas!
O negativo associado é -ti-kã'-apa ou meha-pa. Neste último caso, o
verbo é sufixado por -ákihi msg, -ákoho fsg ou -árãha pi. Por exemplo:
yi'i-r e doc-ti-kã'-apa! não vá ficar com ciúme de mim! fdoé estar
com ciúme]
yi'i-rc docákihi mcha-pa! idem (msg)
3. A palavra maa contraste incorpora-se depois de qualquer nome. Indica que, para a entidade à qual se refere maa, em contraste com as outras
entidades, tal situação é verificada. Podemos traduzi-lo por: "para X, em contraste com as outras entidades, tal situação é verificada". Por exemplo:
Péduru, yi't maa , yaha-sehé-piha-gi nii-mi para mim, Pedro é 11111
ladrão (é a minha opinião, a dos outros podendo ser diferente) [yaha-schépiha roubar muito}
koô i'ya-kã maa ao ver dela {lit. ela vendo, em contraste co111 o ver de 01111vs)
teé m.u. yi'ti-so-mé àquela (calunia), não vou responder
ni'kaá maa, u'a-so-mé hoje (em contraste com os outros dim), Jl{iO
vou tomar banho
akôro pchâ-ti-kã maa, wa'â-gi-ti-' irei se não chover
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Ctúdado! A melodia alta dos pronomes pessoais toma-se ascendente com maa:
naâ eles:::=> naá maa para eles

(para mais exemplos, veja a parte gramatical da lição 6)
Além disso, maa nunca captura o tom ascendente do nome à sua direita:
teé maa daquela (coisa)
e não: *tee maá, que é incorreto!
4. O verbo i 'tá pisar é sempre seguido por um verbo dependente:
i'ta küú pisar no chão
i'ta pcó pisar numa supe1_1icie

5. Não confunda: •
apâturi outra vez
apé tero ás 1•e=es
6. apé- 0111ro pode ser freqüenlemente traduzido, como no texto de hoje,

por: "alguém, alguma,alguns ... ".
7. Aprenda a palavra importante keoró certo, direito, com exatidcio e
note o uso da palavra masá pessoas na expressão apc masá outro povo.

VOCABULÁRIO
bopó
yabi

v.tr. enxugm: secar
v.tr. se111ir repulsão po1; não

koo
kaa

n.dep.n.n-cont. caldo, l'inho
n.dep. renque, fila (<;érie de

i'tátüku
pche
pce
mc'c
nimi

gostar de
pisar
comparti111e11to, sala
n.dep. caroço. semente, grão
n.dep. buraco. toca
n.dep. fogo
n.dep. dia (de 24 horas)

seres numa mesma linha)
n.dep. fila (de seres uns atrás
dos outro.\)
sii
n.dep. pedaço, parte
tia
n.dep. pedaço roliço. toro
ta 'ti-a n.dep. co111partime1110. trecho.
dil ·iscio (pi. ta 'ti-pa)

pi'ri

EXERCÍCIO
Traduza:
l. Enxuguei a roupa, deixando-a no chão. 2. A pessoa está enxugando a~
suas coisas molhadas. 3. Ele pisa o chiio. 4. Não derrame água no chão! 5.
Aquela mulher tem nojo de você. 6. Faça certo! 7. Venha na hora certa! 8. F: le
contou certo. 9. Cuidado com aquelas coisas para não derramar (água no chão)!
10. Cuide em pegá-lo bem! 11. Com Pedro, é assim! 12. Não dê para ela (mas
pode dar para os outros)! 13. Ao meu ver, a tua ida não \'ai dar (wa'a-ró ida).
14. Amanhã, irei pescar se não chover. 15. Agora sim, não fumo; amigamente,
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cm contrasre, fumava (a'tó kã'a tcro atualmente). 16. Em São Gabriel, eu durmo aqui; cm Manaus, durmo na praia (dito em S.G.). 17. Naquele lugar, costumava divertir-me cm remar. 18. Ela tomava caxiri (costume remoto). 19. Não
pise no meu pé! 20. Às vezes, ele estuda muito. 21. Estude outra vez! 22. I Ioje
é dia de trabalho. 23. Hoje é dia de tomar caxiri. 24. Irei pescar outro dia. 25.
Ela veste roupas brancas aos domingos (lit. dia de descanso). 26. É vinho de
aça1. 27. Tome o caldo de peixe! 28. De-me caldo de cana! 29. fila de pessoas.
30. renque de árvores. 31. fila de casas. 32. filas de casas. 33. Dê-me um pedaço
de banana! 34. pedaço de lenha roliço. 35. compartimento de buraco. 36. sala
de casa. 37. quarto chl.!io. 38. quartos cheios. 39. fogo de lenha. 40. fogos ele
lenha. 4 l. Este fogo é grande. 42. fogo feito com coisas varridas. 43. sepu ltura
(lit. buraco de pessoas). 44. toca de onças. 45.jazida (lit. buraco) de tuyuca. 46.
grão de milho. 47. grão de açaí. 48. caroço de pupunha. 49. As sementes do
plantio estão podres. 50. chumbo (lit. grão de lenha).
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LIÇÃO 45
TEXTO
(resposta a alguém que acabou de relatar um acontec imento idêntico)
yi'i pako ma'mi kã'ro nü-wi.
c1dadc-foc chegar-impl cu tmnbém ver crrar-p.l\..T11.scnt eu tio matcmo igual scr-3in-.g
Chegando na cidade. eu também me eq11il'Oq11ei (pela vista), era (alguém) igual
110 tamanho a meu tio 111ate,:110 (que vi erradamente).
Makâ-pi

ehâ - gi', yi'i marikã i'yâ wisi-kã-ti,

Kit-re i 'yâ- gi ' -ta, kit tiro wa'â- mi - wi.
clc-rcf ver -impl.ms-csp ele perto ir -frust-p.rem.visr
Ollia11do para ele, ji1i em 1·ào na direç<io dele.

Bc'ró, kit pc'c

kã'á wi'i-akã-pi sãhá-a',

bahutiá

wa'a -wi.

depois ele câmbio pequeno casa-dim-foc cntrar-C> desaparecer ingressivo-3m~g
Depois, ele, do seu lado. entrou numa casa pequena e desapareceu.

Ape nimi, yi't me'ra-kihi -re kii-rc

i'yo - wi. Kit yi'i-rc werê-wi:

outro dia
cu companhciro-ref clc-rcf mostrar-p.rem ele cu-rcf avisar-3msg
No dia seguinte, mostrei-o ao meu compa11/ieiro. Ele me esclareceu:

Si'i -tá mari aka-wcré-rã po'tcríaqucle-esp nós

parentes

kãha -rã

cabeceiras-procedente-pi

numia -re

oimô-ti,

mulhcrcs-ref esposa-ter

- É aquele precisamente que se amiga com nossas parentas, mulheres indígenas (lit. mulheres das cabeceiras),

kõ'â

miha - gi

nii-á-mi.

"Garimpeiro" nii-mi, kii-a '.

jogar rcpc1idamcn1c-no111.111sg ser-3msg.vist

e costuma abandoná-las. Ele é

11111

garimpeiro

scr-3msg clc-dcsr

garimpeiro.

Too-pi i 'yâ masi- wi

maha, yi'i pako ma'mi meheta nii-'ki
nii-wi.
ana-foc reconhcccr-p.rcm afinal cu tio materno não scr-nom.perf scr-Jmsg

Ai reco11/ieci afinal (o meu erro). 11âo em 111eu tio materno.
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NOTAS GRAMATICAIS
1. As palavras kc'ra wmhém (cf. particularidade tonal na lição 6) e
marikã pois ficam sempre tonalmente incorporadas à direita dos nomes.
marikã tem geralmente um valor justificati\'O, a oração que co111é111 esta pala\Til justificando a idéia contida em outra oração. Podemos traduzi-la por: "pois", "que",
"afinal", "por exemplo", "diga-se a propósito", "também", "não é que". Por exemplo:

bu'ê-ya, yi'f. maki marikã ãyuró bu'e-á-mi estude. q11e111e11/ilhoe.sn1dahe111!
tohô wcrê-wã, naâ biki-rã marikã é assim que contal'am os 1·el/10s
wmbém (dito depois de 1111w história co111ada pelo jàlante q11ej11s1ijica assim a sua
narração 111e11cio11a11do a autoridade dos 1·el!tos) [werê comar, biki-rã ndhos]
2. As palavras kã 'á-de tama11!to médio (singulm) e õ'ô-maha de wman/10 médio (pluml) funcionam como os demonstrativos (cf. lição 27): o nome
associado, quando for inanimado e singular, incorpora-se tonalmente sempre à
direita delas. As formas são: kã 'á- inan.sg, õ'ômaha inan.pl & 11-cont. , kã'ró
lugar, kã'gí- an. msg, kã'g6 anfsg, õ'ômaharã an.pl, kã'gá jbrma ro/iça (~g),
õ'ômahapaga flmna roliço (pi), etc. Por exemplo:
kã'á wi'i casa de tamanho médio
õ'ômaha wi'scri casas de tamanho médio
kã'a maá igarapé de tamanho médio
õ'ômaha makari povoados de tamanho médio
õ'ômaha nii-' s<io coisas de tamanho médio
numi-ô kã'gó nii-mo a mulher é de tamanho médio
imí- kã'gí- nii-mi o !tomem é de tamanho médio
imi-á õ'ômaha-rã nii-ma os homens são de tamanho médio
su'ti-ro kã'ró nii-' a roupa é de tamanho médio
mirikihí- su'ti-ro kã 'á su 'ti-ro nii-' o ninlto de pássam é de tmnanlto médio
komctí- kã 'rí- nii-' a panela é de tamanho médio
komcti-pa-ri õ'ômaha-pa-ri nii-' as panelas sao de w111a11!to médio
Com o sufixo nominal -ákã diminutivo, estas palavras levam o sentido

de "pequeno":
kã'á wi'i-akã casa pequena õ'ômaha wi 'scri-akã casas pequenas
õ'ômaha-akã nii-' süo coisas pequenas
õ'ômaha-rã-akã nii-ma são pessoas pequenas, são animais p equenos
numi-ô kã 'go-ákã nii-mo a mui/ter é pequena
komctí- kã'ri-ákã panela pequena
su'ti-ro kã 'ro-ákã roupa pequena
kã 'á su'ti-ro-akã ninlto pequeno
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Quando tonalmente incorporadas à direita de outro nome, mudam novamente de sentido, dando kã'a- igual a X no tamanho, do tamanho de X (.i;g) e

maha iguais a X no ta111<111ho. do tamanho de X (pi):
imi yi'i kã'ro nii-mi o homem é do meu tamanho
Maria a'ti-go kã'ro nii-mo Maria é do tamanho desw (mulhe1~
yukisi sim kã'ro nii-' a canoa é do tamanho daquela (canoa)
di 'pihí a 'ti pihí kã 'ro faca do tamanho desta faca
imi-á yi 'i maha-rã homens do meu tamanho
wi'sêri a'tí wi 'i maha casas do tamanho desta casa
komcti-pa-ri a'te-pa-ri maha panelas do tamanho destas panelas
Além disso, a palavra incorporada kã'a pode ser precedida por a 'tó assim e seguida por um nome dependente ou por sufixos de nominalização:
nurni-ô a 'tó kã 'go nii-mo a m11lherédes1e tamanho {111ostra11doco111a11uio)
di'pihí a'tó kã 'a pihi nii-' a faca é deste tamanho
a'tó kã'gi kfiyá-pi' di::.em que (11111 animal, um homem) deste tamcmho
estava deitado
yukisi a'tó kã'wi nii-' a canoa é deste tamanho
- no'ó kã'gi nii-á-ti?
- kã 'gi nii-á-mi
- de que tamanho (ele) é? - (ele) é de tamanho médio
3. A palavra yuhfipi pode significar "agora, afinal, atualmente" ou "até
agora, ainda". Nesta segunda acepçào, sempre aparece no fim do enunciado
sem o sufixo referencial -rc ou a palavra de contraste maa. Por exemplo:
yuhfipi maa ba'â-mi agora. (ele) come
ba'â-mi yuhfipi (ele) come ainda (até agora)

VOCABULÁRIO
não acertm; errm; equivocar-se
i 'yâ masi reconhecer
ti'si
v. i nt r. 1'<!/m: estarac01rlado
wêé
ven w r
yuhfipi
até agora, ainda: agora
tiro
n.dep. perto de. junto a,
em casa de
kuhi
n.dcp. emfomw de pastilha (hotão... .) 01ule fatia
wisí

waka n.dep.
i 'ki n.dep.
kec n.dep.
ku(u)-a n.dep.

ha'ite, neJvura dgida
penca
nervura mediana.
talo, pata
nó (pi. ku upaga,
kuari)

sa 'ta-ro n.dep.

sati, siti

muda (de abacaxi,
curauá, bananeira,. ..) (pi. sa 'ta)
n.dep. to11ceira

Tomo Ili - Método de Aprendizagem

- 177

EXERCÍCIO
Traduta:
1. Aquele erra de caminho. 2. Não acertou o canto. 3. A velha que entrou
na casa me reconheceu! 4. Não o reconheci. 5. Quando reconheceu o filho, ela
chorou. 6. Coma perto deles! 7. O cão dorme perto da casa. 8. A flecha passou
perto da minha cabeça. 9. Colocou a roupa perto da árvore. 1O. Eu fui junto ao
Pedro. 11. É uma haste para flechar. 12. duas moedas. 13. fatia de abacaxi. 14.
penca de bananas. 15. peneas de bananas. 16. penca de inajá (iki inajá). 17. nó
de arvore. 18. nó de cana. 19. touceira de açaizeiros. 20. touceiras de bananeiras. 21. touceira de cana. 22. pé de curauá. 23. pés de abacaxi. 24. Isto tem
forma de pastilha. 25. O vento assopra na porta. 26. Os moradores de cima
ainda estão velando. 27. Maria ainda está comendo. 28. Vocês ainda estão estudando? 29. Também, eles não falam certo. 30. Preste atenção, que ele, por exemplo, fazendo como você, não acertou o estudo! 31. O povoado é pequeno. 32.
Dê-me a (panela) pequena! 33. Quero a canoa pequena. 34. Comprei três roupas pequenas. 35. Pedro é do tamanho de João. 36. Pedro é deste tamanho. 37.
O fogo é deste tamanho. 38. Matei uma cutia deste tamanho. 39. Matei tucunarés
do tamanho de um surubim. 40. Maria é do tamanho desta (mulher). 41. As
casas são do tamanho desta (casa).
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LIÇÃO 46
TEXTO
wi'i-pi!
Tc'á, naâ basa - rí
vamos eles dançar-nom.inan.sg casa-foc
Vamos à casa onde eles dançam!

- Yfi. pürikã wa'á wc'c- '.
eu no entanto ir nào-pres. vist
- Contrariamente ao que \'ocê pensa. não vou.

Dc'ró wcé-gi'? Mi'i yagó
mi'i-re ko'tê- sa - mo.
por quê?
você namorada você-ref esperar-3fsg.pres.sent
-

Por quê? A tua namorada deve estar 1~a tua espera.

- Ko'tê
bataa ' -ato! Koó maa, du'ú toha-wi,
yfi.-a'.
esperar simplesmcnte-imp ela contraste largar
já -p.rem. vist eu-dcst
-

Que ela se dane esperando! Ela (em contraste com as outras), já a larguei, eu.

Koô ia - ró,
koô ti'sa- gi
me'ra basa- áto !
ela querer-nom.lugar ela gostar-nom.msg com dançar-imp
Que dance com o homem do gosto dela conforme a sua própria \'0111ade.1

- Tii-ta pürikã, yi'i-rc doc-á-kihi meha-pa! Yi'i-ta koô me'ra basâ -gi-sa-'.
então
eu-ref ciúme-imp neg -imp eu-esp ela com dançar-fut
-

Entàú, não l'(Í ficar com ciúme de mim! Eu (mesmo) 1•ou dançar com ela.

Ãyu-ró-sa-'! Paha-rã nii- sa - ma,
ape-ra numi-a.
bom-fut
muitas ser-3pl.pres.sent outras mulheres
- Est(w)á hom! /lá 11111itas mulheres (lit. muitas outras mulheres devem existi1).

koô-a'.
Doe - sché
bihi nii- wõ,
ciúmc-nom.inan.pl vcrb ser-3fsg.p.rern. vist ela-dest

É ciumenta, ela.
NOTAS GRAMATICAIS
l. Hoje , estudaremos quatro verbos dependentes importantes:
bataa' i111precaçâo (he111 feito!. que se dane!)
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bosa, basa (fa::er algo) em favor de, em benefióo de (o beneficiado,
quando expresso, leva o sufixo -re)
nemo (fazer algo) mais
tamo ajudar (afazer algo)
Alguns exemplos:
biri bataa'-a-mi! caiu, bem/eito!
wêrí bataa'-a-mi! ainda bem que morreu!
(Péduru-re) do'a bosá-go' wee-mó (ela) está cozinhando em favor (do
Pedro) [do'á cozinhar] •
ba'â ncmo-mi (ele) come mais
da'ra nemó-ya! trabalhe mais!
yi'i wec tamó-' eu ajudo (a fa::ê-lo)
2. A palavra pürikã no e111an10, porém, contrariamente ao que se esperava ou ao que se di::ia fica sempre tonalmente incorporada à direita do nome:
yi'i pürikã bopê-ti-a-si eu, contrariamente ao que (vocés, eles) estão
dizendo, não o quebrei (bopê quebrar]
mari pürikã ncê ehâ-so-me nós, porém, nem vamos chegar
sõha püríkã yã'á nii-ma aqueles, pelo contrário, não prestam
Note as locuções too püríkã e tiita pürikã então.
3. O sufixo verbal -áto serve de imperativo na terceira pessoa (do singular ou do plural). Por exemplo:
naâ basa-ám! que eles dancem!
koô peêru si'ri-áto! que ela tome caxiri!
mi'i-re a'ti-áto nii-á-mi (ele) te disse de vir (lit. disse: "que venha!"
em relação a você)

É muito usado, também, nas orações subordinadas exprimindo um propósito, uma finalidade:
yi'i kff.•r e pckâwi o'o-á-pi ycsê-rc wêhe-áto nii-gi' eu lhe dei a
espingarda para que mate o porco (lit. dizendo: "que (ele) mate o porco!»)
[pekâwi espingarda, yesê porco, yc'ê pegar, wêhé matar]
biki-ó wi'ma-gó-re nimâ o'ô-'ko nii-á-mo wcri-áto nii-go' a velha
deu veneno a menina para que (ela) mo1ra fbiki-ó velha, nimâ veneno, wêri morrer]
O negativo associado forma-se com os sufixos -ti-kã'-ato:
koô basâ-ti-kã'-ato! que ela não dance!
4. Os verbali zadores piha e bihi são quase sinônimos. Podemos tradu-

zi-los por: "esrar cheio de... , ter muito ...". Transformam um nome em verbo:
poâ-ri cabelo
=> poâ-ri piha
estar cabeludo
i'â
piolhos
=> i'â piha, i'â bihi estar piolhento
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:

barriga
~
paâ-ga bihi
estar barrigudo
coisa de valor ~ wapa bihíestar caro
Por exemplo:
koô poâ-ri piha-mo ela está cabeluda
a'tó wapa bihí-ro nii-' isto é caro
Estes verbalizadores usam-se também depois de verbos nominalizados
por -sché, dando um sentido geral de situação freqüente ou habitual:
yahá roubar
~
yaha-sehé piha-mi (ele) costuma roubar
yaha-sehé piha-gi nii-mi é um ladrão
teé 11ào acatar ordens ~ tee-sehé bihi-mi (ele) costuma não acatar ordens
5. Note bem a locução koô ia-ró por própria vontade dela, como ela qui<;er.
paâ-ga
wapá

VOCABULÁRIO
doé v.tr.
wapa marí
di'ta marí
doosá
dirí-

ter ciúme de
ncio ter va/01; ser barato
não jàzer barullw,jicar
em silêncio
hesitar (em)
estmndem; soar comforça

wapá' n.n-cont
pa'í
pa'i-ó
niki-ro
niti-ro
paâtu n.n-dep.
kapí n.n-dep.

pagamento
padre (pl. pa'i-á)
freira
ilha (pi. niki-ri)
escama (pi. niti-ri)

coca
caapi

EXERCÍCIO
Traduza:
1. Que chova, bem feito! 2. Você está doente, bem feito! 3. Em favor de
quem você está cozinhando? 4. Trabalho em benefício de Pedro. 5. Não vou
trabalhar para ele. 6. Vá buscar uma (garrafa) para nós! 7. Preparou (lit. fez)
comida pata inim. 8. Comprou roupa para a mulher. 9. Vou levar isso para o
ajudar. 1O. Ele tomou mais caxiri. l l. Ajude-me a consertar a casa! 12. Pedro
ajuda a remar. 13. Nós fazemos canoas; no entanto, não fazemos ralos. 14. O
padre tem remédios; aqueles sim são bons (não são como os do hospital e de
toda a região). 15. Tome xibé, que não há comida (lit. no entanto, não há comida)! 16. Contrariamente ao que se imaginava, a gente de Santa Maria dançou
bem. 17. Ela me deu uma faca para (eu) cortar a galinha. 18. Eu como a carne
de anta para que você não a coma. 19. Colocou carne no ~hão para que o cachorro a coma. 20. Cortei as asas do papagaio para que ele não fuja. 21. Ele é
um brincalhão. 22. Ela é amiga de rir. 23. Ele é um preguiçoso. 24. Ele é ciuTomo Ili - Método de Aprendizagem
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mcnto. 25. Isto é barato. 26. Aquele teve ciúme da mulher por causa de mim.
27. Ela foi a São Gabriel por própria vontade. 28. Estudo por própria iniciativa.
29. Ele não fazia barulho. 30. A criança que estava chorando ficou calada. 3 1.
Silêncio! 32. Não hesite! 33. Não hesite em batê-lo ! 34. Como ela hesitava em
tomar banho, fiquei zangado. 35. Tome a bebida de caapi! 36. As abelhas Lumbem chegando às ílores. 37. O trovão está estrondeando (escutado). 38. Ontem,
uma onça urrou. 39. escamas de peixe. 40. escarnas de cobra.
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LIÇÃO 47
TEXTO
Mcé, mi,. cta-li-ti? - Eta -á-pi, meekibi! Ãyu-áto nii-á-ma, mari aka-wcrérã.
tio você chegar-inl chegar-p.rcc.vist sobrinho bom-imp dizer-3pl nós parentes

no, você chegou? - Cheguei, sobrinho! Nossos parentes 111a11da111 lembra11ças (lit. disseram: "que eles estejam bons de saúde!'').
Oe'ró nii-kã mi'i
quando

eta - á - ti ?

- Kãri

você chcgar-p.rec-int

Quando você chegou?

- Cheguei ontem.

- Ãyu-ró a'ti- á - ti, mi'i?
bem

-ii!

vir-p.rec-int você

exato

- A sua vinda.foi boa? (/it. veio bem?)
Poe

-pa-wá di'ta wio - á - pi;

cachoeira-pl-fab

cta -á-pi.

ontem chegar-p.rec. vist

- Sim!

tohô nii-mi-kã,

ãyu-ró a'ti- á - pi.

só pcrigoso-p.rec.vist assim ser-frust-impl bem

vir-p.rcc.vist

Unicameme as cachoeiras foram perigosas; apesar de ser assim, a minha vinda foi boa.

- Mari aka-weré-rã ãyu- á - ti? - Ãyu-á-ma. Peha-sehé di'ta nii - á - pi.
nós

parentes

bom-3pl
doenças leves ' só cstar-p.rcc.vist
- Estão bem. Há somente doenças passageiras.

l:x>m-p.rcc-int

- Nossos parentes estão bem?
- Oc'ró weé-gi' a'ti- á - ti
por que

mi'i?

vir-p.rec-int você

- Por que você veio?

- Apêyc noho duu - gí a'ti- á - pi. Misâ waro ãyu-tí, a'to-ré?
alguma coisa comprar-msg

vir-p.rec.vist vocês

e

bom-int aqui-rcf

Vim comprar algo. E vocês estão bem aqui?
Nii-sché- ti - ro-roho-ta

a'tó

ser-nom-verb- como -esp

aqui contraste estar-nom.pl ser-p. rec.v ist

maa

nü - rã

nii- á - pi.

- Estamos aqui como de costume mesmo!
Tohô-ta

nií- sa - '.

Tohô nii - ro'- ta

wee-wi,

a'tó- a'.

assim-csp scr-prcs.sent assim estar-impl-csp v.aux.-p.rem. vist aqui-dcst

- É assim mesmo. Este lugar é assim mesmo (aqui está estando mesmo assim).
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Dc'ró nii-kã mi'i wa'â si'ri - mi - ti?
quando
você ir querer-frust-int
Quando você pretende ir?

- Kco-ró wa'a - kã
maa, yamiákã wa'â-rã-sa-'.
certo ocorrcr-impl.cs contraste amanhã
ir -fut
- Iremos amanhã se (t11do) ocorrer certo.
Tii-ta pürikã , ãyu-áto · naâ- a'.
então
bom-imp eles-dest
- Então, muitas lembranças a eles (/ir. que eles estejam bem!)!

NOTAS GRAMATICAIS
1. Aprenda a palavra importante apêye nobo algo, alguma coisa; algo
de estranho.
2. A palavra wa(a)ro verdadeiro incorpora-se tonalmente depois de qualquer nome. Ela insiste no tipo mais autêntico do conceito expresso pelo nome
associado. Podemos traduzi-la por: "realmente", "de verdade", "autêntico", "legítimo". Por exemplo:
wabâ-pihi ~ nii-' é um remo de verdade
kii-re ko'te-rí tero, kil l!.ll.Q eta-á-mi na espera dele, o próprio esperado chegou
noa ~ wee-á-ti? quem realmente o fez?
Numa· oração interrogativa, pode também significar "e X?, cadê X?":
Péduru :w.ru:.q? e Pedro?, cadé Pedro?
Aparece também em numerosas expressões enfáticas, como:
neê waro no começo
püuro waro muito mesmo
maatá waro muito cedo
pehe waró muito mesmo
keoró warota com a mais pura verdade
3. Os verbalizadores -ti ter, yee dar e da'rc dar aparecem depois de
numerosos nomes, transformando-os em verbos:
wamé nome wamê-ti ter o nome de, chamar-se wamê yee dar nome, barizar
wapá valor wapa-tí valei; custar wapa yeé pagar (dar valor)
nimó esposa nimô-ti ter esposa, casar (homem)
marapi eçposo marâpi-ti ter esposo, casar (mu/he1~
akô remédio akô-ti tomar remédio akô yee dar, passar remédio
akó líquido ako-tí ter líquido. suco; estar molhado
Com kami.feridas, põ'rá filhos, diká ji-uta, pi'é- sofrimento e o'mé/i1-
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maça, formaremos: kami-ti terferida, kami yce, k a mi da'rc v.tr.ferir, põ'ratí terjillws; dar à lu=. parir, põ'ra yeé engravidar, d ikâ-ti terf111tas (árvore),
pi'c-tí sofrer e o'me-tí ter fumaça.
4. O verbalizador -ti ter usa-se mui to com verbos nominalizados em sehé. o conjunto de sufixos podendo ser traduzido por "ter costume de... ":
nii ser
nii-sehé-ti ter costume
weé .fá=er
wee-sché-ti ter costume de.fazer (algo)
ba'â comer
ba'a-sehé-ti ter costume de comer
Por exemplo:
ãy u-ró ba 'a-sehé-ti-' tenho costume de comer bem
koô yamiákãakã da'ra-sché-ti-mo ela tem costume de trabalhar bem cedinho
O verbalizador -ti, por sua vez, pode ser sufixado por -r ó ou -sché, formando assim um nome abstrato que indica um costume:
mi'i da' ra-sehé-ti-ro nii-', mi'i da'ra-sehé-ti-sehc nii-'
é o teu costume. a tlla maneira·de trabalhar

VOC ABULÁRIO
site v.dep. (fazer algo) espalhando
yee v.dep. (fazer algo) apressado
mi'ta v.dep. (fazer algo) em primeiro lugar. ser o primeim (num fazei)
boka v.dep. acertar, conseguir (fir::er
algo)
dio v.dep. diminuir (algo, fazendo
algo), (fa=er algo) parcialmente

pi'e-tí, pi'e-tí sofi"er
diha v.dep. (fazer algo) menos
tio v.dep.
(fazer algo) pela última vez, pôr termo a
(umfaze1)
nome
wamé
filhos, descendemes
põ' rá
fruta
diká
gordura, óleo. comi'sê
bustível

EXERCÍCIO
Traduza:
l. Ele não tem nada (lit. não tem algo). 2. Amanhã, irei comprar alguma
coisa. 3. Como é o teu nome? 4. Demos o nome de João a nosso filho. 5. Passei
pelo lugar de nome Iauarctê. 6. Pague-me! 7. Quanto custa isto? (no'ó kã'ro?
q11a1110?) 8. Ele casou. 9. Eu dei remédio para dois dias. 10. Tem remédio contra (o veneno de) esta cobra? 11. A laranja tem suco. 12. Está molhado porque
nadou. 13. Feriu-se. 14. Ele me feriu. 15. Dizem que (ela) está dando à luz. 16.
Foi este que a engravidou. 17. É uma fruta. 18. Eu sofro muito com a doença.
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l 9. Lá tem fumaça. 20. Se ocorrer doenças passageiras, não abandonaremos o
povoado. 21. Não os espalhe! (lit. não os faça espa lhando!) 22. Ele espalha
água jogando-a. 23. Ela espa lha migalhas de farinha assoprando-as (mara migalha de) . 24. Conseguiu matar o porco! 25 . Você dormiu satisfatoriamente?
26. Ela adivinhou (lit. conseguiu dizer). 27. Ela come apressada. 28. Acaba
rápido. 29. Não trabalhe apressado! 30. Antes de viajar, comeu pela última vez.
31. Encerrei o trabalho. 32. Ele é o último. 33. Antes de trabalhar, coma primeiro! 34. Primeiro, peguei camarões; depois, fui pescar. 35. Ele come menos. 36.
Ele come parcialmente a cc.5mida. 37. gordura de peixe. 38. óleo de bacaba. 39.
combustível de motor. 40. Passei remédio durante dois dias.
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LIÇÃO 48
O CAÇADOR E O DUENDE (começo)
Ni'kâ nimi nii- 'ti- ro,
ni'ki ma' mi dubi-mi, kari-butí,
um
dia scr-C<-nom.lugar um
moço
ficar-frust estar enjoado
No começo de um (certo} dia, di=em que um moço enjoado de ficar em casa
wa'iki-rã wêhc-g• wa'â-Í:>i'.
caça-pi

matar-msg

Wa'â, ba'pâritise bu'u -pa wa'â, ehâ-pi'.

ir -p.n:m.rep ir

quatro

montículo-pi

ir ch..1Ç!í·p.rcm.rcp

foi mawr caça. Foi, andou em quatro elevações de terreno e chegou.

Noá sihâ-ya mari- ró
- pi -rc kii ebâ -pi'.
quem andar
não -nom.lugar-foc-ref ele chegar-p.rem.rep.
Chegou onde ninguém havia andado.
Too-pi kii i 'yâ-'kã-a'- kã -re, ake -á
ba'â-rã
weé -pa' rã.
ana-foc ele ver- C> -ímpl.cs-ref macaco-pi comer-impl.ms v.aux.-p.rem.rcp
Enquanto ele ia examinando aquele lug01; macacos estavam comendo.
Niki-kã're-re ba'â -pa'rã.
abíu sp. -ref comcr-p.rcm.rep
Comiam abiu do ma/O.
Ba'â, a'mêri dokc kehé-o' miha, a ' mêri yê'ê maba miha, wcé-pa'rã.
comer reciproco jogar rnpido repetição reciproco pegar de repente repetição fazcr-p.rem.rcp
Comiam, ocupados em jogar-se (/i-t1tas) de vez em quando em lances rápidos e
em pegar-se mutuamente de repente.
Tohô naâ wcc-kã
i'yâ-'kã-a', putí -pi'.
assim eles fazer-impl.cs vcr-C> assoprar-p.rem.rep
Indo e vendo isso. assoprou (110 zarabatana. para matá-los).
Ba'pâriti-rã wêhé-pi'.
quatro

Naâ-re ãyuró yê'ê nee, di'te butu-á , wcé-pi'.

-pi matar-p.rcm.rcp clcs-rcf

bem

pegar juntar amarrar encolhido fi17cr-p.rc111.rcp

Matou quatro. Pegou-os. juntou-os direitinho e amarrou-os encolhidos.

Tohô wcé, naâ-rc baá mc' ra o'mâ -pi'.
fazer assim elcs-rcf cesto com carregar-p.rem.rep
Feito assim, carregou-os num cesto (feito na hora).
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O'mâ, toháti-gi-ti-gi'
wec - mí -pi'
maha.
carregar voltar-fut.imediato v.aux .-frust-p.rem .rep afinal
Carregou-os e, afinal, estava a ponto de voltm:
Kit too-pi. ake -á i'yâ nu'ku-'karo, tohô nii-kiÍ,

ma'â bahuti-á

wa'a -pa'ro_

ele ana-foc macaco-pi ver de pé-nom.lugarassim ser-impl.cscaminho desaparecer ingressivo-p.rem.rep

(Mas) aquele lugar onde ele se linha mantido de pé vendo os macacos e o
caminho haviam desaparecido ...
(a seguir)

NOTAS GRAMATICAIS
1. No primeiro enunciado, note o uso do centrípeto -'ti para descrever o
começo do processo (cf. a primeira nota da lição 38).
2. Toda a narração está na modalidade reportativa («ouvi dizer que... »).
É a modalidade apropriada para as histórias tradicionais.
3. O interrogativo noá? quem? é também usado como relativo ou
indefinido (como na lição de hoje). Por exemplo:
noá ba'â-'karo-re masi-ti-sa-' não sei quem comeu
a'to-ré, neê noá etâ-ti-pã aqui, ninguém chegou
Na concordância verbal com noá? quem?, usa-se frequentemente o sufixo
inanimado -ro'. Por exemplo: noá uti-ro' wee-á-ti? quem estava chorando?
4. Os interrogativos no'ó? onde? e de'ró? como?usam-se também como
indefinidos no sentido de «qualquer». Neste caso, o verbo não leva nenhum
sufixo interrogativo. Por exemplo:
no'ó nü-ró qualquer (lugm: coisa)
no'ó nii-sehé quaisquer (lugares, coisas)
no'ó nii-rí nimi qualquer áia
no'ó nii-rí tero qualquer momento
no'ó nii-gí- qualquer homeln, qualquer animal macho; homem qualquer
no'ó nii-gó qualquer mu/11e1; qualquer animal j e111ea; mulher qualquer
no'ó nii-rã quaisquer seres animados
de'ró nii-ró, etc. qualquer (lugm: coisa), etc.
no'ó yi'i wa 'a-ró yi 'i-re siru tuú-mi (ele) me segue em qualquer lugar onde eu vou

VOCABULÁRIO
kê'ê
kõ'â

sonhar com
descartar-se de:jogm; perdei;
largar
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wãâ
/achem·
ti'o masí terjuízo, voltar à razão, ser
bem compor1ado

kche, kche-o' v.dep.((azer algo) num
ou'ku

maha

pikoró

instante, de uma vez
v.dep. estar de pé (fazendo algo);((a=er algo)
sempre, continuamente
v.dep. (fazer algo) de
repente
moxiuá (certa larva
branca)

pikôro
cauda (pi. plkôri)
bu'u-a n.dep. elevação de terreno
(pl. bu'u-pa)
butu n.dep. encolhido
cesto rapidamente/eibaá

to com palmas e que
serve para car-regar
frutas 011 caça

EXERCÍCIO
Traduza:
1. Envie-me em qualquer lugar que você quiser! 2. Dê quaisquer coisas!
3. Não sei onde eles estão. 4. Não sei quem ele é. 5. Quem vai tomar banho? 6.
De quem é esta coisa? 7. Envie-me qualquer mulher! 8. Onde eles iam vendo,
dizem que um veado estava deitado (passado recente). 9. Dizem que o pai deles
costumava pescar à noite (passado remoto). 10. Hoje à noite, sonhei contigo.
11. Esta sonhou comigo. 12. Hoje à noite, sonhei que voava. 13. Tive um pesadelo (lit. sonhei mal). 14. Jogue as sujeiras! 15. Lavando a roupa na cachoeira,
perdi-a. 16. Perdeu o avião. 17. Largou a esposa dele! 18. No caminho, os
cachorros me deixaram atrás (lit. me largaram). 19. O filho deste é bem comportado. 20. Doendo a perna, desmaiou (lit. acabou o juízo). 2 L. Comeu num
instante. 22. Deu uma pancada (lit. bateu de uma vez). 23. Deu um empurrão
(lit. empurrou de uma vez)! 24. Ela sempre trabalha em costura. 25. Esta menina está sempre doente. 26. Esta mulher ralha continuamente. 27. Filho, estude
sempre! 28. Foi correndo de repente. 29. Quando eu andava no caminho, uma
onça apareceu de repente. 30. Levantaram-se de repente. 31. Ela está naquela
elevação de terreno. 32. É uma elevação de areia. 33. macaco encolhido. 34.
Fiquei encolhido de frio (yisiá bi'ia ficar com frio). 35. Amarre os macacos
encolhendo-os! 36. I~ rabo de macaco. 37. O rabo do macaco balançava. 38. É
um cesto de moxiuás. 39. É um cesto de bacaba. 40. Vamos fachear paca! 4 1.
Hoje, vou fachear uma paca. 42. A ponto de fachear, a paca fugiu. 43. Estava a
ponto de voltar mas perdeu-se. 44. Enquanto ia olhando para os macacos, a
chuva caiu. 45. Pegavam-se mutuamente. 46. Bri gam sempre mutuamente.
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LIÇÃO 49
O CAÇADOR E O DUENDE (continuação)
Ba hutí
-kã,
kit ti'ó yã'a-pi': - no'ó pe'e wa'â-gi-sa-ri
baa?, oü ou'ku,
desaparecer-impl.cs ele pensar -rcp onde câmbio ir -fut -intevidência di7crde pé

Desaparecido (o caminho). ele pensou: - por onde será que irei?. pensou (lit.
disse) de pé

ma'â

a'mâ

küu siha

- mi -pi'. Apé siie'

pc'c -ta i'yâ,

caminho procurar para cá e para lá-frust-rep outro lugar câmbio-esp ver
e procuram em l'(io o caminho para cá e para lá. Olhava perdido em outros lugares
ni'ko -kã
ti'ó -pi'.
muhi-püu i 'yâ ma'akã'-pi'. No'ó nii-rã karíkü site
sol
ver perdido -rcp quaisquer seres gritar espalhar pem1anecer-impl.es escutar-rcp

e observava o sol. Escutava gritos espalhados de quaisquer seres.
tõ'o
-gi'
wcé -sa-', nii,
aqui-csp noite pego de surpresa-impl.ms v.aux.-sent dizer

Kii ti'ó yã'a-pi': - a'to-tá na'i
ele

pensar-rcp

Ele pensou:
(lit. disse)

- estou sendo pego de surpresa pela noite aqui mesmo. pensou

oi'kâ wi'i weé-pi'. Kãrêkc'-wi'i wee-ró-robo babu - rí
wi'i da'rê -pi'.
uma casa fazer-rep galinha casa
como
parecer-se-nom.inan.sg casa construir-rcr

e fe:: uma casa. Con.wrui11 11ma casa parecido com um galinheiro.

Misâ i'yâ-rã'

i 'yá-sa-', a'tiro,

opâ

sã'pi -rc.

vocês ver-impl.ms ver-scnt assim entidade cônico-ref
Nâo sei se 1'ocês 1•êe111, assim ... (mostrando com a mão). em forma cõnica.
sã'pi noho-re weé, yuki pu'ti me'ra ãyuró saâ ni'ko-'kii-a',
Tobô bahu - rí
assim pareccr-sc-no111.1n:ui.sg cone como-rcf fazer
varn
com
bem encher fincar- C>
Fez assim 11111a (casa) q11e se parecia com um cone, fo i fec/1a11do-a com varas

bem fincadas,
tií wi'i-pi sã há-a', ki+ akc -á wêhé- 'karã -re ãyuró bi'á ni'ko-kã', kãrí-pi'.
ana casa-foc entrar-C> ele macaco-pi matar-nom.pl.pcrf-ref bem deixar prcso-ass dormir-rep

entrou naquela casa, deixou bem presos os macacos que tinha matado e dormiu.
(a seguir)
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NOTAS GRAMATICAIS
1. Em ye · pâ-masa, existem vários mecanismos para expressar a incerteza .
Podemos utilizar as expressões apé tero weégi' 1a/ve= (msg), apé tero wcégo'
tafre= (f.vg). apé tcro wcérã ' talvez (pi) ou apé tero weéro' tah·e= (i11a11), como em:
apé tcro wcégi' u 'a-gí-sa-'
w/vez eu vá tomar ba11ho
apé tero wcéro' pi' ri-r ó-sa-' tafre= brotará (pla11ta)
Podemos também utilizar uma construção repetitiva com repetição do
mesmo verbo (como no sexto enunciado do texto de hoje). este caso, o verbo
leva um sufixo implicativÔ/mcsmo sujeito na sua primeira aparição e uma modalidade sentida na sua segunda aparição. Esta construção convém muito bem
para as situações duvidosas ou ince1ias. Por exemplo:
masí-ti-sa-' no'o-pf. nií-go' nii-sa-mo não sei 011de ela está
2. Já vimos na lição 42 o uso da palavra genérica opâ- quando não se
quer precisar o complemento de um nome dependente. O conjunto opâ+n.dcp.
pode ser traduzido por: "com forma X", "ser de forma X".

VOCABULÁRIO
superlotai; encher em excesso
trabalhar; (ft1zer algo) com a
mão, 11u11111alme11te (110 segundo semido. sempre seguido por
w11 verbo depe11deme)
karc v.dep. mexer com (fa=endo
algo)
m a'a v.dcp. procurar (fa=endo
algo)
ma'akã'v.dep. (/c1=er algo) á toa, sem
necessidade. sem rrcão
pi 'â
v.tr. ligm; gmdru; colar
pi 'râ
v.intr. ligar-se. 1111ir-se.g111dar-se

sa â
da 'rá

sohâ
su'sú

v.tr. esquentar
v.intr. aquecer-se (nofogo, no sol)
v.tr. apressar

colocar debaixo do sovaco,
abraçar
küu siha v.dep.
(fazer algo) para
cá e para lá
pawá
jandiá
caracol; certo tipo de versi'i
ruga bra11ca
seio (de homem 011 de m11/he1)
õpêro,
n.n-cont. leite
õpekõ

EXERCÍCIO
Traduza:
1. Talvez estejam. 2. Talvez irei . 3. Não sei se está. 4. Não sei se matou
peixes. 5. A roupa tem fo rma chata (kasero chato). 6. O rio tem fo rma de roda.
7. Uma canoa s uperlotada de gente chegou. 8. A mulher encheu com excesso o
aturá dela com mandiocas! 9. A mulher superlota a casa dela de pessoas. 1O.
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Meu pai cerca o pimental com varas (saâ be'to cercar). 11. Procure com a mão
a faca! 12. Ela atirou a esmo. 13. O que está procurando com a vista? 14. Ele
rrabalha à toa (lit. trabalha assim à toa). 15. Ela cortou o cabelo de minha filha
sem necessidade. 16. Ainda estou procurando com a mão a agulha. 17. Não
mexa (com a mão) as coisas deles! 18. Amoleça a banana com a mão! 19.
Esprema a laranja com a mão! 20. Apalpei a roupa (da'rá yã'a apalpar). 2 l.
Ela está alisando com a mão o prato de tuyuca. 22. Misture com a mão as
miç:rngas! 23. Não mexa com as moças! 24. Ela mexeu socando o açaí. 25. Não
me sacuda (lit. mexer empurrando)! 26. Ele anda para cá e para lá. 27. Aquela
mulher sempre visita para cá e para lá. 28. O meu finado pai costumava pescar
para cá e para lá. 29. Estou ligando com espinho a folha para eu beber água. 30.
l loje. vamos embarrar (lit. 1igar terra) a minha casa! 3 1. Colem o papel, vocês!
32. lsto é cola. 33. A lesma grudou-se no menino (si'agi lesma). 34. Pisei (sem
querer) no excremento do menino. 35. Estou aquecendo-me perto do fogo porque estou com frio. 36. Esquente a menina no fogo! 37. Apresse teu filho! 38.
Ela se apressa. 39. Ananque depressa as mandiocas! 40. Coma lodos os peixes
depressa! 41. Coloque (debaixo do sovaco) este embrulho! 42. Vamos abraçar
as mulheres de outros grupos. 43. leite de vaca. 44. Matei três jandiás.
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LIÇÃO 50
O CAÇADOR E O DUENDE (continuação)
Kit ãyuró kãri -rí

kura, yami dcko ehâ -pi', wãti. Ehâ - gi'

-ta,

nii-pi':

ele bem dom1ir-nom.man tempo noite meio chegar-rep duende chegar-impl.ms-esp di2cr-rep

Enquanto ele dormia bem, à meia noite, chegou o duende. No momento da
chegada, disse:

- Yi't

ba'a - gí-

noho

nii-gi '

akôro-mi a'to-pi.

eu comer-nom.msg tipo estar-impl.ms sentir-vist aqui-foc
- Sinto que está aqui 11111 tipo de ser que (costumo) comei:

Yi'i, tohô weé-gi', ba'â

si'ri -sa-' ni'kâroakã, nii -pi'.

cu
por isso
comer querer-scnt
Por isso, eu quero co111ê-lo agora, disse.

agora

dizcr-rep

Tií wi'i- pi--re dotê-pi': "Thu! Thu! Thu!". - Wã'ka-yá~ nii -pi', ki+-rc.
ana casa-foc-ref bater-rep
Bateu naquela casa: "Thu! Thu! Tlw!".

- Yê'c nohó

ia -tí

mt'i-a'?, nii,

acordar -imp dizer-rep ele-rcf
- Acorde!, disse-lhe.

yi'tí -pi', kit-re, mast

pc'c.

quê? como querer-vist.int tu-dest dizer responder-rep ele-ref homem câmbio
- O que tu queres?, respondeu-lhe o homem (por sua parte).

- Mi'i ehêri põ'ra-r e

iá -sa-',

nii-pi', wãti.

tu
coração -rcr querer-senr dizer-rep duende
- Quero o teu coraçrio, disse o duende.
- Too püríkã-re, ko'tê ni'i -yá~ nii, yi'ti wiróo'-pi', tií wi'i po'pca-pi, masí- pc'c.
então -rcf cspcr:ir ainda·imp dizer r~spondcr dcntro-rcp ana ca.'><1 dcntro-foc homem cci111b10
- Emâo. espere ainda 1. o '10111e111 respondeu de de111ro daquela ca.rn para fora.

Tohô wcé, kit

akê

wehé-

'ki

-rc

paâ si 'a,

assim fazer ele macaco matar-110111.msg.perf-rer estripar
Dito assim. estripou o macaco que ele lial'ia matado.

kif yaá chêri põ'ra-re mil,

wãti -r e

o'ô-pi':

ele de
coração -rer tirar duendc-rcf dar-rep
timu-1/Je o coraçâo e deu-o ao duende:
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- Yüfi sõroo'-ya, mi'i yaá amfikã-rc!, nii -pi'.
estender dentro-imp tu de braço -rer dizer-rep
- l:.:1!/ia o teu braço para dentro (da casa).', disse.
(a segu ir)

NOTAS GRAMATICAIS
1. No segundo e no terceiro enunciado, aparecem duas formas de modalidade sentida (ouvido. olfato, etc.) quase sinônimas: a primeira. com o verbo
akôro se111il: perceher: e a segunda. com o sufixo modal -sa (cf. lições 1Oc 36 ).
2. Já estudamos o verbo dependente ni'i ainda (/it=l'I' algo). Por exemplo:
ba 'â ni'i-ma comem ainda
A mesma palavra entra numa construção que serve de imperativo de distância. Neste caso. -sa sufixa-se obrigatoriamente a ni 'i. Por exemplo:
.ba'â ni 'isa! l'<Íl nio comer!
apê ni'isa! l'(Í/ l'Cio brincar.'
3. A palavra diakihi direçâo de: em frente de é sempre tonalmente incorporada depois de um nome. Por exemplo:
muhi-püu diakihi direção do sol
sopc diákihi frente da casa
mari diakihi em nossa direçtio

VOCABULÁRIO
yüfi

estender (membro). apontar (arma). aparar
yüfi pu'u apo111ar com o dedo
paâ si'a esrripar
noté
dar w11 pi.wio. 11111 coice em
yiá
queimar com tiçcio
mitá v.intr. estar es111igalhado. fragmentado
mitó v.tr. es111igallu11: fi·ag111entar

wiroo' v.dcp. fl1zer sair (fazendo algo),
({cizer algo) para fora
sõroo' v.dcp. imrodtôr (fazendo algo),
(fa=er algo) dentro
moroo' v.dcp. (j{i=er algo) para cima,
para o alto
chêri põ'ra comçâo
chêri mii
respirar
bora r ó
curnpira
wihi n.n-cont. an111ui

EXERCÍCIO
Traduza:
1. Os carapanàs estão me picando. 2. Escuto o cachorro ser batido. 3. O
companheiro daquele me deu um pisào (passado remoto). 4. O menino me queimou com tição. 5. Ouve-se a cutia vir na nossa direção. 6. Vá na direção do sol!
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7. O gato está na frente da casa. 8. Em que direção é? 9. Vá comer quando o sol
estiver nesta direção! 1O. Ouve-se a chuva cair. 11. Vá tomar banho! 12. Vá
vestir a roupa! 13. Vél plantar roça! 14. Pedindo algo, estendo o braço para
você. 15. Estenda a perna! 16. O desana aponta a espingarda no porco. 17. O
caçador aponta a flecha no mutum. 18. Apare a água com a panela! 19. Aquela
casa é minha. diz apontando com o dedo. 20. Ainda estão estripando a anta. 21.
O boi dá coice na cabeça de Pedro. 22. Esmigalhe bem aquelas coisas com
pisões! 23. As coisas que eu soco fragmentaram-se. 24. Ainda estou fragmentando (a massa J)o tabaco. '25. Minha avó estava separando (lit. fragmentando)
as fibras de tucum. 26. Esmiga lhe as pedras batendo nelas! 27. Atire a pedra
para fora! 28. Jogue o beiju para o cachorro fora (da casa)! 29. Arraste para fora
os paus! 30. Atire dentro do buraco! 31. Empurre a menina para dentro da casa
dela! 32. Enfie a faca neste buraco! 33. Atire para cima! 34. Olhe para cima!
35. Estão sentados dentro da casa. 36. Está dentro.
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LIÇÃO 51
O CAÇA DOR E O DU ENDE (continuação)
Kii tohô

nii -k li
ti'ó -gi',
amukã-rc yuu sõroo'-pi'.
ele assim dizcr-impl.cs ouvir-impl.ms braço-ref estender dcntro-rcp

0111·i11do (o homem) cli=er assim. (o duende) e1!fio11 o hraço.
kii-r e too-pi

akê chê;i põ'ra-r c

da'r á su'a

-pi'.

cle-rcf ana-foc macaco coração -rcf' entregar na mào-rcp
(0 ho111e111) entregou-lhe na miio o coraçiio do macaco.

Tií chêri põ'r a-r c yê'ê, ba'â -pi'. Upiti
nnn

c'katí

-pi'.

coração -ref pegar comer-rcp muito ficar coniente-rep

(0 duende) pegou <u111ele coração e co111e11-o. Ficou muito co11reme.
Ba'â

tu'a cha, scrí-pi'

comer acabar

taha: - Yi'i opâturi ba'â

si 'ri -sa', nü -pi',
cu de novo comer qucrcr-sent dizer-rcp

pcdir-rcp de novo

Acabando de comei: pediu nommenre: - Eu quero comer owra 1·e=. disse.
mi'f. ye'me-turí-r c o'ô-ya maha!
tu

figado -rcf dar-imp afinal

agora dá(-me) o re11/igado!
Tohô nii -kli
a~'>1m

ti 'ó-gi',

akc

dilcr-impl.cs ou,·1r-impl.ms macaco

yaá ye'mc-turí-r c mii, o'ô-pi'.
de

figado

-rcf

tirar dar-rcp

Ou11indo di=er assim. (o ho111e111) tirou ofigado do macaco e deu-lhe.
(a seguir)

NOTAS GRAMAT ICAIS
1. Hoje. estudaremos como os conceitos de "mui to", "pouco" e
"quantos?" são expressos em ye 'pâ-masa.
+ Em portugu0s, a palavra "muito" pode ser um pronome indefinido
que indica um grande número ("muitos homens") ou um advérbio de intensidade ("muito quente", "comeu muito").
- Como indefinido, o ye'pâ-masa distingue as entidades contáveis das
nào-contá,eis.
Com entidad es contáveis. usam-se as formas:
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pehé muitos (inanimados)
paha-rã muitos (animados)
pche-pa-gá,... muitos (forma roliça), ...
Com entidades não-conhíveis, emprega-se a fom1a pahi-ró muito (grande) .

Por exemplo:
pché wi'sêri 11111itas casas
pché po'ká muitos pa11eiros de jàrinlia
paha-rã buu-á muitos rntios
pahi-ró po'ká 111uito.fiiri11/1a

- Como advérbio. poderemos usar as palavras quase sinónimas upí-ti
muito ou püiiro muito (como no terceiro enunciado do texto).

Cenos verbos dependentes expressam também a intensidade. Os principais são:
butia', püri (ftr::.er algo) muito, imensamente [cí. lição 37]
yi'ria (fazer algo) demais
nemo (fazer algo) mais [cf. lição 46]
yã'ku, yü'ku pouco mais (com verbo de estado); ser o único a. pelo
menos ({cr::.er algo)

Por exemplo:
ãy ú butia'-mi ele é muito hom
ãyu-ti butia'-mi 11{iO é nada bom
ãyu püri-kã'! estou ótimo!
ba'â yi'ria-a-ma comeram demais
duu ncmó-ya! compre mais!
yfi-re su,,..-ro pahi yã'ku-ro o'ô-ya! dé-me uma roupa
wa'i ba'â yã'ku-mi ele. pelo menos. come peixe

11111

pouco maior!

• Para expressar o conceito de "pouco", util izaremos:
pchêti, pehête poucos (contáveis inanimados)
pchêti-rã, pehête-rã poucos (contá1•eis animados)
pehêti-pa~ga ,_. poucos (forma roliço) ....
kã'ró pouco (11ào-co111á1·e/)
Note o uso do verbo dependente kurc (pelo menos) um pouco. Por exemplo:
ba 'â kure-mi come pelo menos um pouco

• Para expressar o conceito de ''quantos?", empregam-se as palavras
seguintes:
diiké-se(hc)? quantos? (contáveis inanimados)
diiké-rã? quantos? (contáveis animados)
no'ó kã'ro? quantos? (l/{io-contável)

Por exemplo:
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diiké-rã wa'i nii-ti? - paha-rã/ pehêti-rã nii-ma quantos peixes liá?
- 111uitoslpo11cos

no'ó kã'ro ba'a-á-ti? - pahi-ró/kã'ró ba'a-á-mi quanto

comeu?

- m11i10/po11co

Outras palavras de quantidade são:
tiik é-sc(hc) wl quantidade (inon) tiiké-rã tal quantidade (a11) (anáfora]
a'tiké-sc(he) esta q11a11tidade (ina11) a'tiké-rã esta quantidade (cm)
[demonstrativo]
Por exemplo:
tiiké-sche misâ kio-tí? você.\· têm aquela (tal} quantidade de coisas?
a 'tiké-schc miáa'-a-ma levaram esta quantidade (de coisas)

VOCABULÁRIO
puâ
pu'â
pu'sâ
soo
nii soo

ti11g11ijw: pôr timhó e~11
1
cravar
estar cravado, e1!/iado
v.dcp. fingir de ((a:er algo)
mentir

chíl
tutíl-ro
ãh•
amá
bikâ-scro

n.n-com. timbó
toco de pau (pi. tutu-ri)
tamanduaí
(lllUjÓ

ituí (certo peixe)

EXERCÍCIO
TraduLa:
1. Dormi muito. 2. Trabalhei muito. 3. Ela não trabalhou nada. 4. Por que
você não sabe faze r nada? 5. Nadou muito bem. 6. A roupa é de um vermelho
intenso. 7. Fala muito, ela. 8. A r?upa é grande demais para você. 9. Você
mente demais. 1O. Nós somos muito bravos (uâ ser brm•o). 11. Nós não somos
glutões (lit. não comemos demais). 12. Coma mais! 13. Adicione sal à comida
(lit.ponhamais ... )! 14.0quernaishá? 15.Subamais! 16.Queromaiságua.17.
Dê-me um remo um pouco maior! 18. Dê-me um remo um pouco menor! 19.
Maria é um pouco menor que Pedro. 20. Estou um pouco melhor. 21. Este, pelo
menos. estuda; aquele. no entamo. não estuda nada. 22. É uma casa um pouco
maior. 23. um pouco mais. 24. mais para cá. 25. Comi muitas pupunhas. 26.
Ontem, matei muitos peixes. 27. Muitos gaviões vão atravessando o rio voando. 28. Sobra muita farinha. 29. Esta quantidade (de pessoas) foi embora. 30.
Envie-me tal quantidade de peixes! 31. Só vieram aqueles tantos? 32. As bananas são só essas (lit. tal quantidade mesmo). 33. Quantos dias vocês "iajaram
(lit. vieram)? 34. Vocês são quantos? 35. Quanto te pagou? 36. Eu me cortei um
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pouco. 37. Vamos trabalhar pouco. 38. Comeu pouquinho. 39. São poucas casas. 40. Matou poucos peixes. 41. Melhorou um pouco. 42. Dê pelo menos um
pouco mais! 43. Chorou muito; agora, dorme um pouco afinal. 44. Ela lingc
trabalhar. 45. Estou mentindo. 46. Sou mentiroso. 47. Você está sendo enganado (lit. sendo mentido). 48. No domingo, \'amos tinguijar cascudos para comêlos! 49. Tinguijou com timbó. 50. Os moradores de rio acima estavam
tinguijando o lago. 51. Crave o espinho naquele (homem)! 52. O pau vai cravar-se na bananeira. 53. A garça espetou-se atirada no toco (lit. aderiu cravando
atirada). 54. O menino cravou a flecha no cachorro atirando-a. 55. As flechas
estão cravadas no canto.
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LIÇÃO 52
O CAÇADOR E O DUENDE (fim)
Kii ba'â -'ka

bc' ro,

masf

pe'e

nii -pi' maha:

ele comer-nom.inan.perr depois homem câmbio dizer-rep afinal
Depois de ele ter comido. o homem afinal disse:
- Yi'f kê'ra

ihá

boâ •

wa'a

-sa-'.

eu também fome apodrecer ingrcssivo-sent
- E11 também fiquei com jàme.
Tohô wcé-gi', mi'f

ke' ra mi'i- chêri põ'ra-re o'ô-ya, yi'i-re!, nii -pi'.

por isso
você também você
coração -ref dar-imp eu-ref dizer-rep
Por isso, você também. dê-me o se11 coraçlio.1, disse (o !tomem).
Tce-ré

ti-'ó -gi',

wãô

kê'ra kii ehêri põ'ra-rc mii- mi -pi'.

ana-rcf cscutar-imp.ms duende também ele
coração -ref tirar-frust-rep
Escutando aquilo. o duende também 1iro11 o coração dele (mesmo).
Kii amu see-ri mc'ra pi'á

ti're sõroo', ehêri põ'ra-re mii-pi'.

ele unha -pi com cravar rasgar dentro
coração -ref tirar-ref
Foi rasgando (a sua come) com as 1111/tas e tirou o coraçüo.
Masi -ré 0'6- mi - gi' -ta, wêri-â wa'a -pi'. Tohô weé, ma~ wãti -rc wêhé-pi'.
homcnwcf dar-frust-impl.ms-csp morrer ingrcssl\o-rcp assim homem ducndc-ref matar-rcp

Dando-o ao homem. morreu. Foi dessa maneira que o homem matou o d11e11de.
Apc nimí- dahâ-pi', kii yaá wi'i-pi. Dahã-gi',

kii aka-wcré-rã-re wcrê-pi'.

outro dia voltar-rcp ele de casa-foc volLar-impl.ms ele parente -pl-ref contar-rcp
No dia seguinte, l'O//Ou á sua casa. De \'O/ta. co11to11 (ofi.110) u seus pare111es.
Upfti naâ

e'katí -pa'rã.

muito eles alegrar-sc-rep

E/"" uhgr111w11-se muito.
NOTAS GRAMATICAIS
1. Os verbo. dependentes são frcqüentemente usados em série de dois
ou mais de dois. como no qúinto enunciado do texto de hoje:
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kii amfi see-ri me' ra pi'á ti'rc sõroo'-pi' foi rasgando (a sua carne)
com as unhas (1 it. com as unhas dele, introduziu rasgando cravando)
[pi'á cravar. ti're v.dep. rasgar (fazendo algo), sõroo' v.dep. introduzir (/àzendo algo)]
2. O su lixo nominalizador -ró 110111inalizador de lugar (com as formas 'karo no perfectivo e -átoho no fururo) é muito usado. Na lição 19,já vimos o

seu uso como oração subordinada de lugar. Por exemplo:
koô kãri-ró masi-sa-ri? sabe onde ela dorme?
masó koô ãyâ kõ'6;-'karo nii-' é o lugar onde a mul!terfoi picada por
Lll/lft jararaca
[kõ'ó ser picado]
naâ bu 'c-átoho-pi cta-á-ma chegaram ao lugar onde eles estudar(w
O nominali7ador -ró entra rambém cm expressões temporais. como:
bo'rê ke'a-ro de manhã cedo
be'ro kuré-ro daqui a pouco
ni 'kâ nimi nii-'ti-ro,... 110 começo de w11 certo dia ....
Quando -ró é sufixado ao verbo negativo mari não estar, o conjunto
ma ri-ró traduz-se geralmente por "sem". Por exemplo:
yi'i- mari-ró ba'a-á-pi comeu sem mim (lit. comeu no lugarondee1111âo estara)
mari mari-ró eta-á-pã chegaram sem nós uúkü-ro mari-ró sem falar

VOCABULÁRIO
pi'á
cravar as unhas em, beliscar
scé
estar de braços abe11os
sêô
desdohrm: estendei: alargar
scri
alargar-se. es/ender-se
sarni fes1ejm; parlicipar dumi~/l'.\/a
wiâ
carregar no ombro. 110.\ braços: dar ú lu:
pitê dar um piparole

ni'kó v.tr.
posé
pose yeé
pose marí
botâ
sii-ga
sii pcé

pôr de pé.fincar
n.n-eont. per1e11ces. conteúdo. cmga, mobiliário
pôr (carga), encher
estar m:io
esleio. coluna
nádegas
ânus

EXERCÍCIO
Traduza:
1. Andava sem ~spingarda. 2. Cortou o peixe sem tàca! 3. Fu i dançar
sem a minha namorada. 4. Era (um lugar) sem gente. 5. Bateram em nós sem
saber. 6. Casou-se com este sem querer. 7. O gato cravou (as unhas) no cachorro. 8. Os meninos se beliscavam. 9. O gavião foi levando o meu galo cravado
(nas ga1Tas dele). 1O. O gato matou o rato cravando as unhas nele. 11. O gavião
segurava o passarinho coin as unhas. 12. Os estudantes cantavam de braços
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aberlos. 13. Aquele está batendo na esposa com a palma das mãos (lit. de braços abertos). 14. Alargue a canoa (com fogo)! 15. Vamos alargar o caminho da
nossa roçn! 16. Desdobre a roupa no chão! 17. O nosso povoado eslá tornandose extenso. 18. Quando os pássaros voam, fazem-no somente de asas abertas
(lit. \ 'Oam com asas somente abertas). [wü-sché asas]. 19. Foi embora com os
seus pertences. 20. 1: o conteúdo do saco. 21. Vamos fazer o trabalho de um dia
(lit. de conteúdo de um dia)! 22. Dei remédio para dois dias. 23. A canoa está
vazia. 24. Estou com barriga va7ia. 25. A casa esvaziou-se. 26. pau oco. 27. A
panela contém água (posc--tí coJJler). 28. Está metendo farinha no aturá. 29.
Coloque bagagens nn canoa! 30. Estou enchendo de ar a bola (o'mé ar). 31.
Encha este saco com tais coisas! 32. Estamos indo participar do dabucuri deles.
33. Convide para a festa (lit. mande festejar) o pai de vocês no domingo! 34.
Estou fincando os esteios da minha casa. 35. Deixe de pé aí mesmo a menina!
36. Finquei flechando sem querer a flecha no pau caído! 37. Finquei o peixe
arpoando-o. 38. Finque a faca cravando-a! 39. Aqueles estão caiTegando esteios (no ombro). 40. Carregue a lenha (no ombro)! 4 1. Carregue o aturá (nas
costas)! 42. Carregou a menina (nos braços). 43. Maria deu à luz. 44. Dê um
piparote na orelha daquele! 45. Aquele possui um violão [biâ pite tocar (i11stru111e11to de corda)].
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LIÇÃO 53
TEXTO
Yfi wa'i wehe-gi wa'â-gi-ti-gi', dasi -á yê'ê mi'ta -gi
nn-wi.
cu peixe pescar-msg ir -l'ut.imcdiatocamanio-pl pegarprimeiro-nom.msgscr-p.rcm.vist
Quanto eu es1011 para ir pesem: cos/111110 apanhar primeiro camarões.
Naâ-re ye'ê-gi wa 'â, isâ wi'í bu'a-ro, Di'i- Pee -ri dika-watí-ri maa
po'te,
eles -rcf pcg;1r-msg ir nós casa descida tuyuca-buraco-pl dividir-se -nom igarapé cabeceim

Vou apanhá-los, na descida da nossa casa, na cabeceira de w11 a.flue11te do
lgarapé-Ttt.1·11ca.
kometí miá-a', naâ

dasi -á -re yê'ê,

wee

-gí-

nii-wi.

panela levar eles camarào-pl-ref pegar ocupar-se-nom.msg ser-p.rern
levo 11ma panela e apanho os camarôes.
Yê'ê tu'a (e)ha ni'ko, bu 'á -a', petâ-pi

wehe-sché

wãso -ri mii,

pegar terminar dcscer-C> porto-foc pescar-norn.inan.pl caniço-pi tirar
Terminado isso, desço (para o rio), tiro os caniças de pesca no porto,
wehesehc-ákã

õ'ó

ma'a, wa'a-gi

nii-wi.

anzóis -dim fazer aderir procurar ir -nom.msg ser-p.rem
proc11ro e amarro os po11cos an::óis (que tenho) e vo11.
Wa'i-põ'ra
ãtu- klÍ -ta i'yâ mi'i-a', wehé mi'i- a'-gi
nn-wi.
jacundá-pintado abocar-impl.cs-esp ver subir-C> pescar subir-C>-nom.msg scr-p.rcm

Suhindo. q11ando 1·ejo o.\ jac:1111dás-pi11tados abocando (peixinhos, .. .). pesco-os.
Apé tero, mari wa'i wché mi'i - a' -ri
tcro, wa'iki di'tatí
bahua -wi...
às vezes nós peixe pescar subir-C>-110111 momento caça fazer barulho aparcccr-p.rcm

Á \ 1•e::es. q11a11do a gente sohe pescando. s11rge 111110 caça jà::endn harullw...

NOTAS GRAMATICAIS
1. Note. no primeiro enunciado da lição, o emprego do futuro imediato
(cf. liçào43) e o uso da construção analítica com o \'erbo nü serpara expressar
um costume ou um hábito (cf. lição 8). Por exemplo:
dasi-á yê'e-gi nii-wi cos1w1w apanhar canwr iJes
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2. Aprenda as palavras dependentes bu'aro abaixo de (110 decifre: na
clireç<io tia heira... .), maharo acima de (no declive: a partir da heira... .), diharo
ahaixo de (Úrl"Ore, serra... .), miharo acima de (árvore, serra, ... ). Por exemplo:
a'tó bu'aro abaixo daqui
pctâ maharo acima do pono (na terra)
irigí- diharo abaixo da serra
iri miháro acima da serra
3. A expressão dika-watí-ri m aa a.flue11te de é precedida pelo nome do
rio. Por exemplo:
Diâ-Posa dika-watí-ri maa
afluente do Uaupés (Diâ-Posa Uaupés)
4. Aprenda os verbos dcpendcnics mi'i--a' ir suhindo o rio (/(1::.endo algo)
e mi'i-'ti 1·ir subindo o rio (/i:t::.endo algo). Por exemplo:
wahá mi'i-a'-a-mi (ele).fi1i suhindo o rio remando
wahá mi'i--'ti-a-mi (ele) veio subindo o rio remando
5. Continuaremos o estudo dos empregos do sufixo -ró 11omi11ali::.ador
de lugar (-'karo no perfectivo e -átoho no futuro) . Serve também para formar
todos os tipos de subordinadas completivas. Por exemplo:

misâ -re pa'i -á

wa'a

-ró

1a

-sa-'

vocês-ref padre-pi tomar-se-nom.lugar querer-pres.scnt
quero que vocês se tornem padres

yi'i masi- ti -'karo

-rc

wãkíi boka

-'

cu saber-neg-nom.lugar.perf-ref lembrar de repente-pres.vist
lembro de repente o que Jl(/O sabia

dc'ró koô wee-átoho

-rc masi - ti -sa-'

como ela fazcr-nom.luga r.fut-rcf saber-neg-pres.sent
Jl(lO sei como ela fará

VOCABULÁRIO
dika-watí
di'tati
si'â
oô
asió
wa'r ê

dil'idir-se, separar-se
fi1::er barulho
peneirar: estar rouco
desfiar
esrar magoado. clwreatio
11111c11; passar 111110 subsrância em
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wchekahá

a11::0/ (pi. wehesehépaga,
wehesehé)
wchcrí wãso caniço de pesca (pi.
wehesehé wãsori)
po'té
caheceiras, nascente de rio
uhú
pacu
wãrí
acará
biká-wa 'i
tambuatá (cerro peixe)

EXERCÍCIO
Traduza:
1. Ela esperou que eu chegasse. 2. Tenho medo que ele morra. 3. Eles
descansaram de uma vida sofrida (lit. de ter sofrido e de ter vivido). 4. Sei que
\OCê é medroso. 5. Não sei como eles chegaram. 6. Lembro que você não foi
pescar. 7. Penso que eles foram subindo o rio remando. 8. Fstou triste por ter
morrido o meu cachorro. 9. Estou alegre por meu pai ter chegado. l O. Tenho
medo que Maria morra afogada. 11. Quero que vocês estudem. 12. Não quero
que vocês vão pescar. 13. Esperou que cu terminasse o estudo. 14. Deixou a
esposa ir à roça. 15. Você adivinhou que cu ia chegar (nii boka adivinhar)? 16.
Ela descansou do trabalho. 17. Tenho\ ontade de comer (pchâ ter 1·011tade). 18.
1
ào sei se ele 'ai pescar. 19. Os meninos divertem-se cm subir o rio remando
(centrifugo). 20. É anuente do rio Tiquié ( Kisâ rio Tiq11ié). 21. Fui pegar camarões abaixo da casa. 22. Minha mãe está acima do porto. 23. Este rio divide-se
cm dois nas cabeceiras. 24. Os idiomas são numerosos (lit. as falas dividem-se
muito). 25. Ouvi o gato fazer barulho de noite. 26. Ouvi as crianças fazerem
barulho abaixo da serra. 27. Estamos nas cabeceiras. 28. As cabeceiras deste
riacho são longe. 29. As mulheres estão peneirando a mandioca-mole (kii-boó
11u11ulioca-1110/e). 30. tabaco cmpeneirado. 31. Estou rouco da garganta (wami
pce garganta). 32. Estou rouco de falar. 33. O povoado está abaixo da serra. 34.
O lago está acima da subida da roça. 35. As mulheres passaram perfume naquele. 36. Aplique a gordura da cobra untando-a no lugar dolorido! 37. Está untando a casa dele com tabatinga (pasi tabatinga). 38. Aquele passou carvão nas
tuas costas batendo-as. 39. Desfie a roupa! 40. A roupa foi desfiada. 41. A
repreendida está magoada.
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LIÇÃO 54
TEXTO
Tohô weé-gi',

pckâwi

sãa

-ró

ia -wi. Ki+

di 'ta-tí

-kã

ti'ó,

por isso

cspinganla pôr dentro-nom.lugar qucrcr-p.rcm ela fucr barulho-impl.cs ou, ir
Por iuo. dew-se carregar a espingarda (11a canoa). Ouvindo ela (a caça) fa::er ba111/110,

ya'yio-á-kã wchcrí wãso du 'u sãá,

pckâwi ya'yio-á-kã mii,

cm segredo caniço de pesca soltar meter espingarda cm segredo . tirar

deirn o caniço (na canoa) com máximo cuidado. tiro a e.\pingarda si/e11ciosa111e11te,
pekâ-pehe siô sãa, bia
mahá-a', no'ó
ãhâ nii-kã,
cartucho meter agachado subir qualquer inambu ser- impl.cs
meto o cartucho (na e!>ping arda), subo agachado, se.for inambu,

buú nii-kã,
ycsê nii-kã,
pckâ yee-ro
ia -wí-.
cutia ser-impl.cs porco ser-impl.cs atirar -nom.lugar querer-p.rem
ou cutia, ou porco, a gente atira.

Kii-rc mií bu'a -ti, sãâ, wehé mi'i- a'-gi

nu-wi

taba.

clc-rcf levar descer-C< meter pescar subir-C>-nom.msg ser-p.rcm de novo

Trago-a (a caça) para a beira, coloco-a (na canoa) e subo pescando novamente.
Apé tcro, mari ti'sâ-ro wehé mi'i- a'- ri

tero,

mui -kã'

no'o-'

bcero!

às vezes nõs com gosto pescar subir-C<-nom momento fracassar-ass passivo-pres evidência

Às vezes, quando a gente sobe p escando com gosto. não é que a gente fracassa!

too püríkã-re. yoâ kure -ro
wa'a-gínu-wi maha,
então -ref longe um poueo-nom.lugar ir -nom.msg ser-p.rem afinal
entâo. costumo ir 1t111 pouco mais longe (afinal),

too- pi -rc ba'â
boo -sa-ma,
nii -gi'
maha.
ana-foc-ref comer potencial-pres. vist.3pl pcnsar-impl.ms afinal
pe11sa11do (lit. di::endo) que lá (os peixes) vâo comer (afinal).
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NOTAS GRAMATICAIS
1. No sexto enunciado, apareceu uma construç:'io com no'opassivo, co11S1rução impessoal e bccro. Como a palavra baa (cf. lição 40), o conjunto é
apropriado para marcar uma evidência. Pode ser traduLido por: "não é que... !",
"evidentemente". Por exemplo:
imi numiâ-re iá no'o-' beero lto111em gosta el'i<Íe11te111ente de 11111/11eres
ihá boâ-gi ', ba'â no'o-' beero! tendo fome, mio é que se come!
2. O nominalizad0r -de lugar -ró entra também na formação de todos
tipos de advérbios de maneira. A palavra dependente mc'ra cv111 acompanha
frcqüentemcntc o advérbio assim formado. Por exemplo:
ãyú estar hom
~
ãyuró (me'ra) bem. suavemente
yã 'a ró, yã'âro mal
yã'â estar mau
~
uaró mc' ra com rai\'ll
uâ estar =migado ~
ti'sâro, ti'saró (me'ra) c:om gosro
~
ti'sâ gostar
uiró mc'ra com medo
ui ter medo
~
wioró mc' ra com violência. perigosamente
wió ser perigoso ~
bisi-ro, bisiró me'ra em \'O= alia
bisi- soar
~
~
bisi-tiro (me'ra) em vo= baixa, em silêncio
~
iaró (mc'ra) de própria vontade. como quiser
iá querer
~
iatíro mc'ra sem vontade
kcó medir
~
keoró cv111 exatidão, cerro
tutuâ estar.forre ~
tutuaró me'ra comforr;a
~
tutuâtiro (me'ra) sem.força
~
sohâro, soharó me'ra rapidamente
sohâ apressar
sohâti ro, sahâtiro del'<lgar
~
•m•ya apressar-se ~
imi-yaro rapidamemc
3. O mesmo nominalizador -ró ú também muito usado com o verbo auxi liar iá querer numa construção anal itica que estudamos na lição 36 e que
podemos esquematizar da maneira seguinte:
1

VERBO-ró fÁ-suf.modal

• Com o sufixo modal presente visto -', expressa urna obrigação. Por
exemplo:
bu'c-ró iá-' rem que es111d01; de1·e111os estudar
mi,.-rc soo-ró iá-' você tem que descansar
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O leitor achará outros exemplos na lição 36. Quando expresso, o nome
que se refere à(s) pcssoa(s) que devem cumprir a obcigaçào leva sempre o sulixo -rc referencia!, como no último exemp lo.
• Com o su fixo moda l passado remoto visto -wi, indica uma necessidade
ou urna conseqüência, geralmente ligada a um impedimento ílsico. Por exemplo:
tohô weé-gi', m i,._rc pck âwi sãa-ró ia-w i por isso. rncê tem que carregar a espingarda
too-pi ch â-gi', m a ri-re u 'a-ró ia-w i chegando lá. a gente tem que
tomar banho (não há mais tigua depois)
• Com o su fixo moda l sentido-sa-', indica uma necessidade puramen te
especulativa ("eu acho que se deve... "). Por exemplo:
mi,._r e u 'a -r ó iá-sa-' acho que você tem que tomar banho

VOCA BULÁRIO
si ô
ya'yió
soô
yãá

estender numa direçüo,
dar direção a, dirigir-se
v.tr.fa::er segredo sobre
(algo). 11cio revelar
deixar
com pressão manual, a
mâo estando aberta (verbo semp re seguido p or
11111 l'erbo dependente)

suar
desmembra r (galho,
cacho....)
wi 'rí v.intr. desmembrar-se
yõâ
copular
kõrê
pica-pau; vagina
yapé
vagina
nuri-gi
pénis (pi. nuri-pagí)
yõkoá n.an.pl. estrela (sg. yõkoáw+)
a si tuú u'a
wi' r é v.tr.

EXE RC ÍCIO
Traduza:
1. O lugar onde nós tomamos banho faz redemo inho peri gosamente (o'mâ
sã ria /(rzer redemoinlto). 2. Ela escreve bem. 3. Trabalha com gosto. 4. Andavam de mãos dadas (lit. com mãos pegadas). 5. Foi pescar de própria vontade.
6. ào faça mal! 7. Pegou o terçado com raiva. 8. O que tinha trabalhado mal
falnva com medo. 9. Fale cm voz alta! 1O. rale em voz baixa! 11. Por que vocês
estudam sem vontade? 12. Coma rápido! 13. Faça-o às c laras (bahfiro 1 isii'el111e11te). 14. J\mn rrc com força! 15. Faça do gosto dela ! 16. Dirija a vara para
cá! 17. A cobra vai se di rig indo na d ireção da casa. 18. Cravo a faca na bananeira (siô bi' pc crarnr). 19. O avião dirige-se para baixo. 20. Estenda o seu braço,
abaixando-o para mim (o falante caiu no chão e pede ajuda para se levantar)!
21. o riacho da nossa roça·, havia muitos peixes dirigindo-se para cá e para lá.
1
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22. O avião dirige-se para cima. 23. Eles fazem segredo sobre o remédio deles.
24. Não estão revelando para nós o lugar onde eles irão. 25. Aquela mantém em
segredo as posses do marido (ya'yió sãa mamer em segredo). 26. Eles têm
muiros segredos. 27. Vou deixar o Pedro na casa dos cunhados dele (pc'ya-rã
c1111hados). 28. Vá me deixar na minha casa! 29. Vá deixar comida para o papagaio! 30. Carregue (no ombro) a farinha para deixá-la para nossa mãe! 31.
Carregue (na mào) a comida para deixá-la para nosso pai! 32. Este copulou
com aquela. 33. Desmembre este galho! 34. Desmembre a coxa da galinha! 35.
Os moradores daquele povoado estavam arrancando (com gancho cachos de)
pupunha. 36. A penca de bananas desmembra-se. 37. A penca de bananas
desmembrou-se (agora). 38. feche o buraco comprimindo (a abertura) com a
mão! 39. Esprema a laranja com pressão manual! 40. Comprima manualmente
para o fundo do aturá as coisas que estão em cima (siroji111do de)! 41. Ponha as
mãos aqui no chão! 42. Segure a mulher que está caindo! 43. Suei trabalhando!
44. Quando sua, tem que tomar banho.
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LIÇÃO 55
TEXTO
Pché

weé

ma'a-gi

nii-wi. Wa'i-põ'ra,

mu11a;. COl\as fazer procurnr-nom.m'g scr-p.rcm pcunda

bu'u -á,

ychô -rã wché,

tucunaré-pl pira-andira-pl pócar

Cost111110 procurar ja:cr muitas coisas. Pesco jacundás-pinrados, /uc1111arés.
pirá-a11dirús
tohá- ti -gi

nii-wi. Wcsé daha-rí

tcro,

toha etá -gi

oü-wi.

voltar-C>-110111.msg scr-p.rcm roça rcgrcssar-110111 momento voltar chcgar-nom.msg scr-p.rc111

e mito. Chego de l'O!fa a casa 1w hora do regresso (das pessoas) da roça.
- Yi'i nimo wcsé dahâ toha-a-põ,

nii, ti'ó yã'a, mahá- a'-gi

nii- wi.

cu esposa roça voltar já -p.rcc.dcd dizer pensar subir-C>-nom.msg scr-p.rcm
- Dedu:o (pelas casem de 111mulioca 110 porw, erc.) que 111i11/ta esposa já mirou, p1111so
e subo (para casa).

Maha chá, yi'i nimo-re wcrc-gi
nn-wi.
subir chegar eu csposa-rcf avisar-nom.msg scr-p.rcm
Chegando (de s11hida). m•iso 111i11ha esposa.
- Wa'i nii -á-ma.
Paâ si'a-go wa'â-ya!, oii -gi
nu-wi
koô-rc.
peixes cstar-p.rcc. vist estripar-fsg ir -imp dizer-nom.msg scr-p.rem ela -ref
- Há peixes. Vá estripá-los!. digo-lhe.
Apé tcro, yi'i paâ si'a si'ri -ri nimi-re:
às' C7CS eu estripar quercr-nom dia -rcf
Ás 1·e:es, 110 dia e111 que eu quero estripá-los:
- Mchêkã da 'rá -go'
wce -sa-mó,
nii -gi
nu-wi.
diferente trabalhar-impl.ms \'.aux. -prcs.sent dizer-nom.msg scr-p.rem
-Deve estar ocupada. penso (/ir. de1·e estar 1rahalhn11do e111 coisas d(/eremes, d(~o).
Tohô w cé-gi', yi'i basi -ta paâ si'a, mii mahá- a ' -gi
por ts:.o

cu próprio-esp estripar

nii-wi.

lc\ ar subir-C>-nom.msg scr-p.rcm

Por isso. eu (próprio) mesmo estripo-os e levo-os suhindo (para casa).
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Mii mahá eha: - Mâa, wa'i hoka-á-pi yi'i! Do'a -yá!, nü-gi

nü-wi koô-re.

levar subir chegar eia! peixes achar-p.rec eu cozinhar-imp dizcr-nom.msg scr-p.rcm cla-rcf

Chegando da suhida: - Toma. eu peguei peixes! Cozinhe-os!, digo-lhe.
(a seguir)

OTAS GRAMATICAIS
1. Como nos dois últimos textos, o leitor notará o emprego da construção analítica cm nii ser no passado remoto visto para expressar um hábito já
contraído há tempo.
2. O nominalizador de lugar -ró tem mais uma função! Ele pennite a
formação de nomes derivados no singular (objetos manufaturados, nomes abstratos, ele.), o plural formando-se com o nominalizador -s(eh)é. Por exemplo:
duhi estar se11tado duhiró hanco. cadeira duhisehé hancos. cadeiras
wit voar
würó asa
wiisehé asas
ti'ó esc11wr
kití-ti'oró rádio
kití-ti'osehé rádios (kití notícias)
duti ordenar dutiró ordem
dutisehé ordens
deró cost11mr su'tí-deroró máquina de costura
su'ti-derosehé máquinas de costura
i'miá ser alto
i'miáro altura
sêé estar de hmços ahertos
séeró braça
yoâ estar comprido
yoaró comprimento
3. A palavra mchêkã pode ser traduzida por "diferente(mente)" ou por
"separada( mente)". Por exemplo:
a 'té ba'a-sehé mehêkã i'sea-sehé oii-' esta comida é de sabor diferente
misâ wi'i-ré mchêkã wcc-á-pã 1·ocêsfi=eram a casa diferenre111e11te
yaa maká-pi-re yl'f. mchêkã nü-' 110111e11pol'Oado, eu 1fro (/ir. esto11) se1x1rado
mi'i mchêkã wa'i wehe-gt wa'â-ya! 1·ocê, 1·á pescar separado!
4. Aprenda os dois verbos dependentes importantes cta ir até. ati11gi1:
chegar (/à=e11do algo. ce11tripeto) e eha ir até. ari11gi1: chegar (/a:er algo. ce11tríji1go). Por exemplo:
boka ctá, boka chá topar
wa 'â cba ke'a cair 110 châo
doke ctá, doke chá atingir arim11do toha etá, toha chá chegar de l'Olta
i 'yâ cha e11xe1gar

VOCABULÁRIO
diô V.Ir.
bosá v.tr.

culp{//: oc11sor
reconci/io r

diâsa
ikiá

ser d{/icil
estar as.rnstado
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iht V. inir.
ihâ v.tr.
kura n.dep.
pa'a n.dcp.

queimar
queimar (algo)
grupo de
COJ!jw1to ali11'1ado de,
co/eçâo de

diakibi.
küupc'
amii piika

reto, direito
esquerda
dedo da mâo

EXERCÍCIO
Traduza:
1. Topamos com as crianças no igarapê. 2. Topamos com um trabalho
duro. 3. Atingiu n mulher atirando a pedra. 4. De manhã, não enxergo bem . S.
Chegou de volta à meia-noite. 6. Ferida, a mulher caiu no chão. 7. Assente a
menina no assento! 8. Dê-nos um rádio! 9. Traga a cama! 1O. J\ máquina de
costura é bonita. 11. Meça o comprimento desta casa! 12. Chegou por ordem do
chefe. 13. Esta asa tem uma braça de comprimento. 14. Finque o pau naquda
altura! IS. O meu relógio é bonito. 16. Esta régua é reta. 17. Querendo saber,
deve-se estudar. 18. Querendo algo, tem que trabalhar. 19. pau reto. 20. Vá
direto! 21. Vá à direita! 22. Vá à esquerda! 23. Ela está de pé reta. 24. braço
direito. 25. braço esquerda. 26. Estude direito! 27. Come direito! 28. Está sl!ntada na minha esquerda. 29. Ela escreve com a mão esquerda. 30. grupo de
trabalhadores. 31. De que grupo é este? 32. enfiada de peixes. 33. par de brincos (lit. conjunto que está pendurado). 34. conjunto de pessoas enfileiradas. 35.
Quando as minhas roupas desapareceram, culpei-te. 36. Acusnram-me por causa da briga dos embriagados. 37. Meu pai está reconc iliando os brigantes. 38.
Nós nos reconciliamos com aquela. 39. É difícil. 40. Não é di fíci l. 41. Vendo a
cobra, estive muito assustado. 42. Assustei-me. 43. Na nossa volta, o pássaro
nos assustou. 44. O fogo queima. 45,A lâmpada acende (lit. queima)? 46. Queimei-me o dedo da mão. 47. Que imei-me fazendo fogo . 48. O peixe grudou
queimnndo na panela. 49. Vamos queimar a roça!
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LIÇÃO 56
TEXTO
Ayu

-rí nimi nii-

kã -re, yami semê wãâ

-gi wa 'a-gí-

ser bom-nom dia scr-impl.cs-rcf noite paca fachcar-msg

nii-wi.

ir -nom.msg scr-p.rcm

Se o dia for bom, á noite costumo ir.fachear paca.

yi'i

ehâ tua-ro,

pa'sa

ti'ó

küu siha,

eu conforme a capaci<laclc escutar fl utuar para cá e parn lá
Co11forrne a minha capacidade. vou escutando de canoa (lit. jl11wa11do escutando) para cá e para lá,

piiá-rã, i'tiá-rã wchc-gi

dois

três

nii-wi.

matar-msg scr-p.rem

e matou duas ou três (pacas).

Tohô weé küu siha

-gi',

mari biki-mihí dokc yõó-ri daa miá-a',

assim fazer para cá e para lá-impl.ms nós

piraiba

linha de pesca

levar

Fa:e11do assim para cá e para lá, devemos levar linha de pesca (de mrio) para
piraiba (ou s11mbim)

dokc yõó

pa 'sa-ro

ia - wi.

jogar no fundo tlutuar-nom. lugar querer-p.rcm
e devemosjogá-la de canoa.

Kãrêke' uu -rí
galo

tcro, bo'rê kc'a-ri tcro, toha etá -gi

nii-wi.

cantar-nom momento amanhcccr-nom momento \Oltar chcgar-nom.msg scr-p.rem

No cantar do galo, ao a111a11'1ece1; chego de volta.

NOTAS GRAMATICAIS
1. Note as expressões:
ehâ tu 'aro conforme a (.rna) capacidade
dokc yõóri daa /i11'1a de pesca (de mrio)

2. Note, nos quarto e quinto enunciados, a construção de obrigação com
o verbo auxiliar iá querer.
3. Além da anáfora tií- aquela coisa.já 111e11cio11ada, tal coisa (cf. lição
28), a língua yc 'pâ-masa possui outro mecanismo anatOrico também muito usaTomo Ili - Método de Aprendizagem - 213

do. Forma-se com a palavra sõ'ó seguida pelo verbo nii ser ao qual se sufixa um
nominalizador na sua forma perfectiva. Por exemplo:
sõ'ó nii-'ka wi 'i aquela casa
sõ'ó nii-'kc wi 'scri aquelas casas
sõ'ó nii-'ke aquelas coisas. aquele (110111e l/(io-co111á1·el)
sõ'ó nii-'ki aquele (!tomem, mac/10)
sõ'ó nii-'ko aquela (mulhe1; fêmea)
sõ'ó nii-'ka r ã aqueles (animados)
sõ'ó nii-'kar o aquele lugm; aquela (!Vupa. objews 11u1111!fit1111·ados, etc.)
sõ'ó nii-'kaga, etc. aquele roliço, etc.
Ao contrário de tií-, anáfora que faz referência ao já mencionado na
oração anterior, a construção sõ'ó nii- é um processo anafórico que se refere ao
que foi mencionado bastante tempo atrás: é uma anáfora com uma certa distância temporal. Por exemplo:
sõ'ó nii-'kc-r c misâ wiá toha-ri? vocésjú devolveram aquelas coisas?
4. Alguns verbos dependentes importantes aparecem na lição de hoje. São:
pa'sa .flutuar (/à::endo algo): ((a::er algo) de canoa, etc.
yõo v.tr. imergi1;fa::er ir ao fimdo (cmpo pesado.fa::endo algo)
Note também :
pa 'a (cha) irjl111uar (fazendo algo)
po'o v.tr. jàzer.flutuar (fazendo algo)
yõha v.intr. imergir-se (fa::endo algo)

VO CABÚLARIO
pa'á, pa 'a ehá chegar à tona da água
eflut11ar
pa'sâ v.intr. flutuar
po'ô v.tr.
fa;er./llftllar
yõô V.Ir.
imergi1: 111e1g11l/Jar na
água (ser pesado)
tu 'â v.tr.
eswr de1ido po1;
aproximar-se de
tu'â cha
alcanç.ar o po111u: alamçara beira, e11costa1: etc.
ehâ tu'a
caber
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wãtiá
sir ó

yapá
pi'tó
wisôa
di'tf.

estar tonto (hehida, pancada... .)
parte traseira: jimdo.
atrás, hase, rio abaixo:
/1111
.fim. extremidade. ponta
per/O
cc:rtoe esquilo a1·erme/11ado
cer10 esquilo ci11ze11to

EXERCÍCIO
Traduza:
1. Queria muito aquela roupa (que vimos). 2. Eu gosto daquela. 3. Eles
trouxeram aquelas coisas. 4. Aqueles que estavam naquela casa partiram. 5.
Não levou a linha de pesca. 6 . A folha vai flutuar no lago. 7. As pessoas chegaram de canoa comendo. 8. O avião amerissou (dokê pa'a amerissar). 9. O
peixe veio morrer boiando. 1O. O peixe podre flutua. 11. A canoa de vocês bóia
em baixo do porto. 12. Ele r~ma de canoa. 13. Estou aqui remando de canoa. 14.
Faça a cuia flutuar aí mesmo! 15. Deixei (fiz flutuar) a tu& canoa no porto. 16.
Amarre a canoa na água (lit. faça-a flutuar amarrando-a)! 17. Meta na canoa a
bagagem! 18. Deixe (lit. imerja) estes paus aqui no fundo da água! 19. Deixei
imersos os terçados no fundo do lugar onde nós tomamos banho. 20. Atirei a
pedra no fundo. 21. Soltei a faca na água. 22. Fiz cair o pau na água derrubando-o. 23. Enfie na água os caibros dele (wãsó caibro)! 24. Ela caiu na água. 25.
Pulou na água. 26. O jacaré enfiou-se na água. 27. Sou detido pela porta fechada. 28. Ela vem se aproximando. 29. Ela encostou no porto. 30. Estas mandiocas cabem neste aturá. 31. A comida cabe para todas as pessoas. 32. O moço
cabe certinho na canoa. 33. A mulher capina confonne a sua capacidade. 34.
Está atrás. 35. fundo da panela. 36. popa de canoa. 37. atrás de mim . 38. fim da
ilha. 39. extremidade do braço. 40. cume da casa. 41. extremidade da canoa. 42.
No fim deste ano, eles chegarão. 43. Nós temos casa no fim da praia. 44. Está
perto. 45 . Está pertinho. 46. O meu povoado é perto do povoado deste homem.
4 7. Está tonto. 48. No caminho da roça, bati-me num galho de pau e fique i tonto

(dokê wã'a bater-se).
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LIÇÃO 57
TEXTO
- Misâ too-tá nii -kã'-ti yuhúpi?!
vocês ana-esp cstar-ass-int ainda
Vixés ainda esuio naquele lugar mesmo (s111presa)? !
Nii- ti -a-pi.
Apé siie' pã 're-pi nii -á-pi
maha.
estar-neg-p.rec. vist outro lugar banda-foc estar-p.rec. vist afinal
Ncio (estamos). Agora es1a1110s do outro lado (do rio).

Kãdi pê'aro -pi maa?
Cândido em frente dc-foc contraste
E111.fi'e11te (da casa) de Cândido?
o

-

Aa! fsâ nii -'karo

pc'e -rc
du'ú -kã'-wi.
exato nós cstar-nom. lugar.pcrf câmbio-ref abandonar-ass-p. rem
Sim! Abandonamos o lugar onde nós estávamos.

Toó pe'e -re, wcsé wcc taá basió - ti -wi.
ana câmbio-ref roça fazer ser fácil-neg-p.rem
Naquele lugm; era dijicil fa:er roça.
Tatâ-boha di'akihi nii maha-a' wa'â-wi.
caatinga somente estar subir-C> ir -p.rem
(0 rerreno) l'lli subindo só com caaringas.
mari ote-kã -re o'ô- ti -wi.
Tohô weé-ro', tii di'ta diki, apêyc noho ote -sehé
por isso ana terreno mani\a algo plantar-nom.inan.pl nós plantar-impl.cs-rcfdar-ncg-p.rcm

Por isso, aquele terreno Jl(io dava quando a gente planta\'(/ manim e outras
plantas (lit. ou alguma planta).
Tohô wcc-mí, kari-butí, yi't hikió-rc: - sii pã'rc pe'c wesê-ri wcé, nii-rã wa'â-rã~ nii-wi.
assim fazcr-fru:,t cansado cu vclha-rcf aquele lado càmbio roça -pi tàzcr csu1r-pl ir -imp di1cr-p.

Cansados de jé1:er (pla111C1r) assim, disse para minlra vellra (esposa): - //amos
fazer roças do 011/ro lado e mornr (lit. estm) (lá)!
(a segu ir)
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NOTAS GRAMATICAIS
1. A palavra bikió velha é um termo afetivo para designar a esposa.
2. O nome dependente pã 're parte onde está um sei; banda, fado é mui to usado. Por exemplo:
a 'tí pã 'rc deste lado (do rio, do caminho, .. .)
sii pã 're daquele lado
apé pã'rc, apé siie' pã'rc do outro lado
3. Certos verbos, como ãyú ser bom e basióserfácil, possível, constroemse com a palavra taa. Por°exemplo:
a'to-ré w csé wee taá basió nii-' aqui é possível fazer roça
wa 'i ba'â taa ãyu-mí peixe é bom de comer
4. Usado com nominalizadores no imperfectivo, o verbo nií ser tem o sentido de "inteiro". O verbo nominalizado pode ser opcionalmente seguido por kã'ro
no singular, maha no plural/inanimado e maharã no plural/animado. Por exemplo:
wa'i nii-'ki (kã'ro) ba'â-wi comi um peü:e inteiro
dua-rí wi'i-pi, orero-á nii-'karã (m aharã) nii-á-ma no comércio, há
surubins inteiros
5. Note o uso do verbo dependente ke'a irpara o chão. Os verboseha ir
até, atingir (centrífugo) e eta ir até, atingir (centrípeto) acompanham-no
freqüentemente. Aprenda :
biri ke'a cair para o chão
dokê ke'a atirar-se no chão
ehâ ke'a, ctâ ke'a deitar-se no chão
siô ke'a cair para frente (como quando se tropeça)
na'i ke'a cair (da noite)
wêri eha ke'a cair morto. desmaiado no chão

VOCABULÁRIO
basió

ser possível.fácil

sa'bé
así pa'a
asi sité,
asi tãré

amassar (/cr=er uma massa)
brilhar

bogó
masá
masó
mo'ó

emiur uma iuz (soi.
fogo, .. .). iluminar
estragai; fazer apodrecer
v.intr. crescer
v. tr. fazer crescei; criar
v.tr.
virar de barco.

mu'rí
pe:ê
tatâ-boha
mosâ
iroyá

emborcar (pala11ra
geralmente seguida por
um verbo dependente)
estar i11clinado, ahaixado
v.Lr. quebrar (coisa
comprida) com a mão
caati11ga
n.n-cont. 11r11cu
n.n-cont. caraj11ru (planta
tinturial)
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EXERCÍCIO
Traduza:
1. Esposa, vá arrancar mandiocas! 2. Pedro mora (lit. está) do outro lado.
3. O barulho vinha daquele lado do rio. 4. O estudo dela é fácil. 5. É fácil de
fazer. 6. É difícil de fa/er. 7. Não me é possível trabalhar. 8. Ela não pode vir. 9.
Paca é bom de comer. 1O. Comi uma banana inteira. 11. Dê-nos um pão in1eiro!
12. Quero morar numa casa inteira. 13. Cozinhe a paca inteira! 14. Dizem que
os moradores daquele povo\jdo morreram inteiramente. 15. Quero esta ilha inteira. 16. Amassam o barro. 17. Mamãe está fazendo uma massa do peixe. 18.
Amasse manualmente a tuyuca! 19. Amasse o barro pisando nele! 20. A panela
brilha. 21. O sol ilumina este mundo (imikoho mundo). 22. O fogo emite uma
luz. 23. No ano passado, Pedro estragou muitos peixes. 24. Veste a roupa até o
desgaste. 25. O menino está crescendo. 26. A pessoa que caiu desmaiada recuperou a consciência (masá wa'a recuperar a saúde, a co11sciê11cia, ressuscitar). 27. Recuperou a saúde cm relação à sua doença. 28. A onça que eles
mataram no tiro ressuscitou h<1 pouco tempo. 29. Crio esta menina. 30. Dorn1indo, às vezes, costumo estar deitado de bruços (mo'o kãhí estar deitado de
bruços). 31. O pote de caxiri dela virou de borco para o chão. 32. Vamos deixar
de borco no chão aí mesmo a canoa! 33. Passe inclinado neste pau caído! 34.
folha de carajuru. 35. Quebre o pau! 36. Estamos tirando (lit. quebrando)
manivas. 37. Era um caminho feito quebrando galhos.
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IÇÃO 58
TEXTO
isâ tohô weé-'karã,

tií pã'rc pc'c
pê'â
ke'a, nii -á-pi.
nós assim fozer-norn.pl.pe rfana lado câmbio atravessar fixar-se cstar-p. rec.vist

Feito assim (lit. nós que fl=emos assim) . .fixamo-nos (atra1 essa11do) do outro
lado e estamos (lá).
1

Tiic' pc'e

maa,

di'ta-ákã nii

kure -a-pi.

lugar rdl:rido contraste terra-dim estar um pouco-p.rec. vist

Para aquele lado. /Já pelo 111e11os 11111 pouco de terra (boa).
Wi'i maháro-akã-ta wcsê-ri wcc mahá- a'-ro

nii

kure -a-pi.

casa acima -dim-esp roça-pi foLcr subir-C>-nom.lugar estar um pouco-p.rec. vist
Dá pelo menos para.fazer roças .whindo pertinho mesmo da casa (lit. subindo

pertinho mesmo da casa. o lugar de ir s11bi11do fa=endo roças está um pouco).
Too-ré, diki

ayu

yã'ku

-ro

pi'ri -á-pi.

:ma-rer maniva bom um pouco mais-nom.lugar brotar-p.rcc.' ist
Lá, a ma11i1•a cresce um pouco melho1:

Ohô kê'ra, tohô nii-kã,

apê -yc ote-sché ãyu pürí-ro nuhu -á-pi.

banana wmbém assim ser-impl.cs outro·rl

rlantas

bom muito·nom crcsccr-r.rec

As ha11t11ws também e outras plantas crescem muito hem.
Diki

kií

ãyuró

si'ti -á-pi.

maniva mandioca bem produLir-p.rcc. vist

A 111a11Íl'a produ:: he111 mandioca.
Tohô wcé-rã ', ãhíi ba'â, po'ká si 'rí, yuki diká ba 'â, wcc
por isso

beijus comer farinha beber

frutas

kure -á-pi.

comer làzcr um pouco-p.rcc.vist

Por isso. estamos co111e11do beij11s. to111a11do chibé e co111e11d0Jh1tas, assim vivemos pelo 111e11os (lit. esta1110sJà=e11do pelo menos 11111 pouco).
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NOTAS GRAMATICAIS
l. Aprenda as expressões:
no'ó kã'a tero...? em que época ... ?
a 'tó kã'a tcro atualmeme
sõ'ó nii'ka tcro naquela época
no'ó kã'a tcro yoa-kiL? qua1110 tempo ... ?
no'ó kã'ro yoa-ró...? a que di.wância ... ?
2. A palavra ma'má novo (.çer 11(/o-vivo): novato (a11i111ado) é seguida
pelo nome de referência. Por exemplo:
ma'má wi'i casa nova
ma'má wi'seri casas novas
ma'ma-ró 11111 lugar novo, 111110 roupa nova, etc.
ma'ma-gí- 11ova10
ma'ma-gó 1101·aw
ma'ma-rã nova1os
No entanto, a palavra wi'má v.inlT. es10r novo. de pouca idade (ser vivo:
planta, animal, '10111e111) é um verbo que entra em construção di ferente. Por exemplo:
yi'i- nimo wi'ma-mó yuhíipi minha esposa ainda está nova
wi'ma-gí- 111e11i110, animal novo (111aclio)
wi'ma-gó menina, animal novo (fêmea)
wi'ma-rã meninos, animais novos

VOCABULÁRIO
pi'rí
si'ti
nió
weré

ye'síi
ni'ka

browr (vegetal}
prod1ôr 111hérculos
v.tr. esconder
limpar (1•ísceras) compressão dos dedos, descascar
(cipó. e1c.)
v.intr. responder opondo resistência
v.dcp. começar a (fá=er algo)

durante 11111i10 tempo.
de111oradame111e
yoâtikã em pouco tempo. em
breve
n.n-cont. sangue, resina.
dii
látex
di' pôsõ bicho-de-pé
mihâ
jacundá
cigarra
da ri
yoakã

EXERCÍCIO
Traduza:
1. Em que época você viria novamente aqui? 2. Atualmente, os rios têm
poucos peixes. 3. Naquela época, plantava-se muito. 4. Quando eles começa-
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rama estudar? 5. Quanto tempo ficará? 6. Quanto tempo nós estamos aqui? 7.
Em que época você costuma ir de pescaria (coletiva prolongada)? 8. A que
distância está o teu povoado? 9. A que distância fica Iauaretê? l O. Em que
tempo os peixes tàzem piracema (türi fa~er pirace111a)? 11. Não vin.~i aqui
durante muito tempo. 12. Há tempo que não venho visitar (lit. ver) vocês. 13.
Você faz os trabalhos demorado. 14. Os que foram à roça já regressaram sem
ter demorado (lit. cm breve mesmo). 15. A maniva está brotando. 16. Na roça
nova, vêm brotando muitas tiriricas (wisó tiririca). 17. Gem1inou. 18. Chegamos a uma casa nova. 19. Roubei uma roupa nova. 20. São novatos. 21. Aqueles são moradores (lit. pessoas que estão) novos daqui. 22. As minhas roças são
ainda novas. 23. São pessoas recém-chegadas. 24. As plantas são novas. 25.
roça nova. 26. Pedro ainda está novo. 27. A maniva dá tubérculos grandes. 28.
Pedro é o que começou a brigar. 29. Comece a fazer a casa amanhã! 30. Quando
ela começava a comer, cheguei. 31. Ou' i dizer que esconderam a filha dele
dentro da casa. 32. Ela esconde o local da ferida que se fez dançando. 33. Não
nos esconda o que nosso pai falou! 34. Limpe os intestinos! 35. Descasque o
caniço! 36. Quando o pai dá conselhos, este menino responde impertinentemente. 37. Quando Pedro me ralhou, contra-ataquei. 38. É meu filho (lit. meu
sangue). 39. resina de árvore. 40. seringueira. 41. scringueiros. 42. linha de
pesca (lit. fio de látex).
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LIÇÃO 59
TEXTO
Kãri-- rc, pckâ-pehe-ri pose yeé , ba 'pâritise pehe -ri-ta miá-a '-a-pi.
ontcm-rcf

cartucho -pi encher

quatro

carlllcho-pl-esp

levar -p.rcc. vist

Ontem, carreguei cartuchos e levei preciso111e11te quatro.
A'to siró sibâ-gi wa'a-á-pi.° Too-pí--re, i'tiá-rã yese -á nu'kú-'karã
aqui abaixo andar-msg ir -p.rcc.vist ana-foc-rcf

três

nii-á-ma,

porco-pi de pé-nom.pl.perf ser-p.rcc.

Fui andar (de canoa) rio abaixo daqui. lá. estavam erguidos três porcos,

niki--ro diakihi. Naâ mahá- a'-kã

i 'yâ, siró

pe'e

biri--a',

ilha frente eles subir-C>-impl.cs ver aba ixo câmbio descer-C>
em frente á ilha. Vendo eles subirem (para o mato), jilÍ descendo rio abaixo.
(encostei.)

ka'mó ta'a maha-a', ni'ki pekâ yee-a-pi.
cercar s ubir-C> um
atirar -p.rec.vist
cerquei-os subindo (para o mato) e atirei num (deles).

Weri -kã i'yâ, kii-re mií bu'a-ti, kii siti-sehé -pa-ga-re yehê kõ'a,
mon-cr-irnpl.cs ver

cle-ref trazer descer

ele mau cheiro -pi -rrol -rcf cortar jogar

Vendo-o morrei; trouxe-o para a beira. extraí-lhe (lit.joguei cortando) as glândulas de mau cheiro

apê -rã-re siru tuú maha-a'-a-pi ·

taha.

ourro-pl-ref ir atrás subir-C>-p.rec.vist de novo
e subi novamente atrás dos outros:
Tohô wec mahá-a', mahâmi bu'a- ti - mi -gi',
assim fazer subir -C>

virar

mcha - ró -pi -ta eha -á-si.

dcsccr-C'<-fius1-i111pl.111s mcsmo-lugar-foe-csp chegar-p.rcc.sent

Suhindo assim, tentando vir de volw para a beira, cheguei
(lugar que tinha alcançado na subida atrás dos outros porcos).

110

Bu'á -ti

wa'a -a-pi.

si'ri - mi-gi'

wee -á-pi. Mchô wisió ni'ka

mesmo lugar

dcsccr-C< qucrer-fiust-impl.ms v.aux.-p.rcc ao invés errar ficar ingrcssivo-p.rcc

fawva querendo descer e111 vão {para a heira) mas. ao invés, fiquei p erdido.
(a seguir)
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NOTAS GRAMATICA IS
1. A palavra mchá tem dois sentidos. Pode significar "usado, velho

(inanimado)". Por exemplo:
mehá wi'i
casa 1·e/ha
mchá wi'seri
casas 1·ellws
mcha-ró
lugar l'e/110. roupa velha, ...
roliço 1·e/ho, etc.
meha-gá, etc.
Pode também significar "o mesmo, como antes (animado ou inanimado)"
quando seguida pelo sufixÔ -ta especificador. Por exemplo:
mehá wi'i-ta
a mesma casa
meha-tá
as mesmas coisas
meha-gi-ta
o mesmo (animado. msg)
mcha-gó-ta
a mesma (animada. j!sg)
meha-rã-ta
os mesmos (animados)
mcha-ró-ta
o mesmo lugw; a mesma ro11pa ....
meha-gá-ta, etc. o mesmo mlir;o. etc.
2. A palavra mchô é muito usada. Indica que uma situação efetua-se de
urna maneira cm vez de se eferuar de outra maneira. Podemos traduzi-la por: "ao
invés", "antes", "cm vez de fazer de outra maneira", "de preferência". Por exemplo:
ni'kaá-rc, mehô wa'i tãâ ba'a-rã! hoje. vamos de preferência comer
peixes assados nas cili=as.1
wesé wa'â-ti-rã'-ta, mchô wa'i wche-rã wa 'â-rã! vamos pescar em
ve.: de ir para a roça!
si'ri-tí-kã'-ya, mehô ba'â-ya! coma em ve.: de heher.1
ba'a-sché nii-mi-a-pi, mchô yi'i ba 'â-ti-a-pi havia comida mas eu. ao
im·és. nâo a comi

VOCABULÁRIO
tohâ

uhu
tu(J wc'o

esgowr-se
desgaswr-se
ahrir a passagem apar-

ta11do
extrair empurrando. despir
tuu koé
/a\'(/r com /i'icção 1111111 s11/X>rte. apagar com hormc/1a
surê v.tr. arrebe11tw; despedaçw:
desm a111eIa r
tuu wcé

su ru v.intr. arrebemw: de.\peclc1çar-se
di'i bihi,
ser gordo
di'i piha
rli 'í marí
\'PI' mogm
dcsu v.dep. (/'a:::er algo) co11sta11te111e11te

miya v.dcp. (/a.:er algo) depressa
iki n.n-cont. inajâ
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EXERCÍCIO
Tradu/a:
1. Eum povoado velho. 2. São povoados velhos. 3. São coisas velhas. 4.
A roupa é usada. 5. Comprei um motor usado. 6. O nosso fururo professor é o
mesmo. 7. Acontece o mesmo aqui. 8. A comida é sempre a mesma. 9. Vamos
romar caxiri no mesmo lugar! 1O. Eles querem a mesma casa. 11. O meu trabalho é o mesmo. 12. 1 ste quer a mesma (mulher). 13. Nós recebemos roupas
velhas. 14. A rede ve lha rasgou. 15. Aquele faz a mesma coisa. 16. Não batas
em rua esposa. ao in\·és. faz carinho (a ela)! 17. Aquele, ao invés de usar roupa,
está rasgando-a (sãyâ usar) ! 18. Iloje, ao invés, vamos derrnbar roça! 19. Ao
invés, asse o peixe! 20. Ao invés, dê-nos de beber manicuera engrossada (pê'ê
engrossar). 21. A farinha está se esgotando. 22. A comida esgotou-se. 23. Ficou sem pessoal (lit. esgotou-se de pessoas). 24. Não para de pedir (lit. pedindo, não se esgota). 25. Não param de chorar. 26. Aquela gorda não pára de
comer. 27. t\ minha canoa desgastou-se na laje. 28. Por eu me balançar demais,
a corda da minha rede arrebentou desgastando-se (püú ni'mo daa corda da
rede). 29. O bêbado, quando caiu, arranhou-se (lit.desgastou-se enfiando-se)
muito. 30. Apague bem com borracha o que você escreveu (diiro borracha)!
31. Dispa a roupa para tomarmos banho! 32. Tire o peixe do anzol! 33. Vamos
passar entre as manivas apartando-as (wa'tero entre)! 34. A parte amarrada
está arrebentando. 35. Ele arrebenta a corda da minha rede! 36. O cipó arrebenta-se por deterioração. 37. Desmantele a coxa do veado cortando-a! 38. Arrebente o cipó mordendo-o com os dentes! 39. O cachorro é gordo. 40. O cachorro é magro. 41. Trabalhe rapidamente! 42. Faça depressa a casa! 43. Comeu
rapidamente o peixe. 44. Estuda com constância. 45. Faça-o continuamente!
46. fruta do inajá. 47. palmeira inajá.
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LIÇÃO 60
TEXTO
Toó

neê

basió- ti-a-pi! Oiaki hi a'tiro wa 'â, meha-ró

pe'e -tn tohá-ti-'ki

nii-á-pi.

ana absoluUJmcnte 13'.:il - ncg-p.1\.'C direto assim ir mesmo-lugar cfünb10-csp vollar-nom.pc11"ser-p.n.'C

Aquele lugar era "enrolado" mesmo! 7i11ha ido msim direto (o .falante 111os1ra com a
mão) e l'Olrado para o 111es1110 lugar!

Wisí -'kã-a'-mi-gi',
tii kurá-rc boka-á-si.
Toó ni'ki pckâ ycc- mi -a-pi.
perder- C> -frus1-i111pl.111s ana grupo-rcf achar-p.rcc.scnt ana um <Jlirar -frusl-p.rcc.vist
Indo perdido. cncon/rei aquela manllda (de porcos). Lá. ar irei 1111111 (deles) sem resultado.

A'to

nohó pckâ yee

esta parte como

atirar

õ'o

-kã '-a-si,

biti-ró

waro.

fazer aderir-ass-p.rc..'C.senc duro-nom.lugar verdadeiro

Atirei s11pe1:ficial111ente nesw parte (do corpo. o falante mostra com a mão).
precisamente na parte dura.
Yuki-gi me'rn paâ si'ri

pau

kuyn, wee-

k~ -tn, wã' kâ ni'ka, omâ-'kã-a' wa'a -a-mi.

com bater quereratrnpalhndo frw:r-impl.cs-csp levantar-se correr- C> iny,rcssivo-p.rcc.vist

Enquanto estava ocupado atrapalhado em querer bater 11ele com 11111 pau. (o
porco) lemntou-se e foi correndo.
Ki+-re wêhc- ti -á-si.

Tohô weé,

bu'á- ti - mi -a-pi

taha,

cle-rcf matar-ncg-p.rcc.scnt assim fazer dcsccr-C<-frust-p.rec.vist de novo

Não o matei. Feito assim. l'i11'1a novamente descendo mas.
toó, akôro pahi-ró pchâ ni'ka -a-pi.
ana chuva muito cair comcçar-p.rcc. visl
ali. começou a c/1m·er muito.
Sõ'ó nii-'ka tcro pehâ'karo
-roho kã 'ro pcha-á-pi.
aquela Vêl
cair-nom.lugar.perf-aum igual cair-p.rec.vist
Choveu forte cu1110 aquela 1•ez (lit. choveu igual a grande c/1u1 ·11 daquele tempo).
Yamika'-pi
boka -á-pi
maha, yi'i mahá- a' - 'karo
-re.
tarde -foc cncontrar-p.rcc. vist afinal cu subir-C>-nom.lugar.pcrf-ref
No }7111 do dia, e11co11treijl11al111e11te o lornl onde eu havia subido (o caminho).
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Bu 'a

etá, yukisi-rc ako-besá, mihâ sãha, bikâ-sero miô wcbe pa'sa-kã'-a-pi.

descer chegar canoa-rcf tirar água trepar entrar 1ru1 submergir pescar flutuar-ass-p.rcc. v1s1
Cltega11do à beira. tirei água da canoa. entrei nela e.fiquei pescando ituí de111orada111eme.

(a seguir)

NOTAS GRAMATICAIS
1. Note a expressão verbal miô wehe pescar com o a11=ol nofimdo do rio.
2. Aprenda os verbQS dependentes seguintes:
ma ri estar s111preso (com wn .fh::e11. (fazer algo) admirado
yã 'a experi111e11tm: tentar (11111 fa::er)
yõ'o mostrm: e11si11ar (11111 fa::er)
yoko'a! puxa .1 (marca da s111yJresa)
baha ke'a rodear (algo. fcr::e11do algo)

VOCABULÁRIO
ako-besá tirar água (da canoa)
pe'ó \'.tr. passar em (p11ça11gas,
doença, .. .}. contagiar
pe'rí v.intr.estar em comato com, estar contagiado. tocar
bi'sá
estar aperwdo, prensado
fiecIwr-se. esta11car-se
bl. 'ta·

desu v.intr.

pesem; caçar para se
sustentar
na'i-ro
a espaços m11i10 próximos: ju1110, rapida111e11te, Jreqiien re111e11 te
bará n.n-cont. puçangas

EXERCÍCIO
Traduza:
1. Não é que o Pedro, surpreendendo-se com a esposa, foi pescar! 2. O
moço surpreendeu-se quando tonº1ou caxiri. 3. Este surpreendeu-se gostando
daquela. 4. Nós nos surpreendemos agarrando mulheres. 5. Aqueles
surpreenderam-se vestindo roupas novas. 6. Experimente faler a casa! 7. Provç
a comida! 8. O doente tenta ver. 9. o escuro, ela apalpa com os pés (lit. tenta
pisar). 1O. Tenta trepar no açaizeiro. 11. Este experimentou tocar a "mulher
branca". 12. Experimente a roupa! 13. Quem te ensinou a falar? 14. Ela me
mostrou como dançar. 15. Mostre-me como costurar! 16. Puxa, como ele
trabalha! 17. Puxa, ele matou muitos peixes! 18. Que lugar bom! 19. Puxa,
como aquela é atraente (iâriti ser atraente). 20. Puxa, como estas coisas
deterioram-se rápido! 21. As crianças rodeiam o exterior da casa brincando
(sumúkaha exterior). 22. A onça rodeou a roça puxando o porco. 23. Eu passei
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terra na roupa daquele. 24. Minha namorada me transmitiu a gripe; por isso,
estou doente. 25. Ele passou em você puçangas. 26. Fui contagiado pela gripe.
27. Foi pego pela catapora (kãrêkê'-po'osebé catapora). 28. A mulher foi
atingida por puçangas. 29. O saco toca o chão. 30. As sujeiras te mancharam
(lit. te tocaram). 3 l. Pedro possui puçangas. 32. puçangas para paca. 33. A
roupa está apertada em você. 34. Eu fiquei prensado na porta. 35. Mãe. acho
que você não vai, a canoa está lotada (lit. apertada). 36. No igarapezinho, a
passagem de água entupiu. 37. O sangue estancou na h1a ferida. 38. São os
lugares onde meu avô tinra o alimento deles. 39. O filho dele pesca
constantemente. 40. As manivas estão plantadas juntas. 4 l. Reme rapidamente!
42. O nosso professor dá conselhos freqüentemente.
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LIÇÃO 61
TEXTO
Tohô weé, yamârã ... yebô-rã
ba'pâritirã webe-á-pi.
assim fazer que seres? pirá-andirás quatro matar-p.rec.vist
Fa~endo assim, matei... , vejamos ... ,ah!, quatro pirá-andirás.

.

Na'i ke'a-kã i 'yâ, wa'mi-'ti-a-pi. Wa 'mi-'ti, scmê ni'ki duhi -'ki
nn-a-mi.
anoi1eccr-impl.cs ver subir -C<-p.rec subir -C< paca uma semado-nom.perf scr-p.rec

Vendo anoitecer, vim subindo (de canoa). Subindo, havia uma paca (sentada).
Kii-re pekâ ycc-a-pi.
Mahá-a', kii-rc wehê bu'a -ti,
ela-ref
atirar -p.rec. vist subir-C> ela-ref arrastar descer-C<
Atirei nela. Subi (da beira até a paca), arrastei-a até a beira,
yukisi-pi mii
saa,
wa 'mi- 'ti -a-pi
taha.
canoa-foc tirar pôr dentro subir -C<-p.rec. vist de novo
coloquei-a na canoa e subi (o rio) novamente.
Toó bu'i -re maha, sa'â -ri niki wa'i waa mi'i- 'ti -a-pi.
ana acima-ref afinal raiz aérea-pi um/um peixe fachear subir-C<-p.rec
Acima daquele lugar, entéío vim facheando peixes em cada raiz aérea.
Tee-ré, wehé mi'i- 'ti-a-pi, bo'tcâ, bu' u -á, bi'i -á, ya'kâ-pamo-a.
ana-ref matar subir-C<-p.rec aracus tucunaré-pl piranha-pi
bodó
-pi
Nessas (raí~es), vim subindo matando aracus, tucwwrés, piranhas e bodós.
Wãâ tu'a cha, tohá-ti, a'ti- 'ti-a-pi. Yami deko tliporo

fachcar acabar

voliar-C< vir-C<-p.rec noite meio

ante~

daha -á-pi, yaá

wi'i-pi -re.

rcgrcssar-p.rec minha casa-foc-rcf

Terminado defachear, vim embora de volta. Cheguei (reg ressei) à minha casa
antes da meia-noite.
Yi'i nimo-re wã 'ko-gi wa'â, pibi bu 'a-ti,
eu esposa-ref acordar-msg ir chamar descer-C<
Fui acordar minha esposa, chamei-a para a beira,
isâ niki yi'i boká- 'karã -re wi 'i-pi
durê
maha- a'-a-pi.
nós um/um eu achar-nom.pl.perf-ref casa-foc transportar subir-C>-p.rec
e cada um de nós transportou para casa os (animais) que eu tinha achado.
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Bo'rê ke'a-kã,

pa'i-ré yesê, tohô nii-k ã,

sem ê duâ wapa ta'a-a-pi.

amanhecer -impl.cs padre-ref porco assim ser-impl.cs paca vender

ganhar -p.rec

Ao amanhecer, ganhei (algo) vendendo porco e paca ao padre.
Yi'i duú 'ke
-re, wi'i-pí bu'a etá, yfi bikió-re wia -á-pi.
eu comprar-nom.inan.pl.perf-ref casa-foc descer chegar eu velha-ref entregar -p.rec
Chegando a casa, entreguei as minhas compras à minha velha.

Bikió püOro
e'kati • -á-mo.
velha muito estar contente-p.rec.vist
A velha ficou muito contente.

NOTAS GRAMATICAIS
1. A palavra dependente niki um por um, cada segue sempre um nome
no plural com o qual ela está tonalmente incorporada. Por exemplo:
imf.koho-ri niki cada dia, todos os dias
naâ niki cada um deles
imi-á niki cada homem
koô ti'ó-'ke niki werê-mo ela conta tudo o que ela ouviu (lit. as coisas
ouvidas, uma por uma)
2. O nome di 'pihí significa "faca" ou "terçado". Para diferenciar os dois
sentidos, podemos utilizar as expressões seguintes:
di 'pihí m aki faca
yoarí pihi terçado

VOCABULÁRIO
wapá ta'a
mu'yú
kã 'rí
mu'sl
yu'ú
yu'â

ganhar (com trabalho)
envelhecer
descascar com os dentes
agir com acerto: acertar,
ser hábil, marupiara
estar de pescoço espichado
estar de cabeça verticalmente levantada

yobá
ise bití
ise mirí
pi'tó
komêga
tSO

musurí
ni'kô

amolai; afiar
estar espesso, grosso
estar fino
foz, boca de rio
machado de ferro (pi.
komepagá)
pus
raiz
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EXERCÍCIO
Traduza:
1. Cada mulher recebeu roupas. 2. Ela costuma chorar todas as noites. 3.
Não se deve bater na esposa todos os dias. 4. (Você) terá toda a farinha que
você quer. 5. Neste povoado, há dois gato em cada casa. 6. Dê aquelas coisas a
cada um deles! 7. As roupas são para cada um de nós. 8. E la tem o que tenho . 9.
Você o ganhou fazendo o quê? 1O. Ganhei-o trabalhando. 11. Ganhei-o vendendo farinha. 12. Ganhei uma 'faca. 13. Esta envelhece depressa. 14. Aquela está
envelhecendo. 15. Minha mãe envelheceu. 16. As pessoas daquele povoado
estão descascando com os dentes o cu nu ri (wapi cunuri). l 7 . Descasque com
os dentes a bananal 18. Eu tenho êxito na pescaria. 19. Meus cães são hábeis
demais na caça. 20. Tomou-se marupiara. 21. Eles são bom de tiro. 22. Acertou
o trabalho. 23. A cutia atravessa (o rio) de cabeça levantada. 24. Fomos espiar
(lit. ver) de pescoço espichaqo as moças deitadas. 25. Estão deitados de costas
(yu'ú küya estar deitado de costas). 26. Cheirando o fedor, rejeitou de repente
a cabeça (para trás). 27. A mulher está deitada de costas na rede. 28. Estão
amolando os terçados. 29. A faca já está amolada. 30. O machado ainda não foi
amolado. 31. O machado é cego (lit. não amolado). 32. A canoa é grossa. 33.
remo grosso. 34. remo fi no. 35. A ferida supura (lit. tem pus). 36. raiz de cu nu ri.
37. boca de rio. 38. O Tiquié desemboca (lit. tem boca) no Uaupés.
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LIÇÃO 62
TEXTO
yii -sehé.

Yaa maká bu'i -pi-re, Netê>-ra maharo isa yeé di'tâ nii-wi,

meu povoado acima-foc-ref lagarta-lago acima nós de terra estar-p.rem.vist prcto-nom.inan.pl

Acima do meu povoado, acima (pela terra) do Lago-das-lagartas estão as
nossas terras pretas.
Too-ré, otc -sehé ãyuró nubu -wt.
ana-rcf plantar-nom

Diki paka-sehé

kií

si'ti -wi.

bem cresccr-p.rcm maniva grande-nom mandioca produzir-p.rcm

Lá, as plantas crescem bem. A maniva produ::. tubérculos grandes.

Wcsê-ri wee-rí

niki tohô -ta

bahutí

maha-a '

wa'a

-wi.

roça -pi fazer-nom mata assim-esp desaparecer subir-C> ingressivo-p.rem

A maw de fazer roças vai assim mesmo s11bindo até sumir.

Mahâ-ro-pi
maa, niki yuki dayá nii-wi.
centro -foc contraste mata pau fino ser-p.rem
Lá no centro (da mata), a mata é de paus finos.
Mari, tii nikí-re, ãyuró i 'yâ
wee
no'o -wi.
nós ana mata-ref bem ver completamente impessoal-p.rem
Naquela mata, vê-se bem ao longe (em roda a extensão).
Tohô wcé-rã', apê-rã noho ãyu pürí -ro bahuyoá-wã.
por isso
seres vivos bom muito-nom ser visível-p.rem
Por isso, os seres vivos são m11ito bem visíveis.
Too-ré, maâ -ri pürikã

diâsa nii-wi.

Apé tero-ta

boká

no'o

-wi.

ana-ref igarapé-pl no entanto difícil ser-p.rem às vezes-esp encontrar impessoal-p.rem

lâ, os igarapés, contrariamellte a outros lugares, são difíceis (de encomrar).
Só às vezes que se encontram.

Makâ wce -kã
m aa, too püríkã ãyu- mí -wi.
povoado fazer-impl.cs contraste ana no entanto bom-frust-p.rem
Ali sim era bom de fazer um povoado.
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NOTAS GRAMATICAIS
1. O texto de hoje está todo no passado remoto visto. Como se refere à
descrição e às propriedades inerentes de um terreno bem conhecido, traduzimolo por formas presentes.
2. Note as expressões:
apêr ã noho animais desconhecidos ou pouco conhecidos
apêye noho algo, alguma coisa (estranha ou não)
3. O sufixo-ra lago d~ aparece principalmente nos topônimos. Por exemplo:
Lago-da-Traíra
Doê-ra
Netô-r a Lago-da-Lagarta

VOCABULÁRIO
dayâ estar minúsculo, pequeno
ã'kú estar resistente, resistir, não estar
frouxo (com sufixos negativos)
y uré oscilar de um lado para outro
tõó v.tr. não conseguir terminar
(alimento, bebida)
si'â esrar grudado, encalhado
a'mé si'a grudar-se, ligar-se
weti pôr-se em liberdade, escapar,
soltar-se, livrar-se
sc'sâ ajustar-se em, encaixar-se em

y ufi-k oe
mara
k o'ro

imisa(ha)
kasá

esperar
n.dep.n-cont. migalhas,
restos, partícula, faísca
n.dep. em forma côncava
( espatas, etc.)
pari (certa armadilha de
pesca) (pl. imisahapawa)
certo tipo de armadilha
de pesca (sg. kasawf. /pl.
kasapawi)

EXERCÍCIO
Traduza:
1. Estes peixes são de variedades desconhecidas. 2. Deixaram alguma
coisa estranha na tua casa. 3. Dizem que o morador desta casa não tem muitas
coisas. 4. Traga algo! 5. A gente de lá é miúda. 6. O açaizeiro é pequeno. 7. O
cipó é de espessura fina. 8. pedra pequena. 9. O toco está resistindo. 10. O
porco, quando eu o puxava, resistiu. 11. Aquele, quando nós o mandamos
trabalhar, mostra resistência. 12. A canoa oscila. J3. pau que oscila. 14. O rapaz,
sovinando o peixe, meneou (negativamente) a cabeça. 15. Espere! 16. Espereme! 17. Estamos esperando nossa mãe que foi à roça. 18. Vocês não conseguem
terminar o vinho de pupunha? 19. Ajude-me a comer, que não consigo terminar!
20. O guloso nunca deixa nada (no prato). 21. O aturá não consegue comportar
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as mandiocas. 22. A casca deste pau é (bem) grudada (ao tronco). 23. A canoa
encalhou (lit. foi ao chão grudada) na praia. 24. O papel colou (lit. aderiu
grudado) no outro. 25. O cachorro grudou-se (na cadela, para copular). 26.
Aquele (menino) se liga com aqueles. 27. O cachorro, quando eu o agarrei,
soltou-se. 28. O peixe escapou. 29. A menina escapou dando pisões. 30. Meu
corpo ajusta-se na roupa. 31. A fumaça abrange a (totalidade da) casa. 32. As
notícias sobre você difundiram-se (lit. encaixaram-se) aqui. 33. A comida é
suficiente para eles (lit. ajusta-se neles)? 34. Distribua (ajusta distribuindo)
estas bananas para todas as crianças! 35. migalhas de peixe. 36. partícula de
terra. 37. fragmentos de beiju. 38. faísca de fogo. 39. curuatá (espata) de açaí.
40. bráctea de bananeira. 41. colher.
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LIÇÃO 63
TEXTO
Yi'i
oeê
ma 'miá
-gi nii-k ã,
bu'ê wiha-rã',
eu pela primeira vez tornar-se moço-nom ser-impl.cs estudar sair-impl.ms
No tempo em que e11 esta1•a começando a me tomar moço, na saída dos eswdos,

.

Biki- ya -pi
sihâ -rã ehâ -wi.
Castanha-riacho-foc passear-pi chcgar-p.rem.vist
fomos passear 110 lgarapé-Castanlw.
Tii ma:í-pi -re, wa'i paha-rã nIT-wã. Too-ré, Bipô-ra wamê-ti-ri maka nii-wi.
ana riacho-foc·ref peixe muito~ estar-p.rcm ana-rcf trovão-lago ter nome -nom povoado ser-p.rcm
Naq uele igarapé, há muitos peixes. Lá, há 11111 povoado de no111e l.Ago-de-Trovão.

Tii maká maha-ro, irigi pahi-kihi

nii-wi,

O'ô-ri-gi

wamê-ti-kihi.

ana povoado acima serra grande-nom.fret ser-p.rem tlor-pl-fret ter nome-nom.fret
Subindo (por terra) daquele povoado, há 11111a grande serra, chamada Serra-das-Flores.

Tohô wcé-ro', toó sihâ taa ãyu butia'-wi. Too-kãhá-rã tii irt bu'i -pi wesê-ri-ti-wã.
por isso
ana passear
bom muito -p.rcm ana- de -pi ana scrrJ cm cima-foc roça-pl-ter-p.rcm
Por isso, aquele lugar é muito bom de passeio. Os m oradores de lá têm roças
em cima daquela serra.

Tohô weé-ro', tii iri ãyu-rí
wa 'te
nü-wi.
por isso ana serra bom-nom descampado ser-p.rem
Por isso, aquela serra é bem descampada (lit. é um descampado bonito).

Tigi-pi -re, ni'kâ nimi pose
sihâ
miha -rã wa'â-wi.
ana-foc-ref um dia conteúdo passear costumar-pi ir -p.rem
Naquela serra, a gente costumava ir passear durante

11111 dia.

Tigi: bu'i -pi -re, ãyuró bahu -wi:. hi-ri dc'ró ba hu-sehé bahú -ro'
bahu -wt.
ana cm cima·foc-ref bem aparecer-p.rem serra-pi qualquer aparência aparccer-impl.ms apareccr-p.rcm

Em cima daquela serra, há uma viseio linda. Aparecem (aparecendo) ser ras de
todas as aparências.
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Mari i'yâ- o' -kã,
Posâ nu mi -a wesé o'a -sehé
o'me,
nós ver-prop-impl.cs makus mulher-pi roça varrer-nom.inan.pl fumaça
Quando a geme avista, sobef11111aça (dos fogos) de limpeza de roça das mulheres makus,

Aí-Nü-rã numi -a wcsé o'a -sehé o'me,
makuna-pl mulher-pi roça varrer-nom fumaça
das 11111/heres 111ak1mas
Nimá - Di 'a -rã numi -a wesé o'a -sehé o' me wã' ká-a'-wi.
veneno-essência-pi mulher-pi roça varrer-nom fumaça subir -p.rem
e das mulheres "essê11cia-de-ve11eno" (nome de um grupo).

NOTAS GRAMATICAIS
1. O sufixo-ya riacho, igarapé deé muito usado com os topônimos. Por
exemplo:
Akôro-ya lgarapé-da-Chuva
Nima-yá Iga rapé-do- Veneno
2. Note o uso da palavra neê some11te então, pela primeira ve:: no primeiro enunciado do texto. Outros exemplos:
yi'f. neê wce-á-pi eu o fi:: pela primeira ve::
yi'i wcsé ncê wcc-á-pi eu fi:: roça pela primeira ve::
neê waro-pi-rc,... 110 começo, ...
ba'â-ti-kã'-ya, wi'í toha ehá-gi',neê ba'â-ya! não coma, só coma quando chegar de volta a casa!
3. Os verbos dependentes yi ' ri(o), nemo (ja;:er) mais que e diha (ja::er)
menos que servem para formar o equivalence dos comparativos de superioridade e de inferioridade da língua portuguesa. Por exemplo:
Péduru Yüúu-rc buti yirio-mi Pedro é mais branco do que João
Péduru Yüúu-rc buti diha-mi Pedro é me11os branco do que Joiio
ã'rí yi'i-rc ba'â yi'ri-mi este come mais do que eu
Usam-se também as palavras yi'rió-ro, nemo-ró mais e diha-ró menos
para expressar os mesmos conceitos. Por exemplo:
Péduru Páuru yi'rió-ro buti-mi Pedro é mais branco do que Paulo
(/ir. é branco passando Paulo)
Péduru Páuru diha-ró buti-mi Pedro é menos branco do que Paulo
Para a formação do comparati vo de igualdade, cf. lição 29.
Para a formação dos superlati vos, cf. lição 51.
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VOCABULÁRIO
d obá
v.lr. assoprar veneno em
d oh ór e'(o') v.tr. deteriorar, fazer
estragar, tran!,formar,
errar
êhá
tornar-se
nc'rê
v.tr. lamber
e'm â
v.tr. tomar de volta
ku'kú
gaguejar
p oâ
abrir longitudinalmente

sipi, supfi ma11a1; fluir (sangue, breu,
seiva, etc.)
wa' tc
n.dep.desprovidode vegetação, de cabelo
doto
n.de p.feixe de
posâ
últimos grupos (makus, ... )
(msg. pus+! fsg. posô(go)/
pi. posâ)
õé
recém-nascido (até três meses)

EXERCÍCIO
Traduza:
l. Este está pescando pela primeira vez. 2. Nós estávamos vendo serras
pela primeira vez. 3. P rovo este tipo de comida pela primeira vez. 4. Maria é
mais bonita do que Paula. 5. Este é mais alto do que você. 6. A tua casa é menor
do que a minha. 7. Come menos do que e les. 8. Esta frnta é menos doce. 9. Hoje
está menos quente do que ontem. 1O. Este é menos alto do que P edro. 11. Aqui
há menos pessoas que Já. 12. Você é mais velho do que cu. 13. Esta corre mais
depressa do que aquela. 14. O Tiquié é menos largo do que o Uaupés. 15. Fala
melhor do que vocês. 16. Fala mais do que vocês. 17. Pedro é menos feio do
que Paulo. 18. Coma mais do que ela! 19. Esta folha é mais verde do que aquela. 20. Ele assoprou veneno na criança. 21. Parece que assoprou veneno na tua
roupa. 22. Deteriorei sem querer o rei:t'lº· 23. Transformei o abacaxi em bebida.
24. Errei quando ela perguntou. 25. Aquela errou na explicação (wcr ê explicar). 26. O jabuti torna-se idoso. 27. A nossa produção (lit. trabalhos) está se
tornando boa. 28. Nossa filha tomou-se moça. 29. O cachorro lambe o prato.
30. A criança lambe completamente o prato de comida dela (w ee v.dep. (fazer
algo) completamente)! 31. Não é que aquela velha tomou de volta os brinquedos do filho! 32. Estavam tomando a filha de volta. 33. A moça tomou os pe ixes que o rapaz tinha matado! 34. Gagueja quando fala. 35. Tomou-se gago. 36.
Abra o ingá! 37. Grande quantidade de (seiva) siípe mana. 38. O vinho de
pupunha fermenta e flui saindo (lit. desce fluindo) . 39. serra pelada. 40. pessoa
careca. 41. Minha esposa teve nenê hoje à noite (wiâ dar à luz). 42. feixe de
lenha. 43. feixe de mani vas.
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LIÇÃO 64
TEXTO
A 'tiro nii, yi't põ'ra-rc

wer c

-gó nii-wi:

assim dizer eu filhos-ref aconselh ar-fsg ser-p.rem .vist
Costuma(va) aconselhar meus filhos assim:

Misá kê'ra, tobô maha paka wcc- tí -kã'-ya!
vocês também
tanto
fazer-neg-ass-imp
Vocês também, não façam assim demais (coisas indevidas)!
A'me kêé-k ã

i 'yâ-rã', omâ-'k ã-a', naâ mc'ra

brigar -impl.cs ver-implmscorrcr-C>

eles

neê

wa 'a-árã ha

meha-pa!

com absolutamente ir -nom.pl.fut

não -imp

Quando virem (alguns) brigando, não vão correndo (para eles) e não vão com eles!

Ãyuró nii -kã '-ya! Ãyuró

nu

duti -go'

misâ-re põ'ra-tí -wi.

bem estar-ass-imp bem estar mandar-impl.ms vocês-ref ter filhos-p.rem
Fiquem direitinho! Gerei vocês para serem bem comportados.

Apé tero-rc, mcbô weé ma'akã' si 'ri
às vezes-ref ao invés fazer

neê

à toa

miha -',

misâ-a ';

querer costume-pres. vist vocês-dest

wee-ti -kã'-ya!

absolutamente fozer-neg-ass-imp

Às vezes. vocês costumam querer ao co111 rário fazer besteiras; não façam (assim)!

Yi'i tohô nii -k ã,

yi'i põ'r a apc nimí-re

eu assim dizer-impl.cs eu

ti'o -r ã

nii-wã.

filhos outro dia -ref escutar-nom.pl ser-p.rem

Quando digo assim, meus filhos às vezes (lit. outro dia) escutam.

Ape nimí-rc

neê

ti'o - ti -wã.

outro dia -ref absolutamente escutar-neg-p.rem
Às vezes, não escutam.

Naâ-re nii ma 'a- kã -re, yã'á nii-wã.
eles-ref dizer à toa-impl.cs-ref não prestar ser-p.rem
Quando se diz besteira para eles, não prestam.
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Numi -â

kê'ra -rc tohô-ta

wcre-gó

nii-wi.

mulher-pi também-rcf assim avisar-nom.fsg ser-p.rem
Aco11sellro da 111es111a 111a11eira asjillws também.

Mehô

numi -â, piiá-rã numi- a-akã-ta põ'râ numi-a-ti-wi.

ao contrario mulher-pi duas mulhcr-pl-dim-esp
De mulheres. só tive mesmo duas.filhas.
(a seguir)

ter

filhas-p.rcm. vist

NOTAS GRAMATICAIS
1. O sufixo imperativo -pa e a sua forma negativa mcha-pa foram estudados na lição 44.
2. A expessão to(h)ô maha paka tanto apareceu no segundo enunciado
do texto de hoje. Outros exemplos:
tohô maha paka da'ra-ti-kã'-ya!
não trabalhe(m) tanto!
koô tohô maha paka yã'a-gó bahu-kã ui-â wa'a-a-si ela era tão feia
que.fiquei com medo
3. O verbo dependente ma'a(kã') significa "à toa", "sem razão", "sem
necessidade". Por exemplo:
weé ma'akã' jàzer besteiras
tohô wcé ma'akã'sehe coisas feitas à toa, asneiras
nii ma'a(kã') di=er asneiras
1. Note a expressão:
ãyuró nii-kã'-ya! Fique bem comportado!
5. A modalidade reportativa é também usada para reportar situações que
serão realizadas no futuro. Neste caso, utiliza-se uma construção analítica: o
verbo principal expressando a situação leva sufixos nominalizadores nas suas
formas futuras enquanto o verbo auxiliar nü leva um sufixo de modalidade
reportativa. Por exemplo:
yamiákã da'ra-ákihi nii-á-pa'ro di::em que vou trabalhar amanhã
a'tí wi'i-kõho wa'fi mc'ra wêri-ákoho nii-po' há tempo que dizem
que a moradora desta casa vai/ia morrer de coqueluche (wa'u coqueluche)

VOCABULÁRIO
doó

pensar erradamente em (algo/alguém) ser algo/alguém diferente
wctí secar (rio, logo)
ya'bá relampejar
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yi'sô cortar com os dentes
pã'râ v.in t r. desgrudar -se. es tar
desgrudado; ser arrastado pela
correnteza; desistir

pã 'rê
wihí
tu ri
bire

v.tr. desgrudai: descascar
brotar
n.dcp. pilha de, empilhado, livro
n.dcp. de forma ondulada,
magro a1é ver os ossos

taa n .dep. charco, atoleiro
dutí doença
dutiti estar doente
wa'fi =og11e-=og11e (ceno macaco):
coq11eluche

EXERCÍCIO
Traduza:
1. OiLcm que Maria vai chegar amanhã. 2. Dizem que os que estudarão
vão passear na semana que vem. 3. Dizem que o verão vai ser forte. 4. Dizem
que o nosso professor não vai mais voltar. 5. Dizem que os peixes vão subir de
arribação. 6. Dizem que vai chover ao fim do dia. 7. Há tempo que dizem que
Maria ia chegar. 8. Pensando que era o meu livro desejado, tirei-o sem querer.
9. Tomei você por Maria. lO. Pensando que era você, dei-lhe o peixe. 11. O
velho adoeceu. 12. O cachorro está doente. 13. Meu avô contraiu (lit. achou)
uma doença. 14. Ouvi dizer que uma doença surgiu (lit. apareceu) no nosso
povoado. 15. Uma jararaca deu doença a nosso finado pai. 16. Ontem, o "trovão"
relampejou muito. 17. relâmpago. 18. relâmpagos. 19. raio (lit. fio do relampejar
do trovão). 20. O rio está secando. 21. O rio secou. 22. Na roça, estão brotando
muitos cerrados mesmo (wi 'tí estar cerrado). 23. As manivas que você quebrou
('.Stão brotando (yasâ wihi b1vtar novame11te). 24. As manivas que nós plantamos
já brotaram. 25. Meu cabelo está crescendo (lit. eu estou brotando de cabelo).
26. A traira cortou com os dentes a minha linha de pesca! 27. Não tendo faca,
corte então o cipó com os dentes! 28. O papel colado desgruda-se. 29. Por
causa da fraqueza do motor, nós somos arrastados (pela correnteza). 30. Cansado,
vem descendo desistindo (da subida). 31. Ainda estou separando (lit.
desgrudando) a embira (da árvore)'. 32. Tire as crostas das feridas! 33. Está
desgrudando o carrapato. 34. Desgrude puxando a casca do pau! 35. Brincando,
feri-me na queda (lit. descasquei atirando-me). 36. pilha de beijus. 37. prédio
(lit. pilha de casa). 38. pilha de pratos. 39. livro de estudo. 40. pilha de folhas.
41. caderno (lit. pilha de escrever). 42. Está doente de coqueluche. 43. Há um
charco no meio da minha roça. 44. buritizal encharcado.
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LIÇÃO 65
TEXTO
Naâ numi -a -rc a 'tiro uúkü-go
nii-wi:
eles mulher-pl-ref assim falar-nom.fsg scr-p.rem. vist
Costumo jàlar assim para elas:
- Apê -rã nii -

sché -re li'ó -rã',

ncê

yc'síi -ti -kã '-ya!

outro-pi dizer-110111. inan.pl-rcf ouvir- impl.ms absolutamente rcspondcr- ncg-ass-imp

- Ouvindo o que as outras pessoas di=em. l/{io contra-ataquem!

Naâ

ia-ró uúkíi-rã ' wee-má.

Naâ

ia-ró

uúkü bataa ' -ato!

eles com vontade fülar-i111pl.11b v.aux.-pres. vist eles com vontade folar 1111precaçào-imp

Eles estão falando por conta deles. Que se danem falando por coma própria!

Mari-re nii si 'ri -rã ',
mari-rc nii
boo -sa-ma.
nós-rcf dizer qucrcr-impl.ms nós-rcr dizer potencial-pres.sent
Se quisessem falar de nós. falariam conosco.
Tcc-ré misá kC'ra
neê
nii- ti -kã '-ya!
ana-refvocês também absolutamente dizcr-neg-ass-imp
Vocés também mio de1 e111 dizer aquelas coisas (fuxicar) !
1

Yi'i uúküschc -rc ti'o
kuré -ya!
eu falar -nom.inan.pl-ref escutar um pouco-imp
Escutem pelo 111e11os 11111 pouco o quejitlo!
Misâ ti'o - ti -kã , yi't upiti 4tí - sa -',
upiti bihâ-weti-sa-'.
vocês cscutar-neg-impl.cs cu muito chorar-rrcs.scnt mui to estar tristc-prcs.sent
Quando mio escutam. eu choro muito, fico 11111iw triste.
Duhi-kã '-ya!
Ncê
sõ'o nohó omá ma'a küu siha,
wcc - tí -kã'-ya!
licar-ass-imp absolutamente ali como correr a toa para cá e para lü fazer-neg-ass-imp

Fiquem quietas! Nem como ali fiquem co/'/'e11do pam câ e para lá á toa!

Su 'ti-ré koe-rã wa'â, maha etá,
roupa-ref la\ ar-pi

ir

pãri -'ke

-rc clcró, weé, nii -kã'-ya!

subir chegar dcsfazcr-sc-nom.perf-rcf costurar fazer estar-ass-imp

Ocupem-se sossegadamente de ir lamr roupa. e chegando de 1·olta. de cn.\tllrar as (ro11pas) q11e se desji~eram !
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Yi'i tohô nii, naâ numi - a-re
were -gó
nii-wi.
eu assim dizer elas mulher-pl-ref aconselhar-nom.fsg ser-p.rem
É assim que cos111mo aconselhá-las.
(a seguir)

NOTAS GRAMATICAIS
1. Note o uso do verbo weéfazer no sentido de "ocupar-se" nos o itavo e
nono enunciados.
2. Para pedir uma permissão ou licença para fazer algo, a língua ye'pâmasa possui dois mecanismos gramaticais com sentido análogo:
- com o sufixo -ma. Por exemplo:
apê-ma! deixe-me brincar! deixe-nos brincar!
apê ni 'i-ma! deixe-me brincar ainda! deixe-nos brincar ainda!
ba 'â-ma! deixe-me/deixe-nos comer!
No estilo enfático, o sufixo -ma pronuncia-se be (como, em francês, na
palavra I~).
- com os sufixos modai s -sa-ri. Por exemplo:
sãhá-a'-sa-ri? posso entrar?
noó a'tc-ré küu-sa-ri? onde posso deixar estas coisas?

VOCABULÁRIO
yist acalmar-se, parar
yã'ké arranlu11; coçar
pi'â \'. intr. emagrecer, secar (carne,
peixe)
wati ter escoriaçüo da pele (caspa, .. .)
si ' kô deslocar-se de rastos: arrastar-se no chüo, desli-::.ar, etc.
sirú deslizar
pi'ô enfiar, esperar

weê
esticar-se
tõroo', tõreo' v.dep. (fa-:.er algo) de
volta
ti'ri
n.dep. parede, declive,
barreira
n.dep. em forma de arespõre
ta, de ângulo agudo
waâ-daa
veia

EXERCÍCIO
Traduza:
1. Posso comer? 2. Posso to mar banho com vocês? 3. Deixe-me tomar
banho com vocês ! 4. Deixe-me entrar! 5. Posso ir a Iauaretê com você? 6. Mãe,
posso ir passear? 7. Deixe-me comer um pouco! 8. De ixe-me dormir de tarde!
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9. Posso atar a rede aqui? 1O. Deixe-nos brincar depois de estudar! 11. A menina
que estava chorando está se acalmando. 12. A dor parou. 13. O calor está
cessando. 14. O motor que estava funcionando está parando. 15. Faz sombra
embaixo daquela árvore (yisi kc'a fazer sombra). 16. A árvore deu sombra
(yisi küú dar sombra). 17. sombra. 18. Jogue de volta a roupa! 19. Envie de
volta as crianças! 20. Empurre de volta o bêbado! 21. A onça arranhou a mulher.
22. Coce o lugar do comichão (wãki dar coceira)! 23. Ela está se coçando. 24.
Fui arranhado com a pancada. 25. O doente está emagrecendo. 26. O peixe
moqueado ficou seco. 27. As minhocas estão se esticando debaixo da chuva.
28. As crianças estão se divertindo em esticar o fio de borracha. 29. Está tendo
escoriação da pele. 30. Não vai apanhar o calor do sol, senão vai ter escoriação!
31 . O caçador vai se arrastando e mata flechando o veado. 32. As crianças estão
se divertindo em deslizar na barreira de barro amarelo. 33. A cobra vai se
arrastando. 34. A cuia escorregou (lit. desceu deslizando) de repente das mãos
dela. 35. As crianças estão deslizando no declive de barro. 36. O moço desce
deslizando do açaizeiro. 37. Descasque a embira deslizando o pé nela! 38. Deslize
com as mãos na parte dolorosa da perna! 39. Enfie a linha de costura na agulha
para costurar! 40. Espete o aracu para nós o comermos assado! 41. barreira
desmoronada. 42. declive da serra. 43. parede de casa. 44. nariz com aresta
(forte). 45. este ângulo.
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LIÇÃO 66
TEXTO
Yi'i marapi kc'ra -re tohô-ta nii,
were - gó
nii-wi:
eu marido também-ref assim dizer aconselhar-nom.fsg ser-p.rem.vist
É também desta maneira que costumo aconselhar meu marido:

.

- Peêru si'ri -rí nimi-re duhi-kã '-a-pa!
caxiri beber-nom dia-ref ficar-ass-imp
- No( s) dia(s) de caxiri, cuide de ficar sossegado!
A pê-rã me'ra ãyuró uúkü,
e'katí, weé, nii -kã'-ya!
outro-pi com bem conversar alegrar-se fazer estar-ass-imp
Ocupe-se a conversar e a alegrar-se bem com os outros sossegadameme!
Yi'i maki wi'magt nii tio -

gi -re

werc

-gó

nn-wi:

eu filho criança ser último-nom.msg-ref aconselhar-nom.fsg ser-p.rem
Costumo aconselhar meu filho caçula:

- Maki, mi't sõ'o-pi wa 'â, naâ me'r a yã'a - sehé

-re uúkü, wee -ti-kã'-ya!

filho tu lá -foc ir eles com ser ruim-nom.inan.pl-rcf falar fazer-ncg-ass-imp
- Filho, você não vai lá falar com eles coisas ruins!

Mi'i

bu'e -

sché

-re

bu'ê, ãyuró nü -kã '-ya!

tu estudar-nom.inan.pl-ref estudar bem estar-ass-imp

Fique direitinho estudando (o seu estudo)!

Mi'i yeé su'tí ü'i-ri bihi-kã, · koe -gt wa'â,
tu de roupas estar sujo-impl.cs lavar-msg ir
Ocupe-se, se as suas roupas estiverem muito sujas, de lavá-las,
akó mari -kã
waa mahá-ti, kasâ-wa-pi peô, wee-yá!
água não estar-impl.cs pegar subir-C< jirau -foc colocar fazer-imp
se não houver água, de buscá-la de colocá-la no jirau!
Yi'i poo-têó- ti -sa-'
maba, yi'i bikió oii-'.
eu agüentar-neg-pres.scnt afinal eu velha ser-pres. vist
Agora, eu não agiiellfo mais, eu estou velha.
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A 'tiro nii,
wcrc -gó
nii-wi
wi'i-kãhá-rã-re.
assim dizer aconselhar-nom.fsg ser-p.rem casa- de -pl-ref
É assim que cos1111110 aconselhar as pessoas da casa.

NOTAS GRAMATICAIS
1. Note o verbo composto ü'iri bihi estar sujo.
2. Note o emprego especial do assertivo -kã' no sentido de "sossegado"
nas expressões:
nii-kã '-ya! es1eja sossegado/
duhi-kã '-ya! fique sossegado! sente-se sossegado!
3. Com certos sufixos, os nomes dependemes mudam de sentido ou de
categoria gramatical.
• Com o sufixo -ro paHitivo, o nome dependente indica uma parte do
ser de referência. Por exemplo:
tu' ku n.dep. emforma
diâ tu'ku rio de curva acentuada
de C11111a
diâ tu 'ku-.rn... curva de rio
scr c 11.dep. extenso
ditâra scre lago extenso
iltl-'ka sere-ro mancha ( ext.) de queimadura
pe'to n.dcp. convexo
püri pe'to folha convexa
pamô pe'toro casco (parte convexa) de tatu
• Acrescendo um tom ascendente, o nome dependente transforma-se
em verbo de estado que, como qualquer verbo, se conjuga. Por exemplo:
ma'â yuri caminho tono
yuri n.dep. em forma torra
yurí v.intr. es1ar tono
a'tigo y uri-mó esta (mulher) é rorra
ti'ri n.dcp. declive, parede
wi 'í ti'ri parede de casa
ti'rí v.intr. estar em declive
petâ ti'ri-' o porto tem declive
ãri n.dep. em forma de torça! yukigi ãri pau torcido
ãrí v.intr. estar torcido
ã'rí ãri-mí este (homem) está 1orcido
• Com o sufixo -o causarivo, o nome dependente transforma-se em verbo transitivo (dependente ou não). Por exemplo:
ãri n.dep. torcido
ãri-.Q v.tr. torcer (cipó, etc.)
yawi n.dep. tono
yawi-.ó v.tr. entortar
yihi n.dep. es1ra11gulado
yihi-Q v.tr.dep.Jazer um estrangulamento (jazendo algo)

VOCABULÁRIO
poo-terí

v.intr. ir ao encontro de,
defro111ar-se com

244 - A Fala Tukano dos YEPÂ-MASA

poo-teó-ro suporte; ao longo de, inteiro

poo-teó

ohá-

nu' mí
wa 'tê
nirô

v.tr. confrontar-se com,
equiparar-se com; agüentar (com sufixo negativo)
penetrar no cerrado, na
mata (verbo sempre seguido por sufixo centrípeto ou
centrífugo)
v.tr. enfeitar pintando

i 'yâ oiro
poó, kêó

alisar (cerâmica, •remo. etc.)

yibi
siti

guardar, acolher

yawi
ãri

der e

v.tr. cuidar de
v.tr. apanhar de, ser batido por
n.dep. sinuoso
n.dep. emfomw de torça!,
torcido em espirais
n.dep. cheio de arranhões,
de marcas, malhado
n.dep. esférico
n.dep. circular

EXERCÍCIO
Traduza:
1. A minha roupa está suja. 2. Fui ao encontro de meu pai. 3. Meu pai vai
receber (ao encontro de) as pessoas que chegam. 4. Nós nos defrontamos com
uma mulher bonita. 5. O cachorro veio ao nosso encontro com alegria. 6. Nós
vamos nos confrontar com eles. 7. Este se equipara com aquele. 8. Não agüento mais. 9. O menino corre ao longo do caminho. 1O. Trabalha o dia inteiro. 11.
árvore torcida. 12. A árvore está torcida. 13. parte torcida da árvore. 14. Torça
o cipó! 15. caminho sinuoso. 16. Tomou sinuosa a tuyuca manualmente. 17.
vaca malhada. 18. Brincando, eu me esfolei batendo-me. 19. Cubra de marcas o
pau cortando-o! 20. bola esférica. 21. pedra esférica. 22. beiju (circular). 23.
disco solar. 24. Cave um buraco redondo! 25. O beiju tornou-se circular. 26.
Minha mãe estava alisando as panelas de cerâmica (kiipúti panela de cerâmica). 27. Penetre rapidamente na mata e corte paus! 28. Venha aqui no mato! 29.
O cachorro penetrou na mata farejando a cutia. 30. Ela se pinta. 31. Antes de
dançar, as mulheres estão se pintando. 32. Vá guardar a bagagem! 33. Guardo
na cabeça o saber. 34. Você, acolha as pessoas na chegada delas! 35. Cuide da
roça! 36. O menino apanhou do nosso colega. 37. Eu apanhei na casa de tomar
caxiri. 38. Querendo ser bom, a gente apanha. 39. Roubando para comer, apanharam do pai.
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LIÇÃO 67
TEXTO
Diporó-pi -re, isâ yeki-simia m asá ãyú nii-'kü-pa'rã.
antigamenre-ref nós avós
gente bom ser-dur-p.rem.rep
Antigamente, di:.em que nossos avós eram gente boa.
n~â-re masá paha-rã i 'yâ
tu 'a
-'kü-pa'rã.
eles assim ser causa-impl.cs cles-ref pessoas muitas visitar aproximar-se-dur-rep

Naâ tohô nii yuu-kã,

Por eles serem assim, muitas pessoas se aproximavam deles para visitá-los.

Naâ biki-rã naâ-re ãyuró kió -'kü-pa'rã.
eles velhos eles-ref bem possuir-dur-rcp
(Eles) os velhos cuidavam (lit. possuíam) bem deles (dos visitantes).
Apc masá nii-k~
maa, naâ põ'ra numi -á -rc numi
seri,
outro grupo ser-impl.cs contraste eles filhas mulber-pl-ref pedir em casamento
Se eram de outras rribos, pediam em casamento as filhas deles (dos visita111es),
wcc
tihá -rã',
naâ põ'ra-ré
nimô yee
-'kü-pa'rã.
fazer maneira-impl.ms eles filhos-ref dar como esposa-dur-rep
e, agindo (desta maneira), davam-nas por esposa a seus filhos.
Apé tero maa, ape masá pe'c ke'ra tobô-ta weé-'kü-pa'rã.
às vezes contraste outro grupo câmbio também assim fazer-dur-rep
Às ve<.es, as pessoas das outras tribos faziam o mesmo.
Yi'i yeki-simia naâ põ'ra-ré num1 -a ia sãá yi'ria-rã',
eu
avós
e les filhos-ref molher-ref desejar demais-impl.ms
Se meus avós desejavam muito mulheres para seus filhos,
mchô numi -â-re naa ycé maka -ri-pi ye'ê-rã wa'â, numi soo -'kü-pa'rã.
então mulher-pl-ref elas de povoado-pl-foc pegar-pi

ir dar por esposa-dur-rep

iam então pegar as mulheres nos seus povoados e davam-nas (aos filhos deles) como esposa.

Naâ tohô wee yuú -kã,
masá naâ-re êho pcó-'kü-pa'rã.
eles assim fazer causa-impl.cs pessoas eles-ref respeitar-dur-rep
Por eles agirem assim, as pessoas os respeitavam.
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NOTAS GRAMATICAIS
1. Note as expressões seguintes:
masá ãyu-gi
ho111e111 bo111
masá yã 'a-gíhomem ruim
masá yã'a-gó
masá ãyu-gó
mulher boa
mulher ruim
masá ãyu-rã
pessoas boas
masá yã 'a-rã
pessoas ruins
Mas:
maso ayu-gó
m ulher bonita
masó yã'a-gó
111ulher feia
2. Conforme forem .ou não seguidos por sufi xos implicat ivos, os verbos
dependentes tiha e yuu têm significados diferentes.
Sem sufixos implicativos, significam respectivamente "começar a praticar (um fazer)" e "(fazer algo) na espera de alguém". Por exemplo:
wi 'ma-gó ba'â tiha-mo a criança começa a comer (pela pri111eira ve:::)
ncê eta-r ã naa yaá wi 'i wce tiha-á-ma os recém-chegados iniciaram a
casa deles
i sâ-re wa'i \Yehc yuú-ya! pesque na nossa espera!
su'ti-r é koe y uú-ya! lave as roupas na (nossa) espera!
Com sufixos implicativos, tiha expressa a maneira, o meio pela qual se
realiza a oração principal enquanto yuu indica a causa, a razão pela qual ela se
realiza ("por... "). Por exemplo:
numi-ô-rc su 'su tihá-gi' a 'timi vem abraçado com a 111111/ier
wa'i-r e pi'o tihá-rã ' ba 'â -rã! vamos comer peixes assando-os!
da 'ra yuú-rã', apêyc noho wapá ta'a-ma por trabalharem, ganham
coisas
mas:í ãy u yuú-gi ', masá iâri-ti-mi por ser bom, atrai pessoas (iâriti
ser atrne11te)
3. Note o emprego do d urati vo -'kü para expressar, no texto de hoj e,
costumes no passado remoto.
4. Note as expressões:
numi serí pedir (mulher)" em casamento
nimô yee, numi soo dar como esposa a

VOCABULÁRIO
dc' ré estar na ponta dos pés
yosó v.tr. embebei; molhar, empapar
boô v.tr. reri raro que está em cima
de uma superfície líquida com
gesto cuidadoso

tchâ
burê
me' rí

deslocar-se em equil(brio
em cima de (pau, cipó, ...)
debulhar, arrancar ( cabelo, folha)
ser hâbil, experimentado (em algo)
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bobo, bohc
sa'pôro
sa'pôri
sõ'kô-se'ro

n.dep.esbranquiçado
espuma (sg)
superfície coberta de
espuma (pi)
surucucu

rnoó

pikó
pikô

piraíba
larva de inseto
n.an. cárie dentária (pi.
pikoâ)

EXERCÍCIO
Traduza:
1. Vão à frente, que depois os alcançarei! 2. Voltando de noite, procurava tateando com os pés porque estava escuro. 3. Vão para frente abrir caminho!
4. O rio começa a secar. 5. Capine na minha espera! 6. Vá levando este embrulho debaixo do sovaco! 7. Por ser bom, é bem quisto das pessoas (lit. é agradecido pelas pessoas). 8. Ela começa a comer paca (pela primeira vez). 9. O sangue começa a estancar-se. JO. Este menino começa a andar. 11. Pedro tirou a
roupa que estava no alto colocando-se na ponta dos pés. 12. No avião, como
não havia lugar para me sentar, fui em pé. 13. Derrube a roça na minha espera!
14. Mamãe está torrando farinha esperando Pedro. 15. Coma na nossa espera!
16. Vou contar histórias na espera. 17. Não fui dançar porque não tinha roupa.
18. Dei porque tinha. 19. Por ser sovina, não dei nada para aqueles. 20. Pedro é
pessoa boa. 2 1. Maria é pessoa ruim. 22. São pessoas boas. 23. São pessoas
ruins. 24. Como não o alcança estendendo os braços para cima, está na ponta
dos pés. 25. Vendo o excremento, ela passou na ponta dos pés. 26. Ela está indo
na ponta dos pés. 27. Molhe o beiju no caldo de peixe para comer! 28. Retire as
espumas da manicuera! 29. Tire a espuma! 30. Retire as sujeiras (do líquido) e
jogue-as! 31. espuma de cachoeira. 32. espuma d'água. 33. O maku, indo atrás
do macaco, foi andando sobre o cipó. 34. Vamos atravessar no pau caído em
equilíbrio nele! 35. Estou debulhando o milho. 36. Está tirando as folhas de
coca. 37. Ele tira (lit. arranca) os abius atirando neles com paus. 38. casa
esbranquiçada. 39. pessoa pálida. 40. A galinha está esbranquiçada. 41. Eu sou
perito em (construção de) casa. 42. Ela dança com habilidade. 43. A menina
não agüenta a dor de dente. 44. Estou com cárie.
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LIÇÃO 68
TEXTO
Yi'i masá cta - kã
ye'e -gi
nii-wi.
eu gente chegar-impl.cs receber-nom.msg ser-p.rem.vist
Quando chega gente, eu costumo recebê-la.
Mari aka-wcré-rã apé tero yoa- ró
-kãha-rã eta -kã,
nós parente -pi às vezes longe-nom.lugar- de -pi chegar-i mpl.cs
Às vezes, quando nossos parentes de longe chegam,
naâ yaá wi'i maha ctá -kã,
poo-têrí-gi
nii-wi.
eles minha casa subir chcgar-impl.cs receber-nom.msg ser-p.re m
quando eles chegam (subindo o barranco) na minha casa, costumo recebê-los.
Sope-pi- poo-terí, mii sãhá -ti, kumfi pa'ta-ri
eo dipó,
porta-fac receber trazer entrar-C<
banco
-pi acomodar num assento
Recebo-os na porta, trago-os para dentro, acomodo-os nos bancos
naâ-r e
sera,
wee-gt
oii-wi.
eles-ref cumprimentar fazer-nom.msg ser-p.rem
e cumprimento-os; é (assim) que costumo fazer.
Tohô weé tu'a eha ni 'ko, yi'i me'rakõho -re:
assim fazer
acabar
eu companheira-ref
Isso feito, (digo) à minha companheira:
- Biâti

nii-kã,

wa'i noho nü-kã,

mü wihá-ti, dipo -gó a'ti-á,

quinhampira estar-impl.cs peixe como estar-impl.cs trazer entrar-C< assentar-fsg vir-imp

- Se houver quinhampira ou peixes, traga-os e venha colocâ-los no chão,

ã 'rá mari aka-wcré-rã ctâ -ma,
nii -gt
nii-wi.
estes nós parente -pi chegar-pres .vist dizer-nom.msg ser-p.rem
chegaram estes nossos parentes, digo(-lhe).
Wa'i nii -kã

maa,

biâti

me'ra naâ-re

peixe estar-impl.cs contraste quinhampira com

cka

,

-wõ.

eles-ref dar de comer-p.rem. vist

Se houve: peixe, ela os dá de comer com quinhampira.

-·
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Mari
-kã
pürikã -r c,
biâti
se'saro
eká,
não estar-impl.cs no entanto-ref quinhampira somente dar de comer
No e111anto, se não houver, dá de comer somente quinhampira
po'ka-~lkã

tiâ,

wcé -kã'-ro
ia -wi.
chibé-dim dar de beber fazer-ass-nom.lugar querer-p.rem
e de tomar um pouco de chibé, é assim que se deve fa-;.er.
(a seguir)

NOTAS GRAMATICAIS
1. A palavra dependente se'saro somente (unicamente, exclusivamente)
está sempre tonalmente incorporada depois do nome. Por exemplo:
mi'i se'saro u 'a-gó wa'â-ya! 1•â tomar banho, somente 1•ocê!
scmê-re mari se'sar o ba'â-rã! vamos comer a paca somente nós.'

VOCABULÁRIO
ye 'ti rachar-se
wa'á v.tr. parth; quebrar em pedaços
türi estar em aglomeração,
superlotado
wihi passar por um orifício (líquido,
carapanã, etc.)
tã'â v.tr. pôr peso em cima de
tã'rí v.intr. estar com peso em cima
de si
sitiâ dar círculos, girar em tomo de
um eixo (dar voltas, formar um
círculo, .. .)

bubi
duri
kf.i
akoá

diti o'oro

n.dep. cheio de caroços,
de grumos
n.dep. coisas em desordem
n.dep. inclinado
lugar derrubado para o
futuro plamio
( p 1.
akopoóri, akopawá)
certo tipo de cogumelo
comesrível (pi. d itl o 'ori)

EXERCÍCIO
Traduza:
1. O chão está se rachando. 2. A cu ia está rachada. 3. É uma rachadura. 4.
Ela parte o abacaxi com faca. 5. A menina, brincando, quebrou manualmente
sem querer os ovos do pássaro. 6. Quebrou a cabeça do companheiro, atirando
nele uma pedra. 7. Mamãe quebrou de uma vez o nosso prato de comer, pisando
nele quando recuava (dufi siti recuar)! 8. Na casa de venda, as pessoas estao se
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aglomerando. 9. A minha mala está repleta de roupas. 10. As crianças saem
passando pelo buraco do canto da casa. 11. O carapanã entrou transpassando (o
mosqu iteiro) e me picou. 12. Este buraco está vazando (lit. transpassando). 13.
A minha canoa vaza muito. 14. É uma cu ia que vaza. 15. Coloque peso nas
roupas senão o vento vai jogá-las! 16. Cuidem em colocar paus em c ima das
fol has, senão aquele vento vai levá-las! 17. Não derrube este pau, senão você
vai esmagar (lit. pôr peso derrubando) aquelas crianças! 18. Sinto o peso das
lenhas. 19. Derrubando roça, o pau caiu em cima dele. 20. Não suporto mais o
peso da lenha. 21. Caiu com o feixe de lenha em cima. 22. Foi esmagado pelo
pé de cunuri que ele derrubou. 23. As crianças estão divertindo-se em fazer
roda. 24. O avião dá voltas em cima da montanha. 25. O vento faz g irar a areia.
26. mingau cheio de caroços. 27. Estão cheios de espinhas (bua espinhas). 28.
roça cheia de paus. 29. povoado desordenado. 30. aglomerado de pedras. 31.
Não os deixe aqui desordenados! 32. árvore inclinada. 33. casa incli nada. 34.
As minhas futuras roças estão secando.
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LIÇÃO 69
TEXTO
Naâ ba'â tu'a eha-kã
i'yâ, naâ-re uu tamó,
e les comer acabar -impl.cs ver eles-ref conversar
Vendo eles terminar de comer, converso com eles
de'ró

wa'a -sebé

kiti -ré -ta kití

ti'o, wec-ró

ia -wi.

como acontecer-nom.inan.pl notícias-ref-esp ouvir notícias fazer-nom.lugar querer-p.rem
e ouço notícias acerca (de nóticías) do que acontece mesmo, é assim que se faz.

Apé tcro-re, maatá etâ -'karã
wa'â
wa'a -wã.
às vezes-ref cedo chegar-nom.pl.perf ir ingressivo-p.rem. vist
Às vezes, os que chegaram cedo vão embora.
Yamika'-pi etâ -'karã
pürikã mari tiro kãrí -kã '-wã.
tarde -foc chegar-nom.pl.perf no entanto nós perto dormir-ass-p.rem
No entanto, os que chegaram tarde dormem junto à gente.
Tohô naâ wee-kã
maa,
assim eles fazer-impl.cs contraste
Se eles fl~erem assim,
wa'i wêhé-'ki,

naâ-re si'ôri

ba'â

na 'io

-ro

ia -wi.

peixe matar-nom.msg.perf eles-ref coordenador comer ao anoitecer-nom.lugar querer-p.rem

quando (eu) tiver matado peixe, deve-se comer com eles ( lit. como coordenador deles) ao anoitecer.
Tohô ''eé-'karo
yapa me'ra, apé tero maa, mehô numi-â werê, buhí-kã'-wã.
assim fa1.cr·nom.lugar.pcrf final com às vezes contraste emão mulher-pi dar brincar-p.rcm

No final disso, às

ve~es,

brincam então de dar as mulheres.

Too-tá maatibí taa
wio nu-wi,
então endoidecer dar peri go ser-p.rem
Então, dá perigo de endoid01;
naâ numi-â

ãyú butia'-râ

elas mulher-pi bonito

muito ~nom.pl

numi -a i 'yâmulher-pi

vendo afinal (elas) as mulheres muito boniras.
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gi' -pi -a'

maha.

ver-impl.ms-foc-dest afinal

Kãri -rí
tero
eha -kã,
naâ-re püu
pobá -ri werê,
dormir-nom momento chegar-impl.cs eles-ref rede lugar li vre-pi indicar
Quando chega a hora de dormir, temos que lhes indicar lugares para (armar) redes

na'ió küu,
wee-ró
ia -wí-.
desejar boa noite fazer-nom querer-p.rem
e lhes desejar boa noite.
(a seguir)

NOTAS GRAMATICAIS
1. A palavra si'ôri (como) coordenador é muito usada. Por exemplo:
naâ si'ôri da' ra-rã wa'a-áto! que eles vão chefiar os trabalhos (Lit.
que eles l'ÕO trabalhar como coordenador)!
si'ôri basâ-mi ele coordena os cantos (lit. canta como coordenador)
si 'ôri ba 'a-gi organi-:,ador da refeição (lit. o que come como coordenador)
2. Sobre o uso da palavra taa no oi tavo enunciado da lição, cf. lição 57.
3. Note as expressões:
uu tamó conversar
na 'ió küu desejar boa noite
numi-â werê oferecer mulher
püu pohá lugar livre para armar a rede

VOCABULÁRIO
birió, biró v.lr. fazer cai1; descer
(algo) no rio
duu
voar no mesmo lugar
duO siti
retroceder, dar marcha a ré,
cambalear
i'kiá
ser fundo
di'sâ
enfadar-se, fa-:,er capriwe'ti

maâ

c/10
v.tr. rer proteção contra,

ser inatingível, escapar
de, não ser pego por
v.tr. tirar (algo submerso
na água)

nihá-

ir do meio para a parede
(numa casa); do meio de
um rio para a beira; de
um rio para um afluente,
um lago, ... (verbo geralmente seguido por sufixo
centrípeto 011 centrífugo)
wa'su-po'ro bochecha (pi. wa'síipori)
upi
dono de casa (fsg. opó/
pi. oparã)
yapu
n.dep. cabo de
tu ti
oco, parte inrenza vazia
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EXERCÍCIO
Traduza:
1. Sou coordenador de gente. 2. É o coordenador da pescaria. 3. São
coordenadores do trabalho . 4. É o futuro coordenador dos estudos dele. 5. É o
que será dirigente da fuga. 6. Este é o que chefiou estes no roubo. 7. E le faz cair
a fruta. 8. Faça descer bem a canoa (por exemplo, na cachoeira)! 9. Os macacos
faziam cair os abius comendo-os. 10. Faça descer (no rio) a minha bagagem na
canoa de José! 11. Vão sentaMo-se de cá para trás! 12. O beija-flor está pairando
nas flores. 13. O boi vem de ré em nossa direção. 14. O galo está cambaleando
na porta da casa. 15. Aqui, o rio é fundo. 16. O buraco que nós cavamos tornouse fundo. 17. O tatu está no fundo. 18. buraco profundo. 19. Cave fundo! 20.
Querendo mamar, a criança faz capricho. 21. Não escutando os conselhos,
enfadou-se. 22. Tire a pupunha da água! 23. Amanhã, vou voltar ao meu afluente.
24. Você, entre naquela ressaca (koo ressaca, braço morto de rio)! 25. Vem do
meio do rio para a nossa direção (na beira onde estamos) . 26. Os que estavam
dançando saem do meio para o lugar de assento. 27. Venha nadando do meio
para a beira! 28. Ela não pega gripe. 29. Escapou do trabalho. 30. Aquele que
você mandou chamar não estava lá (lic. escapou). 31. cabo de terçado. 32. cabo
de machado. 33. oco de pau. 34. caverna de pedra. 35. interior da casa. 36. dono
de casa. 37. dona de casa.
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LIÇÃO 70
TEXTO
Tohô wcé, apc nimí- naâ wã'ka-kÍt, naâ-re

si'ôri

u'á

wã 'ka,

assim fazer outro dia eles acordar-impl.cs eles-ref coordenador tomar banho de manhã

Feiro isso, quando eles acordam no dia seguinte, tomo o banho da manhã com
eles (lit. como coordenador deles),

naâ nimo-sánumia yumúku pê'ê
tu'a eba-kã
i 'yâ,
eles esposa-pi
mingau engrossar tem1inar-impl.cs ver
e, vendo as esposas deles terminarem defa::.er (lit. engrossar) o mingou,
bikió-re biâti, wa'i mü wihá-ti duti, si 'ôri
vclha-rcf quinhampira peixe

trazer

ba'a -gí-

nii-wi.

mandar coordenador comer-no;n.msg ser-p.rem

peço à velha que traga quinhampira e peixes e costumo comer com eles.

Tohô wce-ákihi
nii-gi',
yami wa'i wãâ,
assim fazcr-nom.msg.fut ser-impl. ms noite peixe fachear
Para que assim seja, facheio peixe à noite
dahâ -gi',

yami yã'ku-ro wa'i-rc

do'a

dutí -gi

nii-wi.

voltar-impl.ms noite um pouco peixe-rcf cozinhar mandar-nom.msg ser-p.rem

e, de volta, peço que (a esposa) cozinhe o peixe ainda à noite.

Paha-rã wa'i
boká
'ki
-a',
muito-pi peixes encontrar-nom.msg.perf-dest
Quando encontro muitos peixes.
marâpiti -rã

oumi-a oiki -re wa'i

eti

mihá -gi

nii-wi.

ler marido-nom.pl mulher-pi um/um-ref peixes distribuir costumar-nom.msg ser-p.rem.

costumo distribuir peixes a cada uma das mulheres que têm marido.

Naâ po'é toha-kã

maa, naâ-re po'ká, wetá o'o-gí-

nii-wi.

eles rancho esgotar-impl.cs contraste cles-ref farinha tapioca dar-nom.msg scr-p.rem

Quando esgotarem o rancho deles, costumo dar fa rinha e tapioca.
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M ari aka-wcré-rã, a pê-rã ãyuró sihâ, apê-rã ãyuró sihâ-ti,
wee-wã.
fazer-p.
rem
nós parente -pi
uns bem andar outros bem andar-neg
Nossos parentes, uns comportam-se bem, outros não.
Apé tero maa, mari ãy uró weé -'ka
be' ro nii- mi -kã,
às vezes contraste nós bem fazer-nom.perf depois scr-frust-impl.cs
Às vezes, mesmo (sendo depois) que nós tenhamos bem fe ito,

naa ycé maka -ri dahâ-rã ',
mari-re uukahá-wã.
eles de povoado-pi voltar-impl.ms nós-ref fuxicar -p.rem
de volta aos seus povoados, (eles) fuxicam da gente.
(a segu ir)

NOTAS GRAMATICAIS
1. O leitor estudará o plural dos termos de parentesco no anexo ao dicionário (no tomo li da série).
2. A palavra si'ôri coordenador indica que o narrador chefia as várias
etapas da recepção.

VOCABULÁRIO
pê'ê
yuú
yuú
burfi
yõkoâ
scô

engrossar (111i11ga11, etc.)
(com tapioca, etc.)
cair na armadilha
v.tr.fazer uma armadilha para
cair (ser que·se desprende)
estar duro e elástico
v.tr.fa-::.er mal a

sã ré

furar co1110 verruma

ka'rá
ka'rasá
kari

estar folgado, frouxo
estar leve
n.dep. cacheado, ondulado
(cabelo)

bi'bi
kãri
kohe

n.dep. enorme
n.dep. magro até os ossos
n.dep. com um pedaço a
menos
dika
n.dep. toro
yi'ti, yi'te n.dep. listrado tra11sversalme11te
mesa
n.dep. pequeno monte,

a1110111oado
nuhi
ti 'pa

n.dep. enrolado sobre si
n.dep. dobrado

EXERCÍCIO
Traduza:
1. Minha mãe torna grossa a manicuera. 2. Coma a mojcca (lit. o
engrossado) de aracu ! 3. Faça uma mojeca de peixe com tapioca! 4. Um inambu
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grande caiu na armadilha. 5. Fiz uma armadilha para paca. 6. A pupunha cai. 7.
As folhas da árvore estão caindo. 8. O carrapato caiu. 9. O peixe apanhou sol
(lil. calor) e tornou-se duro. 1O. O fruto da cuieira cresceu e tornou-se duro
(wahâga fruro da c11ieira). 11. Esta comida lhe faz mal. 12. Quando eu corno
porco, faz mal à minha região lombar (sükfiga região lombar). 13. O mandi me
furou. 14. O moço estava furando os buracos que fecharão a porta da casa dele.
15. A roupa da menina está frouxa. 16. Põe dentro aquelas coisas
afrouxadamente! 17. Dizem que o que pregamos afrouxou (paâ bi'a pregar).
18. A carga da canoa está frouxa. 19. Vá afrouxando desamarrando o que foi
amarrado! 20. A canoa que você me deu é leve. 21. saco leve. 22. Hoje, sintomc leve (ti'ó yã'a sentir-se). 23. árvore possante. 24. Esta pessoa é enorme. 25.
Tornei o meu gato enorme alimentando-o. 26. cabelos cacheados. 27. Este
rnagrelo é teu pai? 28. Não dando de comer à menina, fê-la emagrecer até os
ossos. 29. prato com um pedaço a menos. 30. roupa listrada. 31. Eu faço o peixe
picado (lil. listrado). 32. onça listrada. 33. Este peixe tem listras. 34. toro de
lenha. 35. toro de pau. 36. monte de areia. 37. monte de pedras. 38. Amontoe a
bagagem carregando-a! 39. cipó enrolado. 40. cobra enrolada. 41 . roupa dobrada.
42. beiju dobrado.
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LIÇÃO 71
TEXTO
A 'tó kã 'a tcro, diâ ke'a chá-ri tcro,
atualmente
rio secar -nom tempo
Neste tempo, época de rio seco,
paha-rã masá mari tiro wa'i ba'â -rã etâ
wia -wã.
muito-pi pessoas nós perto peixe comer-pi chegar costumar-p.rem.vist
costuma chegar muita gente para comer peixe na nossa casa.
Naâ eta -kã
i'yâ, mari desfi ba 'asebe -pi naâ-re mi-á-a',
eles chegar-impl.cs ver nós pescar -nom.inan.pl-foc eles-ref levar
Vendo eles chegarem, por dever, levo-os aos nossos lugares de pesca
si'ôri
wa 'i wêhe-ró
ia -wt.
coordenador peixe matar-nom.lugar querer-p.rem
e mato peixes com eles.
Too-pt-re, numi-â-re: -wa'i do'á -rã',

sõá

-ti -rã '

-ta

do'a -ápa,

ana-foc-rcf mulhcr-pl-ref peixe cozinhar-impl.ms transbordar-ncg-impl.ms-esp co1inhar-imp

Lá, (digo) às mulheres: - quando co:inharem peixes, cuidem de fa:ê-lo sem

deixar transbordar (as panelas),

mari-re akô biri-ri! Tohô wa'a -kã,
po'ê yaha wa 'a -ro-sa-',
nós-ref chuva cair-adv assim aconteccr-impl.cs encher ingressivo-f ut
senão vai chover sobre nós! Se acontecer assim, (o rio) vai encher.
nu ,
werc -gínii-wi.
dizer aconsclhar-nom.msg ser-p.rem
coswmo aconselhá-las (assim).
Naâ numi -a yfi. wcrê -'karo
cli 'akihi wec-kã
maa,
elas mulher-pi eu aconselhar-nom.perf somente fazer-impl.cs contraste
Se aquelas mulheres fizerem somente o que eu aconselhei,
yoa-kã
wa'i wêhc duhí no'o -wi.
demoradamente peixe matar ficar ímpessoal-p.rem
fica-se matando peixe durante muito tempo.
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Yi'i

werê -'karo

naâ num i -a wee- ti -kã

pürikã -re,

eu aconselhar-nom.perf elas mulher-pi fazer-neg-impl.cs no e ntanto-ref
Se, no entanto, aquelas mulheres não fi zerem o que aconselheí,

po'ê yaha-kã

i 'yâ, wa'â

wa'a

no'o

-wi.

encher -impl.cs ver ir ingressivo impessoal-p.rem
vendo o rio encher, vai-se embora.

Tohô wa 'a-kã

maa, wa'i boka-tí- m i-rã',

tohá-a' wa'a

no'o -wi.

assim acontecer-impl.cs contraste peixe encontrar-ncg-fmst-impl.ms vohar-C> ingrcssivo impcssoal-p.rcm

Se acontecer assim, volta-se sem encontrar peixes.

NOTAS GRAMATICAIS
1. Aprenda os verbos compostos seguintes:

po'ê yaha encher (rio)
ke'a ebá secar (rio)
2. O verbo dependente wia costumar (ja-;.er algo) tem aproximadamente o mesmo sentido que o verbo dependente miha . Por exemplo:
peêru si'ri whí-wi costuma tomar caxiri
a'tó kã'a tero, wa'i wehe wiáwi neste tempo, costuma pescar
ã'rí nii wia-gi-ta nii-mi es1e é o mesmo de sempre

VOCABULÁRIO
sõá
ahí
ã'ká
ió
meé
di'ré
nihí
c'ó
wi'i

Transbordar e derramar-se em
cima do fogo
escarrar, expectorar
engasgar-se
v.tr. querer (a lgo que não se
pode obter), cobiçar
v.tr. tirar, carregar com certo movimento manual na mão ou no pau
v.tr. amarrar enrolando
piar de fome, lamentar-se
v.tr. expelir da boca, do estômago
n.dep . seqiiela de (doença, etc.)

ti ri

n.dep. de igual altura, do
mesmo tamanho (pontas
alinhadas)
wii
n.dep. pontudo
sa'ba
n.dep. cheio de lama, en/ameado
po'êro
enchente (de rio)
po'êki
inverno (pi. po'êkiri)
i'sê-koo
n.n-cont. saliva
amu pa'ma mão
amu seero unha do dedo da méio
(pi. amü seeri)
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EXERCÍCIO
Traduza:
1. A panela de peixe transbordou. 2. O leite de vaca está transbordando.
3. A gordura do peixe está caindo (lit. transbordando) muito. 4. A enchente está
a ponto de ocorrer no final deste mês. 5. O velho escarra porque está doente. 6.
Teu filho escarrou nojentamente o catarro enquanto nós comíamos peixe. 7.
Tentei tirar a espinha do peixe expectorando (õ'a espinha). 8. Meu pai engasgouse comendo o peixe. 9. Engàsgueí-me com a espinha do peixe. 1O. Queria o que
você come. 11. Cobiço aquelas panelas. 12. Vendo os trabalhos deles, fiquei
com inveja. 13. Tire o pássaro (com a mão)! 14. Ela carrega o pássaro na mão.
15. A sucuriju está enrolando a anta (diâ-u 'ti'karo sucuriju). 16. Vou amarrar
as varas com cipó. 17. A cobra enrolou-se. 18. Ouvi os filhotes de pássaro
piarem de fome na árvore. 19. Querendo comer, a menina se lamenta. 20. Expila
a saliva! 21. Expila para fora da boca o caroço de bacaba! 22. O pássaro expeliu
(do bico) o gafanhoto no meio do rio (lit. fê-Jo flutuar expelindo-o). 23. casas
do mesmo tamanho. 24. paus de igual altura. 25. Estas serras são de igual altura.
26. caneta pontuda. 27. ponta da caneta. 28. nariz pontudo. 29. Tornou o pau
pontudo cortando-o. 30. Ela está com seqüela de doença. 31. Ele está com ressaca
(lit. seqüela de embriaguez). 32. povoado cheio de lama. 33. porto enlameado.
34. O menino está enlameado de terra. 35. Aqui é um lamaçal. 36. lamaçal do
caminho.
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LIÇÃO 72
TEXTO
Yaa maká -re, muhi-püu-ri niki wa'a-rí masa yi'ri mihá -wã.
meu povoado-ref
mês -pi um/um viaJantes passar costumar-p.rem. vist
No meu povoado, costumam passar viajantes cada mês.
Masa kurá-ri niki yi 'ri -wã.
pessoas grupo-pi um/um passar-p.rem
Passam todos grupos (étnicos) de pessoas.
Apé tero-re, pa ha-rã, apé tero-rc, pehête--rã, apé tero maa, ni'karê-rã-ta oii-wã.
às vczcs-rcf muito-pi

às vczes-ref

pouco-pi

às vezes contraste

um

-csp ser-p.rcm

Às ve::es, (passam) muitos, às vezes, poucos, e, às ve::es, somente um.

Naâ wa'a-rí masa pi'etí püri -rã'
sihâ-wã.
eles viajantes
sofrer muito-impl.ms andar-p.rem
Aqueles viajantes andam a muito custo.
isa yaá maka
maa, J>Hª poe-wa nii-'
beero.
nós de povoado contraste duas cachoeira ser-pres. vist evidência
No nosso povoado, é de conhecimento que há duas cachoeiras.
Teé poc-pa-wá niki, naâ-rc dure -ró
nu miha -wi.
ana cachoeira-pi um/um eles-ref transportar-nom.lugar ser costumar-p.rem
Em cada uma daquelas cachoeiras, devem transportar (as cargas por terra).
Ncê waro-pi maa, isâ yêki mihi du'u-klÍ
di'akihi yi'ri-'kü-'karã
nü-wã.
no pnnc1p10
nós avó det deixar-impl.cs somente passar-dur-nom.pl.perf ser-p.rem

No princípio, passavam somente quando nosso finado avô os deixava.

Du'u - tí -kã
maa, too-tá mahâmi
biri
-a',
dcixar-neg-impl.cs contraste ana-csp virar baixar (rio)-C>
Se não os deixava, tinham que baixar de volta daí mesmo,
tohô wcc-tí -rã', too-tá mahâmi mi'i -a', wee-ró
assim fazcr-neg-implms ana-csp
011

nii-'kii-'karo nii-wi.

virar subir (rio)-C> fazcr-nom.Jugar ser- dur-nom.perf scr-p.rem

senão ( lit. não fa::endo assim), subir de volta daí mesmo, era assim.
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Tohô wcé-ro', wa'a-rí masa niki maha-ró
por isso

Vl<lJanles

nii-ro'

weé-'kü-'karo nii-wi.

um/um subir -nom.lugar ser-impl.ms v.aux-dur-nom.perf ser-p.rem

Por isso, rodo viajante tinha que subir (em terra).
Maha- tí-kã
maa,
tu'ú, too-tá mahâmi toha-a'-ro
nii-'ki'i-'karo nii-wi.
subir -ncg-implcs contraste ser repreendido ana-esp virar voltar-C>-rnnlugar ser-dur-nompcrfscr-p.rem

Se não subisse, tinha que levar repreensão e voltar daí mesmo.

NOTAS GRAMATICAIS
1. Formas verbais nominalizadas em -ri combinam-se com o nome masá
pessoas para dar expressões muito usadas, como:
wa 'a-rí masa viajantes
siha-rí masa andarilhos
da' ra-rí masa trabalhadores natos
ua-rí masa pessoas irritáveis, bravas
2. A palavra beero evidência foi estudada na lição 54.
3. A modalidade vista no passado remoto, na primeira pane do texto de
hoje, foi traduzida em português por formas presentes. Estas formas traduzem
fatos vistos já há tempo e que se repetem.
4. Com os numerais estudados na lição 29 e o sufixo -re, formam-se os
distributivos. O nome associado está sempre no plural:
ni'ka-rê+ de um em 11111; uns, alguns (inanimados)
ni'ka-rê-rã idem (animados)
ni'ka-rê-pa-ga idem (seres roliços)
piâ'-rê-rã de dois em dois (animados)
i'tiâ'-rê-rã,... de três em três (animados)
A cruz ( +) na primeira forma indica que o nome associado (nome de
inanimados) deve seguir obrigatoriamente. Alguns exemplos:
ni'ka-rê wi'scri i'ya-á-pi vi algumas casas (11111a aqui, owra lá, ... )
misâ ni' ka-rê-rã wa'â-ya! vão 1•ocês de um em um!
misâ-re piâ'-re-rã dika-waá-gi-ti-' vou dividir vocês de dois em dois
5. O numeral ni' kâ- w11 (em todas as suas formas: ni'kt, ni'kó, .. ., cf.
lição 29) leva geralmente o sentido de "só", "sozinho" quando seguido pelo
sufixo especificador -ta. Por exemplo:
ni'ki-tá da 'ra-yá! trabalhe sozinho!
sii maka-rc, ni'kâ wi'i-ta nii-' naquele povoado, só há 111110 casa
6. Já vimos, na lição 54, o emprego de uma construção analítica formada
com o sufixo nominalizador -ró e o verbo auxi liar iá para expressar uma obrigação ou uma necessidade. Quando empregar o verbo aux iliar nii em lugar de iá,
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obtém-se uma construção que leva o mesmo sentido de obrigação ou de necessidade. Por exemplo:
tohô weé-r o', naâ-re tohá-a'-r o nü-wi por isso, eles têm que voltar

ma 'â dcko ehâ-gi ', ba 'a-r ó nii-,,i chegando 110 meio do ca111i11ho, tem que comer
masi si 'r i-gi', bu 'c-r ó nii-' se quer sabei; tem que estudar

VOCABULÁRIO
v.tr. meter a mão em (buraco)
v.tr. cerrar(roça, caminho),
fechar (casa, com paredes)
toê
v.tr. irj1111tocom, acompanhar
weá
rapt01; levar por atração
yokó
ter mau pressagio
yoko seé v.tr. dar a-;.ar para
wasiâ
estar espaçado
yapi
estar saciado (de comida,
bebida)

su'é
ti'â

pati

disseminar-se espocando
(fruta), multiplicar-se
si'ri
n.dep. geminado
wamó
n.n-cont. armas
upi masa guerreiros
têhô
n.n-cont. pequiá
ka 'i'
cérebro, medula (de osso)
sumfiga
umbigo (pi. sumupagá)
sühfi, wasô esperma
kêeká, kêeká-doka axila

EXERCÍCIO
Traduza:
1. Há algumas mu lheres que gostam de nós. 2. Quando for à mata, vão
somente em grupo de dois! 3. Dê as roupas para alguns! 4. Mande pescar os
quatro! 5. Nossa mãe foi à roça sozinha. 6. Vá passear sozinho! 7. Cheguei
somente a um povoado. 8. Os filhos de Pedro nasceram gêmeos (lit. tomaramse geminados). 9. Aquele mete a mão no buraco. 1O. Eu tirei o pente metendo a
mão no saco. 11. Tire os caranguejos destes buracos metendo a mão neles! 12.
O capim cerra em demasia a roça. 13. Hoje, eu vou fechar a casa. 14. O caminho fechou-se. 15. Vá acompanhando o menino! 16. Estes vão juntos em boa
harmonia (lit. bem). 17. Quando a esposa vai à roça, ele costuma acompanhála. 18. Os colegas levaram este aliciando-o. 19. Dizem que os viajantes raptaram as crianças. 20. Eu tive mau presságio, vi uma onça que chorava. 2 1. Eu
tenho um mau presságio, uma cobra comeu no meu anzol. 22. A cobra me dá
azar. 23. A onça nos pressagia mal (yokôrê' pressagiar mal). 24. As pessoas
estão espaçadas. 25. Espaçaram-se. 26. Vá colocando as pessoas em pé
espaçadamente! 27. roupa de malhas espaçadas. 28. O menino que comeu está
satisfeito. 29. Vou comer só isso, que estou saciado. 30 . Sacie a menina dando
de beber manicuera! 3 1. O uacu está disseminando (as sementes) espocando
(sim ió 11ac11). 32. As galinhas se multiplicaram muito. 33. Estas são as armas
do chefe. 34. Está armado com faca (lit. tem como arma faca). 35. pé de pequi á.
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LIÇÃO 73
TEXTO
Duhigó wese-pi da 'ra -gó wa 'â-go',
diâ-pi bu 'á -a', wa 'mi -a',
Duhigó roça-foc trabalhar-fsg ir -impl.ms rio-foc descer-C> subir (rio)-C>
Quando Dulrigó l'ai trabalhar na roça. desce ao rio, sobe (o rio de canoa),
pahi -rí
ku'sa mahâmi mi'i -a', apé ku'sa deko mahá-a' -wõ.
grande-nom estirão virar subi r-C> outro estirão meio subir-C>-p.rem. vist
vira (subindo o rio) num esrirão grande e, no meio do outro, sobe (em Terra).
Ma'â -pi wa 'â, yoa-ró wa'â, pi'a
ehá -wõ, koo yaá wese-pi-re.
caminho-fac ir longe ir fazer irrupção chegar-p.rem ela de roça-foc-ref
Anda no caminho, vai longe e chega fazendo irrupção na roça dela.
Pi'a
chá, pckâ mc'c-re wiha -wÕ.
Wihá tu'a eha ni'ko,
irrupção chegar
fogo -rcf acender-p.rem acender terminar
Chegando, acende fogo. Terminando de acendê-lo,
taâ

kurê, pckâ mc'c-pi

capim arrancar

fogo

mii peó

pe'o-kã ',

kü

du'â -wõ.

-foc colocar em cima tudo-ass mandioca arrancar-p.rem

arranca o capim, coloca rudo 110 fogo e arranca mandioca.

Du'â tu 'a eha ni'ko, muhi-püu-re i'yâ moroo',
arrancar
terminar
sol -ref olhar para cima
Terminando de arrancá-la, olha para cima o sol e,
di'sa -kã
i'yâ, taâ -rc kurê -go omâ-'kãa'-wõ taha.
sobrar-impl.cs ver capim-ref arrancar-fsg correr- C> -p.rem de novo
vendo que (ainda) sobra (tempo}, vai apressada (/ir. corre) capinar de novo.
- Mâa, toô kã 'ro-ta nii-'
maha!, tohô nii, tohá -a' -wõ.
pronto só isso
ser-pres.vist afinal assim dizer voltar-C>-p.rem
Pronto, é só isso enfim!, diz assim e volra.
(a seguir)
..
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VOCABULÁRIO
pi'á

sirá

teê
e'kê
a'mó

fa-:;er irrupção (num caminho, num povoado, 11111na
roça, vindo da mata; num
rio principal, vindo de 11111
afluente) (palavra geral-

mente seguida por sufixo
centrípeto ou centrífugo)
v.tr. tornar plano, reto: ni11elar, endireitar
colher com gancho, lavrar
v.tr. fazer (gancho)
ter a primeira menstruaçcio, estar de cio (animal)

bc'tí,
be'ti duhí fazer abstinência (alimendo'ô

mo'ké
no'ó-pihi
ku 'sâ
ya'kó,
ya'ko koó
sã'riro
sã'ri sãá
kãró

tõhôpaha(wa)

torcer-se
gancho
estirão

n.n-cont. lágrima
cerca (pi. sã 'rlri)
v.tr. cercar
amarra (de canoa,
panela, etc.)
c11111a1á (pi. cõhôpahari,

tõhâpahapawa)

kapé
wakíi

tar, sexual, ... )
v.tr. atrapalhar, pert11rbar

n.n-cont. semente,
muda (sg. kaperó)
n.n-cont. quitanga
(cerro tipo de caroço
que nasce na pele)

EXERCÍCIO
Traduza:
1. Ela costuma fazer irrupção na minha roça. 2. Nós fazemos irrupção no
pátio do povoado. 3. Saia depressa do mato, senão o duende vai pegar você! 4.
Aquele que foi ferrado por tocandira vem chorando em nossa direção, fazendo irrupção
do cerrado. 5. Mandei a farinha para fora (do igarapé). 6. Aplaine bem o terreno! 7.
Endireite o fio de cipó! 8. Nivele estes montículos puxando-os! 9. Ela alisa (lit.
coloca nivelando empurrando) os cabelos com a mão. 1O. Ela esticou as pernas. 11.
Minha mãe colheu com gancho muitos abius. 12. Lavre o remo! 13. Pegue o gancho
e vá colher o abacate puxando-o! 14. Faça um gancho! 15. Ontem à noite, dizem que
Maria teve a primeira menstruação. 16. A cadela está no cio. 17. Aqueles estão
fazendo o rimai de puberdade pam os filhos deles (a'mô yeefa-::.er o ritual de puberdade para). 18. O doente está fazendo abstinência. 19. Depois de ter nascido o filho,
ficaram de abstinência. 20. Este me atrapalhou. 21. Atrapalho-a no que ela ia fazer.
22. Não me perturbe gritando! 23. Ela se torce a perna (por acidente). 24. Minha mãe
escoffegou pisando no pau caído e se torceu a perna. 25. Peguei o braço deste e o
torci sem querer. 26. A roupa está molhada com as lágrimas dela. 27. menino chorão
(lit. que tem muitas lágrimas). 28. cerca de paus. 29. cerca de casa. 30. Estou cercando as minhas galinhas. 31. Traga a amarra! 32. amarra do aturá. 33. amarra da canoa.
34. sememe de pimenta. 35. filho de bananeira. 36. É uma quitanga.
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LIÇÃO 74
TEXTO
Toha etá,

biâti

asipó, asi busu-kã

voltar chegar quinhampira esquentar

i'yâ, mii dipó, ba 'â -wõ.

quente -impl.cs ver pôr no chão comer-p.rem

Chegando de volta, esquenta a quinhampira e, vendo que está quente, tira-a,
põe-na no chiio e come-a.

Ba'â tu'a eha ni 'ko,

da'rê ba'a

-wõ.

comer terminar
preparar a mandioca-p.rem
Terminando de comei; prepara a mandioca.

Kií

oé,

bipê,

ãhii-ga sãâ,

i 'ta buhú,

mii dihó-o' -wõ.

mandioca ralar espremer beiju pôr espremer no ti pi ti colocar no c hão-p.rem
Rala a mandioca, espreme (a massa) 110 cwnatá. põe a massa do beij11 no tipiti,
espreme-a com o peso do corpo no tipiti e coloca-a no chão (numa peneira).

Tohô weé tu'a eba ni'ko, ãhu-ga peô-wõ.
assim fazer terminar
fazer beiju -p.rem
Terminando de fa-::.er assim, faz. beiju.

Ãhâ-ga peô-go'-

ta,

yõkâ

pio sãa -wõ.

fazer beiju-impl.ms-esp manicuera cozinhar-p.rem
No mesmo tempo que faz beiju, cozinha o mwzicuera (para tirar o veneno).

Tohô weé-'ka

be'ro, wcta-ró nohâ peo -wõ,

bopo-áto nii -go'.

assim fazer-nom.perf depois tapioca colocar cinzas-p.rem secar-impl dizer-impl.fsg

Depois de rerfeiro isso, coloca cinzas em cima da tapioca para secá-la.
Tu 'a ehá pc'o-go',

wi'i-ré o'a -wõ.

O'á tu 'a cha ni'ko,

terminar tudo-impl.ms casa-ref varrer-p.rem varrer terminar
Terminando tudo, varre a casa. Terminando de varrei;

komcti mii,

u 'a

-gó bu'á - a' -wõ,

põ'rá mc'ra.

panela tirar tomar banho-fsg descer-C>-p.rem filhos com
tira a panela e desce com os filhos para tomar banho.

266 - A Fala Tukano dos VEPÃ-MASA

NOTAS GRAMATICAIS
1. Aprenda as expressões seguintes:
mii dihóo', mü dipó tirar e pôr no chão
ãhuga peô fazer beiju
ãhOga sãâ pôr a massa do beiju no tipili
i'ta bubú espremer no tipiti, sentando-se no pau de compressão
(wetaró) nohâ peo colocar cinzas (dentro de um pano) em cima da
(tapioca) para sugar o Líquido residual que ficou nela

VOCABULÁRIO
du'tu
soltar-se, sair do lugar
seé (pa'ta) en1rançar (fios, cabelos,
palmas, etc.)
kü'yu
v.tr. rer na boca
v.tr. abortar
siá
niô
v.tr. pinrar (com carajuru)
v.tr. carregar na ilharga
sã'r é
yüsO
v.tr. tirar fechando a mão
wi'ê
v.tr. não Ter êxito, sucesso em
akoá
\'.tr. dissolver (num líquido)

n.dep. pedaço de (cerâmica,
pano, .. .) (pi. se'ri)
si'ti
n.dep. amassado
ku'mi n.dep. amassada (panela)
turu
n.dep. curto
pu 'tí
n .n-cont. resíduo que fica depois da ex1ração do sumo
(massa da mandioca, .. .)
u'tíl
pane desprovida de vegetação, de cabelos ou de penas
seêgi macaco barrigudo (pl. seêrã)

se'ro

EXERCÍCIO
Traduza:
1. Tlfe a quinhampira e ponha-a no chão! 2. O ferrão da caba soltou-se. 3.
Os espinhos que foram pisados saíram do lugar. 4. Hoje, nós estamos entrançando
as palmas de curuá (pehê-püri curuá). 5. Trance para mim quatro cordas de rede
(püú ni'mo corda de rede)! 6. O cachorro entra no mato com beiju na boca. 7. Eu
estou com um bombom na boca (mumiga bombom). 8. Ponha depressa a água na
boca! 9. Minha sobrinha abortou uma criança (ma'mi mako sobrinha). 10. Pinte-me com carajuru ! 11. Ela carrega a criança na ilharga. 12. Ele tira a farinha
com a mão. 13. Não tive êxito no trabalho. 14. Não fiz uma boa compra. 15.
Construindo a casa, não tive sucesso involuntariamente. 16. pedaço de prato. 17.
fragmento de espelho (Côroe.<,pelho). 18. amassado de timbó. 19. bagaço de cana.
20. bola de roupa. 21. massa (lit. amassado) do caxiri. 22. cauda curta. 23. cachorro de rabo curto. 24. pessoa curta. 25. panela amassada. 26. Dissolva o sal! 27. O
sal dissolveu-se. 28. Faça um beiju com a massa da mandioca! 29. descampado
da mata. 30. clareira da roça. 31. acampamento de pesca (lit. de comer peixe).
Tomo Ili - Método de Aprendizagem - 267

LIÇÃO 75
BOÔGA KITI
história do pássaro "boôga"

Ni'kâ nimi, Boô-ga

wapê-wi'io yaá wi'i sopé pi'to duhi -pi'.

um dia certo pássaro v1u va
de casa porta perto sentado-p.rem.rep
Dizem que, 11111 certo dia, Boôga estava sentado à porta (lit. perto da porta) da
casa da viúva.
Kit ti'o-kã, wapê-wi'io nii-po': - ÃhO-re pi'i-pi
biâti yoso sãá ní'í -be,
ele ou,·ir-impl.cs viúva dizer-p.rem beijus-rcf aturá-foc quinhampira molhar pôr ainda-permissivo
Ele 01111i11 a viúva di:.er: - Vou ainda pôr os beijus molhados com a qui11ha111pira 110 aturá,

wcse-pi

pi'a

ehá -go', kuyâki-rc

asé

ba 'a -akoho!, nii -po'.

roça-foc fazer irrupção chegar-impl.ms kuyâki-ref acompanhar comcr-nom.fsg.fut dizer-p.rem
para comer junto com o besouro "kuyâk+" quando chegar à roça, disse (ela).

Boô-ga, koô tohô nii -kã,

ti'ó -

gi ' -ta wü maá-'kãa'-pi' wese-pi,

pássaro ela assim dizer-impl.cs ouvir-impl.ms-esp voar correr- C> -p.rem roça-foc
Ouvindo ela di::.er assim, 110 mesmo tempo, Boôga foi 1·oa11do apressado para a roça,

kit pako-makí-

kuyâki-rc koô diporo werê-gi' :

ele primo materno kuyâk+-ref ela antes avisar-impl.ms

para avisar seu primo materno, o besouro "kuyâk+", antes dela (chegar):

Kookihí-, wapê-wi'io mi'i-rc

biâti

yosó-'ka

ãhuga me'ra

primo
vmva
tu -ref quínhampira moU1ar- nom.pcrf bciju com
Primo, a vi1í1•a disse que vai te comer junto com beiju molhado 110 q11i11hampira,

asé

ba'a -kã'-go-ti-'!, nii -á-mo

acompanhar comer-ass-fut
toma cuidado!

koô, ti'o masi-ápa!

dizer-p.rec.vist ela

ter juízo-imp

A'ti toha-sa-mo. Tohô weé-gi', tee-ré mi'i-re were-g1
vir

já -pres.sent

por isso

a'ti-á-pi.

ana-ref tu -ref contar-msg vir-p.rec. vist

Já deve estar vindo. Por isso, vim te contar isso.

Akoc ncc'! Yfi kê'ra kati si 'ri - mi-',
puxa vida! eu também viver quercr-frust-pres. vist

Puxa vida! Eu também queria viver,
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koó-ta yfi aka-weré-rã-re ba 'â pe'o miba -'ti -wõ.
ela-esp eu
parente-pl-ref comer acabar costumar-C<-p.rem. vist
ela que veio (no tempo) acabando de comer meus parentes.
Tohô nii - gi' -ta, kasê-ro doka
du'ti
sãhá
wa'a -pi'.
assim dizer-impl.ms-esp casca debaixo esconder-se entrar ingressivo-p.rem
Enquanto dizia assim, escondeu-se entrando debaixo de uma casca de pau.
Tohô weé-gi', ki+ noho, mari ã hu
por isso

ele tipo

biâti

yoso sãá, wese-pí- miá-a'- kã -r e,

nós beijus quinhampira molhar meter roça-foc

levar -impl.cs-ref

Por isso, quando a gente leva beijus molhados com quinhampira para a roça,
(besouro) daquele tipo

babutí
-pi'.
não aparecer-p.rem
não aparece.

NOTAS GRAMATICAIS
l. Entre as principais interjeições e onomatopéias da língua ye' pâ-masa,
citaremos:
a'bí! nojo, repulsão
bâa! e agora! (em frente de umfatofeito involu11tariame11te)
adé! coitado!
mâa! exortação
a'gá! dor
ãã?
oquê?
neé! olá! (saudação)
nêe'! pedido de atenção, alerta
ii!, ãa! certo!, exato!
ãbâ! pega!
sabu! queda na água
akoé! preguiça
saaki! furar
wiu! ave, avião passando; riscar
apá! puxa!
tobe! barulho de pancada, de soco
asé!
que quantidade!
está bom!
ai!
A maioria das onomatopéias não têm tom próprio. Alguns exemplos:
a'bí, yabiógo! irra, que mulher nojenta!
tuúpi yi'i tiro: "sabu!", biri yõha-a-ma o tamaquaré caiu na água
pe110 de mim fazendo: "tibungo!" (tuúpi tamaquaré)
2. O sufixo permissivo -ma deixe-me... (cf. lição 65) tem a fonna enfática-be.
3. O discurso direto constrói-se geralmente com o verbo nü dizer que
vem precedido pela citação. Por exemplo:
wa'á we'e', nii-á-mi disse que não vai (lit. "não vou", disse)
Caso os sujeitos do ·verbo nil dizer e do discurso reportado forem difeTomo Ili - Método de Aprendizagem- 269

rentes, como nos enunciados 6 e 7, o sujeito do discurso reportado leva o sufixo
-r c referencial e precede a citação. Por exemplo:
k oô mi'i-r e ba'â-gi-sa-mi nii-á-mo ela disse que você vai comer (lit.
ela, em relaciio em você, "(ele) comerá", disse)
mi'i-r e k it ba'a-á-mi nii-á-mi disse que você comeu (lit. em relaçiio a
você, "ele comeu", disse)

VOCABULÁRIO

.

v.tr. transvasar; abrir
(passagem)
wirê
v.tr. roer raspando com
os dentes
yeê
Jazer brincadeiras, ser
extrovertido
estar
vivo, expansivo, exsc'só
trovertido
estar salgado; fazer cua k â,okâ
rativo
m ohé, p õhé limpar de lei ·e, ri rara poeira
ficar apertado, prensado
kiri
jogar, espalhar (líquido)
sitá
we'ó

pahá
tõr ê
i'mi -ti'a
i'sê soo
w apê-wi'i

v.tr. ter dó de, lastimar
v.tr. enrolar(folha, argila, ... )
v.intr. piscar os olhos
sentir enjôo, náusea
viúvo (fsg. wapê-wi'io/
pi. wapê-wi'ia)
do' bc, tob e n.dep. cheio de pontinhos
sa'si
n.dep. eri(ado
ti'b i
n.dep. entrelaçado
cuandu (pi. wa 'toâ)
wa'tô
bekoâ
larvas brancas de cerra
mosca (sg. bekoâw+)

EXERCÍCIO
Traduza:
1. Ela disse que você vai estudar. 2. Minha mãe disse que vocês roubaram a canoa. 3. A viúva disse que vai te comer. 4. O chefe disse que vocês vão
viajar para Manaus. 5. Transvase a farinha! 6. Transvase nos pratos a comida
quente da panela para esfriá-la! 7. Abra a passagem! 8. O rato roeu o umari. 9.
A mulher que chegou há pouco tempo é brincalhona. 1O. Este é o brincalhão do
nosso grupo. l l. Este homem é expansivo. 12. O mingau está salgado demais.
13. Ela faz curativo na ferida. 14. Limpe a sujeira no meu banco! 15. Ela vem
saindo apertada pelo (vão) da porta. 16. A pessoa fica apertada na roupa. 17.
Espalhe água na casa para você varrer! 18. Jogue a manicuera na louceira de
bananeiras! 19. um ponto. 20. dois pontos. 21. Ele pisca muito. 22. Aquela te
pisca. 23. Sinto náuseas. 24. Te nho pena dela depois de o marido Ler morrido.
25. Ninguém Leve compaixão de nós. 26. Enrole o pari (imisaha pari)! 27.
cabelos eriçados. 28. pessoa de cabelos eriçados. 29. pessoas namorando
entrelaçadas (a 'm e tãrá namorar). 30. minhocas entrelaçadas.
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LIÇÃO 76
TEXTO
Pekâsãha isâ yc'pâ-masa uúküsebe -re masi si'ri -rã',
brancos nós ye'pâ-masa falar-nom.inan.pl-ref saber querer-impl.ms
Os "brancos" que quiserem saber a nossa fala ye'pâ-masa
ãyuró bu'ê, ti'ó yã'a- ro
1a -'.
bem estudar pensar -nom.lugar querer-pres.vist
devem estudar e pensar bem.
Uúkü masa -'karã
ke'ra -re, uúkü-kã,
diâsa nii-'.
falar crescer-nom.pl.perf também-ref falar-impl.cs difícil ser-pres. vist
Para quem nasceu falando, qt1ando se fala, é também difícil.
Mehô ia -kã

maa, cliâsa wc'e - ':

uúkü-ro di'akihi nii-'.

porém querer-impl.cs contraste difícil ncgativo-pres. vist falar-nom somente ser-pres.vist
Porém, se quisermos, niio é difícil: é só falar.

Apê-rã noho yce nii- ro' -ta teé diâsa boo -si .
seres estranhos fala ser-impl.ms-esp ana difícil potencial-obrigação
Seria difícil se fosse aja/a de seres estranhos (seres não humanos).
isâ, po'tcríkãha-rã marikã, pckâsãha uúkü-sehe-re bu'ê-kã '- mi - '
baa!
nós
indígena -pi também brancos falar-nom-refestudar-ass-frust-i:re;.vistevidência
Não é que nós, indígenas, estt1damos também a língiw dos "brancos".'

Ãyuró m asi si'ri -rã',
uúkü, ohâ, wee -ró di'akibi ta -'.
bem saber querer-impl.ms falar escrever fazer-nom somente querer-pres. vist
Se quiserem saber bem, devem somente falar e escrever.
Uúkü-sehe ba'a -sché wee-ró-roho nii-':
como
ser-pres.vist
falar -nom comer-nom
A fala é como a ação de comer:
ba 'â -

gi'

- pi -a', ba'â

poa

wa'a

no'o -'

beero !

comer-impl.ms-foc-dest comer acostumar-se ingressivo irnpessoal-pres. vist evidência
quando se come, não é que se acostuma a comer!
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fa -ti butia'- rã' -ta, apêye noho kê'ra-rc mas'i no'o-ya mari -mí -wi
baa!
querer-neg muito-impl.ms-csp coisas tam!Xm-ref saber impessoal negativo-frust-p.rem evidência

Ncio é que não se conhece também as coisas se não se quer nada (delas)!

Ohâ - ti -sebe marikã -re ti 'ó - gi' -ta uúkü no'o -wi.
escrever-neg-nom por exemplo-ref ouvir-impl.ms-esp falar impessoal-p.rem
Por exemplo, para o que não é escrito, a gente fala ouvindo.
Nii pe'ti-sebe, wcé ni'ka-kã • maa, diâsn si'ri-sehc di'akihi nii-mi-wi
ba::1!
tudo
fazer comcçar-impl.cs contraste dilTcil querer-nom somente scr-frust-p.rcm evidência

Ncio é que tudo, quando se começa a fazer, tem dificuldade/

VOCABULÁRIO
yü'râ

butuya

estar quase moqueado,
bom de comer
ser preguiçoso (de maneira perma11e111e)
ter cheiro (álcoo~ pimema, .. .)

ka 'ú
nuhu ehá,
nuha ehá sentar-se (centrifugo)
nuhu etá,
nuha etá sentar-se (centrípeto)
õrê
tirar (coisas concretas) com
a mão, a colher, a cuia, erc.
pi'ti
não ter resistência (cipó,
pedra, roupa velha, ... )
sãá
transportar (de barco, de
carro, de avião, ... )
ti'bê
quebrar(pedaço de beiju)
yirifazer cacofonia
oâ
fazer um clamor confuso,
um rumor de contrabaixo
(rãs, pássaros, pessoas, ... )

falar sem clare-::.a, i11disti11tame11te
v.tr. espalhar, derramar
weê
(água, cinzas, areia, ... )
desgastar-se
õhé
espreguiçar-se ( estiranwi'â
do os membros)
ako bibíestar molhado
akotí
ter líquido (estar molhado, ser suculento)
akô pe(b)e gora (d'água), orvalho
n.dep. com bifurcação,
se'r e
bifurcado
v.intr. estar bifurcado/
se'ré
v.tr. fazer armação de
(ponte, jirau, ... )
ãya-yagá
tornozelo
n.an.pl. espinhas (de
buá
acne) (sg. buagí)
bu 'ê-(wee)-daa, bu 'êki-daa arco-íris

ogê

EXERCÍCIO
Traduza:
1. A carne da caça está boa de comer. 2. O pacu já está bom de comer. 3.
O preguiçoso não tem roças. 4. O caxiri tem o cheiro bem forte. 5. Você tem
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cheiro de caxiri. 6. Sente-se em cima daqueles bancos! 7. O embriagado adormeceu sentado aí mesmo. 8. Sentou-se perto de mim. 9. Vá tirar areia! 10. Dê
de comer à menina tirando (da vasilha)! 11. Tire a bacaba (do monte) com a
mão e ponha-a dentro deste aturá! 12. Tire os bombons (mumiga bombom)!
13. O cipó não é resistente. 14. A canoa é muito pouco resistente; já apodreceu
sem alcançar um ano. 15. Este tipo de roupa não é resistente. 16. Ela leva o
cachorro de canoa. 17. Ele transporta pedras de caminhão (türupihí- caminhão).
18. Tiro q uebrando o beiju. 19. As vozes das pessoas estão em discordância.
20. Os pássaros cantam todos juntos (ni'kâro me'rajuntos). 21. Os do dabucuri
vêm entrando com rumor vocal. 22. Os bêbados já estão falando indistintamente. 23. Quando fala conosco, expressa-se sem clareza. 24. Antes de varrer, espalhe água em toda parte da casa! 25. O cachorro se espreguiça antes de ir à
roça. 26. Depois da chuva, esta parte se desgastou. 27. A praia está se consumindo (pela erosão). 28. árvore bifurcada. 29. bifurcação da árvore. 30. caminho com bifurcação. 31. O caminho vai seguindo com bifurcações. 32. Estamos armando a casa. 33. O capim está cheio de orvalho. 34. O abacaxi é bem
suculento. 35. A tua roupa estava molhada! 36. São espinhas. 37. Esprema-me
a espinha! 38. É uma pessoa cheia de espinhas.
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CORREÇAO
DOS
EXERCI CIOS
E
DITADOS
~

DITADO 1
pawá jandiá frwi aquele tiri aquele orê mexer siru tuú seguir tiô encerrar
scr ê impigem püári dois wabé cipó-titica wió sério yawi samambaia sp. yuré
oscilar wirári peixe sp. dipi? o qual ? wapi fruta sp. wapâ peixe sp. sisô
moquear yisiáfrio titi quebrar tutuâ forte yutí paraná weti umiri siti ter mau
cheiro diki maniva akôro chuva pekâ Lenha batí balaio buti branco biti duro.

DITADO 2
tiâ roer biâ pimenra wiâ carregar kió ter wió sério wii voar bisi soar pusi
índio yupda Kisâ Tiquié ikiá assustar-se bahumí parece-se com buhí rir yihi
acompa11har (canto) basaátohopi onde dançará toak ahá ferrão toó lá tohô
assim paakihi pau de bater ahú ter cheiro (urina) wihí brotar wahâro c11ia
pobô ave sp. pahá ter c:ompaixiio babá embalar ditê cortar siki aquele upiti
muito wisí errar wcsé roça yesê porco.

DITAD03
ohô ba11ana apeákihi quem brincará niiátche coisas que dirão wehé pescar
sihâ andar bibâ-weti triste doké atirar wcki anra yukisi canoa yukigi pau
butuâ c11pi11s pupiâgi pé de ucuqui isêro boca cwi certa argila diri estrondear
biti duro bipé espremer bipô trovlio basúki primo pchêti pouco soharó rápido tohâ esgotar apeákoho quem brincará sitiro ceno ripo de beiju diké sarapó
siséaqueles nii tio último apê tohaapijá brinquei opâ kuhi pastilha soperohó
porta grande.

DITADO 4
deró costurar de'r ó? como? duti mandar du'tífugir pi 'i awrá d o'á co~inhar
buú cu ria bu 'ú tucunaré biâ pimenta bi'áfechar bu 'ê estudar clu 'ú soltar duâ
vender d u 'â arrancar di 'á reservar k e'á embriagado sa ' bé amassar sa 'gáfro11xo
di'té amarrar ya 'gé mastigar pi'kâ biribá ku'sâ estiriio ko'tê esperar po'ká
farinha ya'sâ azul yu' úti paquinha be'ró depois si'â peneirar i'â piolho.

DITADOS
mi'i você niti carvlio mihâa' subir wisó ti ri rica a'mâ procurar nii estar ma'â
caminho yõsó japim sãyâ vestir yühú cansado serí pedir mi'rô tabaco põ'r{1
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filhos imi-ya-ro depressa momô-ro borboleta wãkfi lembra r wi'rô-ro vento i
rí feder numi-â 11111/heres moâ sal multi caraná komé metal no' ó? onde? apêwõ brincou uti-â-wi caba masi saber masi-ti-mi não sabe mu'mú cheio mirikiht pássaro misi cipó naâ eles misâ vocês masá pessoas mast pessoa tõrê
enrolar i 'rá defecar.

DITADO 6
mipi açaí mipí quati wihi transpassar wihí brotar wasõ espenna wasó emprestar wisi sentir (dor) wisí errar wiâ roubar wiá devolver umú pau caído
umú jap11 di'i tuyuca di'í came pi'â tropeçar pi'á beliscar akô remédio akó
âgua akô-ro chL1va irê pupL111ha ã ri ca11a apê brincar dotê bicar pakt pai
makâ povoado masá pessoas makt filho ãhâ inambll ma hâ arara yahá roubar pehé muito duhi se111ado buhí rir pck â le11ha pihi chamar sopé porta o'õ
dar o'ô-o' enviar biâ pimenta taâ capim.

DJTAD07
kií mandioca yeé meus yeê construir aâ gavião merê i11gá yami noite k o'tê
esperar du'tí fugir mi'rô tabaco bu'pú pular yi'ri passar da'rá trabalhar
di'tâ terra ye'ê pegar wi'í casa sõ'ó lá pawá jandiá emô guariba toâ ferrar
wií assobiar du'â arrancar du' ú soltar be'ró depois be'tô roda da'ra masí-mi
sabe trabalhar ba 'â masi-mi sabe comer baa masí-mi sabe nadar basâ-kã'mo! da11ça! yahá-kã '-mo!rouba! ape-á-mi brincou dasi-á camarões uti-â cabas
apê-gi' wee-mí estâ bri11cando apó-gi' wee-mí está consertando.

EXERCÍCIO 1
1. imt niimi. 2. wa'i niima. 3. numiô niimo. 4. naâ utima. 5. koô ba'âmo. 6. koô
utiti baa? 7. naâ num iâ bu 'êma. 8. Péduru Maríare bu 'êmi. 9. naâ koôre buhimá.
10. bu'êti? 11. k+i ba'âti? 12. koô buhití? 13. weki niimi. 14. yesê niimi. 1-1.
imikohokihi muhipuu muhi-püu niimi. 16. bipô niimi. 17. koô ba 'â si'rimo. 18.
k+t utl si'rimi. 19. naâ bu 'ê si'riti? 20. sikó María niimo. 21. si'í Péduru niimi. 22.
naâ noá nilti? 23. naâ wa 'i ba 'âma. 24. k+t a 'titi baa? 25. num iô wekire ba 'âmo.
26. imi yesêre ba 'âmi. 27. noá ba 'âti? 28. noá apêti? 29. noá diigare apêti? 30. k+
t ke'ra ba 'âmi. 31. koó kê'ra utimo. 32. naá kê'ra bu 'êma. 33. koô (pe'e) utí'mo;
kii pe'e ba'âmi. 34. noá nilti? 35. wa'i(re) ba'âma.

Tomo Ili - Método de Aprendizagem - 277

EXERCÍCIO 2
1. diâpi yi'i diâ-yo'ore i'yâ'. 2. m i'i ohô ba'â'. 3. isâ akó si'rí'. 4. misâ ye'pâmasare ti 'sâ '. 5. Pédurure i'yâ '. 6. pekâsõho sumútohopi da 'ramó. 7. akê yukigipi
niimi. 8. k+i ohô ba'â si'rimi. 9. diâ-yo'o baamí. 10. yi 'i mi'ire ti'sâ '. 1Usâ misâre
ti'sâ'. 12. numiô naâre buh imó. 13. mi'i bo'teâre ba'âti baa? 14 . akê bu'putí? 15.
mutúru da 'ratí? 16. mi 't koôre ti 'sâti? 17. ni 'kâroakã, koô da 'ramó. 18. María
yukigipi akêre i'yâmo. 19. kii yi'ire i'yâmi. 20. koô mi'ire ti'sâti baa? 21. yi'i
pekâsihi nii', k+i ye'pâ-masi niimi. 22. noá akó si'rití? 23. noá bo'teâre ba 'âti?
24. uti'. 25. masó a 'timo. 26. masí. a 'ti mi. 27. pekâsãhare i'yâ '. 28. diâ-yo'o niimi.
29. bo'teâ niimi. 30. yukigi nii'. 3 1. noá baatí baa? 32. yi 'i pe'e bu'pú', mi'+ pe'e
baá'. 33. misâ ohô ba'â si'ri'. 34. uptti utimi. 35. upiti buhi mí.

EXERCÍCIO 3

+ 1. mar!. 2. isâ. 3. isâ. 4. isâ. 5. mari. 6. isâ. 7. isâ. 8. ma ri. 9. mari. 10. mari.
+ 1. yi'i paki aâ wêheámi. 2. yVi pako semê ba 'aámo. 3. María sumútoho niimo.
4. María sumútoho niiámo. 5. kãri ohô ba'aápi. 6. aâ kê'ra wiiámi. 7. akê kê'ra
merê ba 'aámi. 8. akê ohô kê'rare ba 'aámi. 9. mi 'i etaáti?- etaápi! 10. mi 'i si'riáti?
- si'riápi. li. Péduru kãriáti? - kãriámi. 12. María wa'i do'aáti? - do'aámo. 13.
pekâsãha etaáti? - etaáma. 14. noá semêre wêheáti? 15. ã'rí, noá nilti? 16. noá
koo yaá wi'ire noá kãriáti? 17. noá apeáti? 18. noá apeáti? 19. isâ kãri ãyuró
ba'aápi, misá kê'ra ãyuró ba'aápi. 20. koô ye'pâ-maso niiámo. 21. kit ye'pâmasi níiámi. 22. naâ pekâsãha niíáma. 23. akê wi'ipt niimi. 24. upíti da'raápi.
25. misâ yukigipi bu 'puápi. 26. yukisi etaápi. 27. uúkii si'riapi. 28. naâ ãyuró
uúkü ma. 29. buu dipôare do'aápi. 30. kã ri re, wa'i ba'aápi. 31. ni 'kaáre, misâ
diâ-yo'ore i'yaápi.

EXERCÍCIO 4
1. diporópire, koô etâ, yi'irc a'mâwõ. 2. po'ká si'rí'. 3. kii w i'í ia mí. 4. koô ohô
iamó. 5. k+i ba'â si'rimi. 6. koô si'rí si'rimo. 7. naâ yi'tiwã. 8. naâ numiâ etâwã.
9. koô ni'kaá etaámo. 10. yukisi wee masí' mar!. 11. koô María me'ra ctâwõ. 12.
Péduru Madú me'ra yi'riwt. 13. Maria yi'üe sêríti' yã'awõ. 14. Péduru mi'ire
seriwt. 15. yukisi me'ra a'tiwi. 16. piiárã masá me'ra etâwi. 17. di'pihí me'ra
wêhewt. 18. kãrire, k+i yi 'ire wi'í duaá mi . 19. yukisi wcé si'riwã . 20. merê iawã.
21. ni'kaáre, i'tiárã masá sumútohopi bokaápi. 22. diporópire, wirâgire bokawi.
23. yi'i pako me'ra kãrí'. 24. yi 'i paki me'ra da'rá'. 25. ba'â, kãriwf. 26. buíi
wêhewã. 27. da 'rêti baa? 28. a 'toré, '" irâ niima. 29. aâ wii masím i. 30. baa
masí'. 31. yi'i mc'ra a'tiá! 32. ctâ, i'yâ, wehewt. 33. di'pihíre a'mâ, boká'.
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EXERCÍCIO 5
1. mirikihiá weheápi. 2. bi'iá ba 'aápi. 3. imiá du 'tiáma. 4. numiâ yukisire di'teáma.
5. mirik+-hiá wi.imá. 6. yaiwa yesêre ba 'aáma. 7. doeâ bieápi. 8. ditârapire, doeâ
niima; diâpire, diâ-yo'oa niima. 9. no'o(pi) wa'âti? 10. no'opí- wa'aáti? 11.
diporópire, no'opi wa'âri? 12. sii mühi-püure, noá etaáti, a'toré? 13. mi'i apêti?
14. mi'i kãri apeáti? 15. mi'i sii miihi-püu apêri? 16. mi'i apêtiati? 17. kãrire,
mi'i buu ba'âtiati? 18. sii mühi-püurc, mi'i weki wêhetíri? 19. scmê wêheámi,
k+ta '. 20. ni'kaáre, yesê i'yaápi, yi 'ia'. 21. du 'tiámo, numiôa '. 22. kãrire, wa 'âtiami.
23. wa'i wchetiápi. 24. Péduru etãtiami. 25. yi't waha masí'. 26. yi'i ditârapi
wahá si'risa'. 27. aâre bieápi, semêre biêtiapi. 28. mi'i yukigi di'teáti? 29. yi'i
pako wi'magóre koemó. 30. yi'i paki di'pihíre koeámi. 31. mi'i aâre di'pihí
mc'ra wêheáti? 32. toó be'ro, diâpi baaápi. 33. di'pihíre iá'. 34. wa'i wehé si'ri'.
35. yesêrc di 'té si'ri', yi 'ia·. 36. k+t yi 'ire koeámi.

EXERCÍCIO 6
1. po'ká mií we'e'. 2. wa 'á we'e'. 3. kãrí we'e'. 4. +riré a 'má we'e'. 5. kê'rá we'e'.
6. ke'râtiapL 7. da'rá we'e'. 8. koô wi'ipi da'ratímo. 9. kãrêkê' uutími. 10. yisiá
nii'. 11. ãyú nii'. 12. kê'râya! 13. kãriyá! 14. uúküya, misâa '! IS. Maria marimó.
16. po'ká marí'. 17. Péduru marimí. 18. Péduru niitimi. 19. makâ ãyú we'e'. 20.
akó yisiá we'e'. 21. sopé miiya! 22. wesé wa'âya! 23. k+i +ripi ctâmi. 24. sõ'oré
wa 'âtikã'ya! 25. ãyuró weeyá! 26. ãyuró ba 'âya! 27. kãriyá, mi 'ia'! 28. kãrêkê're
wêhcyá ! 29. wi'sêri ãyú nii'. 30. Mri yisiá nii'. 31. ohô ba 'âtiapi. 32. merêre ba 'á
wc'c'. 33. koô tohô weégo' utiámo. 34. too püríkãre, yi 'i wa 'â '. 35. wesêripire,
diâ-yo'oa marimá.

EXERCÍCIO 7
1. di'pihíri beségi' weé'. 2. koô kãrígo' \\'eeámo. 3. naâ u'árã' weemá. 4. Madú
potâ \\cêgi' weemí. 5. potârcta weêgi' weemí. 6. potâ weêgi'ta weemí. 7.
Maria reta i'yâgi' weé'. 8. kãrêkê'reta ba 'âgi' weé'. 9. diâ-yo'o sê'eá ba 'âgi ·
weeámi. 10. diporópire, diigare apêgi' weewt. 11. de'ró weérã' wcctí? 12. moâta
nii'. 13. kií oé'. 14. da'rê ba'aya, misâ! 15. potâre weêtikã'ya! 16. su'tiro iá'. 17.
su'tiro bcsé si'ri'. 18. yehê witgi' weemí. 19. akó piôya! 20. di'pihí yê'êya! 21.
ohô yê'êtikã'ya! 22. pekâs+hi mutúru yahági' weemí. 23. kií ocyá! 24. semê
diâpi ohoámi. 25. tohô weérã', du'tírã' weemá. 26. u'ági' weé'. 27. kãrêkê' uúgi'
weemí. 28. makâpi wa'âgi' weé'. 29. weetíkã'ya! 30. yi'ire yahatíkã'ya! 31.
kãrêke'gore yê'êtikã'ya! 32: si'rígi'ta weemí, ba'âtimi. 33. apêtimi. 34. no'opt
apêgi' weeáti? 35. noá yi'rigi' weeáti? 36. di'pihí a 'mâgi' weé'. 37. yl'tírã' weé'.
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EXERCÍCIO 8
1. bu'êrã! 2. wã'kâ n+'karã! 3. ba'ârã! 4. te'á, akó si'rirã! S. ohorã! 6. te'á, sõ'opt
baarã! 7. Yüúu pahigt niiámi. 8. íihuri sõ'agi niimi. 9. uigi niimi, Péduru. 10.
sumútohopi su 'tí koegó niiápi. 11. yi't makâpi ba 'ag+ niiápi. 12. ãpiâre ba'á wc'e'.
13. uhuria pakarã du 'tírã' weemá. 14. semê ba 'ag+ niimi. IS. Maria niimo semêre
ba'agó. 16. küyarãre i'yaápi. 17. do'âtigo a'tó etaámo. 18. po'ká ba'agfre mas!'.
19. Yai-Poeware, a'ló niig+ niiápi; Na'tâti-Poewap+re, frigíp i niig+ niiápi. 20.
bi'iá weherã! 21. wã'kâ ni'kºaya! 22. isó yiigi niimi. 23. uitikã'ya! 24. da'rarãre
weheápi. 2S. duagóre t-i'sâ'. 26. kãrêke' ba'agó niimo. 27. a'tó niigó yi'i- pako
niimo. 28. kãrêke' butigórc ye'êya! 29. yesê du 'tigfre iá '. 30. yehê w+igfre weheyá!
31. ma ri pakire ti 'oyá !

EXERCÍCIO 9
1. wi 'magire ohô ekayá! 2. diâyi buurc kü 'riámi. 3. a 'tó e'sá we'c'.4. mas+ e'sagt.
5. yamiákã, akôro pehârosa '. 6. i'yâya! koô sumútohopi ehâmo. 7. yamiákã, yi't
paki me'ra wa 'âgisa '. 8. ãyuró wapa yeégtti '. 9. imikohore, bu 'êg+ niiám i; yamlre,
kãrigi niiámi. 10. yamika' akôro pehaápi. 11. diâyi mi 'ire kii 'riáti? 12. sõ'ó
wesepíre, yamâ ehaámi. 13. yi'i weki wêhegili'. 14. wesept wa'âsome. JS. Máruku
me'ra da'rasomé. 16. ·wi'í yeêsome. 17. imikoho ãyú'. 18. yami yã'â'. 19. noá
diây-ire weheáti? 20. tohôta yi'tiápi. 21. mi'i ye'e nohóre ba'aáti? 22. mi'i yê'e
nohóre si'riáti? 23. koô ye'e nohóre pioáti? 24. noaré po'ká ekatí? 2S. Qhuri yi't
ekagi marimí. 26. yeerãre wapa yeeápi. 27. diâyi kü'rigfre wêheyá! 28. piiárã
yamâ wêheápi. 29. naâ numiâ tohôta ba 'aáti? 30. mi 'i- apêgisari? - apêsome. 31.
kit yahagi niimi. 32. yahági' wcemí. 33. yamiákã wa 'âgi' weegisa '. 34. ni'kaáre,
makâpi wa'âgiti'. 3S. tc'á, makâpi! 36. wa'âtikã'ya!

EXERCÍCIO 10
1. pisána bi'ire etoági' weesamí. 2. amQ sccro tingi niimi. 3. mi't me'ra upW
uása'. 4. yi'i aka-biho mi'rígo' weesamó. 5. numiô tutuâmo. 6. numiô tutuagó
niimo. 7. numiô tutuâtigo niimo. 8. imi i'miátigi niimi. 9. w i'm agi i'miátig·i yi'i
maki niimi. 10. yi'ire amükã piirísa '. 11. iiru-sãátikã'ya! 12. oá nukükãpi kiiyamí.
13. bi'i akô tiaám i. 14. osoá wifrã' wccsamá. JS. makâre masísa'. 16. masitisa'.
17. bihâ-wetisa '. 18. su 'tiro iása '. 19. yukisire duâ si'risa '. 20. Y iiúure ti 'sása '. 21.
mi 'i me'ra uása '. 22. di 'pihí akobohógi' weésa '. 23. mi't bihâ-wctisari? 24. ba 'â
si'risari? 2S. ohô iasarí? 26. misâ maâre ti 'sâsari? 27. uâsari? 28. uitisa '. 29.
bihâ-wetitisa '. 30. bi 'i su 'tí tiagire weheyá !31. utigi' weesamí.32. bu 'êgi' weesamí.

280 - A Fala Tukano dos .YEPÂ-MASA

33. diâyi etoásami. 34. osô w+isamí. 35. akôro pehása'. 36. apêtisama. 37. mi'ire
paâga pürlsari? - pürísa'. 38. de 'ró weégo' koô buh ígo' weetí? 39. de'ró weégi'
kt+ utigi' weesarí? 40. pctâpi niísami.

EXERCÍCIO 11
1. yi'tre ko'têyal 2. wi'magire bahayá! 3. Maríare du'uápi. 4. merê biriro ' weé'.
5. do'âtigi akô meoámi. 6. duagt komett kioámi. 7. yi 'ire wesept ko'têgi wa 'âyal
8. wi'iré ko'tê'. 9. do'âtigirc ko'têgi' weé'. 10. wi'marã bahárã' weeáma. li.
nu"kuyá! 12. a'tó duhíya! 13. wi'magi mirik+-hire du'uámi. 14. yi'ire du'uyá! 15.
ohâgi a'tiá! 16. naâ numiâ u'arã wa'âma. 17. u'arã wa'ârã' weemá. 18. peêru
si'rigt a'tllikã'ya! 19. yamiákã, wa'i wehegi wa'âgiti'. 20. yamiákã, kãrêke're
wehegiti'. 21. wekó yukigipi pesâmi. 22. diporópire, mimire kiowf. 23. Yüúu
nükükàpi duhimi. 24. k+i wi'í apogi a'timi. 25. peêru si'rigi wa'âya! 26. yi'i
pcêru si'rí si'ritisa'. 27. nu'miá u'arã wa'aáma. 28. yi'i pakore ko'teápi. 29. akô
meotíkã'ya! 30. bu'ê ni'igi wa'â'. 3Utâ paapi u'arã wa 'ârã! 32. be'ro kuré, nu'mió
a'tigosamo. 33. wi'sêri apo masítisa'. 34. sõ'opt, yuk+si ehârosa'. 35. yamikã'pi,
petâpi u'aápi. 36. too püríkã, wa'i wehegi wa'á we'e'.

EXERCÍCIO 12
1. yi'i paki kumüro ohâgi' weemí. 2. yi'tre o'ôya! 3. yamiákãre, wesepi será
otêrã wa'ârãsa'. 4. mi'i pakirohore pihiya! 5. kasâwa bu'ipi kometi peôya! 6.
dia-koépi wa'I wehegi wa'âgi' weé'. 7. numiôre su'tiro o'oámi. 8. su'tí me'ra
wi 'ma gire omayá ! 9. omarã ! 10. ki 'má etâ '. 11. no'opi di 'pihí küugisari? 12. mi 'i
no'opt di'pihí küuáti baa? 13. yi'i aka-bihire wi'ipi küuápi. 14. duresché mo'âya!
15. yi'i da'rasehére ni'kaápi. 16. yukigire pi'aámi. 17. poâ daa putiyá! 18.
wekirohóre wêheápi. 19. koô wi'irohópi niimo. 20. dia-koérohopi wa 'i weheási.
21. Ãyururoho, mi 'i ke'ra ba 'aáti? 22. kãri, do'âtiasi. 23. da 'ratiápi. 24. da 'ratiási.
25. da'rá si'ritiasi. 26. ühuri ba'aási. 27. a 'tiá, ni'karã! 28. koô yi 'ire su 'tiro o'oámo.
29. ni'kaáre, akôro pehaási. 30. ni'kaárc, akôro pehaápi. 31. kornetí biriápi. 32.
be'ró, uhuriroho ba 'ârãsa '. 33. kãri, do'âtiasari? - do'âtiasi.

EXERCÍCIO 13
1. ã'rí wãrigi yi'i aka-bihi niimi. 2. paki makiré tu'tigi' weeámi. 3. masá +ripi
sihârã wa'aáma. 4. tu'titikã'ya! 5. se'êya! 6. atâro yeêgi' weé'. 7. yoaró nil'. 8.
yoá we'e'. 9. M yoarópi nii'. 10. mumiâ wiirã' weemá. 11. mumiâwi ye'eápi. 12.
yi'tre wahâro o'ôya! 13. numiâre wahá o'oápi. 14. yi'i makore meká wiaápi. 15.
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kãrire, wi'magó uti na'ioamo. 16. teé be'ro, da'ragó a'tiámo. 17. sii ki'mare,
akôro pchâkãti. 18. diporópire, do'âtikãti. 19. diporópire, ãyâ yi 'ire kü 'rikãti. 20.
diâyi tu'tigi' weekãti. 21. kumú ohârã! 22. dasiá ba'ârã! 23. sihârã! 24. wahârore
ye'êtikã'ya! 25. kasiáw+ wehetíkã'ya! 26. mas+ yoagi niimi. 27. nikipi wa'â'. 28.
sii ki 'mare, bu 'êtikãti. 29. tohôta se'êya, misâa '. 30. butuâ yukigire ba 'ârã' weemá.
31. Yüúu Maríare kometi o'oámi. 32. wi'magi sihâ masimi. 33. wi'magó sihâ
masiti? 34. nikipi sihâ si'risa'. 35. wãrirãre po'ká o'oápi. 36. mâa, apêrã!

"EXERCÍCIO 14
1. akó asíro' weésa'. 2. akó sõ'âro' weé'. 3. María ãyúgo' wecmó. 4. ma'âpi ãyâ
niimi. 5. k+i yã'âgi' weemí. 6. koô wi'í o'ágo' weemó. 7. bapá batáro' weé'. 8.
yi 'i ttâgare bopêgi' weé'. 9. yi 'i mi 'ire da 'rasehé dutl'. 10. su 'tí duuápi. 11. misâ
maki katimi. 12. yi'i pako po'ká Hégo' weemó. 13. bu'uákã ba'aápi. 14. ãyaákã
bi'iákãrc wêheámi. 15. ãyuró bapâri koeyá! 16. yi'i su'tí duugt chaápL 17. yi'i
su'tí duugi wa'â'. 18. yi'i su'tí duugísa'. 19. mi'i u'agí ehaáti? 20. pcêru si'rigi
ehâtiapi. 21. diikehérã wa 'i ba 'aáti? 22. diikehérã wi'marã apêrã' weetí? 23.
bu'ú, bo'tcâ, toho niikã, oreró ba'aápi. 24. bapapi biâ niiápi. 25. wi'irohó o'aápi.
26. tsâ buuákã, oreróroho ba'aápi. 27. no'opi po'ká ttégo' weetí? 28. sii muhipüu, ãyâ yi 'ire kíi 'rikãti. 29. yi 'í kc'ra biâ ti 'sása '. 30. kasâwapi dikire peôya ! 31.
po'ká ttegó a'tiá! 32. koô biâti ba'ago ctaámo. 33. naâ su'tí duurã ctaáma. 34.
dasiá ba 'â si'risa '. 35. kometire v.;csepí küuápi. 36. bu 'ú katigirc yi 'ire o'ôya! 37.
po'ká Hé, wi'í o'aámo. 38. po'ká ttcgó wi'í o'ágo' weemó. 39. yi'ire tu'tirã ohâ
masitima. 40. ãyãre uísa '. 41. wa 'i katigí niimi.

EXERCÍCIO 15
1. do'âtigi píiugipi kãhiwÍ. 2. wi'iré kcoyá! 3. ã'rí po'ká moogí niimi. 4. nukukã
kuyayá! 5. piiügipi kâhiyá! 6. wi'marãre keoyá! 7. wi'magf su'tiro moogí utigi'
weemí. 8. yukisi nu'rí'. 9. àyurí di'ta kió'. 10. koô pahirí upi kiomó. 11. numiô
pekâ o'mâmo. 12. maki, mi 'i pakore pisGya! 13. kti w~ipihí duhirí paapi wa'aámi.
14. koô po'ká iterí wi'ipi niimo. 15. kit yoâtiri ye'mero kiomí. 16. koô bu'erí
tero, kit i'se putiámi. 17. mi'i pekâ o'marí tcro, u'agiti'. 18. mi'i wi'í kcorí kura,
yi'i sopé apogHí'. 19. su'tí moó'. 20. piiugi moó'. 21. koô diâpoa butirí diapoa
nil'. 22. wi'í yiirí wi'i nii'. 23. ãyurí wi'i nii'. 24. koô bu'ú ba'arí kura, peêru
si'rígi' weemí, ktia'. 25. naâ mari bu'erí wi'i wa'aáma. 26. misâ ba'arí wi'i
niíti? 27. isâ o'marí ahuro nii'. 28. pekâ me'epi i'se putítikã 'ya! 29. yoarí õ'a nil'.
30. pahirí makapi ehaápi.
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EXERCÍCIO 16
1. koô su'tí seemó. 2. mari pupiâ seé'. 3. ya'sari wi'i. 4. ya'sarí püri. 5. i'mise
ya 'sâ '. 6. oharí püri. 7. a 'tó bu 'ipi akôro pchaápã. 8. koô wcsepi niiápõ. 9. koô
utiápõ. 10. su 'tí koegó wa 'aápõ. 11. pisána mirikihire ba 'aápi. 12. tohô niiápi. 13.
di'pihÍ akobohoápã! 14. naâ upiti ü'rirã niiáma. 15. poreroá pürire ba'arã niiwã.
16. daseá ãyuró wii masima. 17. tHtire pckâ yeeapi. 18. wamire ti'sâtisa'. 19.
sõrâ sõ'á nii'. 20. sõrâ sõ'âro' weé'. 21. diâyi wa'i ba'aápi. 22. di 'pihí ãyuró
pcsâ'. 23. ã'rí wii masitimi. 24. te'á, sõrâ seerã! 25. yi 'i sõrâ seegi ehaápi. 26.
scérã' weé'. 27. pisánare paâya! 28. pupiâre kasâwapi pcôya ! 29. wi'ipi ü'rigi'
weemí. 30. wa'i pt:'ê'kere ti'sása'. 31. tHtta, aâ, toho niikã, daseá ba'aápi. 32.
püri nukükãpi birira' weé'. 33. nukü-pori se'êya! 34. Maria diâpoa koeápõ.

EXERCÍCIO 17
1. yaá wi'i boâro' wcé'. 2. yi'ire di 'í pürísa'. 3. wesé paâgi' wcé'. 4. kãri, nikipi
bipô paaási. 5. koô yi'i upíkare du'aámo. 6. k+t makfré paâmi. 7. naâ kumú
durêrã' \veemá. 8. biapõrá pürire durêma. 9. ãhüga boâro' weésa'. 10. komé
bitisehé nii'. 11. im+ bitigt niimi. 12. ã'ri wa 'i muiámi. 13. yi 'i num iô muiási. 14.
ohô no'âya! 15. di'pihí no'aámi. 16. di'í bití nií'. 17. bitirí di'iro nii'. 18. di'iró
yi 'ire o'ôya! 19. àhüga ba 'â sl'risa '. 20. kH weesehére masitisa '. 21. akó yisiásche
nií'. 22. mi'i duuschérc ti'sá we'e'. 23. mi'i koô utisehérc ti'ógi' weetí? 24. no'ó
niiáti, mi'i duresehé? 25. butiri upika nii'. 26. butisehé upikari nií'. 27. wi'í bitirí
wi'i nii'. 28. wi'sêri bitisehé nil'. 29. yã'asehé wi'seri nií'. 30. pakasehé wi'scri
nii'. 31. ylisehé kumu. 32. sõ'asehé su'ti. 33. akó àyusehé. 34. yà'asehé di'i. 35.
akó ãyusehé nii'. 36. naâ duasehé po 'ka nii'. 37. po 'ká naâ duasehére ti'sása '. 38.
bikió Maria itesehére i'yâgo' wecmó. 39. te'á, nikipi sihârà !

EXERCÍCIO 18
1. ã'rí numiâre kiré ti'sami. 2. yVi-re maa-soótikã'ya! 3. à'rí nikisehére ni'kamí.
4. kH ma 'itígi niimi. 5. Maria maatihiámo. 6. à 'rí +sâre ba 'asehé ma 'imí. 7. iharé
ni'ká'. 8. Maria do'âtiapo', nii, yi'i paki wcreámi. 9. yi'ire kití werêya! 10.
maatihígire werêya! 11. Maria ma 'igó niímo. 12. bipô bisigi' wccsamí. 13. poêwa
bisiro' weé'. 14. mutúru bisiro' wcésa'. 15. pakó upHi ma'iámo. 16. yukisi
pã 'kôropi miriápi. 17. yi 'i maki mirigi' wcemí. 18. ihá boâgi' weésa '. 19. poêwapi
u'á ti'sa'. 20. po'ka ahúro kasãwapi nii'. 21. yi'ire kiretíkã'ya! 22. kãri Péduru
niyéru yahaápi'. 23. numiô àyuró baaápo'. 24. diporópire, uhuri yaire wêhépi'.
25. õ'âkihi põ 'ratípi '. 26. sumútohopi yi 'i t'ragi ehaápi. 27. ma 'âpire õ'retíkã'ya!
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29. mi't kitiré masisari? 30. kit wi'ipt i'raápi'. 31. mi'ire yamiákã bu'êgisami
nilma. 32. Péduru Márukure paaápi'. 33. Burú, ãyuró ti'oyá! 34. Yüúu wi'í
duuápi'. 35. mi'ire bu'ê dutigiti'. 36. yi'i wi'magíre wa'i wehe dutiápi. 37. +sâ
Pédurure di'pihí duu dutiápi.

EXERCÍCIO 19
1. papérare mahâmiya! 2. o'ôro ãyuró i'mitihi'. 3. te'á, waí po'orã! 4. akó wiáro'
weé'. 5. yühurã nilma. 6. mahâmigi' weé'. 7. wi'magi e'katími. 8. pakó makoré
e'katígo' weemó. 9. di'pihíre wi'ipí akobohoápã. IO. pe'yarãre po'omá. 11. ni'kaá
po'orí nimi nii'. 12. masí i'mitihisehc nii'. 13. yukigi sa 'gá '. 14. isâ ba'asehé i'siâ '.
15. semê i'siâmi. 16. akó i'siâtisehc nil'. 17. yãpire ti'sása'. 18. yãpire ba'â ti'sasa'.
19. wesepí ohôkare akobohoápã. 20. momôro witgi' weemí. 21. a'tó yi'i bu'cró
nii'. 22. naâ basarópi chaápi. 23. koô +sâ da 'rarópi kãriámo. 24. akó wiá bo'reaapi.
25. Péduru bu'ê bo'rcaami. 26. mi'i weô puti masísari? 27. kit niiróre masitisa'.
28. ma'â ni'karópi ãyârc i'yaápi. 29. no'ó niiró wa'ire wêhegí niiwi. 30. niiróta
nii'. 31. niiróta bu'êgi' wccmí. 32. naâ bu'erópi wa'ârã! 33. ohôka ba'â si'risa'.

EXERCÍCIO 20
1. pekâ me'ere yooyá! 2. atâro wihayá! 3. pekâ me'e wihayá! 4. wi'magí
wã'kaámi. 5. semê wã'kági' weemí. 6. ditârapi wa'i paharã wã'kaáma. 7. numiô
wesé wiaápõ. 8. wã 'kayá! 9. yi 'ire wihá ehása '. IO. yohâ boâgi' weésa '. 11. pahirí
pi'i yi'ire o'ôya! 12. yã'arí pi'i nií'. 13. pi'i pahirí pi'i nii'. 14. uhá'ke boâ, narasãági' weemí. 15. karíkü, kitre werêya! 16. yi'i karíküapi. 17. wi'magó niyéru
yahá 'kore paaápi. 18. naâ po'ká ité'ka wi'ipi niiápi. 19. +sâ wiipihi duhí'ka be'ro
wa 'ârãsa '. 20. koô uti'kere wãkutimi. 21. yi'i kií do'â 'karopi ehaápi. 22. Péduru
k+i wa'i wehé'karo wa'âya! 23. weki ye'me-turí ba'âya! 24. será i'siá nii'. 25.
ya 'âritihitikã'ya! 26. o'mê-pecro yã'á nii'. 27. o'mê-peeri yã'á nii'. 28. wihá me'ra
niísa'. 29. ye'e nohó wa'aáti?, seríti' yã'aapi. 30. wi'magí uti'ki kãrígi' weemí.
31. numiâ kãrí'karã u'árã' weemá. 32. bu'erã bu'ê'ka be'ro u'arã wa'aáma. 33.
ba 'â 'ka be'ro kit bu 'êgi a 'tiám i.

EXERCÍCIO 21
1. a'tó soorã! 2. yi'i 'i'yâ'ka makare wãkúsa'. 3. mi'ire upiti wãkuási. 4. ma'mi
wesé ehâ'ki dahaámi. 5. dahâgf weé'. 6. makó, be'ropi- dahâtikã'ya! 7. na'i'ka
be'ro kii semêre wêhegi wa 'aámi. 8. kit a 'megi- ehaámi . 9. su'tí bopô'. IO. Yüúure
di'pihí di'agiti'. 11. sõ'ó ba'asehé di'aápi. 12. ã'rí wi'magi- di'saámi. 13. a'té
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ba'asehé di'sá'. 14. di'sasehére yi'ire o'ôya ! 15. imi numiôre orna emiámi. 16.
Péduru Yüúre bu'esehé emimí. 17. wa'i pürlwãpi momeámi. 18. sikó yam iákã
bu 'eákoho utiámo. 19. akó iása' si'riárãha ni'irã '. 20. yi'tre i'yaákihi niigi ', a'timi.
21. sumútohopi wa'aámi, akó si'riákihi niigi'. 22. isâ wa'aátihi ma'a nil'. 23.
mar! wiipiM duhiátihi paapi wa'â'. 24. naâ da'reátihi wi'i nii'. 25. naâ
basaátohopi wa'â'. 26. mitê-porore weheyá, misâa'! 27. nurâri y+'tre nu'riámi.
28. petá yi'ire toaási. 29. pekâwi me'ra piiárã semeâ wêheápi. 30. kti e'sarí
kutiro kiomí. 31. e'sasehé kutiri. 32. a'meyá! 33. a'metíkã'ya! 34. yamiákãrc,
Buru yaá wi 'ipi soogi wa 'âgiti '. 35. na 'iátihi diporo, wa 'i weherã wa 'ârã !

EXERCÍCIO 22
l. kãrimiápi. 2. ba 'âmiapi. 3. kti basâmiami. 4. yesêre pekâ yeemiapi. 5. mi 'i
niimiati? 6. pcêru piá '. 7. yi 'i paki yi 'ire ohaápi/ohâ 'ki niiámi. 8. wi'magí-re utiâ
toaápã/toâ'karã niiáma. 9. kii yahaápi/yahá'ki niiámi. 10. bo'te-pürípagi o'teputiápi. 11. ba 'asehé piaápã. 12. ba 'asehé piasehé nii'. 13. êhô boagi upiti sa 'tiámi.
14. êhô boâgi' weésa '. 15. yi 'ia 'tó tohá ', wi'magfre i'yaákihi niigi'. 16. yi 'i di'pihí
me'ra tohaápi. 17. kti ba'asehé ma'iámi; tohô weégi', uhaápi. 18. nurâri mi'ire
nu'riámi. 19. kutipa Mariáre toaámi. 20. noá Pédurure paaáti? 21. yi'i pako kií
oé'kere bipêmo.22. nu 'm ió su 'tiro bipemó. 23. wesepire, biâgi piráro' weé' asisehé
me'ra. 24. piramí. 25. irimao bipeyá!

EXERCÍCIO 23
1. koô basasehére ti'ó'. 2. koô basakã ti'ó'. 3. yi't werekã, ã'rí ti'omí. 4. mak+,
bu'esehére ãyuró ti'oyá! 5. koô nii'kere ti'ó-ye'etisa'. 6. bu'erí wi'ipi basârà'
weemá. 7. akôro pehakã ti'ó'. 8. mutúru da'rakã i'yâ'. 9. kti do'âtikã tt'ó yã'a'.
10. mi'i bu'erí tero (maa), wa 'á we'e'. 11. akôro pehâtikã maa, kH wa 'âgisami.
12. yesearé ka'mó ta'aya! 13. amükã mc'ra wi'mag+re ka'mó ta'aapi. 14. kii
Manáuspi wa 'akã, a 'tó toharâsa '. 15. de'ró niikâ k« sihâgi wa 'âgisari? 16. de'ró
niikã mi'i di'pihí duugisari? 17. yi'i bu'erí tero, kii apêmi. 18. de'ró niikã mi'i
pako ehâgosari? 19. naâ mi'ire yahakã, yã'á niirosa'. 20. diiga türúro' weé'. 21.
maatihígi türúgi' weeámi. 22. akó yi'ire trâya! 23. maatihígire po'ká tiâya! 24.
yi 'i ãri si'si sl'rimiapi. 25. bikió makiré tãrágo' weemó. 26. koô makiré tãraápõ.
27. mi'rôrc ti'sâ'. 28. ãyurí o'oro. 29. ãyusehé o'ori. 30. o'ôro i'mitihi'. 31. kãáti
pürikã, akô si'riápi. 32. "María ãyugó niimo", nii, ti'ó yã'aasi. 33. wa'I ãhuáre
ba'âgi' weemí. 34. ãrire si'si ti'sa'. 35. ãyuró bu'êmikã, yi'i koôre ti'sâtisa'. 36.
akôro pehâmikã, bu'êgi ehaápi. 37. yi't ihá boâmikã, ba'asehé marí'. 38. kiire
yi'i di'pihí o'ômikã, bihã-wetimi. 39. yi'i paki etakã, e'katísa '. 40. Péduru du 'tikã,
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k+tre i'yâtiapi. 41. yi'+re mi'i di'pih í o'okã maa, bu'êgisa'. 42. akôro pehâtikã
maa, nukfJporopi u'agí wa'âgtti'. 43. María yã'á niimikã, koôre ti'sása'. 44.
akôro pehakã ti 'ó'. 45. wirâ po'okã i'yâ '. 46. saurú niikã, niktpi sihâgi wa 'âgiti'.
47. koô tohô niikã, e'katiási. 48. naâ tohô werekã, sêríti' yã 'aapi. 49. Yüúu tohô
niikã, yi'titiápi.

EXERCÍCIO 24
1. pürire sãkeyá ! 2. ba 'asehé yiá niísa '. 3. wa 'âtikã'ya, nü'fa ', yukisi mu 'mú nil'.
4. wahâro mu'mu'. 5. diâyire niriyá! 6. diâyi buure nirimí. 7. diâyi nirigí niimi.
8. k+i a'tigi', rni'ire wêhegísami. 9. yi'i etâtikã maa, k+i wa'â booapi. 10. k+i
biritigi', a'ti booapi. 11. mi't nirnâ si'rígi', wêrlgisa'. 12. yi'i wa'akã:, yi'+rc paâ
boosama. 13. k+t niyéru kiokã, koô wi'í buu boósamo. 14. akó asi busu'. 15. koô
paki me'ra wa'âgo', nikipi kãrigósamo. 16. Manáuspi wa'aátihi diporo, koô
bu 'êgosamo. 17. k+i utigi'ta ba 'âmi. 18. koô basâgo'ta da 'ramó. 19. e'katígi'
basaámi. 20. de'ró weérã' misâ wa'i weherãsari? 21. de'ró weégi' Péduru
bu'êtiati? 22. de'ró weégo' koô nii sooati? 23. k+t a'ti si'rigi', yai i'yâgisami. 24.
masá paharã niiáma; tohô weégi ', yi 'i e'katiási. 25. yi'i põ'rare werêmigi ', kaributísa '. 26. mi'+ uúküsehere ti'omígi', kari-butísa'. 27. pekâ me'e sumútoho asi
bususa'. 28. yi'+re kari-boótikã'ya! 29. biâ wihimigi', k+t ã'siaámi. 30. ü'irire
ni'ókà'ya! 31. yi'i i'mitihisehe wihiápi. 32. diâyi Péduru ba'aátehere wihigi'
weemí. 33. kari-bULígi ', kàritiási. 34. makó, akó asi busuti? 35. ba 'âmigi ', k+t
utimi. 36. bu'êmigi', ohâ rnasitimi. 37. wa'i wehemígi', bu'uá wêhetí'ki niiárni.
38. pekâ yeemigi', yesê wêhetiámi. 39. pekâ yeemikã, yesê weritiami. 40. asi
busugi' weésa'. 41. su'tiro sà'ké koéya!

EXERCÍCIO 25
1. ma ri wesé kurêrãsa '. 2. taâ kurêya ! 3. buu kopêpi sàyâmi. 4. yi 'i su 'tiro sãyâ '.
5. üyupagá. 6. üyupagi. 7.1'sêga. 8. i'sêgi. 9. biâgi. 10. paâga. 11. paapagá. 12.
kã'rêgi. 13. kã'rêpagi. 14. püriwa. 15. petawá. 16. ãripagi. 17. ãrigi. 18. kã'rêga
yi 'ire o'ôya! 19. kã 'repagá ba 'aápi. 20. bupuwi yê'eápi akê wêheákihi niigi '. 21.
+repagá yahaápi. 22. ne'ê ba'â ti'sa'. 23. ne'ê küyá'. 24. itâgare bopeápi. 25. +tá
bitisehé nii'. 26. püupagi duaápi. 27. pekapawí- duuápi. 28. wapigire paâya! 29.
üyíigire paâgiti'. 30. bu'uré wehé, do'á, ba'aápi. 31. su'tiro sãyâ, wa'aápi. 32.
peêruti ye'ê, si'rí, kãriápi. 33. koô nikipi sihâ, meká bokaámo. 34. petâpi bu 'áa ',
u 'aápi; tohô weé, bu 'êgi wa 'aápi. 35. kãri nuku-poropi u 'agi ehaápi; be'ró, peêru
si'rigi wa 'aápi. 36. pi 'kapagá ba 'ârã! 37. pi 'kapagi paârã! 38. yukisipawi duaápi.
39. María kií du 'â, oeá rno; tohô weé, koô soogó wa 'aámo. 40. üyQ ya'sá nii'.
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EXERCÍCIO 26
1. di'pihí yi'ire wasoyá! 2. wehêkihi yi'+re wiayá! 3. wasó'ka wi'i me'ra niiápi.
4. su'tiro yahá'karore boká, wiaámi. 5. bikí mi 'rô baségi' weeámi. 6. kt+
basesehére ti'ó yê'etisa '. 7. wi'marã basi dotêrã' weemá. 8. kt+re dotêya! 9. kãrêke'
dotekahá yoâtikaha nii'. 10. kãrêke' dotê ba 'ago' weemó. 11. +tâga di'á '. 12. boagí
irisamí. 13. naâ bikapawi isêrâ' weemá. 14. yi'i wa'âgi', im+ya nii'. 15. naâ
ba 'aátehere etiyá! 16. koô imiyamo. 17. pi'ire imiyaro weeyá ! 18. imiyaro ba 'âya!
19. masaré wa 'i etí'. 20. kã 'rêgire ierã ! 21. sêragá ãyuró i 'plti '. 22. akó i 'piti nii'.
23. po'é weérã ' weé'. 24. we'egíre paâya! 25. we'epagá yi'ire o'ôya! 26. we'egá
yi'ire o'ôya! 27. yukisi ãyupihi nil'. 28. +sâ apeákahare yi'ire o'ôya! 29. yi'i
do'aátihire miítia! 30. bieákihi yoakihi nii'. 31. k» basi koemí. 32. koô basi di'temó.
33. wi'magi basi wihimi. 34. naâ etiátehepari a'tó nii'. 35. i'pitihische(paga)
pi'kapagá nii'. 36. wiipiht y i'i duú'kawi biriro' weé'. 37. misâ kãri apê'kagare
iása'. 38. biekihí Péduru k+i buQ wehé'ki a 'tó marí'. 39. mi 'i +ri'. 40. mi 'ire yukisire
wasó we'e'. 41. asikã, u'asi-. 42. asi' busukã, u'así. 43. imiá numiâre ui'lisi.

EXERCÍCIO 27
1. wahâro miítia! 2. pi10gi miáa 'ya! 3. di 'pihí miiápi. 4. di 'pihí miáa 'api. 5. bayâ
yãsagá sâ'ramí. 6. naâ wêri'kire yaamá. 7. isâ ba'ti yaaápi. 8. masá yaarí kope
nii'. 9. no'opi ba'tigi nu 'kutí? 10. yi'i wcsé ma'api puuási. li. wi'magí k+i
apesehére diâpi pioámi. 12. a 'tigo numiô ãyugó niimo, sikó pe'e yã'agó niimo.
13. yai diâyire wêhé'ki niiámi. 14. si'í baá'ki puu'ki niiámi. 15. baági ', puuápi.
16. a'tí ma'a e'satíri ma 'a nii '. 17. bipikahá nii'. 18. yukisi auyá! 19. ã'rí kamiro
me'ra bipimí. 20. kamiro bipíro' weé'. 21. yamâ sa'aro nii'. 22. sopé bi'ayá! 23.
yukisi bi'arã! 24. sii ki'ma weriwi. 25. a'ti maá pahirí maa nii', sii maa pe'e
e'satíri maa nii'. 26. a'tó yi'ire o'ôya! 27. a'tiri yi'ire o'ôya! 28. a'tiwi yi'ire
o'ôya! 29. a 'tiwa iása '. 30. siká boakahá nii'. 31. a 'tigi puugi sõ'akihi nii', sikipe'e butikihi- nit'. 32. a 'ti muhí-puure upai da 'raápi.

EXERCÍCIO 28
1. diâ sumútoho se'têro' weé'. 2. kamiro yatiro' weé'. 3. diki yãi'. 4. wi'í püuro
wipâ.'. 5. uptti weeyá! 6. püuro bu'êya! 7. püQro omayá! 8. uhfitikã 'ya ! 9. uhugi',
mi'i do'âtigisa'. 10. akoré uhQ miiapi. 11. naâ misí daa tfaáma, su'tí peoárãha
niirã'.12. püugi t+ayá! 13. wi'magíre t+-ayá! 14. do'âtigire tfagtti'. 15. wa'i sisôrã'
weeápã. 16. yi'i nimore wesepi siru tuúgi' weé'. 17. be'ró, yi'ire situ tuúya! 18.
terê-pi'ire su'âya! 19. biekilüre pu'âpi su'âya! 20. diâyi wi'í pu'api küyamí. 21.
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paharã wa'i wêheápi. 22. püuro utiápi. 23. yi'ire terê-pi'i o'ôya! 24. toó be'ro,
ba'âgo wa 'aámo. 25. tohôta mt'i yt'tiáti? 26. toopí-re, merêwa niiwi. 27. o'ôro
yãiro' weé'. 28. o'ôri yãiro' weé'. 29. di 'pihíre sopé su'aápi. 30. a'té wi'serire,
paharã masá niima; teé wi 'serire, naâ basâma. 31. petâ naâ numiâ etâ 'karo se'têro'
weé'. 32. ã'rí têhêre weheyá! 33. sii wi'i ãyurí wi'i nii'; mi't tií wi'ire bu'eáti?

EXERCÍCIO 29
1. makâ püuro wi'tí'. 2. wi•tirí niki nii'. 3. wi'titíri niki nii'. 4. da'rarã wi'iré
yogomá. 5. koô ba'â yugomó. 6, koô di'iróre suâmo. 7. biâ suârã! 8. wa'i p+'ó'. 9.
koô yõka-pürí õ'emó. 10. yi 'i tíoápi ..11. yi'i pako yõka-pürí õ'é'ka daarc wa 'mégo'
weemó. 12. terê-pi'ire püUlãya! 13. akó si'ê'. 14. akô püuro si'ê'. 15. kfüe teó nii'.
16. misâre pihikã, (mísâ) teé nii'. 17. ohô yumuku. 18. po'ka yumúku. 19. yamâ
weeróroho omaámi. 20. miriki'hi wceróroho basaámi. 21. yumúku akó
weeróroho buti'. 22. wi'magi weeróroho utiámi. 23. yi 'i weeróroho omaámi.
24. akó yiisché weeróroho nií". 25. a'tlrí weeróroho nii'. 26. yi'ire suâtikã'ya!
27. piiámukãrã ikiâ ba'aápi, ba'pâritirã bo'teá ba'aápi. 28. piiá pi'i, tohô niikã,
ni'kâmukãse(pagi) püupagí duuápi. 29. misi daare wa 'megiti'. 30. bo'teâre p+
'oyá! 31. i'tiáwi pekâwí, tohô niikã, piiáwi yukisi duaápi. 32. ni'kâ nimi, ni'kí
masí a'tó etâwi. 33. piiá maa nii'. 34. numiô niimigo', imí weeróroho bahumó.
35. pisána niimigi', diâyi weeróroho bahumí. 36. piiárã uuá wêheápi. 37. ni'kt
uhuri i'yaápi. 38. ni'kó wi'magó, tohô niikã, piiárã wi'marã imíá i'yaápi. 39.
ba'pâritise üyü, tohô niikã, i'tiága ne'epagá iása'.

EXERCÍCIO 30
1. piiága ya'mu piâya! 2. kt! mi'i noho nii'. 3. diká naráya mi'i iatí? 4. diseré k+
i duaáti? 5. nohá mi'i me 'ra da'ratí? 6. noá kãrire utiro' weeáti? 7. dipi niiti,
yukisi ktt duú 'kawi? 8. disepawhe duuáti? 9. dii maare kt! wa 'aáti? 10. dii
makare k+i wa 'âgisari? 11. disé wi'seri nilti, mt'i i'yâ 'ke? 12. k+i yukisire pãaámi.
13. kometi mo 'aróre pãaápi. 14. sopé pãâo'ya ! 15. ya 'mure piâya, soê ba 'aarãha
niirã'! 16. pamôre piârã! 17. ya'mure soêya! 18. ni'kâga ya'muga, tohô niikã,
ni'kâmukãse üyü ba'aápi. 19. si'í masi mi't weeróroho bahumí. 20. di'pihíre
bahurioási. 2 1. yãpi piâgüi '. 22. pekâsi'hi a 'tó bahuaámi. 23. muhi-püu bahuámi.
24. itapagá diâpire bahuaápã. 25. diâyi bahutiápi. 26. a 'toré i 'tiági bo'te-pürípagí
nu 'kú '. 27. õ'rê buti'. 28. i'tâ i'risehé nii'. 29. sahâtiro ba 'âya! 30. weriro weegiti'.
31. wêriré o'ôya! 32. i'tiárã bikoâ weheápi. 33. bipi toaási. 34. wãtiâre uí nii'. 35.
diká ya'mugare mi'i ba'â si'risari?
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EXERCÍCIO 31
1. wesepke, wi'magi imiyaro ni'kâga kiigá sãâ, du'tiá wa'aami. 2. ãhu sãarí
bati nii'. 3. yukisipi duresehé sãâgi' weé'. 4. sopé susu'. S. kopê susú we'e'. 6.
terê-pi'ipi sãâya! 7. i'tiá (ko)pe. 8. ba'pâritise koperi. 9. diâyi su'tirore ti'reámi.
10. yukisi susO'. II. su'tiro ti'riro' weé'. 12. biakihí muhipi su'sâ'. 13. i'iro mi'i
yeé wa'teropi su'sâ'. 14. yi'i yumu'. IS. ni'ki, peêru ke'agi, kii me'rakihire
yõseámi. 16. doêre yõsêya! 17. yi'i me'rakihi peêru ke'ági' weemí. 18.+sâ numiâre
wesé ma'api ke'aápi. 19. diâyi kãrêke' ke'á yê'emi. 20. apêro iá'. 21. apêwi iá'.
22. apêgi ohakihi iá'. 23. kii apé wi'ipi niimi. 24. apêyc wi'seripire, naâ peêru
si'rí ti'satima. 25. apêgo numiô a'tó etaámo. 26. ãpí diâyi yi'ire o'ôya! 27. ã'rí
pisánare iá we'e', apêrãre iá'. 28. a'ti maá yã'arí maa nii', ape maá ãyú'. 29.
apêrã wa 'i ba 'ârã' weemá, apêrã pe'e peêru si'rírã' weemá. 30. apêrã apêma,
apêrã bu'erí tero. 31. wa'âgisa'. 32. peêru si'riyá! 33. apêya! 34. yamârã ...buuá
weheápi. 35. ye'e nohóre iasarí? 36. yê'e nohóre ba 'aáti? 37. ã'rá yamârã niiti?
38. ã'rí yami nohó nilti?

EXERCÍCIO 32
1. di'pihí me'ra wa'ire yehêya! 2. isâ yuki yehêrã' weé' wesé wi'í weeárãha
niirã'. 3. yi'irc poâri seêya! 4. koô yi'i makire poâri seê'ko niiámo. S. wi'magi
sihâ tohami. 6. wi'magó pakoré tu 'úgo' weemó. 7. mari ma 'âripi sihakã, diâyia
wió niima. 8. kii wiogi niimi. 9. numiô sitiwi me'ra akó waamó. 10. peêru
waagi wa'ãya! 11. yi'i ba'asehé wãrigi', tu'ú'. 12. si'í masi êhô up+ti sihimí. 13.
koô ba'â toha'ko yã'âro a'iámo. 14. pckâ me'ere wêriro me'ra ba'bayá! 15.
wi'marã biárã' weemá. 16. wa 'ikirã wêhcsehé besíi nil'. 17. besugi nii'. 18. kii
wiôgi di'akihire i'yaámi. 19. wiôgi me'ra di'akihi a'tiámi. 20. koô dipôa di'aki
hire koeámo. 21. ba 'asehé di'akihire weeámo. 22. ma ri yaá wesere, ãri, uyu,
tohô niikã, biã nii'. 23. mari yagí diâyi wêrigi' weemí. 24. Péduru maki pitárã
oreroá wêhé'ki niiámi. 25. ã 'rí yoasÕ yagi niimi. 26. mi 'i ta 'âroki wccróroho
bahú'. 27. kit se'êma' e'sá niimi. 28. a'ti poáro yoá nii'. 29. a'itíkã'ya! 30. yi'i
maki mi'i yaá wesepi niiámi. 31. yaá wi'i mi'i yaá wi'i weeróroho bahú we'e'.
32. sisé mi'i yeé têrê-pi'seri nii'. 33. oa nohóre wêheápi. 34. noaré kit miiáti? 35.
ã'rí wi'magi noa maki nilti? 36. a'té mi'i yeé nii'.37. kit kii yagi püugi miítiami.
38. kiire yeeré o'oápi. 39. koo yeé di 'sá '/moó'. 40. ã 'rá mari yarã niima, sõhá
misa yarã niima. 41. mi'i yaá wi'i pahirí wi'i nii'.
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EXERCÍCIO 33
1. wahâro akó mu'mukã'! 2. peêru si"rí pe'okã'a mi ! 3. di 'tâ bopôkã'! 4. yuki
düêgi' weé'. 5. a'tó pi'i yoôya! 6. mirik+M k++ su 'tirore wi'i yapá yoôm i. 7. osô
umu doka yusâm i. 8. wi'marã deko duhimi . 9. mar! deko niimi . 10. wa'I bapa
dekó sãyâmi. 11. mir ikthÍ: diâ bu'i wiimí. 12. nu ku-poro bu 'i sihaápi . 13. wekigo
yukigi doka küyamó. 14. akôro doka sihâtikã'ya! 15. buu wese yapá i'yaápi . 16.
terê-pi 'ire yukigi yapa yoôya! 17. mi'i me'rakõho baágo' weemó. 18. naâ me'rak+
hi a'tigi' weemí. 19. k+f me'rakãharã a'tirã' weemá. 20. yi'i mi'i weegiti' niisehére
yeósa'. 21. mi'i wiôgi mi't da'rasehére yeotiámi. 22. naâ yaá wesé ma'are
wi'ô'karã niiáma. 23. (wa'aróre) yukigi wi'ô'. 24. yi't ohô yõore tuú'. 25. mi'i
yahamígi' yi'tre tõ'ó'. 26. türupihi yoasÕre ti'â'. 27. kãrêke' die ti'rí'. 28. diiga
li'rí'. 29. dié ba'âya! 30. bu 'ú yõsô-wa 'ire ãtümi. 31. diâyi wekt di'irore ãtú ba'ami.
32. a 'té ba 'asché nii'. 33. ni'kaá bosê nimi nii'. 34. di 'pôkã pürísa '. 35. isô pürísa '.
36. pak+, k+f kãríkã'gi' weemí!

EXERCÍCIO 34
1. k+i ttâgare tuáa'mi. 2. koô di'pihíre tuóo'amo. 3. yamiákãre, yuki wehêrã! 4.
yai wekire ye'ê, yaa wesé sumútoho weheámi. 5. k+i misi daare wehêmi. 6. koô
velâre si'amó. 7. maki, María yaa wi'ipi pekâ me'e si'á ni'igi wa'âya! 8. yi'tre
si'áo'ya! 9. kit si'áo'kahare si'amí. 10. mar! wiôgi yi'ire a'tó o'ôo'ami. 11. yi't
mi'!re wa 'I o'ôo'api. 12. ã'riré wa 'i wehe dutío'ya! 13. yi't sõ'opi T'yôo'. 14. Péduru
yukigire mióo 'ami. 15. yi't mi'ire pisuo'miapi. 16. k+i mehêpi wêriámi. 17. yi'i
mehêpi koôre bokaápi. 18. su'tiré wa'raápi. 19. k+f yi'tre a'pe-püúmi. 20. a'pepüúsehe nií'. 21.diâ si'bíro' weé'. 22. wa'lti si'bíro' weé'. 23. ã'rí sikó numiôre
wa 'raámi. 24. diâyi k+i isêro ya 'am í. 25. kometi mo'aró ya 'á '. 26. biâtire asipóya !
27. wa'i ya'pigi nilmi. 28. nukukã ya'pí nil'. 29. mi'! apeká duug+ wa'âti? 30.
i'tiáro su'tiro, tohô niikã, ba'pâritise eó duú si'risa'. 31. ako-poró yi'+re pürísa'.
32. mehêpi di'pThí bokaápi. 33. a'té eoré miáa'ya! 34. mi't sisé yukiré wehê
ma sisa ri? 35. ba 'â bo'reakã 'ami. 36. yi'i maktre moâ duu dutiápi. 37. sikó numiô
ke'râ ba'a katimo. 38. mi'i a'pe-püúsehe di'akihi weé'. 39. bapârire akó asisehé
me'ra yi'ire koe yuúya! 40. misâ peêru si'rí si'risari? 41. misâ eôro iasarí? 42.
apeká o'ôo'api. 43. bikió Yüúupire kití werêo'amo.

EXERCÍCIO 35
1. mi'ire e'katíkã weé'. 2. naâre nerekã weé'. 3. naâre neô'. 4. koô naâre aâre
i'yakã weemó. 5. koô aâre T'yomó. 6. k+f yukisire miômi. 7. wi'mag+ kti aka-
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bihíre mioámi. 8. yukisi pã'kôropi miriwi. 9. '.itâga miri'kaga nii'. 10. wi'magi
mi 'rígi' weemí. 11. ma 'fi, yi'i aka-bihire mi 'oyá! 12. weri'ki bi'â wa 'aapi. 13. akó
bi'ã wa'aro' wcé'. 14. opêre imiyaro bi'ôya! 15. yi'i yã'âro duhikã, yekâgi bi'â'.
16. wi'magire dipoyá! 17. María wi'magóre kamomó. 18. mi'i pufi ro uúkügi',
kãrikã weeási. 19. masá nerêrã' weemá. 20. masaré neôya! 21. makó, mari yeére
neôya! 22. yi'i yãkê bisâ'. 23. bisasehé biôya! 24. yagi puugire mi'ire T'yogíti'.
25. yi'ire i'yoyá! 26. u'iri su'tiropfre wã'á'. 27. iroyá diâpoa õ'oyá! 28. papéra
püri a 'tó õ'ogiti'."29. wi'magire i'ogó wa 'âya! 30. kit makâ dekokãha wi'i niimi.
31. koô bu'ikãhá wi'ipi niimo. 32. wi'ikãhá sope nii'. 33. wi'ikâháse soperi nii'.
34. Kisâkãhase makari nii'. 35. ã'ki yfire toaási. 36. waha (a)pégi' weé'. 37.
orna (a)pérã! 38. du'ti (a)pérã wa'aáma. 39. apê tohaapi. 40. ohô ba'â tohati? 41.
mi'ire di'pihí o'ô tohati?

EXERCÍCIO 36
1. koô ba'âgo' akôromo. 2. dasê uúgi' akôromi. 3. mutúru bisiro' akôro'.4. wiipihi
châro' akôroapi. 5. wa'i ba'â no'o'ki niiámi. 6. yeé niyéru yahá no'o'karo niiápi.
7. marire paakã, a 'me keé no'owi. 8. noaré wi'magó pooáti? 9. Péduru Yuúure
poó'ki niiámi. 10. peêrure si'rí no'owi. 11. diâyire kõ'oási. 12. yahá'ki yê'oá
wa'ami. 13. yukigire dokerã! 14. '.isâ ni'ki mirik+-hi doke wêheápi. 15. kit diâyire
Hâga me'ra dokeámi. 16. pufigire imiyaro biâya! 17. a 'tiga kapôgare ba 'âya! 18.
yukigi kasero nii'. 19. wi'magó kasero butí nii'. 20. yi'i kasêro wãkiro' weésa'.
21. maatá weeyá! 22. biâ we'ê'ke nii'. 23. biâre we'êya! 24. diâyi u'á'ki tere
sitégi' weemí. 25. akê sití niisami. 26. bu 'eró' iá '. 27. kapôgare kiipúüpi dokeámi.
28. i'tiári kiipútipari duuápi. 29. mi'i ãhâre uukã ti'oáti?/ãhâ uúgi' akôroati? 30.
maatá dahâya! 31. naâ a'me keé mihaama. 32. koô weé'kere i'yâgi', wiôgi koôre
bi'a dipoámi. 33. wi'iré doketíkã 'ya! 34. yi'i wi'magire pooási. 35. yi'l wi 'magire
paaápi. 36. mari yaá makapire, ãyuró ba'â no'owi. 37. soorí nimi niikã, soó
no'owi. 38. sõ'oré numiã paharã T'yâ no'owi. 39. ãhu ba 'â si'rigi', wesé wccró
iá '. 40. ãyuró nii si'rigi ',da 'raró iá '.

EXERCÍCIO 37
1. sâhátia! 2. sãháa'ya! 3. tohátia! 4. toháa'ya! 5. yi'i yamiákã tohátigiti'. 6. kit
mahátimi. 7. k'.ii mahátitimi. 8. misâ mi pi yõore mihâa 'rãsa'. 9. yukigipi dihátimi.
10. yukigipi diháa 'mi. 1J. buu weseré pê'âa 'ami. 12. wami biriro' weé'. 13. yaiwa
wa'mirã' weemá. 14. akó miigi wa'âya! 15. peêru niâ'. 16. dipôa niâro' weésa'.
17. koô ba 'â püri niiámo. 18. bu 'erã kãri pürí niiáma. 19. mi'i apêrã weeróroho
meheta nii'. 20. sise mehéta nii'. 21. mi 'i ãyu püríkã 'ti? 22. buhâ diâ bu 'i pe'átimi.
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23. bipi-pako diâ bu'i pe'âa'rni. 24. siripia wi-irã ' weerná. 25. wihátia! 26.
wiháa'ya! 27. yukisi wa'rni'tiro' weé'. 28. mutúrukãhárã birfa'rã' weerná. 29.
noá biria'ti? 30. noá wa'rnt'tiati? 31. Péduru iripi dihátimi. 32. petâpi bu'áa',
u'aámi. 33. wi'marã rnipi yõoripi mihâa'kã T'yâgi' weé'. 34. numiâ pe'âa'kã
T'yâgi' weé'. 35. pê'átitikã'ya! 36. sãháa'tikã'ya!

EXERCÍCIO 38
1. ã'riré kêêya! 2. naâ a'rné tu'tima. 3. mari da'rasehé pe'ókã'! 4. mari da'rasehé
pe'tiá wa 'aro' weé'. 5. rnari da 'rasehé ni 'kâroakã pe'tiá wa 'a'. 6. maâre samêya !
7. rnaâ sameâ wa'a'. 8. yaá yekâgi bipiá wa'a'. 9. yühú'ki niikã'sa'! 10 yühuá
wa'asa'. 11. diâ si'biâ wa'a'. 12. sã'â yoarópita yiôo'kã'asi ktire yi'i ditê si'rikã.
13. bipô mi'ire yioárni. 14. aâ mirik+hire yoó'kãa'ami. 15. ahuro yoó'kãa'ya! 16.
ã'rí masi pürisehé wisigí- niirni. 17. yi 1 paki kamirore wisimi. 18. yisiásehe wisigi'
weésa'. 19. ba'asehé ãyuró ya'geyá! 20. di'pihí urú'ka pihi nii'. 21. di'pihí uruá
wa 'a'. 22. pirô a 'mêri ba 'ârã' weemá. 23. naâ a 'me diteá wa 'aama. 24. de'ró
weérã' a'me kêaáti? 25. kãrêke'a a'mê weherã' weemá. 26. wi'magí- kãriá wa'ami.
27. kti wêriâ wa'ami. 28. akó asi busua wa'a'. 29. María ba'â'kãa'amo. 30.
Péduru sihâ 'kã 'timi. 31. i'mise sõ'â 'kã'tiro' weé'. 32. su 'tiro yií ni'ka 'kã'tiro' weé'.
33. utitikã'ya! 34. uti'kãa'tikã'ya! 35. uti'kã'titikã'ya! 36. koô uúkü'kã'tirno. 37.
uti'kã'ti we'e'. 38. naâ yi'rí-'kã'tima. 39. i'mise butiâ wa'a '. 40. mahâ wiiwf. 41.
mahâ wiá wa'awi. 42. wêriâ wa'aapi. 43. boâ wa'aapi. 44. mutúru ãyuá wa'a'.
45. büiâ wa'a'. 46. ka'biâ wa'a'. 47. tutuâ wa'a'. 48. sõ'â wa'a'. 49. yisiá wa'a'.

EXERCÍCIO 39
1. yi'f paki yaa makapirc, wi'sêri meha di'akthi niiwi. 2. numiâ meharã du'tiá
wa 'aama. 3. yi 'i paki rnihi masá êho peógi nii('kü)wi. 4. diâyi mihire noá paaáti?
5. yi 'ire paaámi taha. 6. ni'kí- mirik+hí- i'yaápi taha. 7. diâyi ã'riré kü 'riámi taha.
8. apêrãre akô yã'á nii'. 9. Pédurure pekâwi o'oápi. 10. mi'l Maríare i'yaáti? 11.
koô asé ba'amo. 12. yi'irc ãhuga o'ôya wa'ire asekã! 13. numiô wetaré a'págo'
weemó. 14. moâre a'payá! 15. di'pihíre kõ'âkã'asi taha! 16. ohâya taha! 17. yi'+
nimo mehore kõ'âkã'wi. 18. wi'mag+ bikiâgi' weemí. 19. diki bikiâro' weé'. 20.
wi 'magí- bikiâ wa 'ami. 21. koô bihâ-wetiamo. 22. koô bihâ-wetia wa 'aamo. 23.
yi 'ire bopôyatikã 'ya ! 24. num iô yi 'ire bopôya niimo. 25. sisé uúküsehe bopôyaro
weé'. 26. Péduru bopôya wa 'ami. 27. po'ká pi 'ire deroyá ! 28. dero masítisa '. 29.
wi'marãre apcsehé dika-waáya! 30. a 'teré dika-yuúgi wa 'âya ! 31. yi 'i aka-bihire
wesé ma'api dika-yuú'ki niiápi. 32. naâre ehógi' weé'. 33, naâ Mipi-Poewa
ehoróre yi 'riápi. 34. +sâ a 'tiro weekã, +sâre misâ êho peórãsari? 35. kã 'iá a 'ti dipi
pesâkã'ma! 36. ba'pâritirã ya'kâ, tohô niikã, ptiárã wiriâ wêheápi.
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EXERCÍCIO 40
1. kití pe 'tiá wa'a' maha. 2. koô ba'âmo maha. 3. Yüúu bu'egi niimiwi baa! 4 . kt
i omaápari baa? 5. niisari baa? - niisami. 6. neê (noá) marimá. 7. neê noaré
paâtiapi. 8. mi'i neê ni'kâti bu'é we'e'. 9. koô neê yê'e nohó ye'êtiapõ. 10. neê
noá a'tltiapã. 11. koô ncê ni'kâti utitimo. 12. k» po'ká si'ri tãrémi. 13. su 'tiré koe
tutuáya! 14. waha tutuáya! 15. bikió di'ire nohâ me'ra morégo' weemó. 16. koô
taâ kurê tutuamo. 17. koô ba'asehé da'rê tutuamo. 18. yeeré mi'i yeé me'ra
moretíkã'ya! 19. diâyi di'tâ morégi' weemí. 20. yumúku orêrã! 21. koô yumúkure
orê moremo. 22. ãri ãriárã' weé'. 23. misi daare ãriáya! 24. no'ó niiti âriáro? 25.
wi'magíre opê me'ra boêya! 26. su'tiré o'mé me'ra boêya! 27. wesé bu'bêrã'
weeáma. 28. akô yeego akô bu'bêgo' weemó. 29. yaá wi'ire diôgi' weé'. 30.
niyérure kã'ró dioási. 31. ã'rí mi'ire dihâmi. 32. a 'tí wi'i dihâ '. 33. diâ dihâ wa 'aro'
weé'. 34. su'tiro dihâ wa'aapã. 35. ã'rí dihâmi. 36. yi 'i ohak+hi tüiâ wa'aapi. 37.
titi'karore a'mé do'oya! 38. a'mé do'oya!

EXERCÍCIO 41
1. tu 'titikã'ya, k»pi ba 'âtiri !2. yukigipire mihâa 'tikã 'ya, biri ri! 3. wekó wüsehére
ta'âya k+fpi du'tirí! 4. su'tirore nioyá, Maríapi miáa'ri! 5. k» biri dihatimi. 6.
koô yi'ri bu'aa'mo. 7. naâ utl mahaa'ma. 8. yukigi biri dihaa'. 9. mirik+hi wii
miháa'mi. 10. k» orna miháa'mi. li. diâre wahá pê'aa'ami. 12. diãrc pê'âa'ami
peêru si'riákihi niigi '. 13. kãrirã tohátiapi. 14. uti tohatiama. 15. yumíi yõo. 16.
mi pi yõo. 17. ohôka yõo. 18. ki 'má así nii'. 19. pirô ma 'â be'to niiámi. 20. yãpi
daa nii'. 21. bu'sagí nii'. 22. kãrêke' bu'sa nii'. 23. yutâ bu'sagi nií". 24. yoho
pürí. 25. yutâ bu'sa püugi nii'. 26. âyugó numiô nií'mo. 27. ãyugi imí- niimi. 28.
bu 'egó su 'ti ré ta 'âmo deroákoho niigo'. 29. ye'pâ-masa naa yeé di 'tare ta 'âma.
30. +rê tõ'o nii'. 31. +rê tõ'ori nii'. 32. pahirí +rê tõ'o nii'. 33. pakasehé +rê tõ'ori
nii'. 34. misi daa yiirí daa nii'. 35. yiisehé daari.

EXERCÍCIO 42
1. ohakihire doke sãaám i. 2. di 'pihíre akobohó sãaasi. 3. koô wa 'ire ba 'â
pe'okã'amo! 4. koô wa'i nii pe'tirã ba'â pe'okã'amo! 5. naâ nii pe'tirâ wahaáma.
6. da 'rá pe'otiasi. 7. yi 't misâ uúküsehere ti'ó pe'okã'. 8. nii pe'tirâ peêru sl'riáma.
9. nii pe'tirã num ia du 'tiáma. 10. nii pe'tisehepari iá '. 11. nii pe'tisehe wi'seri
ãyusehé wi'seri nii'. 12. piiáti ba'aámi. 13. ni'kâmukãsetiri weheámi. 14. koô
yi'tre pihikã bu'ê du'uwi. 15. ba'â du'uya! 16. apê du'urã! 17. naâ ba'â pe'okã'apã!
18. bu 'ê tu 'a charã', naâ u 'arã wa 'aápã. 19. tu 'a ehá ni'ko, sooámo. 20. kií w+hayá!
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21. taâ wihágo' weemó. 22. peêru pa'mtro' weé'. 23. peêru po'ôya! 24. akó tuO
peoya! 25. pi-iárã emoâ wêheápi. 26. sii puli yã'agó niimo. 27. masa putíri niima.
28. sl'í p·aâga puti niimi. 29. komett opâ puti nii'. 30. kometfre tut1 peoya! 31.
ã'rá masá opâ yibiri niima.

EXERCÍCIO 43
1. ba'â wã'kaami. 2. mirikihi- yi'+re wii wã'koami. 3. koô da'rá wã'kamo. 4. koô
apê wã'kaamo. 5. ãhOga peô wã'kaya! 6. wa'arí masa poêwa yõapi yohâ
biria'ama. 7. nukO-pori yõapi u'árã' weemá. 8. +tâ yõapi wchegi wa'âgiti'. 9.
yawi yukisi yohâro' weé'. 10. numiô basagire yohâmo. 11. wa '! wehegi ehârniapi,
na'i tõ'a wa'aasi. 12. yahamígi', tõ'á wa'aami. 13. apê duhitikã'ya!/duhi,
apêtikã'ya! 14. koô duhi, peêru sl'riámo. 15. si'í si'ru yi'ire yahaási. 16. yã'agi
si'ru niimi. 17. sikokohó si'ru yã'á níimo. 18. wi'magí yã'a dahaámi. 19. Péduru
ba 'pa niimi. 20. yukigi wi'rôro bu 'írí títiápi. 21. otesehé bu 'írí naâ a 'mé tu'tíama.
22. yi'i bu'irí níi'. 23. k+i Pédurure yí'i bu'irí paaámi. 24. moâ moo. 25. po'ka
moó. 26. yi'ire í'tiá moo po'ká o'oámi. 27. sõ'asehé moori po'ká nil'. 28. ní'kâ
ohô paro ba'aápi. 29. i'tiá merê paro ba'aápi. 30. ohôka paro nii'. 31. ãri boa nii'.
32. ohô boa nii'. 33. ohô boarí nii'. 34. ohô boa ãyurí boa níi'. 35. mípi tia. 36. +rê
tia. 37. bíâ s+'irí. 38. mari wa'i tãâ'ka s+'i níi'. 39. mari wa'i tãâ'ke s+'irí nii'. 40.
ni'kaáre, wa'i tãâ ba'arã! 41. ohôre soêya! 42. misâ yí'ire karíkü wã'koasi. 43.
bu'êrãtírã' duhiáma. 44. koô utigotigo' weemó. 45. kãrire, a'me kêérãtirã'
wceáma. 46. Péduru ctâgitígi' weemí.

EXERCÍCIO 44
1. su 'tirore bopo küuápi. 2. masi k+i yeé puO 'kere bopógi' weemí. 3. kit nukOkãre
i'la kuúmí.4. akó piô küutikã'ya! 5. síkó numiô mi'tre yabí niimo. 6. keoró weeyá!
7. keoró a 'tiá ! 8. k+t keoró wereámi. 9. siseré i'yaápa, piô küuri ! 10. ãyuró yê'eápa !
li. Péduru me'ra maa, a'tiro nii'. 12. koó maa, o'ôtikã'ya! 13. yi'f i'yakã rnaa,
mi 'i wa 'aró o'ôsome. 14. yam íákãre, akôro pehâtíkã maa, wa 'i wehegi wa 'âgiti '.
15. a "tó kã·a tero maa, uhú we'e' maha; diporópi maa, uhOmiwi. 16. São Gabriel
maa, yi 'ia 'tó kãrigi niiápi; Manáuspi maa, nukO-poropi kãrigi nihvi. 17. toopíre,
waha apé'kuwi. 18. koô peêru si'rí'küwõ. 19. yi'i di'pôkãre i'ta küútikã'ya! 20.
apé terore, k+i uptti bu 'ê mihawi. 21. opâturi bu'êya taha ! 22. ni'kaá da 'rarí nimi
nii'. 23. ni'kaá peêru si'rirí nimi nii'. 24. ape nimi wehegi wa 'âgiti'. 25. koô soorí
nimire su'tí butisehé sãyâ mihaamo. 26. mipi koo nii'. 27. wa 'i koore si'riyá! 28.
yi'ire ãri koore o'ôya! 29. masa kaá. 30. yuki kaá. 31. wi'sêri kaa. 32. wí'sêri
kaari. 33. ohô sií yi'ire o'ôya! 34. pekâ tia. 35. kopê ta 'tia. 36. wi'í ta 'tia. 37. mu 'murí
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tüku. 38. mu'musehé tükuri. 39. pekâ me'e. 40. pekâ me'eri. 41. a'tí me'e pahi'.
42. o'á'ka me'e. 43. masâ pec. 44. yaiwa pee. 45. di'i peé. 46. ohôka pehc. 47.
mipi pehc. 48. +rê pehe. 49. otesehé peheri boâ'ke nii'. 50. pekâ pehe.

EXERCÍCIO 45
l. si'í ma'â wisimí. 2. basaróre wisiámi. 3. bikió wi'ipi sãha ehá'ko yi'i-re i 'yâ
masikã'amo! 4. k+tre (yi 'i-) i'yâ masitiasi. 5. koô makiré i'yâ masigo'la utiâ
wa'aamo. 6. naâ tiro ba'âya! 7. diâyi wi'i tiró kãrimí. 8. biekihi yi'i- dipôa tiro
yi'riápi. 9. su'tirorc yuki-gi tiro küuámi. JO. yi'i- Péduru tiro ehaápi. 11. bierí
waka nii'. 12. piiá kuhi. 13. sera kuhí. 14. ohô l"ki. 15. ohô i'kiri. 16. iki i'ki. 17.
yuki-gi kuua. 18. ãri- kuua. 19. mipi sati. 20. ohô satiri. 21. ãri- sati. 22. yohó
sa 'taro. 23. será sa 'ta. 24. a 'tó opâ kuhi nii'. 25. wi'rôro sopepi weé'. 26. a 'tó
bu'ikãharã ti'sima yuhupi. 27. Maria ba'âgo' weemó yuhupi. 28. misâ bu'êrã'
weetí yuhupi? 29. naâ marikã keoró uúkiHiwã. 30. ãyuró weeápa, kil marikà
mi'i- weeróroho wcégi'ta bu'ê bokatiami! 31. makâ kã'a makaákã nii'. 32. yi'irc
kã'riákãre o'ôya! 33. kã'wí yuki-siakãre iá'. 34. i'tiáro su'tiroakà duuápi. 35.
Péduru Yüúu kã'ro niimi. 36. Péduru a'tó kã'gi niimi. 37. pekâ me'e a'tó kã'a
me'c nii'. 38. a 'tó kã 'gi buu weheápi. 39. bu 'uá oreró maharã wêheápi. 40. Maria
a 'tigo kã 'ro niimo. 41. wi 'sêri a 'tí wi 'i maha nii'.

EXERCÍCIO 46
J. akôro pehâ bataa'ato! 2. mi1 do'âti bataa'. 3. noaré do'a boságo' wectí? 4.
Pédururc da'ra bosági' weé'. 5. kilre da'ra bosá we'e'. 6. ni'kâga mii bosagi'
wa'âya! 7. yi'+re ba'asehé wee bosaámo. 8. numiôre su'tí duu bosaámi. 9. a'toré
miáa' tamogiti' kiire. 10. k+i peêru si'ri nemó'ki niiámi. l Lyi'ire wi'í apo tamóya!
12. Péduru waha tamómi. 13. +sâ yuki-sipawire weé'; sõ'ko püríkãre wcé wc'e'.
14. pa'í akô kiomí; tcc püríkã ãyú'. IS. po'karé si'riyá, ba'asehé purikã marí'. 16.
Santa Maríakãharã pürikã ãyuró basaáma. 17. koô yi'i-re di'pfhí o'oámo
kãrêkc'gore yeheáto niigo'. 18. yi'i-weki- di'i ba'âgiti' mi'i-pi ba'âtikã'ato niigi'.
19. di 'iré nukükãpi küuámi diâyire ba'aáto niigi'. 20. wekó wüsehére ta'aápi k+
i-pi du'titíkã 'a to niigi'. 21. k+i apesehé pihagi niimi. 22. koô buhisehé bihigo
niimo. 23. kti teesehé pihagi niimi. 24. k+t doesehé bihigi niimi. 25. a'tó wapa
marí'. 26. sT'í nimoré docámi yi'i- bu 'iri. 27. koô iaró São Gabriel pi wa 'â 'ko
niiwõ. 28. yi'i iaró bu'ê'. 29. kii- di'ta mariámi. 30. wi'magó utí"ko di'ta mariá
wa'aamo. 31. di'ta maríya! 32. doosátikã'ya! 33. doosátigi'ta, ki'.i-rc paâya! 34.
koô u'á doosákã, uâ wa'aasi. 35. kapí si'riyá! 36. mumiâ dirirná o'ôrire ehârã'.
37. bipó dirigi' weesamí. 38. kãri-re, yal diriási. 39. wa'i nitiri. 40. pirô nitiri.
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EXERCÍCIO 47
1. kn apêye noho moomí. 2. yamiákãrc, apêye noho duugí wa'âgiti'. 3. mi 't de'ró
wamêtiti? 4.+sâ makire Yüúu wamê yceapi. 5. Yaiwa-Pocwa wamêtirore yi'riápi.
6. yi'irc wapa yeéya! 7. no'ó kã'ro wapatíti a'tó? 8. kit nimôtia wa'aami. 9. piiá
nim ikãhase yi'i akô o'oápi. 10. ã 'ri nohó pirô koo niiti? 11. naráyaga akotí'. 12.
baá'ki niigi' akotími. 13. kamltia wa'ami. 14. kit yi'irc kami yeeami. 15. koô
põ'ratígo'weeápo'. 16. ã 'rí koôre põ'ra yeé'ki niiwi. 17. dikagá nil'. 18.yi'i do'âtisehc
me'ra upiti pi'etísa '. 19. sõ'ó.o'metí'. 20. pehasché bahuákãre, makâre kõ'âsomc.
21. wcc sitétikã'ya! 22. k+i akó waa sitémi. 23. koô po'ka marárire puti sitémo. 24.
yesêre wêhe bokákã'ami! 25. mi't kãri bokaáti? 26. koô nii bokaamo. 27. koô
ba'â ycemo. 28. pe'ti ycémi. 29. da'ra yeétikã'ya! 30. wa 'aátoho diporo, ba 'â tioami.
31. da'ra tioápi. 32. kit nii tiogi niimi. 33. da'raátoho diporo, ba'â mi'taya! 34.
dasiáre yê'ê mi'ta, be'ró, wehegi wa'aápi. 35. k+i ba'â dihami. 36. kit ba'asehére
ba'â diomi. 37. wa'i i'se. 38. yumu ·i'se. 39. mutúru i'se. 40. piiá nimi akô yeeapi.

EXERCÍCIO 48
1. yi 'ire mi 'i no'ó iaró o'ôo'ya! 2. no'ó niisché o'ôya! 3. naâ no'ó niiró masitisa '.
4. k+i noá niiró masitisa '. 5. noá u 'aró wa 'ârosari? 6. a 'tó noa yaró niiti? 7. yi 'ire
de'ró niigó numiô o'ôo'ya! 8. naâ i'yâ'kãa'ro, yamâ küyaápi'. 9. naâ paki yami
niikã wa'i wehc mihápi'. 10. ni'kaá yamire, mi'ire kc'eási. li. a'tigo yi'irc
ke'eápo'. 12. ni 'kaá yamire, wii'ki ke'cási. 13. yã'âro kê'eási. 14. ü'lrire kõ'âya!
15. poêwapi su'tiro koemígi', kõ'aási. 16. wiipihire kõ'â wa'amo. 17. kti nimoré
kõ'âkã'ami! 18. diâyia ma'âpi yi'ire kõ'aásã. 19. ã'ri makí ti'o masígi niimi. 20.
yekâgi pürikã, ti 'o masísehe pe'tiá wa 'aapi. 21. ba'â keheo'ami. 22. paâ keheo 'ami.
23. tuu kehéo'kã 'ami. 24. su'tí derosehére da 'rá nu'kukã 'mo. 25. a 'tigo wi'magó
do'âti nu 'kukã'mo. 26. a 'tigo numiô tu 'ti nu 'kukã'mo. 27. maki, bu'ê nu 'kukã'ya!
28. oma maháa 'ami. 29. ma 'âpi yi'i wa 'arí tero, yai bahuá mahaami. 30. wà 'kâ
ni'ka mahaama. 31. koô sii bu'ua niimo. 32. nuku-pori bu'ua nii'. 33. akê butu.
34. yisíá bi'ia butua wa'aasi. 35. akearé di'te butuóya! 36.akê pikoro nii'. 37. akê
pikoro bahaápi. 38. pikoroá baa nii'. 39. yumu baa nii'. 40. semê wãârà! 41.
ni'kaáre, semê wãâgi wa'âgíti'. 42. wãâgitigi· weerí tero, semê du'tiámi. 43.
tohátigitigi' weemígi ', wisiá wa 'aasi. 44. akearé i'yâ 'kàa 'ri kura, akôro pehaápi.
45. a'mêri yê'eã mihaarna. 46. a'mêri a'me kêé nu'kukã'ma.

EXERCÍCIO 49
1. apé tero weérã' niisama. 2. apé tero weégi' wa'âgisa '. 3. niigi' niisami. 4. wa ·1
wêhégi' wêhesamí. 5. su'tiro opã kasero nií". 6. maã opã be'to nii'. 7. yukisi
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masá saâ'kawi etaápi. 8. numiô koô pi'lre kií saâkã'amo! 9. numiô koo yaá
wi'ire masá saâmo. 10. yi'i paki biâware yuki pu'ti me'ra saâ be'tomi.11. di'pihíre
da'rá ma 'aya! 12. koô doké ma'aamo. 13. ye'e nohó T'yâ ma'agi' weetí? 14. k+t
tohô da'rá ma'akã'mi. 15. koô yi't makore poâri seê ma'akã'apõ. 16. awigáre
da'rá ma'a ni'igi' weé'. 17. naa yeére da'rá ma'atikã'ya! 18. ohô parore da'rá
ka'bioya! 19. naráyagare da'ra bipéya! 20. su'tirore da'rá yã'aapi. 21. koô di'i
paáre da'rá ya'piogo' weemó. 22. yãkêre da 'ra moréya! 23. nu'miáre wee
karétikã'ya! 24. koô mipire doke kareámo. 25. yi'ire tuu karétikã'ya! 26. k+i
sihâ küu sihami. 27. sikó numiô i'yâ küu siha nu'kugo niiámo. 28. yi'i paki
mihi wehé küu siha'küwi. 29. yi'i pürire potâ me 'ra pi'âgi' wcé' akó si'riák ihi
niigi '. 30. ni 'kaá, yaá wi'ire di'tâ pi'ârã! 31. misâ papéra pi'âya! 32. a 'té pi 'asehé
nii'. 33. si 'ag~ wi'magipire pi'râ wa 'aapi. 34. wi 'magí i'tapi i'tá pi'rJasi. 35. yi 'ire
yisiákã, pekâ me'e tiro so'mági' weé'. 36. wi'magóre pekâ me'epi so'moyá! 37.
mi 'i maküe sohâya ! 38. koô sohâmo. 39. sohâro kií du 'âya! 40. sohâro nii pe'tirã
wa 'ire ba 'â pc'oya! 41. a 'tí s+'ire su 'suyá! 42. te'á, ape masá numiare su 'surã! 43.
weki õpekõ. 44. i'tiárã pawá wêheápi.

EXERCÍCIO 50
1. mfteá yi'ire nu'rirã' wecásã. 2. diâyi poógi' akôromi. 3. si'í me'rak+hi yi'irc
notekãti. 4. wi'mag~ yi'ire yiaási. 5. mari diak+hi buu a'tigi' akôromi. 6. muhipüu diakihi wa'âya! 7. pisána wi'i diákihi niimi. 8. no'o diákihi niiti? 9. muhipüu a 'to diák+hi niikã ba 'âgi wa 'âya! 10. akôro pehâro' weésa '. 11. u 'á ni'isa! 12.
su'tí sàyâ ni'isa! 13. wesé bu'bê ni 'isa! 14. apêye noho serí, mi 'ire yüugi' wcé'.
15. di'pôkà yüuo'ya! 16. wirâgi yesêre pekâwi yüumi. 17. wa'ikirã wchegi
wã'rôpire bickihire yüumi. 18. kometi- me'ra akoré yüuya! 19. sii wi'i yaá wi'i
nii', nii, yüü pu'umi. 20. wekire paâ si'arã' weé ni'ima. 21. weki Péduru dipôarc
notemí. 22. siscré ãyuró note mitóya! 23. yi'i dokesehé mitá wa'a'. 24. mi'rôre
mitó ni'igi' weé'. 25. yi'i yeko yõka pürí mitógo' weeámo. 26. +tapagáre paâ
miloya! 27. itâgare dokc wiróo'ya! 28. diâyfre ãhGga doke wiróo'ya! 29.
yukipagí-re wchê wTroo'ya! 30. kopêpi doke sõróo'ya! 31. wi'magóre koo yaá
wi 'ipi tuu sõróo 'ya! 32. di 'pihíre a 'ti peépi yüu sõroo'ya' 33. doke moróo'ya ! 34.
i'yâ moroo'ya! 35. wi'í po'peapi duhlma. 36. po'peápi nil'.

EXERCÍCIO 51
l. kãrí butia'api. 2. da'rá butia'api. 3. koô da'ratí butia'amo. 4. de'ró weégi' mi'i
wee masíti butia'ti? 5. ãyu püríro baaámi. 6. su'tlro sõ'â püriro nii'. 7. uúkü
püriamo, koôa'. 8. su'tiro pahi yi'ria' mi'ire. 9. mi'! nii soo yi'ria'. 10. isâ uâ
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yi 'ria'. 1l.tsâ ba 'â yi'ria we'e'. 12. ba 'â nemoya! 13. ba 'asehérc moâ sãâ nemoya!
14. yê'e nohó nii nemoti? 15. miháa' nemoya! 16. akó ia nemósa'. 17. wahâ-pihi
pahi yã'kuri pihi yi'ire o'ôya! 18. wahâ-pihi dihâ yã'kuri pihi yi'ire o'ôya! 19.
Maria Pédurure kã'ró dihâmo/dihâ yã'kumo. 20. ãyú yã'kusa'. 21. ã'rí bu'ê
kuremi; si'i puríkã bu'êti butia'mi. 22. pahí' kureri wi'i nii'. 23. kã'ro kuré. 24.
a 'tó yã 'kuro. 25. pehé +rê ba 'aápi. 26. kãrhe, paharã wa 'i wêheápi. 27. paharã aâ
diârc wií pc'aa'ma. 28. pehé po'ká di'sá'. 29. a'tikérã masá wa'â wa'ama. 30.
tiikérã wa'i yi'ire o'ôo'ya! 31. tiikérãta a'tiápari? 32. ohô tiikéseheta nií''. 33.
diikésehe nimiri misâ a'tiáti? 34. misâ diikérã niiti? 35. no'ó kã'ro mi'ire wapa
yccáti? 36. kã'ró yi'i basi yehésa'. 37. kã'ró da'rarã:! 38. kã'roákã ba'aámi. 39.
pehête wi'scri nií''. 40. pehêterã wa 'i wêhé'ki niiámi. 41. ãyu kureámi. 42. kã 'ró
o 'ô nem o kureya! 43. puôro uti, ni 'kâroakãpire, kãri kurémi maha. 44. koô da'ra
soómo. 45. nii soogi' weé'. 46. nii soosehe pihagi nii'. 47. mi'i nii soo no'ogo'
weé'. 48. soorí nimi niikã ya'kâ puâ ba'arã wa'ârã! 49. ehu mc'ra puaámi. 50.
a'tó bu'ikãharã ditâra puârã' weeáma. 51. si'iré potâga pu'âya! 52. yukigi ohô
yõopi pu 'ârosa '. 53. yehê tuturopi doké pu 'a wã'aami. 54. wi 'mag+ diâyire biekih+
doké pu 'aami. 55. biesehépagi pu 'âpi pu 'sâ '.

EXERCÍCIO 52
1. pekâwi mariró sihâwi. 2. di'pihí mariró wa'ire yehêkã'wi! 3. yagó mariró
basâgi ehaápi. 4. masá mariró niiápi. 5. masiró mariró isâre kêeáma. 6. iaró
mariró ã'riré marâpitiwõ. 7. pisána diâyire pi'aámi. 8. wi'marã a'mêri pi'aáma.
9. aâ yagí- kãrêkê're pi'a mií'kãa' wa 'am i. 10. pisána bi'í're pi'a wêheámi. 11. aâ
mirik+hiákãrc pi'á yê'eami. 12. bu'erã sêe basaáma. 13. si'í nimoré sêe paági'
wccmí. 14. yukisire sêôya! 15. mari yaá wesé ma'are sêôrã ! 16. su'tí'rore sêô
küuya! 17. ma ri yaá maka scriâ wa 'aro' weé'. 18. mirik+hiá wi+rã', wiisehé sêô'ke
mc'ra di'akihi wiimá. 19. kii yeé posé me'ra wa'â wa'ami. 20. ahuro pose nii'.
21. ni'kâ nimi pose da'rarã! 22. piiá nimi pose akô o'oápi. 23. yukisi pose marí'.
24. yi 'i paâga pose marísa '. 25. wi 'í pose mariá wa 'a'. 26. yukigi pose maríkihi.
27. komcti akó posetí'. 28. pi'í're po'ká pose yeégi' weemí. 29. yukisire pose
yeéya! 30. diígare o'mé pose yeégi' weé'. 31. a'ti ahúrore teé me'ra pose yeéya!
32. naâ po'orópi samirã wa'ârã' weé'. 33. misâ pakire soorí nimi niikã sarni
dutíya! 34. yaá wi'i bota ri ni 'kógi' weé'. 35. tootá wi'magóre ni 'koyá! 36. umGpi
bickihfre biê ni'koasi. 37. wa'í're yõsê ni'koapi. 38. di'pihíre pu'â ni'koapi. 39.
sõhá botâri wiârã' weemá. 40. pekâ wiâya! 41. pi'í're o'mâya! 42. wi'magóre
wiaámi. 43. Maria wi'magí- wiaámo. 44. si'í o'mê-peerore pitêya! 45. si'í biâ pi
tero kiomi.
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EXERCÍCIO 53
1. koô yi't etaátohore ko'tê'ko niiámo. 2. kit weriátohore uísa'. 3. naâ pi'etí,
kati'karore soá wa 'ama. 4. mi 'i uisehé piharore masi'. 5. naâ de'ró etâ 'karore
masí'tisa'. 6. mi't wehegí wa'âti'karore wãkO'. 7. naâ wahá mi'ia 'apã, nii, ti'ó
yã'asa'. 8. yagi diâyi werl'karore bihâ-wetisa'. 9. yi'i paki etâ'karore e'katígi'
weé'. 10. Maríare miri wêriri, nií', uísa '. 11. misâ bu 'eróre iá '. 12. misâ weherã
wa'aróre iá we'e'. 13. yi't bu'ê pe'orore ko'tê'ki niiámi. 14. nimó wesé wa'aróre
du 'ú 'kt niiámi. 15. mi 'i yi '/ etaátohore nii boka 'ki n iiápi. 16. koô da 'rá 'karore
sooámo. 17. ba 'â sT'riro pehása '. 18. kti wehegi wa 'aróre masitisa '. 19. wi 'marã
wahá mf'ia ' apema. 20. Kisâ dika-watíri maa nii". 21. wi 'í bu'aro dasiá ye'êgi
ehaápi. 22. yi'i pako wi 'i maháro niimo. 23. a'ti maá po'tepire pii á maa dikawatíwi. 24. uúküsehe pehé dika-watí'. 25. pisána yami di'tatiásT. 26. wi'marã +
ri bu'aro di 'tatírã akôroama. 27. po'tepi nil'. 28. a'ti maá po'te(ri) yoá nii'. 29.
numiâ kii-boó si'ârã' weemá. 30. mi'rô si'â'ke. 31. wami pee si'âgi' weésa'. 32.
uúkü si'agi' weésa'. 33. makâ +ri bu'aro nii '. 34. ditâra wese maháropi nii'. 35.
numiâ si'iré i'mitihisehe wa'reáma. 36. pirô i'sere püriró wa'rê õ'oya! 37. k+i
yaá wi'ire pasi wa'rêgi' weemí. 38. si'í mi'i se'êma're nití' paâ wa'reami. 39.
su'tirore oôya! 40. su'tlro oô no'oapã. 41. tu'ú'ko asiógo' weemó.

EXERCÍCIO 54
1. mari u'aró wioró o'mâ sãria'.2. koô ãyuró ohâmo. 3. tt'sâro da 'ramó.4. amukãri
ye'eró me'ra sihaáma. 5. k+i ia ró me'ra wehegí ehaámi. 6. yã 'âro weetíkã'ya! 7.
di'pihíre uaró me'ra ye'eámi. 8. yã'âro da 'rá 'ki uiró me'ra uúkliami. 9. bisiro
uúküya! 10. bisitiro uúküya! 11. de'ró weérã' ti'sâtiro me'ra bu'êti? 12. imiyaro
ba'âya! 13. bahGro weeyá! 14. bitiíó di'teyá! 15. koô ti 'sâro weeyá! 16. yuki
pu'tigire a'tó siôo'ya! 17. pTrô wi'i diák'.ihi siô'kãa'mi. 18. ohô yõore di'pihí siô
bi'pe'. 19. wfipiht siô dihaa '. 20. mi 'i amOkã yi'ire siô dihoo'ya! 21. mari yaá
wese maápire, paharã wa 'í' siô küu sihaama. 22. wi-ipiht siô mihaa '. 23. naã
akôre ya 'yióma. 24. naâ wa 'aátohore marire ya 'yiórà' weemá. 25. sikó koô
marapt yeere ya 'yió sãamo. 26. naâ ya'yiósehe pehé nii'. 27. Pédurure k+i pe'yarã
yaa wi'ipi soôgi wa'â'. 28. yaá wi'ipi yf'lre soô ni'isa! 29. wekoré ba'asehé soô
ni 'isa! 30. ma ri pakore po 'ká wiâ sooya ! 31. ma ri pakire ba 'asehé yoo soóya ! 32.
ã'rí sikó me'ra yõâ'ki niiámi. 33. a'ti dipire wi'reyá! 34. kãrêke' isore wi'reyá!
35. sií' makakãharã trê wi'rérà' weeáma. 36. ohô i'ki wi'ríro' weé'. 37. ohô i"ki
wi 'riá wa 'a'. 38. kopêre yãá bi'aya! 39. naráyagare yãa bipéya) 40. bu 'í'kãhasehere
pi 'í' siropi yãa dihóo'ya! 41. amukãrire a 'tó yãa küúya! 42. numiô biri dihaa 'gore
yãá ye'eya! 43. asi tuú u'a, da'rákã'asi! 44. asi tuú u'agi', u'aró iá'.
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EXERCÍCIO 55
1. maâpi wi'marãre boka ehaápi. 2. da 'rasehé tutuasehé boka ehaápi. 3. numiôre
ttâga me'ra doke ehaámi. 4. bo'rê ke'akãre, i'yâ ehatisa'. 5. yami deko toha
etaámi. 6. kamiti, numiô wa'â eha ke'aamo. 7. wi'magóre duhiró dipoyá! 8. i
sãre kití-ti'oró o'ôya! 9. kãri-pesáro miítia ! 10. su 'tí-deroró ãyuró nii'. 11. a 'tí wi'i
yoaróre keoyá! 12. wiôgi dutiró me'ra etaámi. 13. a 'tó w+üó ni'kãti sêeró (pose)
yoâ'. 14. yukigire sõ'ó i'miáro kã'ro ni'koyá! IS. yaró imikoho-keoró ãyuró nii'.
16. a 'ló keoró diakihi nii'. 17. fuasi si'rigi, bu 'eró iá '. 18. apêye noho iági', da'raró
iá '. 19. yukigi diakihtkihi. 20. diakiht wa 'âya !21. diakihi pe'e wa 'âya! 22. kuupe'
pe'e wa 'âya! 23. koô diakiht nu 'kumó. 24. d iakihikãha amukã. 25. küupe'kãha
amukã. 26. diakihi bu 'êya! 27. diakihi ba 'âya ! 28. yi'i küupe' (pe'e) duhimo. 29.
koô küUpe' me'ra ohâmo. 30. da'rarã kura. 31. ã'rí dii kurakihi niíti? 32. wa'i
kura. 33. yosarí pa'a. 34. masá pa'a. 35. yeé su'tí bahutíkã, mi'ire diôwi. 36.
ke'arã a 'me kêé'ke bu 'iri yi 'ire diôwã. 37. yi 1 paki a 'me kêérãre bosági' weemí.
38. isâ sikó me'ra a 'mêri bosaw+. 39. diãsa nii '. 40. diâsa we'e'. 41. pirôre i'yãgi',
püuro ikiákãti. 42. ikiá wa 'asa'. 43. daharí tero, isâre mirikiht ikioási. 44. pekâ
me'e +hi'. 45. si'áo'kaha +hi'. 46. amu piika ihiâ wa 'aasi. 47. pekâ me'e wihamígi',
ihiâ wa 'aasi. 48. wa 'i kometipi ihi wã 'a wa 'ami . 49. te'á, wesé ihârã !

EXERCÍCIO 56
1. sõ'ó nii'karo su 'tirore püuro iaási. 2. sõ'ó nii'kore yi 'i iása '. 3. sõ'ó nii'kere mii
etaáma. 4. sõ'ó nii'ka wi 'i nii'karã wa 'â wa 'ama. 5. doke yõóri daa miáa 'tia pi.
6. püri ditârapi pa 'a ehá '. 7. masá ba 'ã (tu'a) ela pa'aama. 8. w+ipihi dokê pa 'aapi.
9. wa 'i wêri pa 'sa biri'tiami. 10. wa 'i boâ pa 'sarni. 11. misâ yawi yukisi petâ siro
pa 'sâ '. 12. kit wahá pa 'sarni. 13. a 'tó wahá pa 'sagi' weé'. 14. tootá wahârore
po'ôya ! 15. mi'i yawi yukisüe petâ po'oápi. 16. yukisire di 'té po'oya ! 17. yukisipi
duresehé sãâ po'oya! 18. yukipagire a'tó yõô küuya! 19. di'pihírire mari u'aró
yõô küuapi. 20. Hâgare doke yõoápi. 21. di'pihíre du 'u yõoápi. 22. yukigire paâ
yõoapi. 23. kii yeé wãsorfre siô yõoya! 24. koô biri yõha wa 'amo. 25. bu 'pu
yõhá wa'ami. 26. isó siô yõha wa'ami. 27. sopé bi'á'karore tu 'â'. 28. koô
tu'â'kã'timo. 29. koô petâpi tu'â ehaamo. 30. a'té kií a'tí pi'ire ehâ tu'a'. 31.
ba'asehé masá nii pe'tirãre ehâ tu'a'. 32. ma'mi keoró yukisire ehâ tu'ami. 33.
numiô koô ehâ tu'aro kurêmo. 34. siró niimi. 35. komct+ siro. 36. yukisi siró. 37.
yi'i siro. 38. nikiro siró. 39. amukã yapa. 40. wi'i yapá. 41. yukisi yapa. 42. naã
a'tí ki'ma yapa etâràsama. 43. isâ nuku-poro yapapi wi'itiápi. 44. pi'tó nii'. 45.
pi'toákã nil'. 46. yaa maká ã 'ri yaá maka pi 'to nii'. 47. wãtiági' weemí. 48. wesé
ma 'a pire, yuki dipipi dokê \Vã'a, wãtiá wa 'aasi.
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EXERCÍCIO 57
1. bikió, kií du'âgo wa'âya! 2. Péduru apé siie' pã'repi niimi. 3. bisisehé sii pã'repi
bisi'kã'ti'. 4. koô bu'esehé basiósehé nii'. 5. wee taá basió nii'. 6. wee taá basió
we'e'. 7. yi'ireda'ra taá basió we'e'. 8. koô a'tiró basiótiapi. 9.semê ba'â taa ãyú
niimi. 10. ohô nii'ka paro ba'aápi. 11. +sâre nii 'kaga pãugá o'ôya! 12. wi'í nil'ka
wi'i kã'ro nii sT'risa'. 13. semê nii'ki kã'ro do'ayá! 14. sii makakãharã masá
nii'karã (maharã) weri pe'tia wa'aapa'rã. 15. a'ti nik+rore nií"ka nikiro iá'. 16.
di'tâ sa'bemá. 17. ma'u wa'i sa'bégo' weemó. 18. di'ire da'rá sa'beya! 19. di'tâ
i'tá sa'beya! 20. kometi así pa'a'. 21. muhi-püu a'ti imikohore asi sitémi. 22.
pekâ me'e asi lãré'. 23. sii ki'marc, Péduru paharã wa'i bogowt. 24. su'tlro sãyâ
bogomi. 25. wi'magi masági' weemí. 26. masi weri eha ke'a 'ki masá wa'ami.
27. k+f do'âti'kere masá wa 'ami. 28. yai naâ pekâ yee wehe'ki mchêpi masá
wa 'aami. 29. a 'tigo wi'magóre ma só'. 30. kãrígi ', apé terorc, mo 'o kãhí mihawi.
31. koô pcêruti mo'ó ke'a wa'a'. 32. tootá yukisire mo'o kuúrã! 33. a'ti umúre
mu'rí yi'riya! 34. +royá puri. 35. yukigfre pe'êya! 36. dik+ pe'êrã' weé'. 37. ma 'â
pe'ê'kãa 'karo niiápi.

EXERCÍCIO 58
1. no 'ó kã 'a tero mi'i a 'ti boosari taha? 2. a 'tó kã'a terore, maâri pehêterã wa 'i
kió '. 3. sõ'ó nii'ka teropire, pehé otê no'o'küwi. 4. naâ no'ó kà 'a tero bu 'ê ni 'kari?
5. no'ó kã'a tero yoakã niigisari? 6. mari a'toré no'ó kã'a tero yoakã niiti? 7.
no'ó kã'a tero noho mi'+ wa'i ba'âgi wa'agi niiri? 8. no'ó kã'ro yoaró mi'i yaá
maka niisari? 9. Yaiwa-Pocwa no'ó kã'ro yoaró toharí? 10. no'ó kã'a tcro wa'i
türiri? 11. yoakã a 'toré a 'ti some. 12. yoakã misâre i'yâgi a 'titisa '. 13. mi'ida 'rasehére yoakã weé'. 14. wesé wa 'â 'karã yoâtikãta dahâ tohaama. 15. diki
pi'ríro'weé'.16.ma'ma wesére,pehéwTsópi'rí'kã'ti'.17.pi'riá wa'a'.18.ma'má
wi'ipi ctaápi. 19. ma'maró su'tiro yahaápi. 20. ma'marã nilma. 21. sõhá a'toré
ma'má niirã niima. 22. yeé wesêri wi'má nii' yuhupi. 23. masá ma'má etarã
niima. 24. otesehé wi'má nii'. 25. ma 'ma wesé/ wi'marí wese. 26. Péduru wi'mamí
yuhupi. 27. diki kií pakasehé si'ti'. 28. Péduru a'me keé ni'kaami. 29. yamiákã
wi'iré weé ni 'kaya! 30. koô ba 'â ni 'kari tero, etaápi. 31. k+t makoré wi 'í po'peapi
nioápa'rã. 32. koô basâgo' kamiti'karorc niomó. 33. mari paki uúku'kere +sâre
niotíkã'ya! 34. i'ta-misí wereyá! 35. weherí wãso wereyá! 36. paki k+tre werekã,
ã'rí wi'magi ye'sumi. 37. Péduru yi'irc tu'tikã, ye'suápi. 38. yi'i dii nilmi. 39.
yuki dií. 40. diigi. 41. díi-masa. 42. dii daa.
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EXERCÍCIO 59
1. meha maká nii'. 2. meha makári nil'. 3. mehá nii'. 4. su'tiro meharó nii'. 5.
mutúruga mehagá duuápi. 6. marire bu 'eákihi mehagtta nilmi. 7. a 'toré meharóta
wa'â'. 8. ba'asehé mehatá nir. 9. peêrure meharópüa si'rirã! 10. wi'iré naâ mehá
wi'ita iamá. 11. yi't da'rasehé mehatá niiápi. 12. ã'rí mehagóta iamí. 13.+sâ su'tí
mehá ye'eápi. 14. püOgi mehagt ti'reâ wa'aapi. 15. si'í mehatá weemí. 16. nü'inimore paâtikã'ya, mehô e'katíya! 17. si'í pe'e su'tirore sãyâ boo'ki mehô t+
'rêkã'mi! 18. ni'kaá maa, mehô wesé paârã wa'ârã! 19. wa'ire mehô p+'oyá! 20.
yõkâre isâre mehô pê'ê liaya! 21. po'ká tohâ wa'aro' weé'. 22. ba'asehé tohâ
wa'a'. 23. masá tohâ wa'ami. 24. serígi', tohâtimi. 25. utirã', tohâtima. 26. sikó
di'i bihigo ba'âgo' tohâtimo. 27. yawí yukisi +tâ paapi uhuâ wa·aapi. 28. yi'i
bahá yi'rikã, yi'i pftú ni'mo daa uhO surua wa'aapi. 29. ke'agí, wa'â eha
ke'amigi ', pahiró sTô uhuami. 30. diiro mc'ra mi 'f ohâ 'kere ãyuró tuu koéya ! 31.
u'aáràha su'tí tuu weéya! 32. wa'i tuu weéya! 33. diki wa'tero tuú we'o'kãa'rã!
34. di'té'karo surOro' weé'. 35. kii yi'i pftú ni 'mo daare surêkã'mi! 36. mis'i daa
boâ suru'. 37. yamâ isore yehê sureya! 38. misi daare kU'rl sureya! 39. diâyi di'i
bihigi niimi. 40. diâyi di'i marigí niimi. 41. da'ra miyáya! 42. wi'iré wee miyáya!
43. wa'ire ba'â miyaya! 44. bu'ê desumi. 45. wee desúya! 46. ik'iga. 47. iki yõo.

EXERCÍCIO 60
l. Péduru nimoré i'yâ maria, wa 'i wehegi wa 'âkã 'ami! 2. ma 'mi peêru si'ri
mariá wa 'ami. 3. à 'rí sikoré ti'sâ maria wa 'ami. 4. +sâ numiâ ye'ê maria wa 'aasi.
5. sõhá ma'má su'tí neê sãyâ maria wa'aama. 6. wi'í weé yã'aya! 7. ba'asehé
ba'â yã'aya! 8. do'âtigi i'yâ yã'ami. 9. na'i-ti'arore, koô i'tá yã'amo. 10. mipi
yõore mihâ yã'ami. 11. ã'rí pekâsõhore pe'rí yã'aami. 12. su'tiro sãyâ yã'aya! 13.
noá mi'tre uúkU yõ'ori? 14. koô yi'ire basâ yõ'oamo. 15. yi'fre deró yõ'oya! 16.
k+i da 'rá yoko'ami! 17. k'.ii paharã wa 'i wehé yoko'aapi! 18. a 'tó ãyú yoko'a '! 19.
sikó iâriti yoko 'amo! 20. a 'té boâ m iya yoko'a '. 21. wi 'marã wi 'í surnúkaha apê
baha ke'ama. 22. yai wesé sumútoho yesêre wehê baha ke'aapi. 23. yi'i si'í
su'tlrore di'tâ pê'oápi. 24. yagó yi'+re ehô pê'oásõ; tohô weégi', do'âtigi' weésa'.
25. kti mi'ire bará pe'oápi. 26. ehô pe'riási. 27. kãrêke'-po'osehé pe'riámi. 28.
numiô bará pê'riá wa'aapõ. 29. ahOro nukOkã pe'rí'. 30. U'iri mi'fre pe'riápã. 31.
Péduru bará kiomí. 32. semê bara. 33. su'tiro mi'irc bi'sá nii'. 34. yi'i sopepí
bi'sá wa'asa'. 35. ma'O, mi'i wa'â ti'sa we'e', yukisi bi'sá nií". 36. maaákãpire,
akó yi'rfró bi'tiá wa'a'. 37. mi'i yaá kamirore dii bi'tiá wa'a'. 38. yi'f yêki kii
desO'kü 'ke nii'. 39. kii makí- wa 'i desümi. 40. diki na 'iro bu 'bê'ke nii'. 4 1. na 'iro
wahayá! 42. marire bu'egi- na'iro werêmi.
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EXERCÍCIO 61
1. numiâ niki su'tí ye'eáma. 2. koô yamí'ri niki utigó niiámo. 3. marí' nimore
imikohori niki paâtikã'ro iá'. 4. mi't po'ká iasehé niki kiogísa'. 5. a'ti makáre,
wi'sêri niki pi-iárã pisána nií'ma. 6. siseré naâ niki o'ôya! 7. su 'tí mari niki nií". 8.
koô yi't kiosehé niki kiomó. 9. mi'! ye'e nohóre weégi' wapá ta'aati? 10. da 'rági'
wapá ta'aapi. 11. po'ká duâgi' wapá ta'aapi. 12. di'pihí wapá ta'aapi. 13. a'tigo
mu'yu miyá niimo. 14. sikó mu'yúgo' weemó. 15. yt't pako mu'yuá wa'amo. 16.
sii makakãharã wapi kã'rírã' weeáma. 17. ohô parore kã'riyá! 18. yi't wa 'i mu 'sigt.
nii". 19. yarã diâyia wa'lkirã mu'sí' yi'riama. 20. mu'siâ wa'ami. 21. naâ pekâ yee
mu'sima. 22. da 'rasehé mu'siápi. 23. buO yu 'O pê'aa 'mi. 24. nu'miá kãhirãre yu 'G
i'yarã ehâwi. 25. yu 'G küyama. 26. +risehére wThí'gi ', yu 'a mahá wa 'ami. 27. numiô
püugipi yu'O kãhimo. 28. yoasehé pihirire +so yohárã' weemá. 29. di'pihí maki t
so yohá nií". 30. komêga +so yohá no'oya marí' yuhúpi. 31. komêga +so yohá
we'e'. 32. yukisi +se bití nií''. 33. wahâ-pihi +se bitíri pihi. 34. wahâ-pihi +se miríri
pihi. 35. kamlro musutí'. 36. wapigi ni 'ko. 37. maâ pi'to. 38. Kisâ Diâ-Posapi pi'totí'.

EXERCÍCIO 62
1. ã'rá wa'i apêrã noho nilma. 2. mi'i yaá wi'ipire, apêye noho küuáma. 3. a'tí
wi'ikthi apêye noho mooápi'. 4. apêye noho miítia! 5. masá sõ'okãhárã dayá
niíwã. 6. mipi yõo dayá nií'. 7. misl daa dayarí daa nii". 8. ttâga dayakahá. 9.
tutúro ã'kú we'e'. 10. yesê, yi't kfüe wehekã, ã'kutiami. 11. si'í, marí kfüe da 'ra
dutíkã, ã'kOtiwi. 12. yukisi yuré'. 13. yukigi yurekiht.. 14. ma'mt wa'í're ma'ígi'
dipôare yureámi . 15. yuu-koeya! 16. yi'ire yuú-koeya! 17.+sâ pako wesé wa'â'kore
yuu-koerã' weé'. 18. misâ +rê koore tõá wa 'ati? 19. yi'tre ba 'â tamoya, tõógi'
weésa'! 20. wãrigí ba'asehé tõotími:21. pi'i kiiré tõóro' weé'. 22. a'tí'gi kasero
si'â nií". 23. yuktsi nukO-poropi si'â ke'a wa'aapi. 24. papéra ape pürípi si'â
wã'a wa'aapi. 25. diâyi a'mé si'a· wa'ami. 26. si'í wi'mag+ sõhá me'ra a'mé
si'ami. 27. diâyi, yi't kfüe ye'ekã, wetiâ wa'ami. 28. wa'í' wetiâ wa'ami. 29.
wi'magó note wetiámo. 30. yi't upt. su'tlrore se'sâ'. 31. o'mé wi'iré se'sâ'. 32.
mi'i yeé kiti a'topüe se'sâwi. 33. ba'asehé naâre se'sâ'. 34. wi'marãre a'té ohô
etí se'saya! 35. wa'í mara. 36. di'tâ mara. 37. ãhO mara. 38. pekâ me'e mara. 39.
mipt ko'ro. 40. ohô ko'ro. 41. ba'arí ko'ro.

EXERCÍCIO 63
1. ã 'rí neê wa 'i wehégi' weem í. 2. +sâ neê +ri i'yârã' weeápi. 3. a 'te nohóre neê
ba'â yã'asa'. 4. María Páura' yi'rióro ãyugó nitmo. 5. ã'rí mi't nemoró i'miámi.
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6. mi'i yaá wi'i yaá wi'i diharí wi'i nií". 7. naâ diharó ba'âmi. 8. a'tiga yuki
dikága i'piti diha '. 9. ni'kaá yamika' diharó así'. 10. ã 'rí Pédurure i 'miá dihami.
11. a'toré sõ'ó diharó masá niima. 12. mi'i yVire biki nii yi'rio'. 13. a'tigo sikó
nemoró ornam ó. 14. Kisâ Diâ-Posare e'sa dihá '. 15. misâre ãyu nemóro uúkümi.
16. misâ yi'rióro uúkümi. 17. Péduru Páuru diharó yã'âmi. 18. koô nemoró ba'âya!
19. a'ti piirí sii pürire ya'sâ yi'rio'. 20. kif wi'magfre dohá'ki niiámi. 21. mi'i
yaró su'tirore dohá ti'saapi. 22. wahâ-pihi dohórê'asi. 23. sêraré si'risehé
dohórê'o'api. 24. koô sêrítT' yã'akã dohórê'asi. 25. sikó werê, dohórê'amo. 26.
uhuri biki êhá wa'ami. 27. mari da'rasehé ãyusehé êhá wa'aro' weé'. 28. mari
mako nu'mió êhá wa'amo. 29. diâyi bapá ne'rêmi. 30. wi'magi kif ba'arí paare
ne'rê weekã'mi! 31. bikió maki apesehére e'mâkã'amo! 32. naâ makoré e'mârã'
weeáma. 33. nu'mió ma'mi wa'i wêhé'kãrãre e'mâkã'amo! 34. uúkügi' ku'kumi.
35. ku'kuâ wa'ami. 36. merê poâya! 37. pakasehé siípe sipi'. 38. irê koo pa'mi,
sipi dihaa'. 39. iri wa'te. 40. masi wa'te. 41. yi'i nimo ni'kaá yami õé wiaámo.
42. pekâ doto. 43. diki doto.

EXERCÍCIO 64
1. Mariá yamiákã etaákoho niiápo'. 2. bu'eárãha ape semára sihârã wa'aárãha
niiápa 'rã. 3. piiuro ki 'maátoho niiápa 'ro. 4. marire buÔ'egi tohátitiakihi niiápi'
maha. 5. wa 'i wa 'miárãha niiápa 'rã. 6. yamika' akôro pehaátoho niiápa 'ro. 7.
Maria etaákoho niipo'. 8. yi 'i iá 'ka turire doógi ', miiási. 9. mi'ire Maríare dooási.
10. mi 'ire doógi ', wa 'I o'oási. 11. biki dutitiá wa 'ami. 12. diâyi dutitígi' weemí.
13. yi 'i yêki dutí bokaám i. 14. ma ri yaá makapire dutí bahuápa 'ro. 15. ãyâ ma ri
pakire duti yeeámi. 16. yamika're, bipô püuro ya'baámi. 17. bipô ya'baró. 18.
bipô ya 'basehé. 19. bipô ya 'barí daa. 20. diâ wetíro' weé'. 21. diâ wetiá wa 'aapi.
22. weseré, pehe waró wi'tisehé wihiápi. 23. mi'! diki pe'ê'ke yãsâ wihiro' weé'.
24. diki ma ri bu'bê'ke wihiá wa 'aapi. 25. yi'i poâri wihíro' weé'. 26. yi'i weherí
daare doê yi'sôkã'ami! 27. di'pihí moógi', misi daare mehô yi'sôya! 28. papéra
õ'ó'ka piiri pã'râ wa'a'. 29. mutúru tutuâtikã, isâ pã'râ biria'asi. 30. yuhúgi',
pã'râ dihatimi. 31. pi'i-kãro pã'rê ni'igi' weé'. 32. kami kaseri pã'rêya! 33. têhêre
pã'rêgi' weemí. 34. yukigi kaserore wehê pã'reya! 35. apêmigi', doké pã'reasi.
36. ãhu turi. 37. wi'i turí. 38. bapa turí. 39. bue'rí turi. 40. püri turi. 41. oharí turi.
42. wa'O do'âtigi' weemí. 43. yaa wesé deko ni'kâ taa niiápi. 44. ne'ê taa.

EXERCÍCIO 65
1. ba'âsari? 2. misâ me'ra ua'sarí? 3. misâ me 'ra u'amá! 4. sãháa'ma! 5. mi't
me'ra Yaiwa-Poewapi wa 'âma! 6. ma 'ü, sihâgi wa'âsari? 7. kã'ró ba'â kurema!
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8. yamika' kãrisarí? 9. a 'tó püugi tia má! 10. bu 'ê'ka be'ro,isâ apêsari? 11. wí'magó
uti'ko yisigo' weemó. 12. pürl'karo yisisa '. 13. así'karo yisiro' weé'. 14. mutúru
da'rá'kaga yisíro' weé'. 15. siki doká yisi ke'a'. 16. yukigi yis+ küú'. 17. yisi
kiiúro. 18. su 'tlrore doke tõróo'ya! 19. wi'marãre o'ô tõroo'ya! 20. ke'agfre tuu
tõróo'ya! 21. yal numiôre yã'keápi. 22. wãkiróre yã'keyá! 23. koô basí yã 'kégo'
weemó. 24. paâ yã'ke no 'oasi. 25. do'âtigi pt'âgi' weemí. 26. wa 'i sisô'ki pt'â
wa'amí. 27. ãhuá akôro doka weêrã' weemá. 28. wi'marã dii daare weekã apêma.
29. watigi' weemí. 30. muhl-püu asísehé pootíkã'ya, watlri! 31. wa'lkirã wehegi
sT'kô'kãa ', yamâre biê wehemí. 32. di 'tâ sõ'a ti 'ripi wi'marã síru apérã' weemá.
33. pTrô si'kô'kãa 'mi. 34. koô amukãpi nil'ka waharo sT'kô dihaa' maha wa 'a'.
35. di'tâ ti'ripi wi'marã si'kô aperã' weemá. 36. ma'mi mipi yõopi siru dihátimí.
37. pi'l-kãrore i'ta sirúya! 38. yekâgi püriróre yãa sirú dihoo'ya/yãa biróya! 39.
yutâ daare awígápi pT'ôya, deroákoho! 40. bo'teâre pT'ôya, pt'ó ba'aarãha! 41.
se'tê'ka ti'ri. 42 . tri tt'rt. 43. wi'í tt'ri. 44. e'kêa põre. 45. a'ti põré.

EXERCÍCIO 66
1. yaró su 'tiro ü'iri bihi níi'. 2. yi't pakire poo-têrígi ehaápi. 3. etarãre yi 't paki pootêrígi wa 'âmí. 4. numiô ãyugóre t'sâ poo-teriápi. 5. diâyi isâre e'katí poo-teriamí.
6. marí' naâre poo-têórã! 7. ã'rí si'iré poo-têómi. 8. poo-têótisa'. 9. wí'magi ma'â
poo-têóro omamí. 10. imikoho poo-têóro da 'ramí. 1l. yukigi ãri. 12. yukigi ãrí'. 13.
yukigi ãriro. 14. misi daare ãrióya! 15. ma'â yawí/yawirí ma'a. 16. dí'i da'ra
yawióo'amo. 17. weki dere. 18. apêmigi', paâ derea wa'aasi. 19. yukigire ditê
dereoya! 20. diiga yibi. 2Utâga yibi. 22. ãhuga sitt. 23. muhl-püu siti. 24. kopê opâ
siti se'êya/ kopê se'ê sitioya! 25. ãhuga sitiá wa'a'. 26. yi'i pako kíípútiparire
wa'têgo' weeámo. 27. oháa', yukigi ditêya! 28. ohátiya! 29. diâyi buure wihi
ohaa'amí. 30. koô basi nu'mimó. 31. basaátíhi diporo, numíâ nu'mírã' weemá. 32.
duresehére nirô ní'isa! 33. dipôapi masísehére nirô'. 34. masá etakã, mi'i naâre
nirôya! 35. weseré i'yâ niroya! 36. wí'magi +sâ me'rakthire pooámí. 37. peêru
si'rirí wi'ipi yi'l keoási. 38. ãyú si'rigi', poó no'o'. 39. yahá ba 'amirã', pakiré pooáma.

EXERCÍCIO 67
1. wa'â yuuya, be'ró misãre emigHi'! 2. yami toha etági', i'tá ma'aasi na'i-ti'a
yuukã. 3. ma'â kê'râ yuurã wa 'âya! 4. diâ weti tiháro' weé'. 5. yi'ire kê'râ yuuya !
6. a'tí si'ire su'su tihági' miáa'ya! 7. masá ãyu yuúgi', masá e'katí no'omí. 8.
koô semê ba'â tihamo. 9. dii bi'ti t!há'. 10. à'rí wi'magí sihâ tihami. 11. Péduru
su 'tí i'miáropi níisehére de're tihági' míiámi. 12. wiipihipire, duhiró mari yuúkã,
nu 'ku tihági wa 'aápi. 13. yi 'ire wesé paâ yuuya ! 14. ma 'O Pédurure po'ká +te
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yuúgo' weemó. 15. +sâre ba'â yuuya! 16. kití werê yuugiti'. 17. su'tí moo tihági',
basâgi wa'âtiapi. 18. kiogi nii yuugi', o'oápi. 19. ma'igi nii yuugi', sõharé neê
ye'e nohó o'ôtiapi. 20. Péduru masá ãyugí- niimi. 21. Maria masá yã'agó niimo.
22. masá ãyurã niima.23. masá yà'arã niima. 24.yüü moroo',ehâti yuugi', de'remí.
25. koô, i'târe i'yâgo', de'ré yi'riamo. 26. koô de'ré'kãa'go' wcemó. 27. ãhügare
ba 'aákihi niigi ', wa 'i koopi yosoyá! 28. yõkâ sa 'pori boôya! 29. sa 'pôri boô miiya!
30. ü 'i'rire boô kõ'aya! 31. poêwa sa 'pori. 32. akó sa'pori. 33. pus4, akêre siru tuúgi',
misi daapi tehâ'kãa'ami. 34. umupi têhâ pê'aa'rà! 35. ohôka burêgi' weé'. 36.
paãtu püri burêgi' weé'. 37. ktt kã'rê doke burégi' weemí yuk+ dika me'ra. 38.
wi'i bohé. 39. masi bohé. 40. kãrêke' bohegó niimo. 41. yi'i wi'í me'rig+ nii'. 42.
koô basâ me'rimo. 43. numiô mako/ wi'magó pikô wisimo. 44. pikô me'ra niísa'.

EXERCÍCIO 68
1. nukükà ye'tiro · weé'. 2. wahâro ye 'tiâ wa 'aapà. 3. ye 'ti'karo nir. 4. koô seraré
di 'pihí me'ra wa'amó. 5. wi'magó, apêmigo', mirik+hí- dierirc da'rá wa'aamo.
6. ktt me'rak+hi dipôare +tâga me'ra doké wa'aami. 7. ma'ü duü sitimigo', +sâ
ba'arí paare i'tá wa'a kehco'kã'amo! 8. duurí wi'ipire, masá türirã' wccmá. 9.
yaa akáro su'tí türiro' weé'. 10. wi'marã wi'í pu'akãha kopepi wihi wihaa'ma.
11. mitê wihi sàhati, yi1re nu'riámi. 12. a'ti kopé wihi'ro' weé'. 13. yaw+ yukisi
püuro wihi'. 14. wihirí waharo nii'. 15. su'tiré tã'âya, wi'rôro kõ'âri! 16. pürire
yuk+ me'ra tà'âya, sõ'ó wi'rôro miáa'ri! 17. a'tigi yukigire paâtikã'ya, sõhá
wi'marãre paâ tã'ari! 18. pekâ tã'rígi' weésa'. 19. wesé paâmigi', tã'rí'ki niiámi.
20. pekâ tã'riá wa 'agi' weésa' maha. 21. pekâ doto tã 'riá wa 'ami. 22. wap+gi kt
i paâ'kire tà'riá wa'aami. 23. wi'marã sitiâ aperã' wcemá. 24. wiipihí- M bu'i
sitiãro' weé'. 25. wi'rôro nukü-porire sitiakã weé'. 26. yumúku bubi. 27. bua
bubíri niima. 28. wese durí. 29. makâ duri. 30.+tâ duri. 31. a'tó kuíl duriolikã'ya!
32. yukigi ktt. 33. wi'i ki+. 34. yeé akopoóri yãiro' weé'.

EXERCÍCIO 69
1. masá si'ôri niigí- nii'. 2. wa'i si'ôri wehegi niirni. 3. si'ôri da'rarã niima. 4.
naâre si'ôri bu'eákihi niimi. 5. naâre si'ôri du'tiákihi niimi. 6. ã'rí ã'raré si'ôri
yahá 'ki niimi. 7. kit yuki dikáre biromí. 8. yukisire ãyuró birióya! 9. akeá kã'rêre
ba'â biroama. 10. Yuse yawi yukisipi yeé duresehére biróo'ya! li. a'tó duhi
biria'ya! 12. rnimi' o'ôri duOgi' wecmí. 13. wcki mari diakfüi duü siti'kã'timi.14.
kãrêkc' wi'i sopé pi 'to duQ si ti nu 'kumi. IS. a 'toré, diâ 'í'kiá nii'. 16. ma ri se'ê'ka
kope +'kiá wa 'a'. 17. pamô +'ktáropi niimi. 18. +'kiári kope. 19. +'kiáro se'êya ! 20.
wi'mag+ mi 'rí si'rigi ' di 'sâmi. 21. werekã ti 'otígi', di 'saámi. 22. +rêgare maãya!
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23. yamiákã yaa maápi dahâ nihaa'giti'. 24. mi'+ sii koo niháa'ya! 25. +sâ tiro
nthátia! 26. basâ'karã duhirópi nihátima. 27. baa nihátia! 28. koô ehô we'timo.
29. da'rasehére wc'tiámi. 30. mi'i pihl duti'kt we'tiâ wa'aam i. 31. di'pihí yapu.
32. komêga yapu. 33. yukigi tu ti. 34. ttâ tu ti. 35. wi 'i tutí. 36. wi 'i upí. 37. wi 'i opó.

EXERCÍCIO 70
1. yi'i pako yõkâ pe'êmo. 2. bo'teâ pe'ê'ke ba'âya! 3. wetá me'ra wa'ire pe'êya!
4. ãhâ pahigi yuú 'ki niiámi. 5. semêre yuuápi. 6. trê buru '. 7. yukigi püri bururo'
weé'. 8. tehê buru'ki niiámi. 9. wa"i asisehé poó, yõkoâ wa'a'ki niiámi. 10. wahâga
bikiâ, yõkoâ wa 'a 'karo niiápi. 11. a 'té ba 'asehé kfüe seó nil'. 12. yi'i yesê ba'akã,
süküga seó niikãti. 13. ikiâgi sãreási. 14. ma'mi k+i yaá wi'ikãha sope bi'aátehe
koperire sãrégi' weeámi. 15.wi'magó yaa su'tiro ka'rá nii'. 16. siseré ka'raró
sãâya! 17. mari paâ bi'a'ke ka'rá wa'aapa'ro. 18. duresehé yukisipire ka'rá nii'.
19. di'té'karore pãâ ka 'rao'ya ! 20. yukísi mi'i o'ô'kawi ka 'rasá nii'. 21. ka 'rasári
ahuro. 22. ni'kaá maa, ka 'rasági' ti'ó yã'asa '. 23. yukigi bi 'bi. 24. ã'rí masí bi 'bigí
niimi. 25. yagi pisánare eká bi'bioapi. 26. poâri kariri. 27. a'ti karí mi'i paki
nilti? 28. ckatígo', wi'magórc karia wa'akã weé'ko niiámo. 29. bapa kohé. 30.
su'tiro yi'ti. 31. yi'+ wa'ire ychê yi'tio'. 32. yai yi'tigí. 33. ã'rí wa'i yi'tigi niimi.
34. pekâ dika. 35. yukigi dika. 36. nuku-pori mesa. 37. +t·â mesa. 38. dureschérc
durê meso küuya! 39. misi nuhi. 40. pirô nuhi. 41. su'tlro ti'pa. 42. ãhíiga ti'pa.

EXERCÍCIO 71
1. wa'iti sõá wa'a'. 2. weki õpekõ sõáro' weé'. 3. wa'i i'se upíti sõáro' weé'. 4.
a'ti muhí-püu yapa po'êro wa'ârotiro' weé'. 5. bikí do'âtigi' ahimí. 6. isâ wa'i
ba'arí tero, mi'+ maki yabióro ahi küuámi. 7. wa'i õ'are ahi weémiapi. 8. yi'+
paki wa 'i ba 'âmigi' ã'kaámi. 9. wa 'i õ'are ã'kaási. 10. mi 'i ba 'asehére ió'. 11. sisé
kometiparire iósa'. 12. naâ da'rasehére i'yâ ioasi. 13. mirikihire mee miíya! 14.
koô mirik+lüre mcemó. 15. diâ-u'ti'karo wek+re di'régi' weemí. 16. yuki-pu'tire
misi daa me'ra di'regHi'. 17. pirô di'reá wa'ami. 18. mirik+hí- põ'ra yukigipi
nihiásã. 19. wi'magó ba'â si'rigo' nihimó. 20. i'sê-koo e'oyá! 21. yumü peherc
e'o wiróo'ya! 22. mirik+ht diâ deko poreróre e'ó po'oami. 23. wi'sêri tiri. 24.
yuki tiríri. 25. a'té +ripag+ tiriri nii'. 26. ohakiht wii. 27. ohakihi wii ro. 28. c'kêa
wii. 29. yukigire ditê wiioami. 30. koô do'âtisehe wi'io niimo. 31. kn ke'á'ke
wi'i niimi. 32. makâ sa'ba. 33. petâ sa'ba. 34. wi'magi di'tâ me'ra sa'bá'ki niimi.
35. a'tó sa'baró nii'. 36. ma'â sa'baro.
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EXERCÍCIO 72
1. ni'karêrã num ia marire ti'sarã niiwã. 2. nikire wa 'ârã', piâ 'rêrã di'akthi wa 'âya!
3. ni'karêrãre su 'tí o'ôya! 4. ba 'pâritirãre wa 'i wehe dutíya! 5. mari pako ni'kotá
wesé wa'aámo. 6. ni'kitá sihâgi wa'âya! 7. ni'kâ makata ehaápi. 8. Péduru põ'ra
si'riá'karã bahuaáma. 9. si'í kopêrc su'emí. 10. i'lrore ahOropi yi'i su'e miiápi.
li. ãpiâre a'te kopéripi su'e tihági' milya! 12. taâ weseré ti'ã yi'ria wa'a'. 13.
ni'kaárc, yi'i wi'í ti'ãgiti'. 14. ma'ã ti'â wa'a'. 15. wi'magf.re toê'kâa'ya! 16. ã'rá
ãyuró a 'mêri toê'kãa 'ma. 17. kti nimó wesé wa 'akã, koôre toê mihawi. 18. ã'riré
kH- me'rakãharã weá'kãa'ama. 19. wa'arí masa wi'marãre weá'kãa'apa'rã. 20.
yi'i yokoá wa 'aasi, yai utig+re i'yaápi. 21. yi't yokoá wa 'asa', yagá wehekaháre
pirô ba 'aámi. 22. pirô yi "ire yoko seémi. 23. yai isâre yokôrê'mi. 24. masá
wasiâma. 25. wasiâ wa 'ama. 26. masaré wasiâro ni 'ko biróya !27. su 'tiro wasiaró.
28. wi'mag+ ba 'â'ki yapimi. 29. toô kã'rota ba'âgiti', yapiâ wa'asa'. 30. wi'magóre
yõkâ me'ra tiâ yapioya! 31. simió patiro' weé'. 32. kãrêkê'a paharã patiáma. 33.
a'té wiôgi wamó nii'. 34. di'pihíre wamotími. 35. tehôgi.

EXERCÍCIO 73
1. koô yaa wesére pi 'a wiáwõ. 2. ma ri makâ paa pi 'áa 'rã' weé'. 3. imiyaro pi'átia,
mi'ire wãti ye"êri! 4. petá toó'ki mari diakihi uti pi'atimi. 5. po'ká o'ô pi'rõapi.
6. ãyuró di'tâ wehê siraya! 7. misi daare sirayá! 8. a'te mesárire tuu siráya! 9.
koô poârire tuu sirá peomo. 10. koô yêkârire siô siraamo. 11. yi 'i pako pehé
kã'rê teeámo. 12. wahâ-pihi paâ teeya! 13. no'ó-pihi yê'ê tihagi', üyO teê ni'isa!
14. no'ó-pihi ê'kêya! 15. yamika' yami, María a'moápo'. 16. diâyigo a'mógo'
weemó. 17. sõhá põ'raré a'mô yccrã' weemá. 18. do'âtigi bc'tígi' wcemí. 19. naâ
mak+ bahuá 'ka be'ro, be'ti duhiáma. 20. ã'rí yi 'ire do'oámi. 21. koô wee boó'kere
do'ô'. 22. yi'ire karíku do'otikã'ya! 23. koô yekâgi mo'kemó. 24. yi'i pako um Opi
i'tá si'o, siô mokea wa'amo. 25. ã'rí amíikãre yê'ê mokeasi. 26. su'tiro koô
ya'ko koó puii'karo nii". 27. wi'magi ya'ko pihági. 28. yukirí sã'riro. 29. wi'í
sã'riro. 30. yarã kãrêkê'are sã'ri sãá ni'kogi' weé'. 31. kãró miítia! 32. pi'i kãro.
33. yukisi kãro. 34. biâ kape. 35. ohô kape. 36. wakíiga nii'.

EXERCÍCIO 74
1. biâti mii dipóya! 2. utiâw+ toakahá du'tuâ wa'a'. 3. potâ i'tá pu'a'ke du'tuâ
wa 'a'. 4. ni'kaáre, +sâ pehê-püri seérã' weé'. 5. yi'ire ba 'pâritise püú ni'mori seé
pa'ta bosaya! 6. diâyi ãhCtga kü'yCt ohaa'mi. 7. yi'i mumiga kü'yO'. 8. imiyaro
akó kü'yQya! 9. yi'i ma'mi mako siaámo. 10. iroyá me'ra yi'ire niôya! li. koô
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wi'magíre sã'remó. 12. k+t po'karé yüsumi. 13. da 'rasehére wi'eási. 14. duú wi'easi.
15. wi'iré yeê wi'easi. 16. bapá se'ro. 17. eôro se'ro. 18. ehu si'ti. 19. ãrl si'ti. 20.
su'tiro si'tiga. 21. peêru si'ti. 22. pikôro turu. 23. diâyi turu. 24. masi turú. 25.
kometi ku'mi. 26. moâ akoáya! 27. moâ akoá wa'a'. 28. ãhugare pu'tí me'ra
peôya! 29. niki u'tu. 30. wesé u'tu. 31. wa'i ba'arí u'tu.

EXERCÍCIO 75
1. koô mi'tre bu'êgisami niiámo. 2. yi'i pako misâre yukisi yahá'karã niiáma
niiámo. 3. wapê-wi'io mi'tre ba'âgoti' niiámo. 4. wiôgi misârc Manáuspi
wa'ârãsama niiámi. S. po'ká wc'oyá! 6. ba'asehé asisehé komet+pi niisehére
bapâripi we'o sãáya, yisikã! 7. wa'aró we'oyá! 8. bi'i wamigare wirê'ki niiámi.
9. numiô ma'má ctagó yeé niiámo. 10. +sá maa, ã'rí niimi yeegí. 11. ã'rí mas+
sc'sogi niimi. 12. yumúku moâ okâ yi'ria'. 13. koô kamiro okâmo. 14. ü'iri yaa
kumúropi niisehére moheyá! 15. koô sopepí ktrl wihatimo. 16. mas4 su'tirorc
ktrimi. 17. wi'iré akó sitayá o'aákoho niigo'! 18. yõkâre ohô satipi si tá õ'oya! 19.
ni'kâ do'bc. 20. piiá do'be. 21. k+l i'mi-ti'a yi'riami. 22. sikó mi'irc i'mi ti'amo.
23. i 'sê soogi' weésa '. 24. koôre pahá' marapi wêri'ka be'ro. 25. ncê noá marire
pahatíwã. 26. imisaha tõrêya ! 27. poâri sa 'si. 28. mas+ poâri sa 'si. 29. a 'me tãrárã
ti'bi. 30. ãhuá ti'bi.

EXERCÍCIO 76
1. wa'iki di'i yu'râ'. 2. uhú yü'râ wa'ami. 3. butuyagi wesêri mooámi. 4. pcêru
puüro ka'usché nii'. 5. mi'i peêru ka'úsa'. 6. sise kumú bu'i nuhu cháya! 7.
ke'agí tootá kãri nuhú cha wa'ami. 8. yi'i tiro nuhu etaámi. 9. nuku-pori õrê
ni'isa! 10. wi'magóre õrê ekaya! 11. yumüre pi'ipi õrê sãaya! 12. mumipagárc
õrêya! 13. misi daa pi'tirí daa nii'. 14. yukisi pi'ti butia'pihi nil'; ni'kâ ki'ma
ye'êtimiro' boâ wa'a'. IS. a'te nohó su'tí pi'tí niiwi. 16. koô diâyire yukisipi
sãá 'kãa 'mo. 17. k+i turupihi me'ra +taré sãamí. 18. ãhuga ti'bê'. 19. masá uúkt1sche
yiri'. 20. mirik+hiá ni'kâro mc'ra oâma. 21. po'orí masa oâ sãhatima. 22. ke'arã
ogerãpi niima. 23. maríre uúkügi', ogêwi. 24. o'aátihi diporo, wi'í sc'saró akó
wêêya! 25. diâyi wesé wa'aátihi diporo wt'âmi. 26. akôro pehâ'ka be'ro, a'tó
õheá wa 'aapi. 27. nuku-poro õhé pe'tia wa 'a'. 28. yukigi sê're. 29. yukigi se'rero.
30. ma'â sê're. 31. ma'â se'ré'kãa'. 32. wi'í sê'rérã' weé'. 33. taâ akô peeri piha
nit'. 34. scragá ãyuró akotí'. 35. nü'i yaró su'tiro akotíkã'api! 36. buá nilma. 37.
yi'ire buagi bipeyá ! 38. bua pihági niimi.
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RESUMO GRAMATICAL
(os números entre colchetes remetem às lições)

1. As principais classes de palavras.
2. Os verbos e os sufixos verbais.
2.1. Os sufixos verbais epistêmicos.
2.2. Os sufixos verbais imperativos.
2.3. O negativo -ti.
2.4. O frustrativo -mi .
2.5. O assertivo -kã'.
2.6. O durativo -'kü .
2.7. O centrípeto -'ti e o centrífugo -a'.
2.8. O propagativo -o'.
2.9. A formação dos futuros.
2. 1O. As posições relativas dos sufixos verbais.
3. Os verbos dependentes.
4. Os nomes e os sufixos nominais.
4.1. Os sufixos de gênero e de número.
4.2. O diminutivo e os aumentativos.
4.3. Outros sufixos nominais.
4.4. As posições relativas dos sufixos nominais.
5. Os nomes dependentes.
6. Os sufixos implicativos.
7. Os sufixos nominalizadores.

8. As construções analíticas com sufixos implicativos ou nominalizadores.
9. Os demonstrativos e outras palavras.
1O. As regras tonais.
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1. As principais classes de palavras.
Em ye'pâ-masa, as quatro principais classes de palavras são:
CLASSES
DE
PALAVRAS

Verbo Independente
Verbo Dependente
Nome Independente
Nome Dependente

As palavras independentes (verbos e nomes independentes) têm tom próprio (alto: "ou ascendente:,) e podem aparecer sozinhas ou com sufixos apropriados; no entanto, as palavras dependentes (verbos e nomes dependentes) não
têm tom próprio e aparecem usualmente precedidas por uma palavra independente que lhes serve de complemento e com a qual formam uma unidade tonal.
Por exemplo, as palavras apê brincar e apó consertar são verbos independentes: elas têm tom próprio e podem aparecer com sufixos apropriados:
apê-mi ele brinca
a pó-k ã'-a-mi ! não é que ele o consertou!
Da mesma maneira, as palavras maâ igarapé e wekó papagaio são nomes independentes: elas têm tom próprio e podem aparecer sozinhas.
No entanto, as palavras si'ri querer (fazer algo), yõ'o ensinar a (fa:er
algo) e masi saber ifazer algo) são verbos dependentes: não têm tom próprio e
são sempre precedidas por outra raiz verbal. Por exemplo:
ba'â 1 si'ri2 q11erer2 comer1
obâ 1 yõ'o 1 e11si11ar2 a escrever,
ohâ 1 masi2 saber2 escrever,
baa 1 masí 2 saber2 nadar1
Note, no último exemplo, que o verbo dependente masi saber (fa:er
algo), apesar de não ter tom próprio, capturou o tom ascendente do verbo independente baá nadar.
Os sufixos aparecem depois do conjunto palavra independente+ palavra
dependente. Por exemplo:
ba'â si ' ri-mi ele quer comer
obâ yõ'o-mi ele ensina a escrever
ohâ masi-mi ele sabe escrever
baa masí-mi ele sabe nadar
Da mesma maneira, as palavras tõ'o cacho de, nimi dia de e k aa linha
de são nomes dependentes: não têm tom próprio e são sempre precedidas por
outro nome que lhe serve de complemento. Por exemplo:
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ohô 1 tõ'o 2 cacho2 de bananas 1
akô 1 nimi 2 dia2 de chuva1
wi'sêri 1 kaa 2 linha 2 de casas1
Os verbos e nomes, independentes ou não, podem ser monossilábicos ou
dissilábicos. Constam geralmente de duas vogais.
Os sufixos verbais e nominais são geralmente monossilábicos e constam
então de uma vogal.

2. Os verbos e os sufixos verbais.
• Muitos verbos da língua ye'pâ-masa correspondem em português a
adjetivos. Apesar desta correspondência, não são adjetivos mas verdadeiros
verbos porque, como os outros verbos, se conjugam. Chamaremo-los de verbos
de estado. Como exemplo de verbo de estado, sõ'â estar vermelho:
sõ'â-mi
ele está vermelho (visto agora)
sõ'â-mo ela está vermelha (visto agora)
sõ'â-ti-mo ela não está vermelha (visto agora)
(com os sufixos verbais -mi 3msg/presente visto, -mo 3fsg/presenre visto e -ti negativo)
• Para expressar uma propriedade inerente, o português usa o verbo
"ser" e um adjetivo como atributo (por exemplo: "a pedra é vermelha"). Neste
caso, o ye'pâ-masa utiliza o verbo nii ser, que significa também: estar; dizer,
com um verbo de estado nominalizado pelo sufixo nominalizador adequado
(cf.7). Por exemplo:
itâ-ga 1 sõ'a-kahá2 nii-' 3 a pedra1 é3 vermelha 2 (lit. a pedra é um ser
roliço vermelho)
María 1 sõ'a-gó2 nii-mo3 Maria 1 é3 (uma pessoa) vermelha 2
wi'í 1 sõ'a-rí wi\ nii-'3 a casa1 é3 (uma casa) vermelha 2
• Existe também uma terceira construção muito usada com os verbos
de estado: é a construção comprovativa. Forma-se também com o verbo nii
ser; estar mas o verbo de estado não leva nenhum sufixo nominalizador; no
entanto, os verbos de melodia alta transformam-se em melodia ascendente
(" ~ ').Por exemplo:
sõ'á nii-mi ele é vermelho (sõ'â ~ sõ'á)
Esta construção expressa que o estado é ou foi comprovado como confirmação ou como contra-expectativa. É um tipo de dedução. Compare as três
construções com o verbo de estado buti estar maduro:
Tomo Ili - Método de Aprendizagem-313

ohô 1 buti-' 2 as bananas, estão mnduras2 (visto agora pela cor)
ohô 1 buti-sehé2 nii-'3 siío bananas maduras (/ir. as bananas, são3 coisas
maduras2) [contrução com o verbo nominalizado buti-sché]
ohô 1 buti 2 nii-'3 as bananas, estão1 maduras2 (dito para confirmar o
que, às vezes, a vista deixa duvidosa, experimentando a moleza dafmta com o
dedo) [construção comprovativa]

2.1. Os sufixos verbais epistêmicos.
Um sistema de sufixos verbais se refere juntamente à modalidade
epistêmica (visto, sentido, deduzido ou reportado), ao tempo, à pessoa, ao gênero, ao número e à interrogação.
a) A modalidade epistêmica indica o grau de conhecimento ou de
envolvimento do falante a respeito do que ele está dizendo. Há quatro modalidades:
- vista: "vejo/vi que ... " (conhecimento visual)
- sentida: "percebo/percebi que ... " (conhecimento outro que visual: audição, olfato, gosto ou tato)
- dedutiva: "deduzo que ... " (conhecimento por prova ou pelos rastos)
- reportativa: "ouvi dizer que... , dizem que... " (informação de segunda mão)
b) O tempo pode ser presente (o que se diz acontece agora), passado
recente (o que se diz aconteceu de um segundo atrás a alguns dias passados) ou
passado remoto (o que se diz aconteceu há mais de uma semana).
c) As marcas da pessoa, do gênero, do número e da interrogação dividem-se em:
- 3ª pessoa animada feminina singular (3fsg): sujeito animado de sexo
feminino.
- 3ª pessoa animada masculino singular (3msg): sujeito animado de sexo
indeterminado (animal enquanto espécie) ou de sexo masculino.
- 3ª pessoa animada plural (3pl): sujeitos animados no plural.
- outras pessoas: sujeito animado na 1 ou na 2• pessoa do singu lar ou do
plural ("eu", "tu", "nós", "vocês") ou sujeito inanimado no singular ou no plural (vegetal, objeto, nome abstrato, ...).
- interrogativo (int). Os sufixos inte rTOgativos são obrigatórios para qualquer tipo de pergunta (com ou sem palavra interrogativa) e não levam nenhuma
informação sobre a pessoa, o gênero ou o número do sujeito.
Exemplos do emprego desses sufixos com diâyi cachorro, w a'i peixe e
yahá roubar:
j
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(1)
diâyi wa'i yaha-á-mi
o caclwrro rqubou o peixe
(2)
diâyi wa'i yaha-á-si
o cachorro roubou o peixe
(3)
diâyi wa'i yah a-á-pi
o cachorro roubou o peixe
( 4)
diâyi wa 'i yah a-á-pi'
o cachorro roubou o peixe
Em ( 1), os sufixos -á-mi passado recente visto/3msg expressam que o
falante foi testemunha visual do roubo.
Em (2), -á-si passado recente sentido/3msg expressam que o faJante não
viu o roubo mas somente o ouviu: estando fora da casa. ouviu um barulho
saindo dela típico de um cãchorro mexendo com o jirau onde tinha guardado o
peixe e abocando-o.
Em (3), -á-pi passado recente dedutivo/3msg expressam que o falante
não viu nem ouviu o roubo, mas que simplesmente o deduziu, ou pelo fato que
o peixe desapareceu e que o único ser que o falante viu entrar na casa foi o
cachorro, ou pelos rastos deixados.
Em (4), -á-pi' passado recente reportativo/3msg expressam que o falante não viu , nem ouv iu ou deduziu o roubo, mas que o roubo foi simplesmente
contado por alguém que o presenciou.
Os sufixos epistêmicos são os seguintes:
MODALIDADE VISTA
• presente
-mi 3msg -mo 3fsg -ma 3pl -' 0111ras pessoas
-ti i111
•passado recente -á-mi 3msg -á-mo 3fsg -á-ma 3pl -á-pi outras pessoas -á-ti i11t
• passado remoto -wi 3msg -wõ 3fsg
-wã 3pl
-wi outras pessoas -ri i111

MODALIDADE SENTIDA
• presente
-sa-mi Jmsg -sa-mo 3fsg -sa-ma 3pl -sa-' outras pessoas -sa-n 1111
• passado recente -á-si Jmsg -á-sõ 3fsg -á-sã 3pl -á-si outras pessoas -á-sa-ri i11t
• passado remoto -kã-ti Jmsg -kã-tio 3fsg -kã-tia 3pl -kã-ti outras pessoas -lcl-ti-ri im

MODALIDADE DEDUTIVA
• presente: utiliZ<lr a modalidade sentida no presente.
• passado recente -á-pi 3msg -á-põ 3fsg -á-pã 3pl -á-pã outras pessoas -á-pa-ri i11t
• passado remoto -pi 3msg -põ 3/sg -pã 3pl -pã outras pessoas -pa-ri i11t
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MODALIDADE REPORTATIVA
• passado recente -á-pi' 3msg -á-po' 3fsg -á-pa 'rã 3pl -á-pa 'ro,-á-po'ro outras pessoas
•passado remoto-pi' Jmsg -po' 3fsg -pa'rã 3pl -pa'ro, -po'ro owras pessoas

(no reportativo, não há formas presentes nem formas interrogativas)

+ Na modalidade vista, note que o presente/outras pessoas é uma simples laringalização: realiza-se com abaixamento tonal da última vogal da raiz
verbal. Exemplos com os vetbos apê brincar e da'rá trabalhar:
yi'i apê-~ eu brinco
isâ da ' rá-~ nós trabalhamos
A modalidade vista usa-se nos casos segu intes:
- Com um sujeito da situação verbal que não seja na J• pessoa, expressa
que a situação é ou foi vista pelo falante. Por exemplo:
apê-ma vejo agora que (eles/elas) brincam
mutúru da 'rá-~ vejo agora que o motor fu11cio11a (inanimado)
ape-á-ma vi há pouco tempo que (eles/elas) brincaram/brincavam
apê-wã vi há muito tempo que (eles/elas) bri11caram/bri11cava111
Note que o tempo (presente, passado recente, passado remoto) refere-se
à evidência dos sentidos. Por conseguinte, se a situação verbal que foi vista no
passado ainda vigora no momento presente, será traduzida em português por
um tempo presente. Isso só vale com o sujeito na 3" pessoa. Por exemplo:
petâ-pi nii-á-mi está 110 porto (/ir. vi há pouco tempo que estava 110
porto e s11po11'10 que ainda está lá)
too-ré 1, otc-sehé2 ãyuró 3 nuhu-wí-4 lá 1, as planras2 crescem4 bem3 (visto 110 passado remoto, mas traduzido por um presente por ser propriedade
inerente ao terreno)
- Pode também expressar uma verdade geral ou situações habituais:
muhi-piiu, opâ siti2 nii-mi 3 o sol, é3 redondo2 (verdade geral)
- Com um sujeito da situação verbal na 1" pessoa, indica o envolvimento
completo do falante na situação verbal, opondo-se assim à modalidade sentida,
que expressa que o falante não está ou não se considera implicado na situação
(modalidade da desculpa). Por exemplo:
bapá bope-á-p! quebrei o prato (por própria vomade: de raiva, .. .)
bapá bopc-á-si quebrei o prato sem querer(não o tinha visto na beira da 111esa, ... )
+ A modalidade sentida tem o sentido geral de situação não vista mas
apenas percebida ou sentida pelo falante (pelo sentido da audição, do olfato, do
tato ou do gosto). A situação não é vista por causa de um obstáculo visual
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(parede, escuridão, distância) ou por estar o falante de costas. Na 13 pessoa, é a
modalidade da desculpa e usa-se também freqüentemente com os verbos de
emoção ou de sensação (como püri doer, do'âti estar doente, bihâ-weti estar
trisre, e'katí estar alegre, uâ estar zangado, iá querer, si ' ri querer (fazer algo),
ti'sâ gostar de, masi saber. etc.).
Exemplos de situações sentidas:
kãrêkc'-a uu-sa-má ouço que os galos camam (não os vejo p01queai11da é noite)
apc-á-sõ ouvi-a bri11car (não a vi, porque eu estava em casa)
ãhu-pcá 1 mari-re2 nu 'ri-rã'3 wec-sa-má~ os borrachudos 1 estão4 nos1
pica11do3 (sentido pelo tato)
naâ mi'i-re paâ-k ã-tia ouvi-os bater em ti (passado remoto)
Exemplos com verbos de sensação ou de emoção (unicamente na 1ªpessoa):
do'âti-gi' weé-sa-' (sinto que) estou doenre
masi-ti-sa-' não sei
koô cta-kã, yi't c'kati-á-si q11a11do ela chegou, eu senti alegria
mi'i-re upiti wãku-kã-ti (eu) tinha muita saudade de você
Além de expressar o sentido/percebido, as formas da modalidade sentida
no presente têm outro significado: o de cálculo dedutivo ("com toda certeza, ... ".
"deve ... "). Por exemplo:
mari-sa-mí com toda certeza, não está (deduzido por ele ter passado
por aqui há pouco tempo)
su'ti-ré koé-go' wee-sa-mó 1° sentido: ouço que (ela) esrá lavando as
roupas (ouço da casa o barulho que ela está faze11do )12º sentido: deve estar
lavando as roupas (deduzido porque o sabão e o pacote de roupas não se encontram mais em casa, ou porque ela foi mandada por alguém)
+ A modalidade dedutiva expressa que o falante tem uma prova atual
(rastos,. .. ) que tal situação se realizou num passado recente ou remoto. Por exemplo:
koô uti-á-põ deduzo que ela chorou (prova: marcas de Lágrimas no rosro)
yesê a 'tó mabá-a '-a-pi ded11zo q11e 11m porco s11bi11 aqui (prova: os rastos dele)

+ A modalidade reportativa indica que a situação não foi vista pelo
falante mas por outra pessoa que o informou. Podemos traduzi-la por: "ouvi
dizer que ... ", "diz(em) que ... ". Freqüentemente, a pessoa que informou o falante é aquela que efetuou a situação. Por exemplo:
uti-á-po' ouvi dizer que (ela) chorou (informação da interessada ou de
qualq11er 011tra pessoa)
uti-á-pa' ro di::.em que chorei (não lembro porque estava bêbado)
yami dcko bahuá-pa' ro di::.em que nasci à meia-noite
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+ Os sufixos interrogativos são obrigatórios para qualquer típo de pergunta. Por exemplo:
ãyu-ti (mi't, misâ, kii-, koô, naâ)? está bom (você, ele, ela)?, estão
bons (vocês, eles)?
oo'ó wa'a-á-ti koô? aonde ela foi?
O ínterrogador escolhe a modalidade adequada na pergunta conjeturando o conhecimento do interrogado.

2.2. Os sufixos verbais imperativos.
As principais marcas de imperativo são:
+ O sufixo-ya para a segunda pessoa do singular ou do plural [6]. Exemplos:
apê-y;i! brinque! ou: brinquem!
sl'ri-)'.!! beba(m)!
O negativo associado forma-se com a combinação de sufixos -ti-kã'-ya:
apê-ti-kã '-ya ! não brinque(m )!
si'ri-tí-kã'-ya! não beba(m)!
O verbo a'ti vire os verbos que levam o sufixo centrípeto -'ti (ou-ti) têm
uma forma imperativa irregular -a mais freqüente que a forma regular -ya:
a 'tHí!, a'ti-y;i! venha(m)!
apê-'ti-ª!, apê-'ti-y;i! venha(m) brincando!

+ O sufixo -rã para a !" pessoa do plural inclusíva [8]. Serve de
exortativo:
apê-rã! brincamos!, vamos brincar!
si'ri-ri\! bebamos!, vamos beber!
As interjeições exortativas mâa! (sem movimento) e te'á! (com movimento) acompanham freqüentemente esta forma:
mãa, apê-rã! vamos brincar! (aqui, onde estamos)
te'á, a pê-rã! vamos brincar! (lá, depois de ter efetuado um movimelllo)
O negativo associado forma-se com a combinação -ti-kã'-rã.
+ Os sufixos -á-pa cuide(m) em... .' usam-se na segunda pessoa do singular e do plural para convidar a uma atenção mental contínua no futuro (imperativo de prevenção) [44]. Por exemplo:
too-ré, ãyuró wee-á-pa! lá, cuide(m) em fazer bem! (comporte(m)-se bem!, .. .)
i'ya-á-pa! cuidado!
O negativo associado é -ti-kã'-a-pa . Existe outra maneira de formar o
negativo do imperativo de prevenção: o verbo, nominalizado nas suas formas
futuras (cf. lições 20 e 21 ), é seguido pela palavra mehapa. Por exemplo:
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ape-ákihi mebapa! não vai brincar! (inte1pelado masculino)
apc-ákoho mchapa! não vai brincar! (interpelada)
apc-árãha mehapa! não vão brincar!
• Os sufixos -á-to usam-se na 3• pessoa do singular e do plural [46).
Por exemplo:
koô apc-á-to! que ela brinque!
naâ ape-á-to! que eles/elas bri11q11em!
yukisi apo-á-to! que ele(s)lela(s) co11serte(111) a canoa!
O negativo associado é -ti-kã '-a-to.
• O sufixo -ma é usado na l " pessoa (do singular ou do plural exclusivo) para pedir licença para fazer algo (imperativo permissivo) [65]. A forma
enfática do permissivo é -be pronuncia-se como em francês 1~). Exemplos:
ba 'â-ma! deixe-me/deixe-nos comer!
apê-rna! deixe-me/deixe-nos brincar!
u'á ni' i-he! deixe-me tomar banho ainda!

rn

• Outra forma permissiva forma-se com a combinação -sa-ri [65). Por
exemplo:
sãluí-a'-sa-ri? posso entrar?
wa 'i-re ba 'â-sa-ri? posso comer o peixe?
• Quando sufixado ao verbo dependente ni'i, o sufixo -sa entra na formação de um imperativo de distância f50). Por exemplo:
apê ni 'i-sa! vál\ilÍO brincar!
u'á ni 'i-sa! válvüo tomar banho!
• O sufixo de advcnência -ri senão ... , para nclo... usa-se para chamar a
atenção sobre um perigo 141]. O sufixo -pi focali:ador marca geralmente o
sujeito do verbo em -ri . Exemplos:
ãyuró dihá-ti-a, mi'i-pi biri-ri! venha descendo bem (da árvore), senão 1·ocê l'Gi cair!
makó, yumúku orê-ya, tee-pi ihi wã 'a-ri! filha, mexa o mi11gau para
que aquilo não grude quei111a11do!

2.3. O negativo -ti.
O sufixo -ti serve para negar qualquer verbo:
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da 'ra-!i-mi (ele) não trabalha
da 'ra-ti.-mo (ela) não trabalha
da'ra-1!-á-pi não trabalhei
da'ra-ti.-sa-mi não deve estar trabalhando
masi-1!-sa-' não sei
da' ra-!i-go a (mulher) q11e não trabalha (verbo nominalizado)
Este sufixo nunca se usa no presente visto/outras pessoas e no presente
visto interrogativo. Neste caso, usa-se a forma negativa we'e:
yi'f. wa'á we'c-' eu não vo11
isâ apé we'c-' nós não brincamos
mutúru da 'rá we'e-' o motor não f1111ciona
kãrí we'e-ti misâ? vocês não dormem?
Note a existência de dois verbos negativos: marí niio estar, estar a11se11te e moó não poss11il; nlio ter.

2.4. O frustrativo -mi.
Este sufixo expressa que a situação se realiza ou se realizou sem dar o
re ultado esperado. Podemos traduzi-lo por: "sem resultado", "em vão", "para
nada", " ... mas". Por exemplo:
mi'i-re a'mâ-rni-a-mo (ela) te procurou em vão (nlio te acho11)
yesê-re pckâ yee-mi-a-pi atirei no porco mas...não o matei
O frustrativo é muito usado com os sufixos implicativos (cf. 6.) para
formar orações concessivas. Por exemplo:
na'i-ti'a-mi-kã, misâ-re i'yâ masi-a-pi apesar de estar escuro, reco11heci-os
pahiró ba'â-mi-gi', di 'í mari-gi nii-mi apesar de comer muito, é magro

2.5. O assertivo -kã'.
O assertivo serve de modalidade exclamativa para marcar a surpresa ou
uma situação verbal inesperada ("não é que ... !", "oh!"). Exemplos:
basâ-kã'-mo! (ela) dança! (todos pensavam q11e niio dançava)
ditê-kã'-a-mi! não é q11e ele se cortou!
wa'i-re ba 'â pc'o-kã'-a-mi! (ele) comeu todo o peixe!
No imperativo, o assertivo é muito usado para expressar o que o interpelado não quer fazer. Por exemplo:
kãrí-kã'-ya! durma sim! (para quem não q11er dormir)
ãyuró duhi-kã'-ya! sente-se sim!, fique q11ieto!
ãyuró nii-kã'-ya! esteja sossegado!
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2.6. O durativo -'kü.
O durativo expressa uma situação que se repetia habitualmente ou continuamente num passado remoto:
diporó-pi-rc, a'ti nukú-paro püíiro õhé-'kü-pa'ro dizem que, antigamente, esta praia se desgastava muito
too-pí-rc, yfi apê-'kü-wi lá, eu costumava brincar

2.7. O qmtrípeto -'ti e o centrífugo -a'.
O centrípeto ("vir (fazendo algo)") e o centrífugo ("ir (fazendo algo)")
formam-se, respectivamente, com os sufixos -'ti e -a', freqüentemente precedidos pelo sufixo -'kã. Por exemplo:
a pê-'ti-mi, apê-'kã-'ti-mi (ele) vem brincando
apê-a'-mi, apê-' kã-a'-mi (ele) vai brincando
wa 'mi-j,i-mi (ele) vem subindo o rio
wa'mi-a'-mi (ele) vai subindo o rio
biri-'ti-mi (ele) vem descendo o rio
biri-a '-mi (ele) vai descendo o rio
O centrípeto pode também descrever o começo de um processo que ~e
desenvolve no tempo:
ohô buti-'kã-'ti-ro' wcé-' a banana está começando a amadurecer
yai-ma yi'i aka-wcré-rã-re ba 'â pe'o-'ti-wã as onças vêm (no tempo)
acabando de comer meus parentes
Com os verbos de movimento orientado, esses sufixos são quase obrigatórios, a não ser combinados com os verbos eta atingh; chegar (centrípeto) ou
eha atingi1; chegar (centrífugo). Neste caso, o sufixo centrípeto -'ti perde a sua
laringalização. O sufixo -'kã não pode ser usado. Os principais verbos orientados são:
tohá-a' ir voltando
vir voltando
to há-ti
vir subindo (cominho)
mahá-a' ir subindo
ma há-ti
mihâ-a' ir trepondo
mi há-ti
vir trepando
vir descendo (caminho)
bu 'á-a ' ir descendo
bu'á-ti
vir descendo (árvore)
dihá-a' ir descendo
dihá-ti
vir atravessando
pê'â-a ' ir att·avessando
pê'á-ti
sãhá-a' ir entrando
sã há-ti
vir entrando
vir saindo
wibá-a' ir saindo
wihá-ti
miá-a'
levar
mií-ti, mií-'kã-'ti trazer
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Por exemplo:
tohá-.ti-mi vem voltando
tohá-a '-a-mi foi voltando
sãhá-!i-a! venha entrando! (o falante está dentro)
sãhá-a'-ya! vá entrando! (o falante está fora)
Os sufixos centrípeto e centrífugo não aparecem com os verbos dependentes eta chegar (centrípeto) e eba chegar (centrifugo):
toha etá-mi chega de volta

2.8. O propagativo -o' .
Serve para indicar que a situação verbal é enviada até um ce1to ponto ou
que ela se propaga no espaço ("fazer ir (uma situação) para a lgum lugar", "mandar", "ir (fazendo algo)". Por exemplo:
poêwa bisi-o' yoa-r ó-pi a cachoeira propaga o seu barulho ao longe
koô-r c apêyc noho scrí-o'-ya! manda-lhe o teu pedido!
ti'r ê-o'-ya! vá rasgando! (em toda a superfície)
wa'rné-o'-rni (ele) vai enrolando (a corda no seu comprimento)
doké-o' atirar (algo)
i'yâ-o', i 'yô-o' ver de longe, avistar
miá-a'-o', rnió-o' deslocar, levar a um cerro ponto
wehê-o' pux~ar (agente imóvel)
si 'á-o', si 'ó-o' alumiar, focar

2.9. A formação dos futuros.
• O futuro de predição forma-se com 3 sufixos:
a) -gi msg/animado, -go fsglanimado, -rã pi/animado ou -ro inanimado
b) -sa
c) -mi 3111sg, -mo 3fsg, -ma 3pl, -' owras pessoas ou -ri interrogativo
Por exemplo:

yi'i· apê-gi-sa-' eu brincarei (homem falando)
yi 'f. apê-go-sa-' eu brincarei (mulher)
mi'f. apê-gi-sa-' você brincará (homem)
mi'f. apê-go-sa-' você brincará (mulher)
i sâ/mari apê-rã-sa-' nós brincaremos
misâ apê-rã-sa-' vocês brincarão
mutúru da'ra-ró-sa-' o motor funcionará
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apê-gi=sa-m i (ele) brincará
apê-go-sa-mo (ela) brincará
apê-rã-sa-ma (eles, elas) brincarão
da'ra-rã-sa-ma (eles, elas) 1rabalharão
apê-go-sa-ri? (você, ela) brincará?
da 'ra-rã-sa-ri? (vocês, eles, elas) 1rabalharão?

+ O futuro de intenção só se u a na 1• pessoa do singu lar ou do plural
exclusivo. Forma-se também com 3 sufixos:
a) -gi msg, -go fsg ou -rã pi
b) -ti
e) -' /ªpessoa do singular ou do plural exclusivo ou -ti interrogativo
Por exemplo:
yamiákã apê-gi-ti-' tenciono brincar amanhã (homem falando)
yamiákã apê-go-ti-' brincarei amanhã (mulher)
yamiákã apê-rã-ti-' (nós, exclusivo) brincaremos amanhã
apê-gi-ti-ti? (você, homem) vai brincar?

+ O futuro imediato forma-se também com 3 sufixos:
-gi-ti-gi' msg -go-ti-go' fsg -rã-ti-rã' pl -ro-ti-ro' inanimado
Podemos traduLi-lo por: "a ponto de", "prestes a", "pronto a". Exemplos:
apê-gi-ti-gi' wee-mí (ele) está a ponto de brincar
apê-go-ti-go' wce-mó (ela) está a ponto de brincar
apê-rã-ti-rã' wec-má (eles, elas) es1ão a pomo de brincar
apê-gi=ti-gi' wcé-' ( e11, você) está a pon10 de brincar
da'ra-ró-ti-ro' weé-' (o motor) está a ponto defimcionar
apê-gi-ti-gi' wcc-wt (eu, você) este1•elestava a ponto de brincar
da 'ra-rã-ti-rã' wcé-rã' u 'a-á-ma tomaram banho, prestes a trabalhar

+ O futuro negativo forma-se geralmente com os sufixos -so-mc para
todas as pessoas e para todos os tipos de futuro:
apê-so-me mio brincarei, não brincarás, não brincará, não brincaremos, não brincareis, não brincariio
da'ra-so-mé não trabalharei, não trabalharás, não trabalhará, não
trabalharemos, 11(/0 trabalhareis, não trabalharão
2.10. As posições relativas dos sufixos verbais.
O leitor achará as posições re lativas dos sufixos verbais no começo do
capítulo 6 da gramática gerar (tomo I).
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3. Os verbos dependentes.
São verbos sem tom próprio que seguem outro verbo que lhes serve de
complemento. Os sufixos seguem o conjunto que fonna uma unidade tonal e
que pode ser e quematizado da maneira seguinte:
1 VERBO INDEPENDENTE+ VERBO DEPENDENTE

J

Como exemplos (os verbos dependentes são sublinhados):
w chê 1 bi'a2 fechar 2 puxando,
wchê bi 'a-mi (ele) fecha puxando
d otê, m ii2 tirar~ bicando,
oho 1 mií 2 tirar2 mergulhando,
No último exemplo, o verbo dependente mii tirar (fa-;.endo algo), apesar
de não ter tom próprio, capturou o tom ascendente do verbo independente ohó
m~rgulhar.

O leitor achará uma lista dos principais verbos dependentes em 7.2. (tomo 1).
Alguns exemplos com si 'ri q11erer (ja;:.er algo), ma si saber (fazer algo), (a) pe divertir-se em (fa;:.er algo), tam oajudar a (ja-:_er algo), yã 'a experimentar de (jazer algo):
ba'â si ' r i-sa-' q11ero comer
baa masí-sa-' sei nadar
waha í.rum-m i diverte-se em remar
yi't-r e w ce tam ó-ya ! ajude-me a fa-;.ê-lo!
wa 'i -r c ba'â yã'a-ya! experimente de comer o peixe!
A maioria dos verbos de movimento podem ser também usados como
verbos dependentes para expressar que a ação indicada pelo verbo independente efetua-se no movimento. Por exemplo:
ba'â sihâ-mi (ele) anda comendo
ba 'â toha-ti-mi (ele) vem voltando comendo
Alguns verbos dependentes são muito importantes:
+ no'o serve de voz pas!ii va e de construção irnpessoal [36). Como passivo:
w a 'i ba'â no'o-mi o peixe é comido
Péduru-re i'yâ no'o-'ki nü-á-mi (ele) foi visto por Pedro
Como construção impessoal:
yami-re, a k ôr o pcha-k ã, ãy uró k ã rí no'o-wi dorme-se bem à noite
quando chove
po'ká ba 'â no'o-wi come-se farinha
osô ba'â no'o-ya mari-wi não se come morcego
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Neste último emprego, note que a terminação verbal é geralmenle -wi
passado remoro visto/outras pessoas e que a negação forma-se com o sufixo ya e o verbo negativo marí seguido pela modalidade.

• boo serve de potencial ou de hipotético, e corresponde geralmente ao
condicional da gramática portuguesa [24). Por exemplo:
mi'i nimâ si'rí-gi' wêri boo-sa-' você vai morrer se tomar veneno
yi'i imi nii-go', püuro sihâ boo-pã se eu fosse homem, viajaria muito
A modalidade sentida no presente (para um potencial futuro) ou dedutiva
no passado (para um potencial passado) seguem em geral o verbo dependente boo.
• O ingressivo wa 'a indica a entrada numa ação ou num processo ("acabar (fazendo algo)", "tomar-se ") [31, 38]. Por exemplo:
a 'me k êe-á wa 'a-ma acabaram brigando (agora)
a 'me kêe-á wa'a-a-ma acabaram brigando (há pouco tempo disso)
wa 'â wa'a-' parto, vou embora (lit. acabo indo)
buti-â wa'a-' amadureceu (agora)
buti-â wa 'a-ro-sa-' amadurecerâ
asi-á wa'a-a-pi ficou quente
ãyu-á wa'a-mo (ela) melhorou
Note que o verbo principal que precede o ingressivo wa 'a leva sempre a como sufixo, a não ser que o verbo principal já termine com a vogal a , como
o verbo wa 'â ir nos exemplos acima. Este sufixo se harmoniza tonal mente com
a melodia do verbo principal :
ãyú estar bom
ãyu-á wa'a melhorar
así estar quente
asi-á wa 'a tornar-se q11e11te
buti estar maduro
buti-â wa'a amadurecer
ui ter medo
~
ui-â wa'a ficar com medo
Na conversação de todos os dias, o ingressivo wa 'a simplifica-se geralmente em
a', dando - em vez de ãyu-á wa'a, buti-â wa'a ,... - as formas ãyuá-a', butiâ-a', ...
• Outros verbos dependentes importantes:
tiha ifa-::.er algo) gradualmente; maneira (com sufixos implicativos) [671
yuu ifazer algo) na espera de; causa (com sufixos implicativos) (21,671
bosa, basa (fazer algo) em prol de (alguém) [46]
ni 'i ainda ifa-;.er algo) [34]
toha já ifa-;.er algo) [35]
ni'ka com eçara (fazer algo) [581
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mi'ta (fazer algo) em primeiro (47)
tio (fazer algo) pela última vez [47)
du 'u parar de (fazer algo) (42]
tu 'a eha ( ni'ko) acabar de (fazer algo) [42)
duhi (fazer algo) sentado; .ficar (fazendo algo) [43]
pe'o (fazer algo) completamente [42]
pe'ti todos [42]
nu 'ku (fazer algo) sempre [48)
miha, wia costumcn· (fazer algo), (fazer algo) repetidamente [36,71]
poo acostumar-se a (fazer algo)
bo'rea (fazer algo) a noite inteira [ 19)
na'io (fazer algo) ao entardecer [ 13]
wã'ka (fazer algo) ao amanhecer (43]
ti'sa gostar de (fazer algo); parece que... [35]
duti mandar (fazer algo) [ 18)
yoko'a marca da surpresa [60]
eta ir até (fazer algo, centrípeto) [55]
eha ir até (fazer algo, centrifugo) [55]
küu siha (fazer algo) para cá e para lá [49]
sitia (fazer algo) circularmente
baha ke'a rodear (fazendo algo)
miya, yee (fazer algo) depressa [47 ,59]
maha (fazer algo) de repente [48)
kehe(o') (fazer algo) de uma vez, num instante [48]
desu (fazer algo) constantemente [59]
doba (fazer algo) definitivamente
tatua (fazer algo) energicamente [40)
wãri (fazer algo) gulosamente
bataa ' marca de imprecaÇão [46)
batia', püri muito (37,51)
yi'ria (fazer algo) demais [51)
nemo (fazer algo) mais [46,51,63]
yi'ri(o) mais (comparativo de superioridade) [63]
diha menos (comparativo de inferioridade) [47,63]
kure quase [51]
yã 'ku (fazer algo) um pouco mais [51)
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4. Os nomes e os sufixos nominais.
Existem 3 classes nominai s em ye'pâ-masa:
a) nomes animados: designam todos os animais, os seres humanos e sobrenaturais, e os nomes próprios. São também animados: muhi-püu sol, lua,
bipô trovão, relâmpago, pikô cárie dentária. Como exemplos de concordância:
akê nii-mi é um macaco
masí- nii-mi é um homem
Péduru nii-mi é Pedro
muhi-püu nii-mi é o sol, é a lua
b) nomes inanimados contáveis: designam seres inanimados e objetos
do mundo físico (wi'í casa, sopé porta, makâ povoado, wesé roça, ma'â caminho, maâ riacho, imikoho dia, yami noite, niki floresta, bapá prato, pi'i
aturá, ki'má verão, etc.), certas partes do corpo (isô coxa, õ'â osso, etc.) e
certos empréstimos (papéra papel, etc.). Corno exemplos de concordância:
wi'í nii-' é uma casa
õ'â nii-' é um osso
c) nomes inanimados não-contáveis: designam entidades consideradas
como abstratas, contínuas, informes e não-contáveis, como todos os vegetais,
considerados na sua abstração (ohô vegetal banana, taâ vegetal capim, misi
vegetal cipó, mi'rô vegetal tabaco, etc.), e termos como: akó líquido, komé
metal, o'mé fumaça, po'ká farinha, itá pedra, wi'ró vento, peêru caxiri, opê
breu, ihá fome, ehô gripe, etc. Como exemplos de concordância:
ohô nii-' é vegetal banana (fruta, bananeira,folha, ...)
akó nii-' é líquido
t Conforme a classe nomi nal , a concordância com o adjetivo (verbo
nominalizado) é diferente:
akê ãyu-gí macaco bonito
[nome animado]
ãyu-rí wi 'i casa bonita
[nome inani mado contável]
akó ãyu-sehé líquido bonito [nome inanimado não-contáve l]
Além disso, os nomes não-contáveis não podem levar sufixos de plural
diretamente afixados neles e não podem ser contados na sua abstração; para ser
contados ou pluralizados, precisam de um sufixo de forma ou de um nome
dependente que lhes confere alguma forma precisa. Por demplo, os nomes
não-contáveis akó líquido, irê vegetal pupunha e ohô vegetal banana não têm
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forma plural e não podem ser diretamente contados: ni' kâ ako, ni'kâ ire, ni'k â
oho são expressões incorretas. No entanto, com sufixos de forma e nomes dependentes adequados, obtemos:
akô pchc gota d'água
oi' kâ pehc 11111a (gota d'água, ... )
11111a (puptmha, .. .)
irê-ga p11punha (fruta)
ni'kâ-ga
ohô paro banana (fruta)
oi'kâ paro 11111a (banana, .. .)
que podem ser pluralizadas:
akô pche-ri gotas d'água irc-pa-gá pupunhas ohô paro-ri bananas

4.1. Os sufixos de gênero e de número.

+ Os nomes animados fonnam o seu plural com o sufixo-á. Por exemplo:
=> wcko-.á papagaios
w ckó papagaio
yõsó japim
=> yõso-.á japi11s
akê macaco
=> ake-! macacos
bi'i rato
=> bi'i-.á ratos
imi macho
=> imi-.á machos
cmô macaco guariba => emo-.ª- macacos guaribas
wãti duende
=> wãti-.â duendes
diâ-yo'o ariranha
=> diâ-yo'o-ª ariranhas
Note que, com os nomes animados de melodia alta, a adjunção do sufixo
do plural transforma esta melodia alta em ascendente para certos desses nomes
enquanto ela deixa a melodia alta intata (todo o conjunto é alto) para outros.
Como exemplos de raízes de melodia alta que se tornam ascendente com
-á, temos: akê macaco, bi'i rato, semê paca, ycsê porco, etc.
Como exemplos de raízes altas que conservam a sua melodia alta, temos:
emô guariba, wãti duende, doê traíra, bikô tamanduá-bandeira, etc.
O dicionário precisa o padrão tonal do plural para todos os nomes animados de melodia alta.
Os nomes animados que terminam por a são invariáveis: têm a mesma
forma no singular e no plural.

+ Certos animais formam o singu lar com os sufixos -wi ou -gi a partir
do plural. Por exemplo:
=> wa 'i-wi um peixe
wa'i peixes
i'â piolhos
=> i'â-wi um piolho
butu-â cupins
=> butu-â-wi 11111 cupim
uti-â cabas
=> uti-â-wi uma caba
dasi-á camarões => dasi-á-wi um camarão
kasi-á baratas => ka si-~\-wi uma barata
Na pronúncia de todos dias, este sufixo se simplifica e escuta-se: utI"'i, dasíi, etc.

os
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+ Certos nomes animados têm sufixos de gênero e de número irregulares:
masi pessoa (msg)
masó pessoa (fsg)
masá pessoas
numi-ô fêmea
numi-â fêmeas
paki pai
pakó mãe
makt filho
makó filha
põ'rá filhos
wa'iki animal de caça wa'iki-rã animais de caça
yai onça
yai-wa onças
ma'mâ-piha moços
ma'mi moço
+ Os nomes inanimados fazem o seu plural em -ri. Por exemplo:
makâ povoado
==> makâ-ri povoados
maâ riacho
==> maâ-ri riachos
yami 11oite
==> yami-ri noites
1so coxa
==> isô-ri coxas
Note as irregularidades tonais em:
wesé roça
==> wesê-ri roças
sopé porra
==> sopê-ri portas
bapá prato
==> bapâ-ri pratos
e os plurais irregulares:
wi'í casa
==> wi'sêri casas
pi'i at11râ
==> pi 'sêri aturâs
+ O sufixo partitivo -ro parte de serve de singular para certos nomes
(partes do corpo,. ..), o plural formando-se com o sufixo -ri ou com mudança
tonal na raiz [ 13]:
ye'mê-ro lí11g11a
==> ye'mê-ri Línguas
kuti-ro peito
==> kuti-ri peitos
pikô-ro cauda
==> pikô-ri caudas
o'ô-ro flor
==> o'ô-ri flores
wi'ró vento
==> wi'rô-ro rajada de ve11to
mi'rô vegetal tabaco ==> mi'rô-ro charwo
akó âgua
==> akô-ro chm·a
kami feridas
==> kami-ro uma ferida
atá fomos
==> atâ-ro forno
i 'í pentes
==> i'i-ro pente
abú sacos
==> abfi-ro saco
aká caixas
==> akâ-ro caixa
sõ'kó ralos
==> sõ'kô-ro ralo
+ Os sufixos de forma foram estudados na lição 25.
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4.2. O diminutivo e os aumentativos.

+ O sufixo nominal -ákã é o diminutivo. Por exemplo:
wekó papagaio wcko-ákã papagainho wek o-a-ákã papc1gainhos
wi 'i casa
wi'i-ákã casinha
wi'sêri-ak ã casinhas
Péduru Pedro Péduru-akã Pedrinho
irê-ga pupunha irê-ga-akã p11p1mha pequena
i r c-pa-ga-ákã pupunhas pequenas
yi'i eu
yi'i-ákã eu~inho
Como se vê, o diminutivo se coloca depois da marca do plural.
O diminutivo tem frcqüentemente um valor inte nsivo ("muito"):
sahâtiro devagar
sahâ ti ro-akã devagar;:.inho
pi'tó perto
pi'to-ákã pertinho
• Os aumentativos são os sufixos -rohó animado masculino ou inanimado e -koho animado feminino:
weko-rohó papagaio grande
wi'i-rohó casa grande
Péduru-roho Pedro grande
Maria-koho Maria gra11de
i r ê-ga-r oho p11p11nha g rande
su'ti-ro-roho roupa gra11de

Esses sufixos não se usam no plural. Neste caso, recorre-se ao verbo
paka ser gra11de:
wek o-á paka-r ã papagaios grandes
wi 'sêri pa ka-sehé casas gra11des

4.3. Outros sufixos nominais.
+ O foca lizador -pi indica o limite alcançado ("até"), o ponto de partida
("a partir de, desde") ou o lugar em cujo inte1ior ("dentro de") se realiza a
situação verbal. Compare:
sõ'ó wa'â-ya! vá lâ.'
sõ'o-m wa'â-ya! vá até lá!
a'tó a 'ti-á! 11enha aqui! a 'to-ci a 'ti-á! 11enha até aqui!
diâ-m nukú-pori õrê-mi tira areia do rio
a'to-n.!: wi 'marã apc-k ã i 'yâ-o'-gi-ti-' daqui vou avistar as crianças
brincarem

wcsé yi 'ri-á-mi passou pela roça
wese-m yi'ri-á-mi passou pela roça (atravessando-a)
kã r êk c' dic-ri wa hâ ro-Jli sãa-á-mi colocouoso11osdegali11hade11t10d11 mia
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No tempo, o focalizador expressa uma enfatização de um ponto temporal
("somente", "bem"). Por exempo:
yamiákã apê-rã! vamos brincar amanhã!
yamiákã-n! apê-r ã! vamos brincar somente amanhã!
be'ró depois
be'ro-m bem depois

+ O especificador -ta mesmo, exatamente é uma marca de identificação ("X, e não outra coisa"):
Péduru-ta nii-mi É Pedro mesmo (e não outra pessoa)
semê-r e-ta ba 'â-gi ' weé-' estou comendo paca mesmo (e nfío outra carne)
tohô-ta assim mesmo
too-tá aí mesmo

+ O referencial -r e nunca aparece com o sujeito do verbo. É a marca:
a) obrigatória do objeto, quando este é um nome próprio ou um pronome pessoal:
Péduru-r e paâ-ya! bata em Pedro/
koô-rc i'yâ-ya! veja-a!
É também a marca obrigátoria do objeto indireto (beneficiário, destinatário):
numi-ô-re su'tí o'o-á-mi deu roupas à mulher
imi-a-ré po'ká sêrí ni 'i-sa! vá pedir farinha aos homens/
ba'a-sehé-r e moâ sãâ nemo-ya! adicione sal à comida/
b) do objeto, quando este é determinado. Compare:
numi-ô a'mâ-' procuro uma mulher (qualquer uma)
numi-ô-re a'mâ-' procuro uma mulher(detem1inada: que se perdeu, .. .)
sõ'ó nii-'ko-rc a 'm â-' procuro aquela (mulher de que falamos)
petá toó-'ki uti-gi' wee-mí o que foi ferrado portocandira está chorando
peta-ré toó-'ki uti-gi' wee-mí oquefoiferradopela toca11diraes1áchora11do
c) da saliência discursiva, com os complementos de lugar ou de tempo. Compare:
a'tó kãri-gó nii-á-pi costumo dormir aqui
a'to-ré, nuku-poro-pi kãri-gó oü-á-pi aqui (nesta cidade), costwno
donnir na praia
ni 'kaá eta-á-pi cheguei hoje
ni'kaá-rc, wcsé wa'â-gi-ti-' hoje, irei à roça

+ O destaque -a' é uma marca de c larificação do sujeito. Por exemplo:
ba'a-á-mo koô-a' comeu, ela
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4.4. As posições relativas dos sufixos nominais.
O leitor achará em 8.2. (torno 1) as posições relativas dos sufixos nominais.

S. Os nomes dependentes.
• Os nomes dependentes são nomes sem tom próprio que seguem outro
nome (ou um verbo nominalizado, um demonstrativo, ...) que lhes serve de complemento. Os sufixos seguem o conjunto que forma uma unidade tonal e que
pode ser esquematizado da maneira seguinte:
1

NOME INDEPENDENTE+NOME DEPENDENTE

1

Como exemplos (os nomes dependentes foram sublinhados):
wi'sêri 1 kaa 2 linha 2 de casas,
wa'i 1 koo 2 caldo 2 de peixe1
ohô1 tõ'o1 cacho2 de bananas,
ma'â 1 yuri 2 caminho torto (/ir. torto2 de caminho,)
ditâra 1 scre 2 lago extenso (lit. extenscio2 de lago)
ãyu-ríJ tõ'o2 cacho bonito (lit. cacho 2 de bele-;.a 1)
a'tí 1 tõ'o2 este cacho (lit. cacho1 daqui,)
O plural dos nomes dependentes forma-se geralmente com o sufixo -ri:
wi'sêri kaa-ri linhas de casas
ohô tõ'o-ri cachos de bananas
ma'â-ri yuri-ri caminhos tortos (lit. tortos de caminhos)
ãyu-sehé tõ'o-ri cachos boniros
Com o sufixo -ro, o nome dependente indica uma parte do ser de referência. Compare:
pürí1 pc'to 2 folha convexa (lit. convexa2 defolha 1)
pamô 1 vc'to-ro 2 casco (parte convexa 2) de tm11 1
yuktgi, se'rez ân1ore bifurcada (/ir. bif11rcada2 de án1ore)
yukigi, sc're-roz bifurcação2 da árvore,
O leitor achará em 9.2. (tomo I) os principai nomes dependentes da
língua ye'pâ-masa.

• Já vimos que o nome dependente é precedido pelo ser de referência.
Quando não se quer ou não se pode precisar este ser, usa-se a pró-forma nominal
opâ , que equivale a qualquer nome [42,49]. Por exemplo:
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ma'â y uri caminho torto
opâ y uri ser torro
wa'i koo caldo de peixe
opâ koo caldo (de ser)
a 'tó opâ kuhi nii-' isto tem.for111a de pastilha (/ir. é uma pastilha de ser)
A pró-forma nominal opâ é sempre segu ida por um nome dependente ou
por um sufixo de forma, como em:
a'tó opâ-ga nii-' isto tem forma roliça
• O nome independente associado ao nome dependente pode ser animado. Caso for humano, o nome dependente leva freqi.ientemente uma conotação pejorativa. Exemplos com os nomes dependentes puti rolo de e pu'u de
nádegas secas:
masi putí pessoa barriguda (lit. rolo de pessoa)
masi pu 'u pessoa de nádegas secas
• Alguns nomes dependentes são muito importantes. Comportam-se
como as preposições ou outras palavras gramaticalizadas do português. Seguem sempre o nome e não têm tom próprio. Os principais são:
me'ra
co111
pe'e
câmbio
kê'ra
também
pürikã 110 enramo [46]
basi
próprio; recíproco
marikã afinal de contas, pois
di 'akibi, di 'ta 1111icamente, apenas waro
a11tê11rico, verdadeiro
[32J
tiro
perto de
1111ica111e11te [68]
mebeta negativo nominal [37]
sc'saro
niki
11111 por um, cada
meha
detrime11tal
igual a [45]
contraste
kã'a
maa
noho
como. tipo

6. Os sufixos implicativos.
Os sufixos implicativos indicam que a situação à qual se refere o verbo
sufixado por eles implica ("porque", "por causa de") a situação à qual se refere
o verbo da oração principal. Logo, o esquema é o seguinte:

oração implicativa-impl

~

oração implicada

Os sufixos implicativos são os segu intes:

mesmo sujeito: -gi' msglan
sujeito diferente:

-go' fsglan

-rã' pl/c111

-ro' inanimado

-kã
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Corno se vê, os sufixos implicativos são diferentes conforme os sujeitos
da oração principal (implicada) e da oração implicativa forem os mesmos ou
diferentes. Por exemplo:
a'to-ré da ' rá-J!L duú-' compro isto porque trabalho
akôro peha-k:i wa 'â-ti-a-pi não fui por causa da chuva
No 1º exemplo, a oração implicada ("compro") e a oração implicati va
("porque trabalho") têm o mesmo sujeito ("eu trabalho, eu compro"): usa-se
então o sufixo implicativo -gi' impl.ms. No 2° exemplo, a oração implicada
("não fui") e a oração impli~ativa ("por causa da chuva") não têm o mesmo
sujeito(" a chuva caiu,~ não fui"): usa-se então o sufixo implicativo-kfi impl.cs.
Os sufixo!' implicativos são muito usados. Indicaremos somente alguns
dos empregos deles:
a) como expressão da causa ou da razão :
kc'á-rã' a 'mc k ée-~1-ma brigaram porque estavam bêbados
mutúru da 'ni-ro' asi busu-' funcionando, o moror esquenta
ba'â yi'ria-~ do'âti-a-mi por ter comido demais, adoeceu
yêkâ-gi piiri-kfi akô si ' ri-á-mi tomou remédio para a perna (lit. porque doía a perna)
kari-boó-kã kãri-ti-á-mi não dormiu por causa do incômodo
koô tohô nii-kfi,... quando ela disse assim, (eu fiquei alegre)
koô tohô nii-kft ti 'ó-J!L,... ouvindo ela di::.er assim, (eu respondi: ... )
b) como expressão da condição (geralmente seguido por maa contraste
com o sufixo implicativo/câmbio de sujeito):
a'ti si'ri-~, a 'ti-gi-sa-mi virá se quiser (vir)
ba 'â-ti-gf, wêri-â wa'a-gi-sa-mi vai morrer se não comer
too-pí-rc wa 'â-~, isâ maki tiro kãri-gó-ti-' caso for lâ, dormirei 11a
casa de nosso filho
akôro pcha-kfi maa, wa'â-so-me se chover, 11ão irei
koô mari-kti, yi'i wêri boo-'ki nii-á-pi sem ela (lit. ela 11ão esrando),
eu teria morrido
c) como expressão da concessão com o sufixo -mi frusrrativo:
ba 'â yi'ria-mi-gL, yi'i di'í mari-gi nü-' apesar de comer demais~ eu so11111agm
yaha-tí-mi-kã yi'i-re diô-'karã nii-á-ma acusaram-me mesmo que
(eu) não roubasse
akôro pchâ-mi-kã, wa'a-á-pi fui apesar da chuva
tohô nii-'ki nii-mi-gf, wa 'â-ti-a-pi apesar de ter dito assim, Jl(/O fui
maatá etâ-'ko nii-mi-~, yukisi-re kõ'â wa'a-a-si apesar de ter chegado cedo, acabei perdendo o barco
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d) com verbos de percepção na oração principal (i'yâ ver, ti'ó ouvir, ... ):
naâ bu'e-kã i'yâ-gi' weé-' estou os vendo estudar
koô ba 'a-kã ti 'ó-gf, uâ wa 'a-mi ouvindo-a comer, ficou zangado
e) com o sufixo -pi focalizador, o sufixo implicativo/câmbio de sujeito
significa "somente quando" enquanto os sufixos implicativos/mesmo sujeito
expressam uma simultaneidade de ações com o sufixo -ta especificador:
akôro pehâ du'u-kã-pi wa 'â-gi-ti-' irei somente quando parar de chover
uti-gi'-ta ba'â-mi come chorando
f) em certas expressões (temporais, ... ):
de 'ró nii-kã? quando?
soorí nimi nii-kã (quando for) domingo
tohô weé-gf,... por isso (msg), ...
,
, ....? ,... por que....? (' f.sg ), ...
d e' ro, wee-g.Q.:
1

g) cm construções analíticas variadas (cf. 8).

7. Os sufixos nominalizadores.
As formas aparecem nos quadros das lições 20 e 26. Existem:
- formas simultâneas, quando o verbo nominalizado expressa uma situação que ocorre si multaneamente à situação da outra oração. Estas formas são
também usadas como habituais.
- formas perfectivas (anteriores à situação da outra oração).
- formas futuras (posteriores à situação da outra oração).
Por exemplo:
kãri eta-gi-re i'ya-á-pi vi ontem o (homem) que chegou (o chegar e o
ver são simultâneos)
kãri etâ-'ki-re i'ya-á-pi vi (há pouco tempo atrás) o (homem) que
chegou 0111em (o chegar anterior ao ver)
wêri-ákihi-re i 'ya-á-pi vi o homem que mi/ia morrer(o morrer posterior ao ver)
Esses sufixos formam todo tipo de subordinadas relativas, completivas
ou adverbiais (de Lugar, de tempo) e permitem a concordância dentro das locuções nominais. Por exemplo:
Péduru da 'rê-'ka-wi-re i 'ya-á-pi vi a (canoa) que Pedro fabricou
kãri-rã-re wã'ko-yá! acorde(m) os que dormem!
misâre pa 'i-á wa 'a-ró iá-sa-' quero que vocês sejam (lit. se tomem) padres
koo yaá wi'i nii-átoho nii-' é o lugar onde estará a casa dela
akó asi-sehé me'ra com água quente
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wa 'i pahi-gi nii-mi o peixe é grande
irê-ga pahi-kahá nü-' a pupwzha é grande
kií oé-'ke mandioca ralada
koô makó wêri-'ko nii-k~ bihâ-wcti-mo está triste porque a filha
dela morreu (/ir. sendo a filha dela morra)
Como já dissemos, as formas simultâneas são Lambém usadas como habituais. Por exemplo:
da'ra-rã nii-ma são (os) trabalhadores
bu'e-g2 apê-go' wee-mó a eswdante está brincando
ba'a-sehé nií-' é comida
Terminaremos comenLando a escolha do sufixo nominalizador:
a) -rí-, -'k a-e -átihi- são obrigaloriamenle seguidos por um nome inanimado
contável singular ou um nome dependente sem Lom próprio [15,20,21]. Por exemplo:
bu'e-rí wi 'i casa de es111do
ba 'a-rí paa prato de comer
buti-rí wi 'i casa branca
soo-rí nimi dia de descanso
ãyu-rí wi'i casa bonita
wi'í ãyu-rí wi 'i nii-' a casa é bonita
tohô nii-rí wi'i-ta kió-' possuo uma casa assim mesmo (lit. casa de
estar assim mesmo)
misâ mipi-ré wêhé-' ka ma ' a-pi tohá-ti-a-pi voltei pelo caminho onde
vocês tinham matado o quati
oaâ kãri-átihi wi'i-pi nii-á-mo (ela) está na casa onde eles dormirão
O plural é -sehé, -'ke ou -~íteh e:
bu 'e-sehé wi'seri casas de estudo ba'a-sché paa-ri pratos de comer
buti-sché wi'seri casas brancas soo-sehé nimi-ri dias de descanso
As nominalizações em -ri são muito usadas com tero, kura enquanto
be' ro depois de e diporo antes de:
María ba 'a-rí tero,... enquanto Maria come/comia, (eu eswdolesrudava)
María ctâ-'ka be'ro,... depois de Maria che8G1; (iremos)
María a'ti-átihi diporo,... antes que Maria venha, (iremos)
María a'ti-átoho diporo,... idem
b) As nominalizações em -ro foram estudadas nas lições 19, 20, 21, 36, 52,
53, 54, 55 e 66. As nominalizações cm -sehé servem de plural inanimado: plural da<;
nominalizações cm -rí (cf. acima) e das nominalizações em -ró [55]. Servem também para fonnar nomes abstratos ou para a concordância dos nomes não-conLáveis:
ape-sehé brinquedos; brincadeira
ãyu-sehé coisas boas, bonitas; bondade, beleza
akó ãyu-sehé água boa
ba 'a-sehé ãyu-sché comida boa
ohô ãyu-sehé bananas boas
Com o verbalizador 4i, cf. lição 47.
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c) Exemplos com os sufixos de forma:
yfi. ape-ákaha-re mií-ti-a! traga uma (bola) para eu brincar (lir. um
roliço do meu fu111ro brincar)!
koô doké-o'-kaha sera-gá-r e ãyuró yê'ê-ya! segure bem o abacaxi
que ela esrá arirando!

8. As construções analíticas com sufixos implicativos ou
nominalizadores.
Os sufixos implicativos e nominalizadores entram em várias construções com um verbo principal e um verbo auxiliar. Cada um destes dois verbos
guarda a sua unidade tonal (o seu tom próprio). Chamaremos essas construções
de construções a na líticas.
• Os sufixos implicativos expressam o propósito ou a fi nal idade numa
construção com o verbo auxiliar nii ser. O verbo principal nominaliza-se e ntão
com uma forma futura [21 ]. Podemos esquematizar a construção de propósito
da maneira seguinte:
1

VE RBO-nom.futuro

NIÍ-impl

1

Por exemplo:
pekâwi yc'c-á-pi kii ycsê wêhe-ákihi nii-kã peguei a espingarda
para que ele mare o porco (/ir. ele sendo que matará o porco)
u 'a-árãha nii-gi ' mi'i-re ko'te-á-pi (eu) te esperei para tomannos banho
diki-rc yaa-á koho nii-go' k opê-re se'ê-'ko nii-wõ tinha cavado 11111
buraco para enterrar a maniva
• Outras construções de próposito obtêm-se com o mesmo verbo auxiliar nü di-:.e1; pensar, o verbo principal levando o sufixo -áto imperativo/]"
pessoa ou -ri advertência [41,46]:
VERBO-áto NII-impl.ms

VERBO-ri Nll-impl.ms
Por exemplo:
pckâwi yê'c-á-pi kii-re yesê wehe-áto nü-gi' peguei a espingarda para
ele matar o porco
wekó wii-sché ta'a-á-pi du'ti-tí-kã'-ato nii-gi' cortei as asas do papagaio para que não fuja
mari-rc ti'o-rí nii-rã' si'í üru-sãá-mi aquele cochichaparanós nãoouvinnos
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k oô ba'a-sché-re ba 'â pe'o-ri ail-go' mari-re eka-ti-á-mo ela nlio nos
deu de co111er para não co111ermos roda a comida dela
• Com um verbo de movimento e os sufixos -gi msglan, -gofsglan, -rã
pl/011 ou -ro inanimado no verbo principal, obtemos também uma construção
analítica que expressa um movimento efetuado na finalidade ou no propósito
de fazer algo (11, 14). Os verbos de movimento mais usados são: wa'â ir, a'ti
vir, ctâ chegar (centrípeto) e ehâ chegar (centríji1go) . Por exemplo:
ba'â-gi wa'â-mi (ele) vai (para) comer
ba 'â-gi a 'ti-mi (ele) vem comer
ba 'â-go etâ-mo (ela) chega para comer
ba 'â-gi eha-á-pi fi1i comer (homem falando) ( lit. cheguei (lá) para comer)
da ' ra-gó cha-á-pi fui trabalhar (mulher falando)
ba 'â-gi a 'ti-á! venha comer!
ba 'â-rã a 'ti-á! 1·enham comer!
da' ra-rã wa 'â-ya! vão trabalhar!
yuki-si châ-ro wa'â-' a canoa vai chegar (lá)
n o'ó eha-á-ti? - u 'a-gó eha-á-pi aondefoi? -fui romarbanho (11111lherfalando)
ba 'â-rã toh:'l-a'-' voltamos para comer
õ'rc-rã wih:\-a'-wã saíram para urinar (passado remoro)
Note o sentido especial de ehâ nesta consrrução: indica a ação realizada
a uma cena distância.
• Com o verbo auxiliar wcéfa::er( eguido pelo sufixo modal e temporal adequado) e com o sufixo implicativo/câmbio de sujeito -kii , forma-se a
construção causat iva [35]. Podemos traduzir esta construção por: "fazer (fazer algo)". O esquema é o seguinte:
J

VERBO-kã WEÉ-modalidade/tempo

J

Por exemplo:
yi't wi'magó-re ba'a-kã wcé-' eu faço a menina comer
koô-rc e'katí-kã wcc-á-mi (ele) a alegrou (/ir. fê-la feli:: pela notícia
que tro11xe,. .. )
naâ-r e a'ti-kfi wec-yá! faça-os vir.', façam-nos vir!
naâ-rc i 'ya-kt. wec-mí (ele) lhes fa:: ver
yi't-re wã'ka-kã wcc-tí-kã'-ya! não me acorde(m) (lit. não mefaça(111)
acordar)!
• Com o verbo auxiliarwcé/azer, agir e um sufixo irnplica1ivo/111cs1110
sujeito no verbo principal, obtemo a construção progressiva (7, 14 I. Esta cons-
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trução insiste no desenvol vimento interno da situação verbal, corno a construção progressiva do português ("estar comendo", "estar fazendo" ,...).
Obtemos o esquema seguinte:
1

VERBO-impl.ms WEÉ-modalidade/tempo 1

Compare:
apê-mi (ele) brinca
apê-gi' wec-mí (ele) está brincando
Outros exemplos:
yi'i apê-gi' weé-' eu estou brincando (homem)
yi'i apê-go' weé-' eu estou brincando (mulher)
isâ apê-rã' weé' nós estamos brincando
apê-rã' wee-má (eles/elas) estão brincando
m utúru da 'rá-ro' wcé-' o motor está funcionando
apê-gi' wce-wi (ele) esteve/estava brincando
apê-gi wa'â-gi' wcc-mí (ele) está indo brincar
Note, no último exemplo, o emprego da construção progressiva com a
construção com verbo de movimento.
Com verbos de estado, expressa o desenvolvimento do processo para
chegar ao estado. Compare:
ohô buti-' a banana está madura
ohô buti-ro' weé-' a banana está amadurecendo
akó así-' a água está quente
akó así-ro' wcé' a água está esquentando

+ Com o verbo auxiliar akôro perceber-se, obremos a construção sentida. Esta construção tem o mesmo sentido que a modalidade sentida: usa-se com
situações ouvidas, cheiradas ou provadas (36). Obtemos o esquema seguinte:
1

VERBO-impl.ms AKÔRO-modalidade/tempo j

Por exemplo:
dasê uú-gi' akôro-mi ouve-se o tucano cantar
mari diakihi buu a'ti-gi' akôro-mi ouve-se a cutia vir em nossa direção
ba'a-sebé i'mttihi-o'-ro' akôro-' seme-se o bom cheiro da comida propagar-se
wiipihí- wa'â-ro' weé-ro' akôro-a-pi ouvia-se o avião estando indo
Note, no último exemplo, o emprego simultâneo da construção progressiva e da construção sentidçi.
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• Se o verbo auxiliar nii ser leva um sufixo modaj reportati voe que um
sufixo nominalizador na sua forma futura segue o verbo princ ipal, obtemos a
construção reportativa futura [64].
O esquema é o segu inte:

j VERBO-nom.fut Nli-mod.reportativa
Esta construção convém para reportar situações que serão realizadas no
futuro ou o foram posteriormente. Por exemplo:
yamiákã bu'c-ákihi nii-á-pa'ro di::.em que vou estudar amanhã
a 'tí wi'i-koho wa'íi mc'ra weri-ákoho nii-po' (há tempo que) dizem
que a moradora desra casa ia/vai morrer de coqueluche
• Se o verbo auxiliar nii ser leva um sufixo modal visto e que um sufixo nominalizador na suas formas perfectivas segue o verbo principru, obtemos
a construção dedutiva [22):
1

VERBO-nom.perf NIÍ-mod.vista

Esta construção convém para situações que ocorreram no passado e que
são deduzidas por prova. Se a prova está em frente dos olhos no momento do
enunciado, é sinônima da construção obtida com a modalidade dedutiva (cf.
2.1.); no entanto, se o enunciado for contado depois para os outros, sem ter
mais a prova em frente dos o lhos, prefere-se esta construção (analítica) dedutiva. Por exemplo:
yai yami wcsc-pí sihâ-'ki nii-á-mi uma onça a11dou à 11oite 11a roça
(prova: os seus rastos)
yaa wesé ma 'a wi'ô-'karã nü-á-ma obstruíram o caminho da minha
roça (prova: os paus 110 caminho)
yce-ré wi'i-pf. akobohó-' ki nii-á-pi esqueci as minhas coisas em casa
(prova: não estão comigo)
• Com o verbo auxiliar iá querer ou nii ser, podemos formar também a
construção de obrigação [36,54,72]. O verbo principal leva o sufixo
nominali zador de lugar -ró:
VERBO-ró JÁ-mod.vista ou sentida
VERBO-ró NIÍ-mocl.vista ou sentida
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Essas duas construções são sinônimas.
Com o sufixo modal visto-', a construção expressa um dever, uma obrigação cultural ou moral. Por exemplo:
ãyuró yi'ri si 'ri-gi', bu'c-r ó iá-' querendo passar bem, tem que estudar
mi'i-re soo-ró iá-' você tem que descansar
kãrêke' uu-kã, u ' a-ró iá-' devemos tomar banho ao cantar do galo
Com o sufixo modal visto -wi, a construção expressa urna necessidade
ligada geralmente a um impedimento físico e atestada desde já há tempo ("em
conseqüência"):
•
tohô weé-ro', naâ-re tohá-a'-ro ia-wi por isso, eles têm que voltar
ma'â deko ehâ-gi', ba'a-r ó ia-wi chegando no meio do caminho, tem
que comer
Com os sufixos modais de sentido -sa-', expressa uma necessidade simplesmente especulativa ("eu acho que se deve ... "):
mi'i-re u 'a-ró iá-sa-' acho que você tem que tomar banho
Além destas construções de obrigação, o sufixo verbal -si leva também
um sentido de dever e de obrigação [26). Como exemplos:
ihá boâ-gi', ba 'â-~ tendo fome, tem que comer
da'ra-kã da'ra-si no trabalho, tem que trabalhar
ãyuró bu 'ê-~ tem que estudar bem
yã'âro wee-ti-~ não tem que fa-;.er mal

9. Os demonstrativos e outras palavras.
• Os pronomes pessoais são:
yi'f. eu
mi'J, tu, você
ki+ ele (3° pessoa masculino) koô ela (3(1 pessoa femini110)
isâ nós (exclusivo)
mari nós (inclusivo)

misâ vocês

naâ eles, elas

As fonnas da l 3 pessoa do plural i sâ e mari permitem a distinção entre a
exclusão e a inclusão do(s) ouvinte(s):
tsa nós (mas 11ão você)
mari 11ós (você também)
Cuidado! Todas essas formas fazem referência a seres animados. Senão,
utilize a anáfora tií- !
Os pronomes pessoais aparecem freqüentemente com numerais:
misâ piiá-rã vocês dois
mari i' tiá-rã nós três (i11c/usivo)
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Um nome pode seguir o pronome quando se sente a necessidade de clarificar o discurso:
naâ imi-á aqueles homens
kit uhuri aquele jabuti
• O leitor achará os dois demonstrativos a'ti- este (perto do falante) e siiaque/e (longe do falanre), com todas as suas formas, na lição 27 . Outros exemplos:
a'ti atá-ro estefomo
a 'te atá estes fornos
a'té akó esta água • sisé akó aquela água
si'í yai-re wêhe-á-pi matei aquela onça
A forma sõ'ó combina-se com o verbo nii estar para formar a anáfora a
distância sõ'ó nii-'ka- (56].
• A a náfora tií- foi estudada na lição 28. Refere-se ao já citado, ao já
mencionado na oração anterior. A anáfora sempre remete ao que acabou de
dizer o falante ou o ouvinte.
O possessivo yaá-, os interrogativos e os numerais foram estudados
nas lições 29, 30, 31 e 32 (cf. também as lições 42, 48, 51 e 72 para os indefinidos, os multiplicativos, os distributivos e outros quantificadores). Para o uso da
palavra apé- outro, cf. lições 31 e 44.
• Os verbalizadores -ti ter, moo não ter e yee, da'rc dar permitem a
formação de numerosos verbos compostos [47]. Por exemplo:
wi'í casa
wi'Hi ter casa
wi'i-ti-mi (ele) tem casa
kami feridas kami-ti terferidns, estar ferido kami-ti-a-mo (ela)esravaferida
kami ~ ferir (lit. dar feridas)
nimó esposa nimô-ti ter esposa
marapf esposo marâpi-ti ter esposo
põ'rá filhos põ'ra-ti ter filhos, parir
põ'ra yeé, põ'rá da're engravidQJ; copular
wamé nome
wamê ~dar um nome, batizar
wapá valor
wapa-ti valer, custar ( lit. ter valor)
wapa moó dever (lit. não ter o valor)
wapa yeé pagar (lit. dar o valor)
• Os verbalizadores piha e hlhi estar cheio de, ter muito foram estudados na lição 46. Permitem também formar verbos compostos. Por exemplo :
i'â piolhos
i'â piha, i'â bihi estar cheio de piolhos
i'â .piha-mi (ele) está cheio de piolhos
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akó água
ako biht estar molhado
wapá valor
wapa biht ser caro
Com o nominalizador -sché, estes verbalizadores expressam um costume:
yah á roubar yaha-sché piha costumar roubar
yaha-sch é piha-gi nii-mi (ele) costuma roubar
doé ter ciúme doe-sehé bibi ser ciumento
doc-sehé bihi:-go nii-mo (ela) é ciumenta
• O sufixo nominal .-kãha- oriundo de, morador de, parte de foi estudado na lição 35. Alguns exemplos:
a 'tí wi'i-kihi morador desta casa
sii wi'i-kõho moradora daquela casa
sisé wi'seri-kãharã moradores daquelas casas
Manáus-kãharã habitantes de Manaus
a 'tó bu 'i-kãharã moradores de rio acima
a 'to-kõhó mulher daqui
yami-kihi ser da noite
Diâ-Posa-kãha maka povoado do rio Uaupés
wi' í pu'a-kãha pee buraco do canto da casa
petâ-kãhase taâ capim do porto
no'o-kãháwi? canoa, avião, etc., de que proveniência?
\

10. As regras tonais.
AS TRÊS MELODIAS TONAIS
Os verbos e os nomes independentes têm uma melodia tonal alta (notada
por um acento circunflexo na 2• vogal) ou ascendente (notada por um acento
agudo). Por exemplo:
wêê espallwr werê avisar üyfi abacate petâ porra tu' kfi fruta sp.
weé ventar weré estripar üyú jeju petá tocandira tu'kú anguloso
A melodia ascendente realiza-se com a l3 vogal em tom baixo e a 2• em
tom ascendente. A melodia alta realiza-se geralmente com a l ªe a 2ª vogal em
tom alto; no entanto, a 1ªvogal está em tom baixo quando esta for laringalizada
ou surda (seguida por uma consoante surda), como, por exemplo, em petâ porto e tu 'kú fruta sp.
Os verbos e os nomes dependentes, assim como os sufixos verbais e
nominais, não têm tom próprio. Por exemplo:
ni'ka v.dep. começar a (fa-;.er algo) sI 'ri v.dep. querer (fa-;.er algo)
wêe n.dep. de galhos flexíveis
puti n.dep. rolo de
-ti suf.verb. 11egati1io; interrogativo -rc suf.nom. referencial
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Lembramos que os verbos e nomes (dependentes ou não) têm duas vogais enquanto escrevemos a maioria dos sufixos com uma vogal.

A REGRA DE DESLOCAMENTO TONAL
Já vimos que os sufixos e as palavras dependente não têm tom próprio. No
entanto, podem capturar o tom da raiz que os precede. Temos as regras seguintes:
- os sufixos e as palavras dependentes não laringalizados capturam
automaticamente o tom óas raízes ascendentes; nunca capturam o tom
das raízes altas. Caso h ouver mais de um sufixo ou mais de uma palavra
dependente, é sempre o primeiro que efetua a captura.
- este d eslocam ento tonal nunca se realiza quando o sufixo ou a palavra dependente fo r laringalizado: a laringalização bloqueia e impede o
deslocamento tonal.
Exemplos com os sufixos verbais -m i 3" msg.pres. visto e -ti negativo:
apó consertar apo-mí (ele) conserta apo-tí-mi (ele) não conserta
baá nadar
baa-mí (ele) nada
baa-tí-mi (ele) 1ulo nada
Exemplos com os sufixos nominais -re referencial e -pi focali:.ador:
wesé roça
·w esc-ré à roça wese-pí-re na roça
a'tó aqui
a'to-ré aqui
a'to-pf até aqui
Exemplos com os nomes dependentes puti rolo de, barrigudo e kaa linha
de, os verbos dependentes masi .wber (fa:.er algo) e y uu esperar (fa<.endo algo):
mast homem
masi putí homem barrigudo
a 'té estas coisas
a 'te kaá- ri estas linhas
baá nadar baa masí saber nadar baa masí-mi (ele) sabe nadar
si 'rí beber si 'ri y uú beber !ZO espera si 'ri yuú-ya! beba na espera!
Note que, com uma palavm dependente, a captura clctua-se sempre na2ª vogal.
Com raízes altas, não há captura:
apê brincar
a pê-mi (ele) brinca
a pê-ti-mi (ele) não brinca
yesê porco
yesê-re ao porco
ycsê-pi
no porco
muhi carancí
multi puti rolo de carancí
opâ ser
opâ kaa linha de seres
apê brincar
apê masi saber brincar apê yuu brincar na espera
Com sufixos e palavras dependentes laringalizadas, nunca há captura. Exemplos com o sufixo -kã' assertivo e o verbo dependente ni'ka começara (ja-:.eralgo):
apó conserwr
apó-kã'-mi!
(ele) conserta!
apó ni'ka-mi
(ele) começa a consertar
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AS IRREGULARIDADES

Os sufixos que começam por -a
Os sufixos seguintes começam por -a :
pl11rallnome animado
-á
-ákã
dimintttÍl'O
-ápassado recente (com modalidade epistêmica)
-ápa
imperativo de prevenção
-áto
imperatfrb da 3ª pessoa
-ákihi nominak.ador animado msg
-ákoho,...110111i110/iz.ador animado fsg (e owras fonnas 110111i11ali~adas 110 fwuro)
Com estes sufixos, o conjunto R AIZ-a forma uma nova unidade tonal de
melodia ascendente, qualquer seja a melodia da raiz (alta ou ascendente):
apê brincar
apc-á-mi (ele) brincou
apc-á-kihi o que brincará
ape-á-kaha ser roliço de futura brincadeira (bola, ... }
apc-á-pa! cuide em brincar!
apó consertar
apo-á-mi (ele) consertará
apo-á-koho a que consertará
apo-á-to! que (ele, ela) conserte!
akê macaco
akc-á macacos
ake-ákã macaquinho
wckó papagaio wcko-á papagaios weko-ákã papagainho
Caso a raiz for separada de -a por outro sufixo:
- se a raiz for alta, o tom fica na raiz.
- se a raiz for ascendente, a regra de deslocamento efetua-se normalmente. Neste caso, -a integra-se à estrutura do outro sufixo e forma uma unidade
tonal com ele.
Por exemplo:
apê brincar
apê-ti-a-mi não brincou
apó consertar
apo-ti-á-mi não consertou
No caso dc-á pl11ral/110111e animado, o comportamento tonal do complexo
depende da raiz quando esta for alta (cf.4.1.). No caso do ingressivo wa'a , cf.3.
Os sufixos fortes
Os su fixos nom inalizadores nas suas formas simultâneas (cf.7.) capturam o tom de qualquer raiz verbal (alta ou ascendente) quando adjacentes a esta
raiz. Esses sufixos serão cbamados de "sufixos fortes". Por exemplo:
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apê brincar

ape-gi o que brinca
ape-gó a que brinca
ape-sehé brinquedos
apó consertar
apo-rã os que consertam apo-ró lugar de conserto
apo-kahá ser roliço de conserto
Os outros sufixos fortes são -kã implicativo/sujeitos diferentes e -robó
aumentativo . Por exempl o:
apê brincar
ape-kã brincando
a pó consertar
apo-kli conserwndo
aâ gavilio
aa-rohó gavião grande
wckó papagaio w cko-rohó papagaio grande
Caso os sufixos fortes não forem adjacentes à raiz, separados dela por
outro sufixo, os sufixos fortes tornam-se regulares:
apê brincar apê-ti-go c1 que não brinca apê-ti-kã não brincando
apó consertar apo-tí-go a que niio consena apo-tí-kã niioconsenando
Os sufixos transparentes
Alguns sufixos nunca levam em si nenhum tom próprio e não podem
capturar o tom das raízes: são os sufixos transparentes. São:
-samodalidade sentida (no presente)
-so(-m e) fwuro negativo
-pamodalidade deduti1'<1 (no passado remoro/interrogativo)
-papl11ral/s11fixos de forma
Com raíze~ altas, não há captura. No entanto, com as raízes ascendentes,
a regra de deslocamenro tonal efetua-se de modo irregular: o sufixo transparente deixa passar o tom da raiz ascendente em cima dele sem o capturar. É o
sufixo seguinte que o captura. Por exemplo:
apê brincar apê-sa-mi ouço-o brincar apê-pa-ri? (dedu::.iu que ele) brincou?
apó co11se11ar apo-sa-mí ouço-oconse11ar apo-pa-rí? (deduziu que) consertou?
apo-so-mé não conserrarei
Caso houver um sufixo intermediário entre a raiz e o sufixo transparente,
é ele que obedece à regra gcraJ de deslocamento tonal:
apê-ti-sa-mi
não o ouço brincar
apo-ti-sa-mi
não o ouço consertar
Com -pa- plural/sufixos de forma, todas as raízes são automaticamente
transformadas em raízes ascendentes:
üy fi vegetal abacate
üy fi-ga abacate fiyu-pa-gá abacates
+rc vegewl pupunha
irê-ga pupunha irc-pa-gá pupunhas
kií mandioca
kii-gá tubérculo de mandioca
kii-pa-gá tubérculos de mandioca
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O sufixo -sa- modalidade sentida tem uma irregu laridade suplementar
na sua forma «outras pessoas» (ou seja, na sua fo rma -sa-'): e le torna
automaticamente as raízes ele melodia alta em raízes de melodia ascendente. As
raízes de melodia ascendente não mudam e guardam o seu tom. Por exemplo:
apê brincar
apé-sa-' brinco
werê avisar
weré-sa-' aviso
apó consertar
apó-sa-' conserto

Outras irregulariáades
• O verbo negativo we'e não tem o mesmo tipo de irregularidade
tonal que acabamos de mencionar com -sa modalidade sentida: transforma as
raízes altas em ascendentes. As raízes ascendentes não mudam. Por exemplo:
apê brincar
apé we'e-' não brinco
werê avisar
weré we'e-' não aviso
apó we'e-' não conserto
apó consertar
• Os verbos dependentes toha já (fazer algo) e küu siha (fazer algo)
para cá e para lá bloqueiam o deslocamento tonal. Por exemplo:
ba'â comer
ba'â toha-a-mi já comeu
ba'â küu siha-mi come para cá e para lá
si 'rí beber
si'rí toha-a-mi já bebeu
si'rí küu siha-mi bebe para cá e para lá
Da mesma maneira, o nome dependente maa contraste bloqueia o
deslocamento tonal:
teé
aquilo
teé maa .daquilo
wekó papagaio wekó maa para o papagaio

+ Com o sufixo nominal -ta especificador, os nomes dependentes
ke'ra também e maa contraste, a melodia alta dos pronomes pessoais
transforma-se em melodia ascendente:
koô ela
koó-ta ela mesmo koó kê'ra ela também
koó maa para ela
mar! nós (inclusivo) marí-ta nós mesmo marí ke'ra nós também
marí maa para nós
yfi. eu
yi'í-ta eu mesmo yi'í kê'ra eu também
yi'í maa para mim
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