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PREFACIO
Ao lan~ar esta cole~ao, composta de dezessete trabalhos
lingüísticos,* o Instituto Lingüístico de Verao abre ao
público urna nova perspectiva de estudo científico sobre
doze línguas indígenas brasileiras. Podemos afirmar que a
relevancia desta série de estudos vai além da contribui~ao,
no tocante ao conhecimento específico sobre estas línguas.
Muitos dos estudos aqui apresentados esclarecen pontos de
interesse geral no campo da Lingüística.
O fenomeno da topicaliza~ao estrutural foi analisado
por Lowe, Burgess e Stute, que comprovaram a sua ocorrencia
freqüente no campo l i ngU í st i co, sen do, no ent anta, um
assunto, até agora, muito pouco analisado. Os referidos
autores apresentam dados empíricos coletados em línguas
cujas padroes de encena~ao diferem daqueles encontrados nas
línguas indo-européias.
O padrao de sobreposi~ao, até agora considerado
inédito, fói constatado por Mary Ann Odmark.
Urna nova perspectiva de análise do complicado sistema
de afixos enfatiza que lhes é inerente a simplicidade, e
nao urna aparente complexidade, segundo abordagem de Steve
Sheldon e Joan Richards.
Fizeram-se representar, nesta cole~ao, as línguas dos
troncos tupi, aruak e macro-je, senda a maioria delas
falada no Território Federal de Rondonia e no Estado do
Amazonas.
O patrocinio para a realiza~ao do Seminário do qual
resultou a presente cole~ao foi iniciativa do Instituto
Instituto
Coube ao referido
Lingüístico de Verao.
1

providenciar, em sua sede em Porto Velho, a hospedagem para
os lingüistas e seus informantes, o uso da biblioteca e o
espa~o disponível para o trabalho.
Quera deixar aquí os meus agradecimentos aqueles que,
de urna forma ou de outra, cooperaram para a realiza~ao
deste Seminário: a Arlo Heinrichs e James
Wheatley,
diretores do Instituto, pelo empenho na realiza~ao deste; a
Arne Abrahamson, David Judd, !van Lowe e Jan Crowell, pelas
atua~oes como administradores durante o referido Seminário;
a Missao Novas Tribos, pelo estímulo e encorajamento na
p articipa~ao de alguns de seus membros; a Funda~ao Nacional
,.
do Indio, por permitir que os informantes se ausentassem de
suas
áreas tribais, a fim de darem suas preciosas
col abora~oes.
Porto Velho, 15 de dezembro de 1976
Joseph E. Grimes

*A presente cole~ao de estudos foi dividida em duas
partes. A primeira, apresentada neste volume, aborda o
discurso e o período.
O volume 2 encerraos seguintes trabalhos: Avalia~ao
Dentro das
Cita~oes
na Língua Jamarnadí; As Ora~oes
Karitiana; Constituintes Oracionais em Cinta-Larga; As
Ora~oes Suruí; Interrogativos Paumarí; A Prosódia Silábica
Suruí; Os Sufixos Verbais Múra-Piraha; Os Afixos Pessoais
em Dení; A Estrutura Verbal Waurá.
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SUMÁRIOS DOS ARTIGOS

Foco e Tópico em Xavánte

EUNICE BURGESS
A estrutura informativa da lingua xavánte distingue a
informa~ao
nova da informa~ao dada e a informa~ao primária
da secundária. A informa~ao
primária nova acorre,
normalmente, antes do predicado numa ora~ao. A i nforma~ao
secundária nova é a informa~ao dada,
freqUentemente,
ocorrem dentro do predicado. A distribui~ao de informa~ao
dentro de um periodo multi-oracional, e até certo ponto num
parágrafo, é paralela a de urna ora~ao independente simples.
A estrutura tópica é estabelecida principalmente por
critérios referenciais. Um tópico é usualmente parte da
i nforma~ao j Á dad a numa ora~ao, mas pode ser parte da
informa~ao " nova na ora~ao inicial de um discurso ou
parágrafo.
Os
tópicos
marcados
sao
indicados
gramaticalmente, o que nao acontece com os nao-marcados.

Topicalization in Nambikuára

!VAN LOWE
Fronting and left dislocation, the two most common
topicalization processes in Nambikuára, not only topicalize
an element in a clause but al so begin topic spans which are
3

entire sequences of clauses with the same overall topic. A
topic span begun by left dislocation can embed within it a
topic span begun by fronting, but not vice versa. Topic
spans typically end with a conjunction which announces the
beginning of the next topic span, but an embedded topic
span can also end with the return of the embedding topic. A
different set of conjunctions precedes topic spans begun by
fronting, distinguishing them from those begun by left
dislocation.
Pseudofronting gives a fronted element which is the
topic of a whole clause span but not a constituent of the
first clause, even though the surface result looks like
that of fronting. Topics are typically given infonnation;
and besides the usual devices of mention used in previous
context to make sure that an element is given, additional
devices available in Nambiquara are collective verification
and part-to-whole relationships with previously mentioned
items.

A Ordesn, a Coerencia e a Encenacao
nas Oracoes em Gaviao

HORST STUTE
Missao Novas Tribos do Brasil
A primeira vista, a ordem dos constituintes nas

ora~oes

da língua gaviao parece ser bastante livre. No entanto, o
presente trabalho mostra que toda varia~ao sintática,
inclusive o fen0meno anteposi~ao, é explicada através das
4
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estruturas profundas. Estas estruturas determinam a
estrutura superficial das ora~oes, mediante as seguintes
regras: (a) urna regra de distribui~ao de informa~ao é
empregada para realizar a coerencia entre os elementos de
informa~ao e (b) a outra é urna regra de topicaliza~ao que
estabelece um elemento da ora~ao, ao qual se refere o resto
da informa~ao naquela ora~ao. A ordem de aplica~ao destas
duas regras é mutável, e isto explica a ocorrencia do
mecanismo da anteposi~ao. Sugere-se a seguinte conclusao:
na ora~ao, o tópico da estrutura profunda é sempre o
sujeito da estrutura superficial.

A Sobreposi~ao e
Outras Técnicas de Repeti~ao em Pat11ar1

MARY ANN ODMARK
Na

língua paumarí, há um padrao de sobreposicao
(repeti~ao
parcial) nao-temporal, segundo o qual os fatos
se desenrolam ao longo de um fio temático que corresponde
apenas parcialmente ao fio cronológico dos fatos. Tal
padrao difere da sobreposi~ao temporal, já constatada em
algumas línguas.
Urna série cíclica consiste em ciclos que repetem o
mesmo tipo de acao, tal como faz o ciclo anterior. Mas, em
vez de cada repeti~ao narrar o mesmo fato, cada urna delas
se apresenta num ponto mais avan~ado na linha dos fatos, e
apresenta t.Jlla série de acoes diferente.

5

A

tripla nao somente estabelece a
condi~ao-chave
para um fato de maior importancia, como
também introduz informa~ao nova em forma espacial ou
temporal, e real~a os grupos de e1ementos narrativos.
Os fatos estreitamente ligados entre si sao aqueles que
o falante deseja apresentar como um único fato. Da liga~ao
interna da seqüencia de fatos, estabelecida pela repeti~ao,
resulta a coerencia dentro do parágrafo.
repeti~ao

Repeti~ao

no Discurso Jamamadí

BARBARA CAMPBELL
No discurso narrativo j amamad í, de 25% a 35% das
nas formas: exata, reduzida,
ora~oes
sao repetidas
expandida e parafraseada.
A distin~ao existente entre as ora~oes medíais
repetidas e as ora~oes finais, que também se repetem, é o
critério-chave para a
determina~ao
das
fun~oes
desempenhad as pela repeti~ao. Sao tres estas fun~oes: (1)
as ora~oes mediais que repetem outras ora~oes medíais
chamam a aten~ao para o processo ou o desenrolar de urna
a~ao, provocando urna mudan~a de lugar ou de estado, (2)
as
ora~oes
finais ou aquelas medíais que repetem outras
ora~oes finais estabelecem,
reestabelecem e concluem um
tópico e (3) as informa~oes contidas nas ora~oes repetidas
sao hierarquizadas ~do conteúdo mais importante para o
menos importante ~ segundo as várias combina~oes das

6

ora~oes

finais

e mediais;

resultadas

da

repeti~ao

de

ora~oes.

Sentence Initial Elements
in Brazilian Guaraní

ROBERT A. DOOLEY
In Guaraní narrative, the sentence constituents that
can occur initially and precede the independent clause are
of two
types: referential connectives and dependent
clauses. Referential connectives, like English after that,
make
pronominal reference to sorne preceding passage.
Sentence initial dependent clauses are predominantly those
that restate the preceding clause.
These sentence initial elements serve two text forming
functions: primarily, to increment the basic content
framework ~by adding new material to it with specific,
relational ties; and secondarily, to indicate the onset of
hierarchical groupings of sentences. Ties within the basic
content framework, either temporal or causal, are i'ndicated
by elements present 1n both referential connectives and
dependent clauses.
The hierarchical groupings within a narrative are
paragraphs and episodes. The morpheme rami appearing in
referential connectives can indicate hierarchical onsets.
But also, temporal ties tend to be indicated paragraph
initially and causal ties paragraph medially. This pattern
a general
principle of text
apparently reflects
7

construction in Guaraní: the relationships presented
between successive hierarchical units of a narrative are
predominantly temporal, while the relationships presented
between successive sentences within a paragraph are
predominantly causal, with temporal sequence implicit.
~

Conjun~oes

Karitiana de Nfvel Superior

RACHEL M. LANDIN
Neste estudo, sao tratadas as conjun~oes que ligain
períodos, ou unidades maiores do que o período, na língua
karitiana. As conjun~oes, aqui descritas, pertencem a tres
categorías semanticas: as aditivas, as temporais e as
causais. Apresenta-se também o uso limitado de urna
conjun~ao em narrativas folclóricas.

Participantes das Lendas e Mitos Nanabikuára

MARGARET LOWE
O narrador nambikuára introduz as personagens das suas
narrativas de maneira tal que distingue tres tipos de
personagens: a personagem principal, outras personagens
importantes, e as de papel inferior.
As personagens principais sao introduzidas no título de
um
mito.
As outras
personagens importantes sao
introduzidas: (1) por um tópico em forma de sintagma
8

nominal anteposto ou (2) por urna descri~ao de sua entrada
em cena. As personagens secundárias sao introduzidas por um
simples verbo de movimento ou por l.Mll termo de parentesco.
Qualquer personagem pode ser retirada da narrativa pela
mudan~a total
da cena, ou por um verbo de movimento que a
tira de cena.
Os referentes corretos sao estabelecidos e conservados
na narrativa, se eles falam ou agem, através do uso
criterioso de conjun~oes e seqüencias de
que
satisfazem a expectativa cultural.

I
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Foco e Tópico em Xavánte

EUNICE BURGESS

Este

estudo descreve a estrutura informativa das
ora~oes, dos períodos e dos parágrafos xavántel dentro do
contexto discursivo. Oescreve também a estrutura tópica no
tocante a sua diferen~a em rela~ao a estrutura informativa.
A estrutura superficial é descrita segundo a influencia que
exerce ou que recebe das estruturas informativa e tópica.
A estrutura informativa distingue a informa~ao nova da
informa~ao já dada e a informa~ao primária da secundária. A
posi~ao nao-marcada, ocupada pela informa~ao nova dentro da
ora~ao, é a posi~ao inicial. Esta designa~ao distingue
a
presente análise sobre estrutura tópica daquela proposta
por Gundel (1974), na qual ela define o tópico como o ponto
de partida da ora~ao e, assim, considera o tópico como
informa~ao dada e anafórica,
a qual se acresc enta a
informa~ao nova através do comentário.
A estrutura tópica abrange os mecani smos sintáticos da
anteposi~ao
(fronting),
do deslocamento
progressivo
(tagging), da constru~ao pseudo-el ivada ( pseudo-clefting);
além do emprego de urna pal avra interrogativa de tópico, da
flexao e o dos pronomes especiais.
A descri~ao das estruturas informativa e tópi ca gira
principalmente em torno de tres posi~oes relevantes para a
11

estrutura superficial: a anterior , a posterior e a
encaixada na part e nuclear de cada nivel, sendo que o
predicativo e a parte nuclear da ora~ao, a ora~ao pr i ncipal
e a parte nuc l ear do período e o carpo da narrativa é a
parte nuclear do parágrafo.
Muitas narrativas em Xavánte sao relatadas em forma de
diálogo imaginário que apresenta algumas característ i cas
nao encontradas em monólogos. Ambos esti l os estao inc l uidos
na descri~ao dos diversos tipos de estrutura.
,;

,;

l.

ESTRUTURA SUPERFICIAL.
Oracao.

A distribui~ao de i n fo rma~ao e os t r a~os de
topicaliza~ao
sao limitados por certas restricoes na
estr utura superficial da ora~ao.
O sujeito gramat i cal é sempre o agente semant ico nas
oracoes ativas, e o paciente nas oracoes estativas; i sto
quer dizer que nenhum outro constituinte pode ser
subj etivizado, po 1s na língua xavánte nao há mecanismo
passivi zador.
O sujeito pode ser expresso por um sintagma nominal. E
também expresso por proclíticos de pessoa- aspecto l ivres em
todas as formas das oracoes transitivas e nas formas ativas
dec l arativas das ora~oes intransitivas . Em outras formas
das oracoes intransitivas, o sujeito é expresso por
prefixos
pessoa i s no verbo.
Os
proc l íticos
de
pessoa-aspecto e os prefixos pessoa1s acorren se o sujeito
estiver, ou nao, expresso por um sintagma nominal.
1.1 .

,;

12

Nas ora~oes transitivas, o objeto pode ser expresso por
um sintagma nominal. Se nao~ é expresso por um prefixo
pessoal no verbo. Os sufixos verbais de pessoa e de número
concordam com o sujeito das ora~oes intransitivas, e com o
sujeito e o objeto das ora~oes transitivas.
Quando o sujeito e o objeto sao expressos por sintagmas
nominais, nao há distin~ao evidente entre o sujeito e o
objeto, quer seja através da afirma~ao, quer seja através
da sintaxe. Se lJ11 sintagma nominal se refere a um objeto
animado e o outro sint~gma a um objeto inanimado, o animado
costuma ser o sujeito e o inanimado o objeto. Se ambos sao
animados ou inanimados, só o contexto pode desfazer a
ambigüidade entre eles. A ordem relativa entre eles é
determinada pela estrutura informativa ou pela estrutura
tópica, e nao pela estrutura superficial.
O verbo, quase sempre, é o elemento final da ora~ao,
embora determinados itens de informa~ao nova ou dada possam
ocorrer após o verbo. Tais itens sao geralmente marcados
informativas separadas.
pela entona~ao como unidades
Raramente se encontra o verbo como constituinte inicial da
ora~ao, a menos que seja o único componente dela.
O conjunto predicativo constituí o núcleo da ora~ao.
Este constituinte da ora~ao inicia-se comos proclíticos de
pessoa-aspecto e termina em verbo. O verbo incluí os
prefixos pessoa1s e pode receber modificadores pospostos,
simultaneamente com os sufixos modais e com os de
pessoa-número. Nos seguintes exemplos, sublinha-se o núcleo
oracional .2 Dzemi-ha
te
dza
we
tso
awitsi.
(Jaime-especificador ele vai aqui eles-para o-trazer)
'Jaime o (aviao) trará aqu1 para eles.'; Topto wahi mate
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titsa. (Topto cobra ela a-mordeu ) ' Urna cobra mordeu
Topto.
i - to tse-di (del a- ol ho do1do-está) ' O ol ho dela
dói . ' ; da-tsipetse-u te dza atsamro. hu' u- u (gente- festa- a
elas vao voar on~a-a) ' El as irao de aviao até a festa , a
festa da on~a. 1
1

;

Período. Um período pode ser constituido de urna
o r a~ao
independente , ou de urna a tres o r a~oes subordi nadas
mais urna ora~ao pri nci pal. Urna ou duas ora~oes subord i nadas
podem preceder a ora~ao principal, e urna pode ocorrer
dentro ou depois da ora~ao
principal . O enclí t i co
subordinador costuma ocupar a posi~ao final na ora~ao. As
r el a~oes retóricas ex pressas por meio da subordi·nacao sao :
(a) seqUencia tempo r al, (b) co ndi~ao , (c) causa e (d )
complemento. Ex : as seg ui ntes : wi t s i -waptsi, te dza we apo
1.2.

tineb- dzahure (ele=chegar-quando el as vao de=vo l ta i r - dual )
,.
para ca .
' Quando ele cheg ar , el as vao voltar
'
i i - pe'edze-te- tsi,
t so ii-mori-da,
wa ta- ma tiña
(eu- tri ste- se- só el a=par a eu- ir-que eu el a- a dizer ) ' Eu
disse a el a que iria para el a só se eu estivesse triste .';
i-to date ta-ma ' wa'ri -da , te dza ti - warare , hodze- aho-wa
(dela- olho alguém ela-para operar-para el a vai ela- voar
dor- muita-porque ) ' El a vi ajará de av i ao para al guém oper ar
o olho dela porque dó i muito . '
1 •

2.

ESTRUTURA INFORMATIVA. O foco
info rmativo de urna
,
,
e aque 1a parte que e nova ou i nformativa . É
apresentado pelo falante ao ouvinte como nao extra ível do

14

contexto oral ou sit uacional, ou é apresentado como novo em
rel ª\:ªº a um determinado predicado.
Na língua xavánte, há dois tipos de informa~ao nova: a
primária e a secundária. A informa\:ªº primária é aquel a que
o falante considera essencial para o desenrolar da
narrativa. A informa~ao secundária é suprida pelo falante
como propósito de explana\:ªº ou background. Tal informa~ao
,.
ajuda o ouvinte a entender a narrativa, mas nao e parte
essencial da mesma.
Toda i nforma\:ao que nao sej a nova é chamad a dad a, i sto
é, é extraível do contexto oral ou situac ional. Embora nao
fa~a
parte do desenrolar da narrativa, esta informa~ao
proporciona um tipo de estrutura para a apresenta~ao da
narrativa.
2.1. Estrutura informativa na ora~ao.
A informa\:ªº
primária nova ocorre normalmente antes do predicado numa
ora~ao: aro te tsub-dza'ra (arroz eles limpar-plural) 'Eles
estao
limpando
arroz.';
tsetsta-na
ma
ama
aimatsitsi-dzahure (sexta-feira-na eles lá ficar-ambos)
'Ambos ficaram lá na sexta-feira.'; Batowi-ama te ñamra.
( Batovi-em ele morar) 'Ele mora em Batovi. ' A informa~ao
secundária nova acorre normalmente dentro do predicado:
dzahadu te wededzadadzori tsada 'maña (ainda eles caixao
el e= para fazer) 1 El es a inda estao fazendo urn caixao para
ele .•
Neste último exemplo, dá-se a informa~ao secundária
nova para explicar porque urna crian~a .morta ainda nao tinha
Na mesma narrativa, a informa~ao
sido enterrada.
secundária nova explica as circunstancias anteriores a
marte da crian~a: taha-dzo te marare ama i'wa'redze 'mapra
15

{ele-para ela de=madrugada lá seringa levar) 'De madrugada,
ela levou a seringa para dar-lhe urna inje~ao'. A informa~ao
secundária nova pode também ocorrer numa ora~ao relativa
que é encaixada em outro constituinte oracional: ii-hitebre
te ii-ma 1-ts5mri-na wa uptso (meu-innao ele mim-a
aqui lo-dar-com eu lavar) Eu me lavo com (o sabonete) que
meu irmao me deu.
a-tsihudu tsipedze tete ama 1-ori dza
we ori (seu-neto faca ele lá aquilo-levar futuro aqu1
trazer) 'Traga para cá a faca que seu neto levou para 1á
A informa~ao dada ocorre normalmente dentro do
predicado: te dza oto amemha apetse {eles futuro logo lá
dan~ar) 'Logo eles vao dan~ar
lá.'; te natsi da-'rata
{eles
repetidamente
eles-perto=de
ti-ñoto-dza'ra
eles-dormir-plural) 'Eles dormiram perto deles'.
Quando a maior parte ou toda a informa~ao é nova, como
na ora~ao inicial de um discurso ou parágrafo, pode haver
mais de um item de informa~ao nova, antes do predicado.
Neste caso,
a ordem relativa dos constituintes é
determinada pelo tópico da unidade de nivel ma1s alto,
sendo que este tópico precede urna outra i nforma~ao nova. No
exemplo que se segue, Roberto e Cuiaba-u precedem o
predicado porque ambos sao informa~ao nova e primária. A
ora~~o
que contém estes dois constituintes ocorre em
posi ~ao inicial no parágrafo, e Roberto vem antes de
Cuiaba-u por ser o tópico do parágrafo: Roberto Cuiaba-u ma
to mo (Roberto Cuiabá-a ele pontual J!:_) 'Roberto foi a
Cuiabá'. Semelhantemente, em Topto wahi mate titsa (Topto
cobra ela a=morder) 'Urna cobra mordeu Topto.', Topto é o
tópico do discurso.
1

1

;

1
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Quando toda a inforrna~ao de urna ora~ao é informa~ao
dada,
tal ora~ao costuma ser o resumo final de um
parágrafo. Por exempl o, o parágrafo que corne~a por:
Eunice-nori-ha -te -dza -oto Batowi-u
atsamr5. 'Eunice e urna
---outra estao indo de av1. -ao par a Batov i .
e que se
desenvolve mediante o acréscimo de informa~ao referente a
companheira, ao propósito, ao meio de condu~ao e ao tempo
de voo; termina em: te dza atsamr5-dzahure (elas futuro
voar-dual) ·~~bas vao de aviao.
senda que neste exernplo
toda informa~ao é dada.
Mesmo que toda a informa~ao contida no resumo final de
um parágrafo
seja informa~ao dada,
se se 't rata
principalmente de urna repeti~ao da ora~ao anterior, pode-se
manter a ordem sintática da primeira ora~ao na ora~ao
repetid a, sendo que neste caso a i nforma~ao j á dad a pode
acorrer antes do predicado: ti-mina-u te dza ama m5
(dela-pai-a (nova) ela futuro lá ir) 'Ela irá ao pai
dela.•; seguido de: ti-mina-u te dza ama ti-morire, taha
{dela-pai-a ela futuro lá el a-ir ela) 'Ela irá ao pai dela,
ela (irá)'.
Quando em um parágrafo, a ora~ao que contétn a
.
info.rrna~ao
dada nao ocupa a posi~ao final, esta mesma
ora~ao reintroduz urn tópico ou urna situa~ao já mencionada,
porque naquele ponto da narrativa o narrador quer retornar
ao tópico ou a situa~ao, mesmo já tendo feito urna digressao
daquela ora~ao. No próximo exemplo, o narrador já falava de
Nharinha, que ia viajar de aviao, mas ele fez urna digressao
para falar sobre Dominga, que ia ficar; e em seguida ele
vol ta ao assunto original: e Ñariña te dza oto wara
'Nharinha va1 de aviao?'; te dza · otowara'Elavaide
1

1

;

;

~
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?•
( segue-se
aviao. 1 ; Dom1ngare-ha bete. 1 E a Oom1nga....
a
digressao sobre Dominga) Ñariñaha-tsi te dza wara. •só
Nharinha va1 de aviao•. Na última ora~ao do exemplo
anterior,
Nharinha constituí informa~ao dada, mas é
reintroduzida antes do predicado como se fosse informa~ao
nova.
Mais urn exemplo de informa~ao dada que vem antes do
predicado, depois de urna digressao: e momo te ai-mo 'Aonde
voce vai?'; owa, bakairi-u wa mo 'Lá, aos Bakairí eu vou. 1 ;
e tiha-dzo 'Para que?'; ~akairi ma matoro 'Morreu um
Bakairí 1 • Segue-se uma digressao se o falecido era um
adulto ou
urna cr1an~a
e,
entao:
e ta-m5mo te
....
ai 1 aba 1 rei-wa 1 wa
(interrogativo
aquilo-onde
voces
ir-plural) • É l á que voces foram?' .
A informa~ao dada pode também acorrer
antes do
predicado quando liga a informa~ao secundária nova a
informa~ao primária antecedente: e ma to apito tsabu
'A
oficial a (a crian~a morta) visitou?'; mato tsabu 'El a a
visitou.'; taha-dzo te marare ama 1 wa redze
'mapra
(ele-para ela madrugada lá seringa levar) 'De madrugada ela
levou a seringa para dar-lhe urna inje~ao'.
,.
Tanto a informa~ao nova como a dada podem ocorrer apos
A informa~ao nova nesta posi~ao pode
o predicado.
acrescentar-se a nova informa~ao que precede o predicado:
upa-dzélDa dza tete dzuri, aro-dzélDa (mandioca-télDbérn futuro
el es plantar arroz-télDbérn} 'El es vao
plantar
também
mandioca e arroz•.
Ou, pode tornar mais específica a
informa~ao nova que precede o predicado: da-tsipese-u te
dza
atsamro, hu'u-u (gente-dan~ar-a eles futuro voar
on~a-a) 'Eles vao de aviao a festa, a festa da on~a'. Se a
1

1

ora~ao
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for urna resposta a urna pergunta, urna

1

informa~ao

nova

adicional pode seg uir o predicado: e Ñariña te dza oto wara
'Nharin ha va1 de aviao?'; te dza oto wara, Cuiaba-u,
Nenehe-dzama (ela futuro l ago voar Cuiabá-a Nené também)
'El a va1 de aviao para Cuiabá com Nené. e eme mama-o di
'Ele nao tem pai?'; madzedi, i-mama tsa'retse-odi, 1-na-tsi
(nao pai-dele conhecido-nao mae-dele-somente) 'Nao, nao se
sabe quem é o pai dele, só a mae'.
A informa~ao dada pode ser esclarecida através da sua
pospcsi~ao ao predicado num sintagma nominal que identifica
urna r efe rencia anafórica anterior na mesma ora~ao: apo
awaru-na we tsitsa're 'Eles voltaram a cavalo . marare ma
aihutu ' Chegaram de madrugada.'; Negure tete tso tsimro,
awaru-ha.
(Nego ele eles=para os-gui ou, cavalos-isto=é)
'Nego os gu1ou para eles, isto é, os cavalos. 1 ; ou pode
repetir, com fins enfáticos, a informa~ao nova antes do
predi cado : wa-wana ma to t i-wawa-tsahori-dza 1 ra, wa-wana
(nós-antes eles completivo eles-chorar-parar-plural nós
antes) 'Antes de (chegarmos lá) eles pararam de chorar,
antes de nós ( cheg armas l á) 1 •
A informa~ao dada pode ser omitid a da ora~ao que
constitui a resposta a urna pergunta do tipo que pede
informa~ao.
A informa~ao desejada é suprida, omitindo-se o
resto da ora~ao: e 'wa ma awitsi ( interrogativo quem ele
trazer)
'Quem ele trouxe?'
Oonaudo 1 Donaldo 1 •
Numa
pergunta causada por urna i nforma~ao dad.a, toda esta
informa~ao pode ser omitida, menos a palavra interrogativa:
Uritiru-u te dza 're tsamra. (uritiru-em ele futuro
continuativo morar) 'Ele vai morar em Uritiru. 1 e e
tiha-dzo (interrogativo para-qu~) 'Para que?'.
1

1

;
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O verbo de urna ora~ao pode constituir a informa~ao nova
ou a informa~ao dada, mas nao há diferen~a gramatical em
ambos os casos. Quando se trata de informa~ao dada, esta
consiste numa repeti~ao ou sinonimo de um verbo já usado
para descrever a mesma si tua~ao: ubure dza tete a' o
rom-dzuri
(tudo futuro
eles pr1me1ro coisa-plantar)
1
Primeiro, eles vao plantar tudo. 1 ; upa-dzama dza tete
dzuri,
aro-dzama (mandioca-também futuro eles plantar
arroz-também) 'Eles vao plantar mandioca, e também arroz.•;
toibo ma tsiwi •re-pa iho'rata-wamha (completo eles
coletivo plantar-terminar o=que=é-velha-na) 'Terminada a
pl anta~ ao d a ( ro~ a) ve l ha ...
1

•

2.2. Estrutura infonnativa no perfodo. Quando urna razao,
urna condi~ao, urna afirma~ao de propósito ou urna seqüencia
temporal constituí urna informa~ao primária nova, esta é
codificada numa ora~ao subordinada que precede a ora~ao
principal, caso a ora~ao principal contenha informa~ao nova
ou apenas informa~ao dada.
A ora~ao subordinada pode
conter alguma informa~ao dada, assim como alguma informa~ao
nova, mas a rela~ao retórica entre a informa~ao contida na
'
ora~ao
principal
e a informa~ao contida na ora~ao
subordinada é nova: tete 'ri-pari-ptsi, te dza oto mo (ele
construir-terminar-quando ele futuro entao ir) 1 Quando ele
tiver terminado a constru~ao, ele irá. date po'o-da, te
ti-warare ama (alguérn operar-propósito ele ele-voar lá)
'Ele foi de aviao (para) lá, a fim de alguém operá-lo (a
ele).'; hodze-te, te dza ti-warare (doída-porque ela futuro
el a-voar) 'El a vai de aviao porque está doente'.
1

--
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Quando urna oracao
subordinada contérn informacao
secundária nova, acorre dentro da oracao principal: ta-dza
te l-m11na 1-'rata-ma tete tso rop'rui-wa i-'rada tso mo
(isso-porque ela dela-pai dela-avó-a ele ela=para
ordem-porque dela-avó ela=para ir) 't por isso; (é) porque
o pai del a l he di sse que a avó del a foi para el a'.
Quando urn período integrado por várias oracoes é o
resumo final de um parágrafo e, por isso, toda a informacao
é dada; urna oracao subordinada pode preceder a oracao
principal assernelhando-se a distribuicao de informacao
contida nurna só oracao independente (v. 2. 1). O parágrafo,
que diz 'Nharinha va1 a Cuiabá para ser operada do olho
doído.
termina no período-de-resumo: hodze-te, te dza
ti-warare, date ta-ma •wa'ri-da (dofdo-porque ela futuro
ela-voar alguéna ela-para operar-propósito) 'Porque está
doído (o olho) ela irá de aviao, para alguérn operá-lo'.
Urna oracao subord inada contendo apenas inforrnacao dada
pode tambérn preceder a oracao principal, servindo de
l igacao entre os parágrafos: te wamro oto ropetse-da te
wamro-wamha, mitsi te boda ama mo aweptsi te dza ti'a tsada
tsa'wari-dza'ra (ele varrer agora chao-liso-para ele
..
varrer-quando um ele .sol ele=a ir amanha ele futuro terra
o=para jogar-plural) 'Agora ele varre para tornar liso o
chao. Quando ele varre, urn día passa . .Amanha, ele jogará
terra para ela (para fazer a massa para as paredes da
casa) '.
Urna oracao subordinada pode seguir a ora~ao principal
sob as seguintes condicoes: (a) quando aquela subordinada
repete ou torna mais específica a informacao de urna
determinada ora~ao subordinada que precede a principal, ou
1

;
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(b) quando a subordinada repete ou torna mais específico um
dos constituintes da ora~ao principal: wa-pe'edze-ñere, wa
dza da-dzo mapari-dza'rani, atsa wa-•ama da-pe'edze-o-ñere
(nós-tristes-já=que nós futuro eles-para aguardar-plural
recíproco nós-para eles-tristes-nao-enabora) 'Já que nós
estamos tristes, os aguardaremos, mesmo que eles nao
estejam tristes como nós.'; romhuri-dzo ma ta-watobro-ni,
apito-buru-u, wede tete pahori-mono-da (trabalho-para eles
eles-sair-plural
encarregado-ro~a-a
árvores
eles
cortar-repetidanente-propósito)
'Eles foram trabalhar,
cortar árvores, na ro~a do encarregado'.
A i nform a~ao nova pode ser acrescentad a a respo sta dad a
a urna pergunta polar, sendo expressa por urna ora~ao
subordinada que ocorre após a ora~ao principal: ,, e ta-momo
te ai' aba' rei-wa' wa 'É l á aonde voce vai?'; ihe, wa dza ama
mo, te tsabu-da (sim em futuro lá ir eu o=ver-para) 'Sim,
estou indo l á, para ve- lo'.
Se a informa~ao, numa ora~ao subordinada, constituí a
resposta a urna pergunta do tipo que pede informa~ao,
pode-se omitir a ora~ao principal na resposta: Uritiru-ama
te dza 're tsamra.'Ele vai morar em Uritiru.'; e tiha-dzo
'Para que?'; powawe tete •re •mado'o-m0no-da (gado ele
continuativo vigiar-repetidanente-para) 'Para cuidar do
g ado' .
2.3. Estrutura infonnativa no parágrafo. O primeiro
período de um parágrafo usualmente contérn vários itens de
informa~ao nova.
Mais informa~ao nova é acrescentada ao
corpo do parágrafo, muitas vezes, na propor~ao de um ítem
por ora~ao. O período final do parágrafo, freqüentemente,
22

é urn resumo contendo apenas

informacao dada. Urna oracao
contendo inforrnacao parentética de contexto (background),
i .e., informacao secundária nova, pode ocorrer dentro do
corpo de um parágrafo. É pronunciada com entonacao de tom
baixo, em contraste com a entonacao do resto do parágrafo.
O seguinte parágrafo-exernplo mostra a maior parte destes
traeos já mencionados:
Eunitsi-nori-ha
oto ----Batowi-u atsamro.
'Eunice e
- - - - - - -te -dza ---urna outra vao de aviao até Batovi. 1 ; e 'wai-me 'Com quem?';
Alitsi-hi-rne. 1 Com Al ice. 1 ; te dza oto atsamro-dzahure
Ambas vao de
aviao.';
Erena te tsabu-dzahure-da,
Erena-ha-u. 'Para ver Helena, ao lugar onde mora Helena.';
da-tsipetse-u te dza atsamro, hu' u-u 'Elas vao de aviao a
festa, a festa da on~a.'; (te dza oto omemha apetse)
(parentético: 'Eles (os xavántes) vao dan~ar lá.
hu tete
'mado'o-dzahure-da
atsamro-dzahure
- - - - - - - - -te -dza - - - - - - 'Para ver a festa
te
da
OnCa ,
el aS
dUa S V ao de av i ao ...
e
dza-atsamro-d'zahure 'El as duas vao de aviao'.
1

1

);

1

se comparar a estrutura
2.4. Comentário geral. Ao
informativa de urna oracao com a de um período, comprova-se
a existencia de tra~os paralelos entre as duas. Assim como
as unidades informativas dentro da oracao se rel acionam com
o predicado, as ora~oes subordinadas se relacionam com a
oracao principal. Em menor grau, o parágrafo também
apresenta alguns tra~os paralelos, sendo os mais notáveis
destes: a informa~ao secundária parentética no corpo do
parágrafo e a ma1or quantidade de informa~ao nova que
ocorre no inicio do parágrafo.
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Urna compara~ao da estrutura informativa do Xavánte com
a do ingles, conforme a análise de Bayless e Johnson,
apresenta algumas semelhancas e algumas diferencas entre
. . pr1nc1p10
. " . por
o pr1me1ro
ta is estruturas informativas.
eles apresentado 11 a informacao sintática nova torna-se para
as oracoes sub seqUentes em i nformacao si ntát i ca dad a" é
apenas parcialmente válido para a 1ingua xavánte.
Numa
oracao de resumo de parágrafo, embora esta contenha apenas
informacao dada, a ordern sintática é mantida igual a ordern
da oracao antecedente contendo informacao nova. A fun~ao
primordial de tal
oracao,
ROrém,
nao
parece
ser
informativa, mas um sinal de que o falante está concluindo
um tópico e prestes a introduzir um outro na ora~ao
seguinte.
Nos casos em que é introduzida informa~ao nova,
após o pre~icado numa ora~ao, tal informacao ·nova pode ser
colocada na sua posi~ao sintática 'normal' como informa~ao
nova, na oracao conseqUente. Ex: e 'wa dza we tso awitsi
'Quem o (aviao) trará aqui para eles?'; Dzemi-ha 'Jaime.';
Dzenl-ha te dza we tso awitsi, romhuriduridzep-arno-na
- -- - 'Jaime o trará aqui para eles, na segunda-feira que ven.';
r011huriduridzep-am0-na te dza we tso awi ts i
'Na
segunda-feira que ven, ele o trará aqui para eles '.
O segundo principio de Bayless e Johnson 11 a informa~ao
sintática já conhecida geralmente precede a informacao
sintática nova na mesma ora~ao nao é válido para a 1 ingua
xavánte. Prevalece o oposto, se a informacao nova for
. .
pr1mar1 a.
Halliday (1967) e Danes (1974} propoem um
principio semelhante.
O terceiro principio, " a informacao
conhecida
suj ei to" , e
encontra-se
geralmente
em
posi ~ao
de
11

;

;
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parcialmente válido no caso da l íngua xavánte, porque a
estrutura superficial desta língua restringe o sujeito a
agente das oracoes ativas e a paciente das oracoes
estativas. Se urna sér1e de ora~oes ativas tiver o mesmo
agente ou L1T1a série de oracoes estativas o mesmo paciente,
o sujeito das oracoes nao-iniciais constituirá informacao
j á conhecida, sendo identificado n~ ora~ao somente através
dos proclíticos obrigatórios de pessoa-aspecto. Se a
informacao dada for outra, além do agente ou do paciente, o
sujeito poderá constituir a informacao nova e, assirn, será
expresso por llTI sintagma nominal, antes do conjunto
predicativo.
As restricoes superficiais referentes a
determinacao do sujeito, na língua xavánte, invalidam o
principio de Bayless e Johnson: "urna das funcoes das regras
de reajuste superficial (ao nivel de discurso na língua
inglesa) é colocar na posicao de sujeito a informa~ao
conhecida ou um sintagma nominal postico".
O quarto principio, "as nocoes de informa~ao nova e
informacao ' já conhecida funcionrun ern diversos níveis
estruturais", é válido para a l íngua xavánte. No exernplo
que se segue, romhuri-u e romhuri-dzo sao sintagmas
posposicionai s. Em romhuri-dzo, o objeto constitui
informacao dada, sendo nova apenas a posposicao -dzo;
buru-u e apito-buru apresentam o mesmo -u posposicional,
mas o objeto da posposi~ao é modificado no segundo exemplo
pelo possuidor apito, que constituí informacao nova: buru-u
ma to ta-dzomori-dza'ra-ni, rOllhuri-u r011huri-dzo ma
ta-watobro-ni, apito-buru-u
(roca-a
eles
pontual
eles-viajar-plural
trabalho-a
trabalhar-para
eles
eles-sair-plural encarregado-roca-a} 'Eles foram a roca, ao
~
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trabal ho. Saíram para o trabal ho, para a ro~a do
encarregado'. Os exemplos acima citados mostram que urna
parte de um sintagma pode constituir informa~ao nova, sendo
o resto do mesmo sintagma informa~ao já conhecida. Em
outras pal avras, a informa~ao nova nao é obrigada a formar
um constituinte completo, no nível oracional.

3. ESTRUTURA TÓPICA. Nesta Se~ao, tentamos responder a
seguinte pergunta: A língua xavánte tem ou nao
urna
estrutura
tópico-comentário
distinta da estrutura
informativa?
A Escola de Praga, nos seus estudos sobre a Perspectiva
Funcional do Período (Functional Sentence Perspective)
(Danes 197.1.), apresenta tres conceitos relacionados com a
estrutura tópica da ora~ao: (a) informa~ao nova e
informa~ao dada;
(b) tema e rema e (c)
dinamismo
comun ic at i vo.
Os 1ingUi stas desta Escol a afirmam que a
informa~ao dada distingue-se do tema porque há casos em que
o tema nao comunica informa~ao dada. Contudo, tai s casos
sao em minoria, sendo considerados temas marcados.
Mesmo
assim, eles ignoram as diferen~as existentes. O tema é
descrito por eles como aquele elemento do
período
(geralmente o elemento inicial) que liga o enunciado ao
contexto e a situa~ao. Dizem ainda que o tema é o portador
do mais baixo grau de dinamismo comunicativo na ora~ao.
Halliday (1967) divide a estrutura informativa da
ora~ao nos seg ui ntes pontos: (a) i nform a~ao, i .e.,
nova e
dada; (b) tematiza~ao, i .e., a seqUencia de elementos e (c)
identifica~ao, i .e., os
padroes da estrutura oracional.
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Define o tema como o primeiro elemento na ora~ao, ou seja,
o ponto a partir do qual é comunicada a mensagem contida
naquela ora~ao. O tema é distinto da informa~ao já
conhecida, pelo fato do primeiro constituir o assunto que
está sendo comentado agora, e a segunda - o assunto sobre
o qual se falou anteriormente. Gundel (1974), utilizando os
termos 'tópico' e comentário', diz que o tópico e" o
elemento sobre o qual se diz algo, no resto do enunciado.
O tópico nem sempre ocupa a posi~ao inicial e nem sempre e"
o primeiro sintagma nominal da ora~ao, embora seja mais
comum a sua posi~ao inicial. Gundel comenta também que o
tópico sempre se associa a informa~ao já dada, sendo, pois,
necessariamente lJTI elemento de nao-focaliza~ao. Ela nao faz
distin~ao
entre a estrutura tópica e a estrutura
informativa.
sintáticos
Segundo Gundel, os mecanismos
desl oc amento regressivo {left dislocation), deslocamento
(right dislocation), constru~ao clivada
progressivo
( c 1eft i ng) , constru~ao pseudo-clivada (pseudo-clefting) ~
enquadram-se na estrutura tópico-comentário da ora~ao. Para
Bayless e Johnson estes mesmos mecanismos enquadram-se na
'
estrutura informativa. Halliday
enquadra-os na parte da
estrutura temática que ele chama de identifica~ao (urna
parte da estrutura temática total que é distinta de
nova-dada e tema-rema).
Na língua xavánte, as op~oes pertinentes a ordem dos
constituintes dentro da ora~ao parecem ser, na sua maioria,
determinadas pela estrutura informativa, como já foi
descrito anteriormente. Porém, nao é somente urna questao de
informa~ao nova versus informa~ao já conhecida, mas também
1
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de

primária versus secundária.
Quando a
informa~ao
dada ocorre antes do conjunto predicativo, pode
ser considerado um caso de anteposi~ao (fronting). A fun~ao
de tal
anteposi~ao
no nivel oracional é geralmente
constatada quando urna informa~ao secundária nova desloca a
informa~ao dada;
esta passa a ser o ponto de liga~ao,
através do qual a informa~ao secundária é acrescentada ao
contexto anterior.
No nivel de período, urna ora~ao
subordinada que constituí informa~ao dada pode ser
anteposta a ora~ao pr·incipal quando a subordinada serve de
l iga~ao entre parágrafos e, também, quando a principal
introduz informa~ao nova como tópico de um novo parágrafo.
Em posi~ao inicial de discurso ou parágrafo, há casos de
anteposi~ao
nas ora~oes interrogativas, os quais parecem
ser casos autenticos
de
topicaliza~ao
marcada:
pi'o-norl-hi,
e momo te ai 1 aba 1 re (mulher-plural
interrogativo onde eles-ir) 'As mulheres, aonde el as vao?';
Donaudo, e mame te ñamra? (Donaldo interrogativo onde ele
morar) 'Donaldo, ondeé que ele mora?'; buru-ami hoiwaho
tsetsta-ni i-tsipe, e tiha mate bete awitsi (roca-ern tarde
sexta-feira-ern quem-chegar interrogativo o=que ele entao
trazer) 'Aqueles que chegaram a ro~a, sexta-feira a tarde,
o que foi que eles trouxeram?'.
O tópico, que pode
constituir informa~ao nova ou dada, é anteposto ao marcador
interrogativo e, o qual é normalmente o primeiro elemento
de urna ora~ao interrogativa.
Através da anteposi~ao
estabelece-se o tópico, apresentando-se em seguida a
pergunta sobre o mesmo. Lkn mecanismo semelhante é usado
também para perguntas retóricas cuja fun~ao é enfatizar a
característica de um elemento descritivo. Primeiram.ente o
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informa~ao

tópico é estabelecido, vindo depois a descri~ao do mesmo:
udzo-ha barana-ha, ......e i-ro'o-baihoire (luz-especificador
noite-especificador
interrogativo
que-queimar-muitos)
.
Luzes a noite, puxa! ; há muitas!
tiha u'ete-•rare, e
i-tse-ore (coisa bolo-pequeno interrogativo aquel esaboroso-nao) •o bol inho, puxa!; como é saboroso!'.
Há também alguns casos de deslocamento progressivo que
parecem ser exemplos de topicaliza~ao marcada: Negure tete
tso tsimro,
awaru-ha.
(Nego ele eles=para os-guiou
cavalos-isto=é) 'Nego os levou para eles, isto é, os
cavalos.
ohota te we rop'mado, 1-tede'wa-ha (lá ele aqui
olhar seu-dono-isto=é) 'De lá ele está olhando para cá,
isto é, o dono.'; tete 'ri-pari-ptsi, te dza ama mo,
Tsiriwaruwe-ha {ele construir-terminar-quando ele futuro lá
ir
Tsiriwaruwe-isto=é)
'Quando tiver terminado a
constru~ao,
ele irá, isto é, Tsiriwaruwe'. Quando o
desempenha
urna
fun~ao
deslocamento
progressivo
topicalizadora, parece esclarecer qual constituinte é o
tópico, em 1ez de destacá-lo, a fim de po-lo em relevo. Em
alguns casos, dois constituintes
sofrem deslocamento
progressivo:
dzahadu tete tsada 'ri-pari-dza' ra-odi,
.
bakairi-ha, i-tsa'wari-dzeb-da-ha (incompleto eles o=para
construir-terminar-plural-negativo bakairí-isto=é, seudepositar-lugar-para-isto=é) 'Ainda nao terminaram a
constru~ao dele,
para ele, isto é, os Bakairí, isto é, o
armazém'. No exemplo anterior, na parte principal da
ora~ao,
há tres referencias anafóricas: ao agente (os
Baka i r í ) , ao beneficiário (a colheita de arroz) e ao alvo
(o armazém). Destas tres, só duas sao destacad as após o
parece ser
predicado. A primeira delas, 'os Bakairí
1

1

;

-

1

;

-

-

1
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topical izada, pois, j á foi o tópico de urna ora~ao anterior
mas nao imediata e, agora, é restabelecida como tópico. O
se~undo e1emento, 'o arm azém
con st i tui i nforma~ao nova
mas nao é o tópico. Em outras palavras, nem todo
deslocamento progressivo refere-se a estrutura tópica. A
informa~ao dada é topicalizada, mas nao a informa~ao nova.
No exemplo que se segue, 'Nharinha' constituí a informa~ao
já conhecida, e 'de caminhao' constituí a informa~ao nova:
i-mrore-ha bete 'E a esposa dele?'; Cuiaba-u te wara,
Ñariñare-ha,
wedewara-na
(Cuiabá-para
ela viajou
Nharinha-isto=é caminhao-de) 'El a, isto é, Nharinha, viajou
de caminhao para Cuiabá'.
Outro mecanismo de topicaliza~ao marcada existente na
língua xavánte é o uso do interrogativo tópico bete 'sobre
o que'. É empregado quando, num diálogo, o falante quer
saber algo sobre um novo tópico que lhe vem a mente, por
causa da associa~ao situacional deste novo tópico ao tópico
anterior: Domingare-ha bete. 'E Dominga?' i-mro-ha bete 'E
o marido dela?'.
A constru~ao pseudo-clivada acorre ocasionalmente como
mecanismo de topical iza~ao marcada, tornando a ora~ao numa
constru~ao
equativa em que acorre primeiro o comentário e,
depois, o tópico em forma de ora~ao relativa: barana
i-dzomori-dze-ha (noite que-viajar-tempo-isto=é) 'A hora
que viajaram era de noite.';
taha-tsi
i-'matsi-ha
(aquele-só que-cheio-isto=é) 'Aquele é o único que está
cheio.';
buru-ama
Tsabinoho-'rata
i-tsap-tsi,
i-tsa'wari-wawe-ha (ro~a-em Sabino-perto=de que-ficar-só
que-sortido-grande-isto=é) 'Aquele que fica na ro~a perto
da casa de Sabino é o que tem sortimento grande' . Este
1
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emprego é semelhante a estrutura
identificadora,
conceituada por Halliday. Tal mecanismo é usado como
background ou como informa~ao de orienta~ao, em vez de ser
empregado como parte do desenrolar de urna narrativa.
Outro mecanismo de topicaliza~ao marcada consiste no
uso de pronomes livres (diferentes dos proclíticos de
pessoa-aspecto que ocorrem no predicado).
Quando este
mecanismo é empreg ado, o pronome 1i vre é freqUentemente
anteposto ou entao sofre deslocamento progressivo:
wa-nori-ha, wa dza arna 'wape-ni (nós-grupo-especificador
nós futuro 1á o- 1ev ar) 'Nos so grupo, nós o 1ev aremos 1á.
ti-mama-u te dza ama ti-morire ta-ha (del a-pai-a el a futuro
l á el a-ir aquel a) 'É el a que vai ao pai.'; tso tsai' uri,
a-ha (ele-para subir voce) ' Suba para pegar ele , voce' .
O uso do enclítico -ha, após sintagmas nominais, ocorre
freqUentemente quando
um constituinte é topicalizado
através de urna das maneiras marcadas e já mencionadas.
Porém, esta nao parece ser a sua única fun~ao; Mcleod
(1974) descreve seu papel no destaque de participante,
marcando a mudan~a de agente, e como u:11 mecanismo para a
cria~ao de suspense na narrativa.
o enclítico -t si ocorre em sintagmas nomin ais que
contrastam com o tópico anterior. Após um parágrafo sobre
Dominga, um texto continua assim: Ñariñaha-tsi te dza wara
(Nharinha-só ela futuro voar) ' Só Nharinha vai de aviao'.
O ocorrenc i a de -ha e -ts i nem sempre torna o sintagma
nominal em tópico da ora~ao.
Estes elementos, porém,
servem para introduzir outros elementos que serao parte do
campo referencial de urna ora~ao subseqUente.
No exemplo
prévio, o tópico continua sendo Dominga. Dentro do contexto
1

;
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que fala sobre Dominga ~a pessoa que fica ~ parece ser
lógico afirmar que é apenas Nharinha que vai de aviao. Na
próxima ora~ao, contudo, Nharinha constituí o tópico. É
lógico perguntar sobre Nharinha: 'por que (el a vai de
aviao)?'. O conjunto predicativo já foi omitido, mas se
Nharinha continuasse presente, a referencia a ela teria
sido feíta por meio do sujeito pessoa-aspecto te 'el a': e
tiha-dzo (te dza oto wara) (interrogativo que-para ele fut.
logo voar) 'Para que (ela vai de aviao)?'.
Numa ora~ao em que toda a informacao é nova, o pr1me1ro
elemento é o tópico.
Em tais ora~oes, o conceito de
identificar algo e depois comentá-lo parece ser ma1s
relevante ao estabelecimento do tópico do que urna pergunta
como: 'É lógico fazer esta afirma~ao sobre o qoe?'
Se a
ora~ao
é intransitiva, quase sempre o sujeito é o tópico.
Se a ora~ao é transitiva, tanto o sujeito como o objeto
podern ser o tópico, e a ordem relativa entre os e1emento s é
determinada pelo tópico, sendo este o elemento inicial:
Litsi ma te-dzada (Lici ela perna-queimar) 'Lici queimou a
perna.'; Roberto Cuiaba-u mato mo (Roberto Cuiabá-a ele ir)
'Roberto foi a Cuiabá.' e Topto wahi mate ti-tsa (Topto
cobra a-picar) 'Urna cobra picou Topto'.
Oiscordo de Gundel quando diz que nenhum tópico pode
constituir urna informa~ao nova e que, num período contendo
somente informa~ao nova, o tópico constituí a situacao
temporal ou locativa. Tal afirma~ao parece falhar nos casos
em que a situa~ao ainda nao está definida. Prefiro dizer
que: para estabelecer o tópico nos períodos nos quais toda
informa~ao é nova, sao
necessários crit'érios diferentes
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daqueles que estabelecem o tópico nos outros tipos de
períodos.
Numa oracao com tópico nao-marcado e alguma informa~oo
já conhecida, o tópico será parte integrante de tal
informacao. Onde houver mais de um item de informa~ao
dada, nao há sinal
sintático nem morfológico que
caracterize um dos itens como tópico. Se se considera
isoladamente tal oracao, formulando-se a pergunta: 'É
lógico fazer esta afirmacao sobre o que?', parece que todas
ou qualquer das referencias anafóricas poderiam ser o
tópico. No contexto, porém, urna, dentre tais referencias é
sempre feíta ao último referente designado como tópico.
Reconhecer essa referencia como tópico, pois, mantérn a
continuacao de um tópico previamente estabelecido, mesmo
com a ausencia de um marcador de tópico mais explícito, na
ora~ao em questao.
Exempl ifica-se i sto ao se trae ar a
estrutura tópica e o campo referencial do texto curto, mas
completo, apresentado a seguir.
Neste texto, todo item de informacao nova recebe um
número correspondente que se repete em cada referencia
anafórica referente aquele ítem. Quando há supressao de
referencias,
indicada pela falta de sinal explícito,
coloca-se o número na posicao em que tal sinal normalmente
aparecer1a. l. Toptol wahi2 mate2 .!j_l-tsa (Topto cobra ela
a-picar) 'Urna cobra picou Topto.' 2. matete2 lpaihi3-dupto
(ela braco=dela-inchar) 'O bra~o dela inchou.' 3. Ñariña4
te4 ltso mo, tete4 l•wa'ri-da ti2-wi (Nharinha ela ela=para
--1r ela injetar-para ele-contra) 'Nharinha foi a ela para
inje~ao
contra ele (o
veneno).'
4. mate4
dar
lpaihi3-watsitsi (ela braco=dela amarrou) 'Ela amarrou o
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seu braco.•
5. i2-tse mate4 ti2-wi
lama tso•ra
(dela-veneno ela o-de ela=em parar) 'Ela impediu que o
veneno se
espa1has se
ne la.•
6. madare5
tetel
;5_tsa'rare-dz6 lmori-dza, mate2 til-tsa (manga ela
que-montao=subir-para ir-como el a a morder)
Enquanto el a
buscava as mangas que tinha éiílontoado, (a cobra) mordeu-a.•
ele ela=a
7. ;l_mama6 te6 lama ti6-wawa (dela-pai
ele-chorar) 1 0 pa1 ·del a está chorando por causa del a. 1
8. te6 lama 're tsadari (ele ela=a continuativo chorar)
'Ele está pranteando por ela.•
No período 1, toda a informacao é nova. o sujeito e o
objeto sao constituintes nominais, e precedem o predicado.
Em termos de conteúdo informativo do texto, dir-se-ia que o
texto é sobre Topto em vez da cobra e, por este motivo,
Topto, precede wahi, na primeira oracao ondeé estabelecido
como tópico. No 2, há duas referencias anafóricas: o
sujeito e o objeto, que se referem respectivamente a cobra
.. ..
e a Topto. Fonnul ando- se a perg unta: E 1og i co f azer esta
afirmacao sobre 1 inchou- lhe o braco• ? 11 ; a resposta tanto
poderia ser Topto como 'a cobra', a menos que se conclua
ser Topto o tópico, por já ter sido o tópico do l. No 3,
urna nova participante, Nharinha, é introduzida como sujeito
das oracoes principal e subordinada, havendo referencias
anafóricas a Topto como referente na oracao principal, e
como objeto na oracao subordinada; e ainda há referencia
anafórica a cobra como referente, na oracao subordinada.
No 4, faz-se referencias anafóricas a Nharinha como sujeito
e a Topto como objeto. No 5, há referencias a Nharinha
como sujeito, e a cobra e a Topto como referentes. No 6,
há urna referencia a Topto como sujeito da oracao relativa e
1

11

1
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da ora~ao subordinada, e como objeto da ora~ao principal,
havendo referencia a cobra como sujeito da ora~ao
principal. No período 7, um novo participante, 'o pa1
,.
de 1a' , e introduzido como sujeito através de um termo de
parentesco que o relaciona a Topto, sendo ma1s
urna
referencia a Topto como referente. No período 8, há urna
referencia a 'pai' como sujeito e a 'Topto' como referente.
Pressupoe-se a continuacao de Topto como tópico referencial
atra\és de cada período do texto, já que nao acorre outro
tópico marcado.
Em suma, na 1 íngua xavánte, as estruturas tópica e
informativa sao semelhantes na rnaioria dos casos, mas nao
sao totalmente iguais.
o tópico é definido em termos
referenciais em vez de gramaticais, embora haja evidencias
gramaticais no caso de um tópico marcado. Sao essenc1a1s
um tópico
dois critérios para o estabelecimento de
nao-marcado: (a) numa ora~ao onde há apenas i nformacao
nova, o tópico é o elemento que identifica um objeto
existente, e sobre o qual o resto da ora~ao apresenta
comentário e {b) numa oracao onde há informa~ao dada, se
esta ora~ao expressa urna afirma~ao, o tóp}co é o elemento
sobr~ o qual, há lógica, fazer-se a afirmacao mas
se esta
mesma oracao expressa urna pergunta, o tópico é o elemento
sobre o qual, há lógica, fonnul ar-se a pergunta. Em casos
de Clllbigüidade sobre a indentidade do tópico, pressupoe-se
que um tópico anteriormente estabelecido continua sendo o
tópico.
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NOTAS

l. Xavánte é urna língua da familia Ge, falada no nordeste
do Estado de Mato Grosso, Brasil. Os falantes nativos desta
língua atingem um número de aproximadamente 2.000.
Coletaram-se os dados, sobre os quais se baseia o presente
estudo, durante várias viagens de pesquisa realizadas entre
dezembro de 1958 a maio de 1962. Possibilitou-nos tais
realiza~oes,
o convenio firmado entre o Instituto
Lingüístico de Verao e o Museu Nacional do Río de Janeiro.
A autoriza~ao para nossa residencia no Posto Indígena
Simoes Lopes foi outorgada pelo entao Servi~o de Prote~ao
aos Índios. Agrade~o as minhas colegas Ruth McLeod e Joan
Hall a permissao de uso dos dados 1 ingüísticos por el as
colhidos. Muito agrade~o também aos Drs. Joseph Grimes e
Ivan Lowe, do Instituto Lingüístico de Verao, a ajuda, a
crítica construtiva e a orienta~ao na elabora~ao desta
an ál i se.
2. A língua xavánte tem 10 consoantes, 8 voga1s orais e 4
vogais nasalizadas. Estes fonemas sao representados, na
ortografia usada neste trabalho, pelos seguintes símbolos:
consoantes: /p/ p, /t/ t, /?/ 1 , /b/ b, m, /d/ d, n, /dz/
dz, ñ, / t s/ t s, / w/ w, / r / r, / h/ h; vog ai s: / i / i , /e/ e,
/ f:. / e , / 4/ y, / a/ a , / o/ o, /"J / o , /" / o, / u/ u, / i / i , /e /
e, /a/ a, /5/ o. lina descri~ao mais detalhada do sistema
Nos
fonológico xavánte é apresentado por McLeod, 1974.
textos, os morfemas dentro dos sintagmas sao ligados por
hífens.
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Topicalization in Nambikuara
!VAN LOWE

This paper deals with marked topicalization in
Nambikuara 1 . Topicalization needs to be considered in
both its surface and its functional aspects; that is, both
the surface devices that are used to topicalize and the
effects that topicalization has on the meaning of the
discourse merit study 2.
An element in a Nambikuara clause can be topicalized
by fronting or by left dislocation. Other topicalization
processes exist but are not considered in this paper.
Having arrived at the topi calized surface forms, the question remains 'What does the topic do to the meaning structure both of the clause that it is in and of the discourse
that the cl, ause is in?' Thi s is the functional aspect of
topicalization.
The question 'What is a clause about?' is the question
that is answered by the ~topi c of the clause and that unifies all the diverse surface topicalization processes such
as fronting and left dislocation 3 . Pursuing the same
question we can extend the idea of topic to a span of discourse greater than that of clause and ask: 'Do there
exi st spans of consecutive clauses for which it is meaningful to ask the question ''What is this clause span
about?" ' If this question has an affinnative answer, we
will call what the span is about the span topic or topic
39

of the span, and the span itself we will call a tapie
span. The concept of a topic span is indispensable for
the understanding of complete Nambikuara texts but could
not have been reached with a strictly clause·bound
approach to topicalization.
In this paper I show that both left dislocation and
fronting define topic spans in Nambikuara, which I will
call left dislocation spans and fronting spans respectively. Furthermore, left dislocation spans can embed front1ng spans within them, but never vice versa.
Clearly, in order to establish a topic span we need to
be able to recognize where it begins and where it ends.
It will be shown that both left dislocation and fronting
begin spans. These two kinds of span end, however, in
different ways. A left dislocation span ends immediately
before another left dislocation span begins, i.e. such a
span runs right up to the next left dislocation span. Or
a left dislocation span can end immediately before a
clause with an informationally new time setting.
However, because a fronting span can be embedded within a left dislocation span, the ways that a fronting span
can end are much more diverse. When a fronting span is
not embedded in a larger span, it can run right up to the
beginning of the next tapie span whether the latter is a
left dislocation span, as in examples 1 and 2, or another
fronting span. On the other hand, when a fronting span is
embedded in a larger span defined by left dislocation, its
end can be indicated by an explicit return to the already
defined left dislocation tapie. In this case, the first
nominal in the first clause after the fronting span has
40

lexical cohesion with the old left dislocation topic, and
this tells us that there has been a return to that topic.
The idea of a span topic can be made more precise as
follows 4 . If left dislocation or fronting defines aspan
with topic T, and J is any clause within this span, then
it should be possible toread J as 'concerning T, J'. The
actual surface form in discourse is obtained from this by
deleting the topic 'concerning T'. In other words, if the
idea of a topic span is valid then every clause within the
span with topic T should pass this criterion as a test and
no clause in another span should pass it. The existence
of such a hypothetical form finds confirmation in example
3, where the actual surface form of a clause shows a left
dislocated topic followed by a fronted topic, and then the
rest of the clause.
The question of how the topic system relates to the
·information distribution system 5 has been discussed by
Halliday (1967) and more recently by Gundel (1974). The
latter set~ out to show that topic is always given information. Every marked topic 6 in the Nambikuara data has
been checked for this, and it has been found that with the
reasonable extensions made in sections 1 and 2 of the idea
of given all these topics confirm Gundel 's proposal.
This paper therefore first deals in sections 1 and 2
with fronting and left dislocation and how the topic spans
defined by these two processes relate to each other. In
this discussion, 1 define carefully the ends as well as
the beginnings of the spans and also examine each marked
topic to see whether it is given or new information. Section 3 then deals with how topicalization is used in spe1

1

,
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cial ways to indicate titles and climaxes of myths.
l.
1.1.

FRONTING ANO PSEUDOFRONTING.
Fronting.

Fronting of a nominal clause constituent in Nambikuara
topicalizes that constituent. Nambikuara clauses spoken
in isolation characteristically have constituent orders
TS(O)V or LS(O)V; fronting, therefore, takes a nominal
constituent that is not leftmost, i.e. Sor O in these
isolation orders, and moves it tó the first or leftmost
position of the clause.
The fronted constituent is in every case what the
clause is about. In each of the following examples I show
that this is the case by giving an adequate amount of the
context of the clause under study.
Except for story titles (section 3) the fronted element so topicalized is always given information. Various
surface devices in the text show this. In sorne of the
examples, the verb carries the collective verification set
of suffixes, which have a meaning component 'information
in this clause is known to both speaker and hearer' 7. In
others, the fronted element is a pronoun which is given
information, in others again the fronted element has been
mentioned earlier in the story.
The fronted clause is always preceded in discourse by
a conjunction which connects it logically to what has preceded. The conjunctions which can precede a fronted
'·- . 2nan
~ 2 tu 3 con d i. t.iona 1 ,
e1ause are 8 -~a~
1
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l' an d xyan
- 7t a 7 1 adversaconcess1ona
tive'. These are conjunctions which are more often used
between clauses and only occasionally between larger
units, thus pointing to the tendency for fronted clause
spans to be short. In contrast, the left dislocated
clauses to be dealt with in section 2 must be preceded by
one of a totally different set of conjunctions which are
mainly used between larger units.
In the following five examples of fronting, the first
three are from first person texts, the last two from
myths. The subject is fronted in examples 1 to 4 and the
object in example 5. The fronted element is always given
information; in examples 1 and 2 it 1s the pronoun 'I', in
example. 3 its given status is shown by the collective verification suffixes on the verb, and in examples 4 and 5
its given status is shown by anaphoric reference suffixes
on the fronted element. The end of the topic span is indicated by a topic change conjunction in examples 1, 2,
and 4 and by an explicit return to the topic of the embedding span in example 3.
In all the examples in this paper, the data are presented in three subsections. Immediately following the
number of the example, the Nambikuara is given, clause by
clause, each clause being numbered by a lower case letter
of the alphabet in parentheses
so that consecutive
letters of the alphabet indicate consecutive clauses in
running text. Following the number of the example marked
with a single prime, such as (1 1 ) , is the corresponding
word-by-word gloss, and then following the number of the
example with a double prime, such as (1' '),is the free
7,_ 2h
- 2ti..3
-IQ.;a
ax3 ta 3nan

1
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translation. When essential context precedes the example
clauses, or follows them, or both, it is given within parentheses in the free translation.
In example 1, the preceding context talks about sorne
people who are about to go off on a journey. The speaker
The implicathen adds 'As forme, I am staying behind.
tion is 'As for them, they'll probably go off on a trip
but as forme, I'll not go.
He thus begins to talk about
himself and what he will do. The topfcalized clause (a)
has constituent arder SLV rather than the unmarked arder
LSV. Its topic is the fronted pronoun subject 1 1 1 , which
is always given information. The span ends after one more
.3 1
•
.
. Jut
. 7 ta 31&a 3 na 7h a 2 1,~
c1ause a t th e conJunct1on
~a~
maJor
topic change', which introduces a new topic span.
1

1

(l )

. 7k xa 2hax3 ta 3nan
- 2 t~.3

( a)

na ~n

3 - 2

yon nan ta
( 11 )

(l

1 1 )

3

3

t xa~.2 l ~.2

7 _7

s xa na tu

( (a) Even-though-they as-for-me behind
1-will-stay )
'(a) Even though they go off on a journey,
as for me 1 am staying behind. ( (b) So
you will come back and meet me here.
(c) Major topic changer, as for my house
••• ) 1

In example 2, the preceding context talks about sorne
people who are working in the fields. The speaker then
begins to talk about himself and what he is going to do:
'As forme, 1'11 stay behind, 1 i.e. not join the others in
their work on the fields. The topicalized clause has con44
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stituent order SLV rather than the unmarked order LSV, the
topic being the fronted subject pronoun ! which is always given fnformation: Like example 1, .the span ends im.
th e conJunc
. t ion
.
. 1ta 3 la 3 na 1Jia 2 kxa~.3
. t e 1y prece d 1ng
me d1a
Jut
1
major topic change 1 • Unlike example 1, however, this
span in example 2 extends over several pages of text.
1

( 2)

(e )

. 1kx .2 - 2

na~n

3 - 2

yon nan ta

(21 )
( 21 1 )

3

nan t u

a~

3

3

1

.2 - 2

txa~

nan t u

3

7 _T

sxa na t u

( (e) Since-they-do as-for-me behind
I-will-stay)
1
(
(a) Now they are working in the fields.
(b)
They are cutting the fields.)
(e)
Since they are, as for me, 1 will
stay behind. ( (d ) I will go off hunt,..
ing on another trail. • • • Major topic
changer, . . . ) 1

In examp) e 3, the subject 1 rain 1 is fronted to give
the constituent order STV in clause (e). This clause,
then, tells us about the 'rain', that it usually falls
nonstop at this time of the year.
In clause (a ) , which is two clauses before this fronted clause, the marked topic 'house' is introduced by left
dislocation. This, as we shall see in example 14, defines
a left dislocation s pan that embeds the span with topic
'rain'. The clause (b) that immediately precedes the
clause with topic 'rain' is 1 We are getting rained upon,'
and thi s has no nominal constituent, the verb 'to be
rained upon 1 being a state verb whose surface form bears
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no resemblance to the lexical noun root 'rain'.
This fronted span with topic 'rain' ends in an unusual
way: by return to the major topic 'house' of the embedding span as follows:
The final clause (e) in the free translation 'thus my
task, I will calmly work at, shows us that the speaker
has finished talking about 'rain' and has returned to
talking about 'work on the house'. The beginning of this
clause therefore, indicates the end of the topic span on
'rain' which began with the fronted clause (e).
1

( 3)

(

e)

-

1

xyan ta

..., 7 3 2 ., 3
h ~ ta te &a

(3')

(3 '

•

1 )

7
- 3

an

7 •

3

3

na Jut ta la
. 3 • 7 • 7 7A A-

3

-3

we
•

s~x w~ w~ rt.Xa~

2

te

.2 - 2

ha~

nan tu

3

7 .2 h 3
t~

n e

( (e) but my-situation the-rain right-thistime-of-the-year usually-falls-nonstopcollective-verification)
'( (a) Concerning houses, the work on my
house isn't finished. (b) We are getting
rained upon.) (e) But in this matter, ~he
rain usually comes down nonstop this time
of the year as we all know. (d) But now it
is not doing that any more. (e) Thus my
task, I will calmly work at it.
1

The next two examples, 4 and 5, have to do with fronting to topicalize participants in myths. Fronting of a
participant in a clause within the body of a myth defines
a topic span all of whose clauses say something about the
topicalized participant. The topic or fronted element is
given information since it carries the ending
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_J

2

.3

2

which 1n a myth marks a constituent which
refers anaphorically to sorne preceding part of the context.
However, a fronted clause which is the first clause of
a story is the verbal title of the story, and reports not
the first event of the story but the most significant
event. Verbal titles have a topic which is new information. Such clauses will be treated in detail in section 3.
In example 4, the subject 'mother' is fronted so that
the constituent order STV departs from the unmarked order
TSV. Thus the 'mother' is the topic of this clause and
remains the topic for the whole of the following span
given until the switch conjunction signals a topic change.
The fronted clause in this example is not a title but reports the first event in the sequence.
nu ta

kxa~

(4)

lu

(a)
-2

2
3 2 7 2
3
a Jüix 3ka nu nu ta kxai

3

-3

t a te l lzxa

(4')
(4 1 1 )

.3 - 3 - 2

xa~

tau an tu

3 3 2 3 2
kxa na ha ta a

3

( (a) mother-anaphoric-reference themorrow in~order-to-defecate while-going)
'(a) Then the mother, on the morrow, while
going out to relieve herself, ( (b) saw
cutter ants bearing manioc leaves. And
she said in wonder, "Look! Cutter ants
have cut up manioc leaves and are coming. 11
Switch conjunction then indicates
topic change.)'

In example 5, the object constituent 'child' is
fronted 9 from the unmarked clause order SOV. Thus 'child'
is the topic of this clause and remains the topic for the
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whole of the following context given. This fronted clause
is not the first clause in the story, so it is nota title,
but rather reports the first event in a long sequence.
te 3nah 1 7vX~• 7 ( b)
.
we-3 sa 3 nu_7 ta 2 kxa~.3 lu 2

(a )

( 5)

-3

3 -1 -2

-3

-3

we sa nu ta
te sxa

(5')
(5'

1

.3

xa~

-2 'Y3
w~

a

ta

1

2

nu su
.2 -1

hxa~

2

he ra

te

2

.3

kxa~

lu

2

2

( (a) this-is-how (b) child the-child's
father this-one took-and went)
(a) This is how. (b) Concerning the child,
the child's father led him. ( (e) And the
father went in front and the child carne
along behind. And ... )'
1

)

1.2. Fronting near the beginning of a text.
All fronted topics treated so far have been given 1nformation, and we expect every fronted topic to be given
information. We have seen in section 1.1 that the use of
pronouns, collective verification and mention in preceding
context are ways of indicating that information is given.
However, if the fronted clause is the first clause in the
discourse that has a marked topic, then one way to make
sure that the topic will be given information is to have
an introductor~ stretch of discourse where the topic
referent can be introduced before it gets topicalized.
This introductory section is essentially a device for introducing the referent that is to be made the marked topic
later and for making a few incidental remarks about it.
Such a section has its own topic which is usually, but not
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necessarily, coreferential with what will be the marked
topic. Immediately after the introductory section comes
the clause with a topic marked by fronting, and this
clause can be regarded as initiating the first main argument of the text.
The following two examples, 6 and 7, both commence
with a section which introduces and gives past time information on the jtems 'house rafters' and 'manioc shoots'
respectively. The fronted elements in the clauses designated (e), both of which have marked tapies, refer anaphorically back to the previously mentioned items, introducing them as marked tapies for the text span to follow,
which tells the hearer what the speaker intends to do with
these items.
The first clauses of the introductory sections of
examples 6 and 7 introduce their own unmarked topics in
different ways. Example 6 introduces 'house rafters' in
clause (a) with a verb in collective verification, but the
nominal itself has no verification suffix. Example 7, on
the other hand, introduces 'manioc shoots' in clause (a)
with collective verification suffixes on the nominal itself, showing it clearly to be given information. On the
other hand, the verb itself is suffixed for individual
verification so it is new information. It could be argued, but in my opinion less convincingly, that the topic
for the introductory sections was the time setting itself,
i.e. 'this morning' and 'today' respectively for examples
6 and 7. This possible indeterminacy does not affect the
topic of the main argument which is selected unambiguously
by the fronted element in the first clause with marked
49

topi c .
Thus in example 6, the first constituent 'these my
rafter s therefore' of clause (e ) refers back anaphorically
t o 'house rafters' of clause (a) and is the fronted topic
for the whole of clause (e).
(6)

3 3 2 3 2
2 2
2
kxa na ha ta na , sxi ha ni 3 ta

( a)
3

-3

3

yo te Zhxa

.3

7

7

3

3 7

2

-2

xa& na t en tu wa

- 7

7

2
3

2

x yan ta
yo a r a
a yut ta
3 -7 7 2
7 3 .3
2 2 2
.2 2
( e ) na ta n& ta& na sa kxa& Zu
yo a a ra
(b)

1.~ -3 3
- 2 3
f<...Xa
na ha 2ta&.2nan
ta

sa 2 so 7xi.. 2 sxa-3
•

7

.2

JUt ta& na
(6 1 )

(6' ')

2

- . 7 -3 7 7
ha-i
xa na a kax 3 tu 3

h - .7

a-i sxa-3

7.., .3

so &&

. 3 2
sa 2ta-it
ta
7

_7

_7

na tu xa

7 -2

na he ra

2

( (a ) this-morning house-rafters in-orderto-cut 1-went-collective-verification
(b) but 1-cut-them valley-1-cut-left
(e) these-my-rafters-therefore tomorrow
l'll-leave 1-gather just t ie-up th isonly 1-future 1-intend)
'(a) This morning, l went to cut rafters for
t he house. (b) And l actuall y cut them too.
l cut them and left them in th~ val ley.
(e ) These my rafters, therefore, l'll leave
them tomorrow - that is to say, all I intend
t o do is to gather them and tie them up.'

In example 7, the first constituent 'these my shoots
therefore' of clause (e) refers back anaphorically to
' manioc shoots ' of clause (a ) . 'The se my shoots therefore' is the fronted topi c of clause (e) .
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• 3
3 •2 ._,3 7 2
h ~._,7na 2 s u 2 wa 3 7&~n
sun t~
~ a ra
- 7 7
3 7 •7
3 -3
(b )
x yan t a
su ha z~
ot sxa
-3 ~7 7 2
7 3 3 .2 2 2
.3 2
a s~ na ra
(e) na ta su a~ na s a kxa~ lu
-3 3 2 . 2 - 2 3
2 - 1 2
kxa na ha ta~ nan ta
te yax ne
._,3 7 _7 -7
7h-2 2
~ a tu xa
na e r a

( 7)

(a )

(7')

( (a) today manioc-shoot-we've-seen I-planted
(b) but some-shoots left-over we-left
(e) these-my-shoots-therefore tomorrow
in-the-same-way I-plant-intend I-subjective)
'(a) Today I planted manioc shoots, (b) but
we left with sorne shoots still unplanted.
(e ) These my shoots, I intend to plant
tomorrow. '

(7' ')

However, after an item has been introduced in a first
cl ause, the argument concerning it which follows need not
necessarily start with a fronted anaphori c element. After
a first clause introduction, the item can be referred to
by zero in ,the following clause. When zero anaphora is
used however, there mu st be time continuity between the
first and second clauses so that if, for instance, the
first clause deals with a~ future time event so must the
second. Thus see example 8 where the item 'bamboo' introduced in the first clause is referred to by zero in the
second clause r ather than by a fronted anaphori c element.
The clauses (a ) and (b ) form a short span with unmarked
topic 'bamboo'. Th~ span i s embedded in a larger span
with topi c bas kets which was introduced by fronting, and
immediately after clause (b) there is a return to the
topic of the embedding span. Unlike the topics in
1

1
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examples 6 and 7, the tapie 'bamboo' ·of example 8 never
gets fronted. Both the verb 'see' of clause (a) and
'show' of clause (b) in example 8 refer to future events so
the time continuity requirement is satisfied. This is in
contrast to the time orientation shifts in examples 6 and
7 where the events in the introduction are past events but
the events in the argument that follows are future events.
. Jt o 3.
ax 3~&U 3kwh.3l
~
a 2 e 3kxa~n
JUt 3ta~'t3 (a )
ta 3l ~.2 ~'Y2 na 7hx_3
a n h~.2 na 7h-2
e ra 2
. _7
3 -3
-2 - 3-7
. 7 3 7
( b)
Ja xne sxa
xwa nau u sa~n na na

(8)

( e)

(8')

(8'

1.3.

1

)

na

7

.2 - 2

kxa~

nan tu

3

( (a) bamboo that-they-talked-about I-seedesiderative I-subjective {b) and-so ifthey show-me (e) then- I '11 . . . )
' (a)
I want to see the bamboo they ta 1ked
about. (b) If they show it to me
(e) (then I'll weave baskets ... ) 1

Pseudofronting.

Sometimes a clause has what looks like a fronted element yet this element does not fit into the clause in any
definable role at all. In other words it is not possible
to match it to a well-formed unfronted clause. I call
this pseudofronting because although the result sounds
superficially like a fronted clause, in fact an extraneous
element has been added to the front of the clause.
Pseudofronting, however, functions in the same way as
fronting because this extraneous element, like the fronted
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element in a regularly fronted clause, is the topic for a
whole clause span beginning with the first clause.
Thus in example 9, the word hi 3a 2 'poles' at the very
beginning of the first clause is a pseudofronted element.
A literal translation of the first clause by itself,
'poles, we were staying at the Fox headwaters', makes poor
sense at best, and it is impossible to assign a role to
poles in that clause. However, if we take the next
clause as well, then 'poles' fits very well as what is being talked about for the span consisting of both clauses.
'Poles' is given information, having been mentioned previously in the text. The topic span so defined is just
1 7
two clauses long. A new span, preceded by xyan ta 'adversative' ·and introducing the next topic, follows immedi a te ly.
1

1

- 2tu 3 hi..3a 2 yax3wa 3~¿,a 3xne 3kxai..2nan
(a )
. 7na 2h-3
ne 3ki.. 3a 2 a-3 xyau 3sai.n
e ra 2 ( b)
ya 3sai..1n ha2kxai..3 ' hi..3a 2 i.~3hax3.Ja 3 sah1 -

(9)

~ .3h-7 .7 ,
&Xt. e ri. ,

(9')

(9

11

)

nai..7 na 7h-2
e ra 2

( (a) thus poles headwaters-called-Fox
we-were-stay~ng-at
(b) at-that-time
poles let's-make-a-bridge I-to-them)
'(a) Thus, concerning the poles, we were
staying at the Fox headwaters
(b) and I said to them, 11 Let 1 s build
a bridge with these poles.
11

'
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2. LEFT DISLOCATION.
Left dislocation also topicalizes a Nambikuara clause.
This section shows how left dislocation topicalizes, how
left dislocation topic spans are set up and how such spans
can have topic spans that are defined by fronting embedded
within them.
I define the surface process of left dislocation in
Nambikuara as that of adding to the beginning of a clause
a nominal constituent with a close lexical relationship to
a nominal already inside the clause, without deleting that
old nominal. Although this looks very different from the
original definition given by Ross (1967), which involved
leaving a pronoun in the clause in place of the 'dislocated
element, I shall show how similar the final results of the
two processes are.
First, however, an example of how it works in
Nambikuara. Were the Nambikuara process exactly reproducible in English, we might have something like 'work on my
house, my house is not being built,' where the nominal
'work on my house' with a close lexical relationship to
the in-clause nominal 'my house', is added at the front of
the original clause 'my house is not being built. 1 The
. Namb.k
- f orm 1s
. txa 2sx~.2hyut 3 ta~.2na 2
correspon d1ng
1 uara
3
2
2
2 3
3 3 3 2
hai 3txi 3 sxi hai nan tu
ton nu xn ti nhe
(work-onmy-house negative this-house construct-negativecollective-verification) 'Concerning the work on my house,
my house is not being built.
Let us now look more closely at the lexical relationship between the dislocated element and its in-clause
~

1
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counterpart. This is sometimes a part-to-whole relationship and sometimes an activity-to-associated-item relationship.
As illustrations of the part-to-whole relationship,
example 10 presents a dislocated element work on the
fields' that bears a part-to-whole relationship to its
in-clause counterpart 1 manioc-shoots 1 , and example 11 has
a dislocated element 'the open country' that bears the
same relationship to its in-clause counterpart 'the piece
at the back of the little woods', this being clear to a
hearer who knows the layout of the village being talked
about.
As an illustration of the activity-to-associated-item
relationship, in example 12 a dislocated element 'work on
wood' is an activity which has an associated item 1 wood 1
which is its in-clause counterpart. In general the dislocated element describes an activity while its in-clause
counterpart mentions sorne item which is involved in that
activity. Example 13 shows the same relationship between
dislocated element and its in-clause counterpart. Example
14 al so shows the same relationship, but the order of the
two elements has been reve-rsed in surface structure, with
dislocation of the item rather than the activity.
What I call left dislocation in Nambikuara differs in
surface detail from the sense in which the term was introduced by Ross but the final result is similar in the two
cases. In the original usage, a constituent was fronted
but a pronoun was left in place of the former constituent
in the clause, as for example in Gundel's example for
English 'As for the proposal, Archie rejected it, 1 which
1
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is related to 'Archie rejected the proposal' by left dislocation. Thus there is referential identity between the
dislocated element and its in-clause counterpart in
English. In Nambikuara left dislocation as I have defined
it, the relationship between the dislocated and in-clause
elements is not one of referential identity but rather one
of the two mentioned in the preceding paragraphs, either
part-to-whole or activity-to-associated-item.
Left dislocation spans can have fronting spans embedded within them but the converse is not true. This does
not lay down any limits on the number of clauses that
either of these kinds of topic span can have. Althougn
fronting spans typically tend to be just a few clauses
long and left dislocation spans much longer, there are, in
fact, examples of fronting spans that extend over most of
a long text and also examples like 12 of a left dislocation span exactly one clause long.
All the following examples, 10 to 14, show how left
dislocation topicalizes and defines a topic span. The
last examples, 13 and 14, also show fronting spans embedded within left dislocation spans and how a fronting span
so embedded can end.
Different examples illustrate different lexical relationships between the dislocated element and its in-clause
counterpart.
The topic is always given information, but the giveness
is rather subtle in two of the examples, 11 and 12. Thus
in example 11 the topic 'open country' is given information because it is a referential part of the topic 'all
the land where we live' which was announced in the very
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first clause of the text by the speaker. In example 12
the topic 'work on wood' is given infonnation because a
lexi cally related activity 'house construction' has been
discussed before in the same text. On the other hand, the
left dislocated elements in examples 10, 11, and 14 are
shown to be given information by the common device of suffixing the verb in the clause for collective verification,
just as was done in example 3 on fronting.
As regards surface markers, the left dislocation span
is always immediately preceded by one of three conjunc. 1ta 3.,va3 na 1ha 21,_
.3 1 maJor
•
t op1c
.
.
e1ºth er Jut
/'Wja~
t ions,
.3
'L.;: 2xwan
~ 3 ta 3
change , or na 1ha21,_
/'Wja~
s1m1'l ar l y or rt.Uun
eventually
These do not include any of the conjunctions that introduce the topic span for fronting, and the
first two of these conjunctions here always connect large
units in discourse.
The last word in the left dislocated constituent is
almost always suffixed with either - tu 3 inéomplete or
1
- sa
cataphoric which tell the hearer to expect more
information on the topic just announced.
In the example 10, left dislocation in the first
clause defines a topic 'wark on the fields' with a topic
span extending over the two clauses given. The left dislocated element has a whole-to-part relationship with its
in-clause counterpart. Collective verifi cation suffixes
on the verbs show the topic to be given information. The
topic span ends with the end of the story.
1

1

1

1

•

1

•

1

1

1

1

,
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(lo)

(a )

. 7 ta 3.,va 3 -na Jha 3kxa~. 3
JUt

ha~. 3 syut 3 ta~.2-

- 2 3
• 3
- 2 3 -3 ,.., 7 3 h 2
nan
tu
wa 3 '1v~n
su 3a~•2nan
tu
a n~ xn n a . 3.
Jau 3su 3 t o 3k.~x3ta~.tTt ~.2t~.3
kh ~.3 xne 3k ~x
7 7
3 3 3 2
(b)
xyan ta
su ka na ku
,..,3 hxa 3k.~x3ta~.t7t ~.2t ~.3
~

(10')

(10 11 )

( (a) major-topic-change work-on-fields
these-manioc-shoots want-badly-to-plant
our-thoughts we-collective-verification
(b) but a-few-shoots we-have-plantedcollective-verification)
'(a) Concerning work on the fields, we've
been saying we very badly want to plant
these manioc shoots. (b) However, we have
planted a few shoots as everyone knows! '
( End of story.)

Example 11 comes out of a discourse in which an Indian
is discussing the imminent coming of sorne surveyors who
will measure his land, sorne of which may be taken away
from him. He is spelling out what parts of the land he is
willing to give up and what parts he wants to keep at any
price. In the immediately preceding context he has been
discussing the land 'near the village' and now he passes
on to discuss the 'open country'.
( 11 )

7 2
.3
3 2 .2 2 7
na ha kxa~
ha lo a~ na sa
yu 3sa 3 tx ~.2ta 3.,vO 3kxa 3t~...,3n ha 2 xyan 7 tx~.2hax3-

(a)

h 2
t ~.3t,..,3
~ n a

ha 3.,vO 2a 2 a-3t en 3sa 2t ~,..,3nau
- 7.,va 3
3 2
.3
3 3
2 2
sa ha kxa~
xne sa nha wa
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( 11

1
)

(11'' )

( (a) similarly open-country the-piece-atthe-back-of-the-woods the-piece-over-yonder
place 1-want to-me me-subjective)
'(a) In the same way, concerning the open
country, 1 want the piece of land over
yonder at the back of the woods.'

The following example, 12, again illustrates left dislocation with a whole-to-part relationship between the
dislocated element and the in-clause element. lt differs,
however, from the other examples of this section in two
important respects.
First, it illustrates how the topic can be given information without having been mentioned explicitly in the
preceding context, provided that the context mentions
something else which is in a part-to-whole relationship
with the element to be topicalized. Thus in this example,
the tapie 'work on wood' has not been explicitly mentioned
in the previous context nor is the verb suffixed for collective verification. However, in the previous context
'house construction' has been discussed and 'house construction' includes work on getting wood for the house,
which is the topic of the di slocated clause.
Second, it illustrates a tapie span which is unusually
short for one defined by left dislocation - only one
clause long. Right after the end of the topicalized
. 7ta 3 '1t.-a 3 - na 1 ha 2kxa'l-. 3 "'hi. eh a1e1ause 1. s th e conJ. une t 1. on Jut
ways announces a new topic.
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(12)

( C)

7~;: 2
- 3 ta 3
rtUUn
XWan

h t..3 yut 3 tai..2nan
- 2 tu 3

.3 - 2 3 -3 2 7 ....3 7 _7
1 -2
1
hi. nan ta
a sa so hxi. na xa
ye xna ha . Tta 3 za 3 -na 1ha 2kxai.•3
wa 2 ( d ) JUt

(12')

( (e) eventually work-on-wood wood
1-will-probably-get I-to-you
(d) major-topic-change)
1
•••
(
(a) Tomorrow I'm thinking of nailing
up the house. (b) But if I get hungry I'll
go hunting and get sorne food .
... then) (e) eventually concerning work
on the wood for the house, I'll probably
get sorne wood, I'm~ saying to you.
(d) ( Change of to pi e . . . ) 1

(12 11 )

The following two examples, lJ and 14, illustrate how
a span introduced by left dislocation can embed within it
a span introduced by fronting. Both examples illustrate
left dislocation topicalization with a whole-to-part relationship between the dislocated element and the in-clause
counterpart. Note that in example 14 the order of these
elements is the reverse of the normal. The topic is
known to be given information because of collective verification suffixes on the verb.
In example 13, the left dislocated topic of clause (a)
'work on my house only' is the overall topic for clauses
(a), (b) , and (e). Then a further left dislocated clause
(d) gives house as overall topic for clauses (d) and
(e). Clause (f) starts with a new setting 'sorne time later in the year' as topic and 'weather drying out' as
comment, while clause (g) takes the cormnent of clause (f)
1
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1

and makes that its topic. Finally, clause (h) has fronted
topic 'house' which is a return to the topic defined by
left dislocation of clause (d).
( 13)

- 2 - 3 3 txa 2sx~.2hyut 3 ta~.2na 2
haun xwan ta
1..., .3 h .3
.3
. 21__ .2 - 2t 3
so ~~
a~ tx~
sx~ n.u~ nan
u
ton 3nu-3xn 3 t~.2n he 3

( 13 1 )

( (a) eventually work-on-my-house only
negative this-house construct-negativecol lective-verification)
'(a) Concerning work on my house, my house
is not being built. (b) 1 don't want a big
house, (e) just a smallish one so that 1
can keep dry do 1 intend to build. (d)
But concerning the house, if only l'd got
sorne thatch sorne time ago. (e) But now
the weather is so unreliable. (f) Sorne
time later in the year, the weather
usually dries out. (g) It's about to
happen now, I believe. (h) And so
concerning the house at present, I'm
not worri ed. '

(13")

(a)

In example 14 1 give the whole span (a) to (g) of the
topic 'houses' that is defined by left dislocation in
clause (a). The span thus includes the span consisting of
clauses (e) and (d) that is defined by fronting the span
topic 'rain'. The 'rain' span ends with clause (d) since
the first nominal in clause (e) is 'my task' which refers
anaphorically to 'work on the house' and thus brings us
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back to the 1eft di s 1ocated topi e 1 houses.'. The to pi e
span defined by left dislocation in clause (a) ends at the
new time setting 'now' given at the beginning of clause
(h) and this clause and following clauses go on to talk
about a completely new topic.
(a )

(14)

1-~2kxa~.3
. t7ta 37&a 3- na 7 n.u.
JU

- 2tu 3
nan

.2 rt.U.~
1-~ .2 -

sx~

- 2 tu 3
txa 2 sx ~.2hyut 3 ta~.2nan

h 3
t a 37&U2n~.2kx~.2n h-7
u xn 3t.2
~ n e

(14

1
)

(14 11 )

(a) major-topic-change houses the-workon-my-house not-yet-finished-collectiveverification)
'(a) Major topic change. Concerning
houses, the work on my house isn t finished
yet. ( (b) We are getting rained on.
(e) But in this matter, the rain usually
comes down nonstop this time of the year.
(d) Now it doesn't. (e) Thus my task on
the house I'll calmly work away at (f)
and when I finish the house, I'll leave
it. (g) But this sickness has disabled
me so I ha ve nothi ng to say. · ( h) But
now the people who have gone off to
hunt the anteater ... )'
(

1

3. TOPICALIZATION IN MYTHS.
In myths, topicalization is used in two ways in which
it is not normally used in nonmythical texts: in verbal
titles and in indicating a climax.
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Verbal titles are given as follows. The first nominal
in a story is its topic. If the first nominal appears in
an equative clause, then the subject of this clause is the
topic; temporals and locatives are not counted as nominals
in this reckoning. If the first nominal is in an active
clause whose time reference is later than the first event
of the story then this clause constitutes a verbal title
and the topic of the story is the topic of this clause.
If, in addition, the title clause is transitive and the
story topic is its object, then this object has to be
fronted to topicalize it.
In example 15, the object element 'the orphans' is
fronted out of the unmarked clause order TSOV. Since this
is the first clause of the text, 'the orphans' are the
topic of the story. They are the main participants
throughout the story and this story is referred to by all
the Nambikuara as 'the story about the orphans'. Note
that this clause does not report the first event of the
story. The event of the devil eating up the Nambikuara is
a very significant event in the story but it occurs quite
a long way into the body of the story.
(15)

sai..3ki..3na-3xa-2
"Y 7 Ja
• h3 "1 2
wh i.n
t.-a
t

(15 1 )
(15'')

-3

"Y7 -7

.2

2

• 3

kxa nhi. nu tai. na
si.x ho 3Jzxa 3 ta 7~n.xai..2h-7
e ra 2

e 3na h7 "1t.-Xi.• 7

(the-orphans long-time-ago the-devil
ate-them-all-up this-is-how ... )
'Concerning the orphans, the devil ate
the people up a long time ago. This is
how i t was. '
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The story titles that are fronted clauses are transitive clauses with fronted objects· reporting a very significant event of the story. Intransitive clause titles reporting significant events like 'the old wom~n shed her
skin' are not fronted. Other possible titles are equative
clauses asserting the existence of the main character,
like 'there was oncean anteater'. These also are not
fronted.
Retopicalization of the principal character by fronting is one of the ways of indicating a climax in myths.
What is different in this use of ~opicalization is that
the principal character is already the one being talked
about in the part of the text just befare the topicalization occurs, but right at the point of climax he is
topicalized again for a very short span.
In example 16, the context is that Woodpecker Man, who
is the principal character of the story, has previously
been told that· he must on no account open a certain box
called the darkness box. His curiosity, however, gets the
better of him and he decides to open the box, whereupon
darkness descends upon him. The clause which is topicalized reports Woodpecker Man just at the point when he is
about to open the box. The subject is fronted, thus
clearly showing the Woodpecker Man to be the tapie, i.e.
he is the one to whom our attention is to be directed.
The constituent arder in this clause is STOV, the subject
being followed by the time element 'at the time when he
was about to be turned into a woodpecker (bird)'. The
topic is given information because he was introduced in
the first clause of the story.
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Immediatel y after the fronted clause describing the
climax, there is a change of topi c to the topi c of 1 darkness 1; in fa ct, the topic span at the cli max i s just one
clause long.
(16)

. 3tu 3
xne 3Jau

. h3 7vO 2nu-7 ta 2kxa~. 3
ut 2Ja

ut 2 ta~. 2na 2

1- - -3
. 3 7 •2 2
te 2ut 1 ta~. 2na2 wen 7 te 3 7vrt<J;a
JUt
tu ta~ na
1
-3 3 - 3 2
.3 2
kxa-3na 3 h~. 2
kxa na te nu ta kxa~ lu

3.

3.

2 -3

7__

7

xne JUt JUt t u
2

7

.2

ta~

na

7 - 7 -3

sa ne t riu na t u xu
- 3kwa~
- .3
hax3 yau

-2-7 -7

2

a e nu ta
3

2

7

2kx .37 7

xne te an tux

xne 3 te 3xa-2

a~

vU

3 .7
t~

kx-3
a na 3 t~.2 tu 3wa 2

' 3 3 . 3kxa~.3 kx-3
kxa-3na 3kLriu~x ne JU
a na 3 t~.2tu 3wa 2
. -1
3 .3
.7 2
.3 7
-3 3 7 7 '

Ja xne
7__

t~

t~

a

kxa~

lu

kxa na ye t a -

.2h-7
e ra 7

rt<J;a~

(16' )

(with-t hese-thoughts the-Woodpecker-Man
woodpecker this-one about-to-be-turned-into
at-that-time the-darkness-box darkness
ma ~ters-concerning the-box resolved-to-openand-did just-when-he-did darkness-fallingideophone that's-how it-gets-dark-as-weall-know with-extreme-darkness it-getsdark-as-we-all~know in-just-that-way
it-got-dark-on-the-woodpecker )
(16' ' ) 'And with these thought s , the Woodpecker Man,
just at the time when he wa s about to be
turned into a woodpecker bird, resolved to
open the box that had to do with darkness
and did so. At that very moment when he did,
wham: We all know that's how it gets dark.
It gets dark with a really thi ck darkness.
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Well that was exactly what happened to the
woodpecker.'

FOOTNOTES
l. Nambikuara was classified by McQuown and Greenberg
(1960) as being in the Ge-Pano-Carib Phylum of languages.
There are approximately 200 speakers of Nambikuara in
northwestern Mato Grosso, Brazil. The number of dialect
groups remains uncertain at present. The data for this
paper comprise over 1000 pages of text that were gathered
on field trips between 1960 and 1976, in accordance with
contracts between the Summer Institute of Linguistics and
the Museu Nacional do Rio de Janeiro and more recently
between the Institute and the Funda~ao Nacional do lndio.
The present paper was written under the auspices of the
Summer Institute of Linguistics ata field workshop held
at Porto Velho, Rondonia, Brazil in 1976 under the
direction of Joseph E. Grimes. The author is indebted to
the indigenous communities in the Nambikuara villages of
Serra Azul and Camarare for help in learning to speak the
language and in the explanation of the meanings of texts
and to Joseph E. Grimes and Robert A. Dooley for many
helpful discussions and comments in the development of
this paper.
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2. Kroeker (1975) discusses another aspect of the topica1ization problem in Nambikuara.
3. At the level of clause various authors, notably
Halliday (1967) and Gundel (1974), have presented the idea
of topic or theme as 'what the clause is about'. Thus
Halliday (1967) defines the theme of a clause as 'what is
being talked about' or 'point of departure for the message' and the rheme as 'what is said about the theme'.
Gundel 's topic is essentially the same as Halliday's theme
except for her reservations which are summarized in footnote 5.
4. This can be regarded as an extension applicable to
higher level spans of Gundel's proposal for clauses: that
all clauses have the left dislocated topicalized formas
their underlying form and that the surface forms with unmarked topic are derived from these by topic deletion.
5. Halliday (1967) also introduces another system, that of
information focus with the options 'given' and 'new',
where 'given' is what i~ recoverable from the preceding
discourse and 'new' is not. On the other hand, Gundel
(1974) using the terms 'topic' and 'comment' to correspond
to Halliday's 'theme' and 'rheme' sets out to show that
'topic' is no different from 'given' and 'co11111ent from
'new'. Thus if Gundel is right, there is only one system to deal with here, not two.
1
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6. By marked topic is meant any topic defined by fronting
or left dislocation.
7. All present and past verb forms in Nambikuara are obligatorily suffixed for verification, which can be either
individual or collective. Individual verification means
that all the information in the clause containing the verb
is known only to the speaker with an exception to be noted
below, while collective verification means that all the
information in the clause is known to both speaker and
hearer and hence is given information. Nominals, temporals and locationals can also be independently suffixed for
collective verification. When a nominal, temporal, or
locat ional is suffixed for collective verification, however, the verb is not information known to the hearer unless it is also suffixed for co llective verification.
Thus for a clause with the verb suffixed for individual
verification and a nominal suffixed for collective verification, the nominal is information known to both speaker
and hearer but the verb is information known only to the
speaker. This is the exception mentioned at the beginning
of the paragraph.
8. The phonemes of Nambikuara are p, t ,k,d (implosive alveolar stop), x (glottal stop), j (a lveopalatal affricate),
n (with six allophones: [m] after na salized vowel glide
éiu [bm] after oral vowel glide au [gn] preceding a velar
stop and following an oral vowel, [nJ preceding a velar stop
and following a nasalized vowel, [dn] on all other occasions following oral vowels, and [n] on all other occasions
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following nasalized vowels, N (voiceless nasal), r (only
in the final syllable of the independent verb), l ([t]
after front vowels, [l] after all other vowels), s, h, w,
y. Vowels occur in oral and nasalized series (the latter
written with a tilde V): i, e, a, o, u and two vowel
glides ai and au. Both series of vowels al so occur
laryngealized, indicated by a [_], underlining the vowel
letter, (V). ihere are three tones in Nambikuara indicated by raised numbers 1 2 3 at the end of every syllable.
1 is a downglide, 2 is an upglide, 3 is a low level tone.
9. This is indeed a case of fronting and not of left dislocation as might be thought. The endings -kxai 3 iu 2 on
the first occurrence of child and on father show that
these are both clause level constituents, so that child
is object on its first occurrence and 'child's father' is
subject so that the constituent order is OSV, showing that
there has been a fronting from the unmarked order SOV.
1

1

1

1

1

1
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A Orden, a Coerencia e a Encena~ao
nas Ora~oes en Gaviao

HORST STUTE

A análise das oracoes apresentada no presente trabalho
surgiu de um estudo mais geral sobre os padroes discursivos
da língua gaviao.1 Após um esboco inicial das estruturas
internas dos constituintes oracionais, explica-se a
diferenca entre constituintes e partículas. Estabelece-se
urna compara~ao entre as ora~oes e os períodos. As secoes de
4 a 8 apresentam urna análise e urna discussao da ordern dos
constituintes que é determinada pelos fatores de encena~ao
(staging) e coerencia. Incluiu-se urna breve observacao
sobre as peculiaridades dos interrogativos. Na secao final
sao apresentados alguns traeos de entona~ao.

sintagma
nominal
l. CONSTITUINTES ORACIONAIS.
l.kn
desempenha a funcao de .suj ei to, um sintagma verbal a de
predicado, e as funcoes de adjuntos sao desempenhadas por:
adverbiais,
sintagmas
posposicionais e
modificadores
ora~oes dependentes.
O sintagma verbal consiste num verbo
intransitivo, ou nLITl verbo transitivo mais o seu respectivo
objeto antecedente, que é um sintagma nominal. O sintagma
pos po s i c ion al t em urna estrutura semelhante ao sintagma

71

verbal transitivo em que aquele consiste numa posposi~ao e
um objeto antecedente, isto é, um sintagma nominal. O
exemplo (1) ilustra urna ora~ao com sujeito (S), predicado
( P) e tres ti pos de adjunto (A). O tercei ro adjunto é urna
ora~ao dependente que contém o sintagma verbal
transitivo
evír tírí 'cozinhar sua comida' .2

(1) e-gere en gújá é-hni ká e-vír tírí zahr-á
(2~sg-donnir

(P) voce (S) bem (A) 2~sg-rede em (A)
2~sg-comida queimar l~sg+simultaneo(A)-final)
'Durma bem, em sua rede, enq~ anto eu cozinho sua
comida!'
Os sintagmas nominais, portanto, desempenham a · fun~ao
de sujeito, a de objeto do verbo e de objeto da posposi~ao.
Nao cabe aqui urna descri~ao detalhada dos tipos de sintagma
nominal existentes em Gaviao, mas alguns deles sao
enumerados. A estrutura básica consiste num substantivo que
pode ser seguido de adjetivos. O tipo de sintagma nominal
que ocorre com ma1s fre.qüencia é o prefixo pronominal.
Raranente, os prefixos sao substituidos por pronomes
livres. Os sintagmas verbais podem ser nominalizados,
constituindo assim sintagmas nominais. As construcoes
subordinadas recursivas, como 'o osso da cabe~a da onca', e
as constru~oes coordenadas, como 'crian~as e adultos',
t~nbém
constituem sintagmas nom1na1s.
As ora~oes
encaixadas3 que constituem sintagmas nominais sao as
ora~oes relativas e as complementares.4
Numa ora~ao há apenas um sujeito e basicamente um
predicado. Nao há número definido para a ocorrencia dos
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adjuntos, mas, freqüentemente, ocorresn dois ou tres
s imul taneanente.
A ocorrencia de mais de um predicado tem implica~oes
especiais. Apenas um, dentre os predicados, pode ser o
autentico. Se urna ora~ao parece ter mais de um predicado,
apenas um é o predicado autentico. Os outros (geralmente
nao mais de dois) desempenham a fun~ao de adjunto, embora
nao haja indica~ao desta fun~ao, além daquelas que já
desesnpenham. No exemplo que se segue, 'tirar o sonho dele'
está em forma de um sintagma verbal, mas desempenha a
fun~ao de
adjunto, declarando o propósito do sintagma
verbal principal.
(2)

e tér

alía máh a-kéjé-v piri a-vé-báta kíh betíhg atóh
pí-á kípo-á
(aquel a conector pregui~a (bicho) declarativa+passado
3~pess+reflexiva-sonhar-nominalizador tirar 3~pess+
reflexiva-passiva-cair repetidamente betihg=árvore alta
de-final ouvir=dizer-final)
'E, entao, a pregui~a deixou-se cair, várias vezes, de
urna árvore alta, para parar de sonhar, dizem•5

2. CONSTITUINTES E PARTfCULAS. O sujeito, o predicado e os
adjuntos constituem o núcleo da ora~ao. Para que haja urna
predica~ao, é necessário a ocorrencia de
pelo menos urn
destes constituintes.6 Além disso, há urna grande variedade
de partículas pertencentes a ora~ao. Tais
partículas
expressam, principalmente, informa~ao modal referente a
Estas
rela~ao
entre a ora~ao e as circunstancias.
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partículas sao necessárias para o funcionamento da ora~ao
dentro do seu contexto, e para que a predica~ao constitua
urna alocu~ao (speech act).
Além de expressarem tipos distintos de informa~ao, os
constituintes e as partículas sao distintos em suas
respectivas posi~oes. As partículas ocorrem em posi~ao e
ordem fixas ao passo que nao há ordem fixa para os
constituintes principais. As
partículas ocorrem nas
fronteiras dos constituintes da ora~ao. Algumas das
partículas que expressam a atitude do talante diante da
predica~ao precedem o sujeito, mas sao complementadas pelas
'·
partículas finais das ora~oes. Em (3), a partícula in1cial
de e a partícula final ki nao indicam um negativo comum,
mas denotam o fato de que o falante nao coAsidera como
verdadeiro aquilo que a predica~ao expressa.
(3) de e-zá-ka gakorá-la kíh kt-á
(partícula 2~sg-nao=declarativa-ir ca~ar-plural
freqüente partícula-final)
'Eu nao acho que voce ca~a freqüentemente.'
Urnas
poucas partículas adverbiais ocorrem após o
sintagma verbal. Estas nao sao adjuntos e podem ser
incluidas na nominaliza~ao dos sintagmas verbais. Informam
sobre a freqüencia da a~ao, ~ semelhan~a de kih, no exenplo
ac ima.
2.1.

O auxiliar. Dentre as partículas, a mais importante é

o auxiliar. Este ocorre após ou aglutina-se com todo
sujeito. O auxiliar expressa muita informa~ao semantica.
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Al án de indicar qual dos constituintes e o sujeito,
expressa informa~ao sobre o modo e o tempo verbal, e indica
a fun~ao das oracoes encaixadas e o tipo de relacao
existente entre as oracoes dependentes e a predica~ao
principal. O auxiliar ainda expressa informacao deitica
através de urna acao complementar, 1 vir 1 e 'ir', como mostra
a ora~ao seguinte:
(4) gakorá tó-máa-ka ajur ále-á
(ca~ar l~pl=excl-declarativa+presente-ir

futuro-final)
'Hoje eu vou ca~ar.

hoje

1

A infonnacao temporal expressa pelo auxiliar é
freqüentemente suplementada por partículas adicionais que
ocorrem somente no final da ora~ao, como ále 'futuro', em
( 4) •

2.2. Conectivos. As conjun~oes simples sao representadas
por partículas, e os outros tipos de conectivos sao
formados de partículas e de constituintes. Dentro de um
conectivo há as seguintes partículas: o dernonstrativo que
acorre em posicao inic ial e o conector que vem em posicao
final. Entre estas partículas ocorrem palavras que,
juntamente
com o demonstrativo,
fonncrn
sintagmas
posposicionais, verbais e nominais.
Os demonstrativos ma1s comuns dentro dos textos sao: e,
mán e méne.
e se refere, num sentido nao-específico, a
algo mencionado previamente, ao passo que mán e méne sao
partículas anafóricas ma1s específicas.? Cabe-nos aqui
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apresentar alguns exemplos de conectivos: e tér e e bó, os
significam
'e depois' ,8
quais sao conjun~oes que
especificando a seqüencia cronológica do discurso
narrativo.
(5)

e bó

tá-máh mató-á
(aquilo conector 3~pl-declarativa+passado

3~sg+mostrar-final)

'E depois, eles o mostraram.'
Em (6) e (7), o demonstrativo mán é, respectivamente, o
objeto de 1.JTia posposi~ao e de um verbo, e em (8) constitui,
por s1 só, o sintagma nominal subjetivo porque precede o
auxiliar. De forma menos clara em (6) e mais cJara em (7) e
(8), mán se refere a um nominal que ocorre no período
antecedente.
(6) mán pf bó tá-máh mató-á
(aquilo depois conector

3~pl-declarativa+passado

3~sg+mostrar-final)

'Depois disso, eles o (aquilo que já tinha sido
mene ionado) mostraram.'
(7) mán mató bó tá-máh-á
(aquilo mostrar conector
3~p 1-dec 1ar at i v a+passado-fi nal )
'Aquele que eles mostraran.'
(8) mán bó máh mató-á
(aquele conector declarativa+passado
3~sg+mostrar-final)

'Aquele o mostrou.'
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Os tres exemplos que se seguem come~am por outro
elemento anafórico, méne, o qual relaciona todo o período
anterior ao const ituinte oracional contido no conectivo. Em
(9) méne é o objeto da posposi~ao e em (10) é o objeto do
verbo. Em (11), constitui o sintagma nominal subjetivo .
(9) méne ká bó tá-máh mató-á
(aquilo em conector 3~pl-declarativa+passado
mostrar-final)
'Por isso, eles o (o que já tinha sido mencionado)
mostraran.'
(10 ) méne mató bó tá-máh-á
(aquilo mostrar conector
3~pl-declarativa+passado-final)

Aquí1 o que el es mostraran.'
{11) méne bó máh mató-á
(aquilo conector declarativa+passado mostrar-final)
'Aquele o mostrou.'
1

FRONTEIRAS DE ORACAO E PERÍODO. Nao há diferen~a
fund~nental
entre a ora~ao e o período; nao havendo também
combina~oes de ora~oes que funcionam como período.
Algumas
ora~oes
dependentes
devem ser consideradas como
constituintes duma ora~ao principal, devido a ordem dos
constituintes dessa ora~ao. As demais ora~oes dependentes
devem ser consideradas como períodos independentes porque
suas
estruturas superficiais apresentan todas as
características do período, embora sejam semanticamente
ligad as a ora~ao anterior.

3.
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Um período é constituido por urna ora~ao, ou por urna
ora~ao
seguida de partículas de período. O final da ora~ao
é marcado pelo enclítico -a 'final', sendo que algumas
partículas de período podem seguir este enclítico. A mais
importante dessas partículas de período é kipo 'ouvir
dizer'. Esta partícula expressa avalia~ao indicando que o
falante nao foi testemunha ocular do fato, nem ouviu o
relato de urna testemunha ocular. O exemplo (12) apresenta
um período que é urna ora~ao independente. Este período é
seguido, no texto, do período (13) que é urna ora~ao
semanticamente dependente, mas que funciona como período
secundário:
~

(12) ena mán ká máh má aka-á kfpo-á
(aquel a=maneira relativo em 3~sg+decl ar+passado
um=outro matar-final ouvir=dizer-final)
'Naquela situa~ao ele matou um outro, dizem.'
( 13) j_ ká sáhr-á kfpo-á
(rio em 3~sg+simultaneo-final ouvir=dizer-final)
'Aconteceu enquanto ele estava no rio, dizem.'
Outras partículas de período que seguem a ora~ao sao:
maga 'eu lhe digo! 1 ' abój 'meu amigo!'' djere 'coitado!''
etc., como no seguinte exemplo:
(14)
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e tér
- máh
-

avi-á djere-á
(aquilo conector 3~sg+declar+passado morrer-final
coitado-fin a1 )
'Entao ele morreu, coitado!'

das partículas, há um importante tra~o de
que ajuda na ident i fi ca~ao das fronteiras do
entona~ao
período. A l í ng ua gav i ao tem um sistema tonal de dois
nive1s que abrange os tons al to, baixo e ascendente. Os
níveis tonais sao modificados numa escala descendente na
qual o registro do tom desee em qualquer ponto do período.
E sempre nas fronteiras dos períodos, e somente nelas
(inclusive nas dos períodos secundários), que o registro
vol ta ao tom inicial da escala, come~ando ali urna nova
unidade de entona~ao. A seqüencia tonal do período (15) é
indicada pela linha que representa a escala. No texto, o
período que vem depois de (15) dá inicio a urna nova escala
tonal •
Al ém

#

#

(15) e tér máh xalá te-á kípo-á

(aquilo conector 3~sg+declar+passado 3~sg+deixar
restritivo-final ouvir-dizer-final)
'Entao, ele simplesmente o deixou, dizem.'

4. TOPICALIZACAO E

DIST~IBUICAO

DE INFORMACAO. Deve-se

salientar que o importante é a ordem dos sintagmas e nao a
ordern das palavras (Mel'cuk, 1967). A orden das palavras é
fixa dentro dos sintagmas, inclusive nos sintagmas verbais
transitivos que sao compostos de objeto + verbo.
"' útil, na análise das ora~oes em Gaviao, o conceito de
E
Grimes (1975), que considera a língua como constituida de
quatro estruturas distintas mas inter-relacionadas: o som,
o conteúdo, a coerencia e a encena~ao (staging). Segundo
ele, o som representa a estrutura fonológica, e o conteúdo
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representa aquilo que é dito, e como este conteúdo se
organiza hierarquicanente. A coerencia mostra como as
partes das ora~oes se integram em beneficio do ouvinte, o
qual precisa sempre acompanhar a seqüencia informativa.
A distribui~ao de informa~ao nas ora~oes faz parte da
estrutura de coerencia. Em Gaviao, esta informa~ao está
contida nos constituintes e nao nas partículas. No estudo
da distribui~ao de informa~ao nas ora~oes, foi válida a
distin~ao,
estabelecida por Halliday e Hasan (1976), entre
infonna~ao nova e infonna~ao dada.
Os termos 'nova' e
'dada' referem-se a previsibilidade, e sao definidos para a
língua gaviao como aquilo que o falante considera menos
previsível (informa~ao nova) e mais previsível (informa~ao
dada) para o ouvinte no caso de urna declara~ao, e para o
falante no caso de urna pergunta (para urna descri~ao mais
específica sobre a distribui~ao da informa~ao em perguntas,
v. Se~ao 8).
Informa~ao
'dada' ou 1 previsível 1 é aquilo que já foi
identificado, aquilo que pode ser deduzido do contexto, ou
aquilo que constituí conhecimento geral. A infonna~ao
'nova' é aquilo que o falante considera desconhecido ou
imprevisível por seu ouvinte.
As ora~oes normalmente contan nao somente informa~ao
nova, mas também infonna~ao dada. A informa~ao nova deve
ser ligada de maneira coerente a informa~ao dada.
O quarto componente da língua é a encena~ao que
expressa a perspectiva do falante diante daquilo que ele
fala, ou seja, a maneira em que ele organiza aquilo que ele
quer comunicar. No nivel oracional, a encena~ao refere-se a
topicaliza~ao
das ora~oes. Em cada ora~ao, um determinado
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constituinte nominal é o t6pico; os outros constituintes
desempenham a funcao de ca.entario .daquele tópico. Entao,
formular urna predicacao é estabelecer o assunto, isto é, o
tópico, e ainda dizer algo sobre ele.9

Os períodos
ORACIONAL
5. ESTRUTURA
N~O-MARCADA.
discursivos que apresentam a seqüencia dos fatos essenciais
da narrativa tan a estrutura nao-marcada, ou sej a, a ordern
normal dos constituintes. Há urna estrutura tripla,
subj acente a esta ordem sintática, na qual a encenacao
interage com a coerencia, a fim de formar o conteúdo.

O diagrama seguinte ilustra esta estrutura tripla:
Encenacao:
Comentário

Tópico

Coerencia:
Nova ou dada

Nova

Dada

Conteúdo:
Suj ei to

Ordens v ari ávei s do predicado e dos adjuntos
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As estruturas da coerencia e encena~ao se influenciam
recíprocamente através do emprego de determinadas regras.
Estas regras devem ser empregadas numa determinada ordem
para a forma~ao da estrutura da ora~ao. A regra de
topicalizacao, cujo objetivo é um tópico em
posi~ao
inicial, é empregada por último na estrutura oracional
nao-marcada e, assim, determina o resultado final da ordem
na estrutura superficial, isto · é, o tópico ocorre em
primeiro lugar, antes do seu comentário e é sempre o
sujeito da oracao na estrutura do conteúdo.
A regra de distribuicao de infonnacao, cujo objetivo é
situar a infonnacao nova ern posicao inicial, é empregada
antes da regra de topicaliza~ao e, ass1m, nao influí na
posicao do tópico, mas determina a ordem dos constituintes
dentro do comentário, isto é, os constituintes que contan
infonnacao nova aparecem em posicao inicial (depois do
tópico)
e sao seguidos dos constituintes que contan
infonnacao dada.
As posicoes do tópico e das infonna~oes
nova e dada sao apresentadas nos seguintes exemplos
integrantes de llT1 texto: (16) introduz 'cachorro' como
infonna~ao
nova, e em (17) 'cachorro' é infonnacao dada e,
por isso, a referencia a ele vem em posicao final.
Em
(18), o verbo 'encurralar' é introduzido como informa~ao
nova, e em (19) o verbo 'encurralar' já é informacao dada
e, por isso, ocorre em posicao final. A1nda em (19), o
sintagma posposicional 'na sua jaula' é infonnacao nova e,
por isso, ocorre em posicao inicial (depois do tópico):
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(16) zano máh a-pásala ávulu kaj-á
(meu=irmao declar+passado (tópico)
3~sg-estar=zangado=com (nova) cachorro
alvo(nova)-final)
'Meu irmao estava zangado como cachorro.•10
(17) e tér máh tágá kaj-á
(aquilo conector 3~sg+declar+passado (tópico) bater
(nova) 3~sg+alvo(dada)-final)
'Entao, ele bateu nele.'
(18) e pí bó máh pekáta-e kala-á
(aquilo depois conector 3~sg+declar+passado (tópico)
3~sg+encurralar-nominalizador querer(nova)-final)
'Depois, ele quis encurralá-lo.'
(19) e tér máh xi-savahv ká pekáta-á
(aquilo conector 3~sg+declar+passado (tópico)
3~sg-jaula ern (nova) 3~sg+encurralar(dada)-final)
'Entao, ele o encurralou na sua jaula.'
No comentário de urna ora~ao pode haver ma1s de um
constituinte com informa~ao nova. Neste caso, poder-se-ia
esperar que a ordem de ocorrencia dos const.ituintes fosse
Mas, numa ora~ao, a ordem de
completamente 1 ivre.
ocorrencia das infonna~oes novas pode ser determinada pelo
grau relativo dentro de urna escala. Os conceitos de 'nova'
e 'dada' nao sao absolutos, podendo ser 'mais nova'' 'menos
nova', 'mais dada' e 'menos dada'. No exemplo (20), os tres
sintagmas: 'a colina', 'com el a' e 'foram' sao infonna~oes
novas que nao foram introduzidas até este ponto do texto.
Mas, há, no intcio do exemplo, ideofones que influenciam a
posi~ao dos sintagmas; estes ideofones expressam a a~ao dos
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cachorros, que corrern latindo; e o verbo 'foram' constitui
informa~ao
dada em rel a~ao a esta a~ao, sendo assim
colocado ern posi~ao final. O sintagma 'com ela', até certo
ponto, também é previsível em rela~ao aos ideofones, e
aparece em segundo lugar. 'A colina' nao é previsível e
fica, portanto, em posi~ao inicial do comentário.
(20) xun xun xun, e tér tá-máh do koj xi-tá a-ka-á
(ideofones=correr=latir aquilo conector
3~pl-declar+passado (tópico) colina a (nova) 3~sg-com
(parcialmente nova) ir-(dada,)-final)
'Au, au, au! eles (os cachorros) foram com ela (a
on~a) até a colina.'

6. A ESTRUTURA ORACIONAL MARCADA: ANTEPOSICAO. Além da
estrutura oracional nao-marcada, há urna outra estrutura
marcada: o constituinte oracional que contém a informacao
menos previsível é freqüentemente anteposto ao sujeito
tópico. Nem toda a infonnacao nova ou proeminente pode
preceder o sujeito, mas somente um constituinte oracional,
seja este predicado ou adjunto. Dos exernplos que se seguem,
( 21) apresenta um adjunto anteposto e ( 22) apresenta o
predicado anteposto. Em (23), o predicado anteposto é o
único constituinte além do próprio sujeito.
(21) ve kakúru ná pa-mága pee máki magéré-á

(coisa boa posposi~ao (nova) l~pl=incl-declar+presente
(tópico) coisa fazer de=manha-final)
•t bom t r ab al ha r de man ha • '
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(22) olixi sáqéh máki tá-máh ivav ná-á
(cajueiro casca fazer (nova)

3~pl-declar+passado

(tópico) canoa posposicao-final)
'Eles fizer<111 urna canoa da casca do cajueiro.
pe~

(23)

mák i máh-á

(coisa fazer (nova)
(tópico)-final)
•El e trab·a1hou. 1

6.1.

1

anteposi~ao.

Princfpios de

const i tui ntes

3~sg+declar+passado

orac ionai s

A anteposi~ao ou
depende da ordem an

empregadas as regras de topical izacao e de
informacao.

Na

nao
que

distribui~ao

dos
sao
da

estrutura marcada, a regra de distribuicao

de informacao é empregada por último, i sto é, é aplicada ao
resultado da regra de topicalizacao, causando a anteposicao
de

lJTI

constituinte.

Se perguntássemos porque a ordem
duas

regras

de

apl icacao

destas

pode ser invertida, descobriríamos principios

é
determinada pela sele~ao de escolhas que o falante tem que
fazer para a estrutura~ao de qualquer ora~ao. As escolhas
se apresent<111 no seguinte di agr<111a:
a inda mais básicos. A ordem de apl icacao

destas

regras

- - - c o n e c t i v o - - - - - - - - - - - orden nao-marcada
--tópico novo--ordern nao-marcada
---(nada)-~

--tópico dado---ordern marcada
A primeira

escolha

se refere ao uso de conectivos. O

conectivo introduz o tópico e sempre o precede (as vezes, o
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,_U.

próprio conectivo é o tópico, v. 8 e 11, Se~ao 2.2). Se w~
conectivo é escolhido, nao há escolha adicional, sendo
obrigatório o emprego da estrutura oracional nao-marcada.
Se a primeira escolha nao é pelo emprego do conectivo, deve
ser feíta urna segunda escolha referente ao sujeito tópico.
Quando o sintagma nominal subjetivo constituí informa~ao
nova, ocorre obrigatoriamente a estrutura nao-marcada. Mas
se o tópico consiste em informa~ao dada, é obrigatório o
uso da estrutura marcada com anteposi~ao de urna informa!;aO
nova.
Em outras pal avras, sendo o tópico informa~ao dada,
a regra de distribui~ao de infor.ma~ao prevalece sobre a
regra de topicaliza~ao, e é aplicada por último.
Foram estudados 17 textos cujos períodos iniciais nao
come~am por conectivos.11 Em oito destes períodos, o
sujeito é um prefixo que expressa um referente conhecido,
por exemplo, 'eu', 'nós', 'eles•, etc. Em todos estes
casos, um outro constituinte é anteposto ao sujeito, como
no exemplo (24). Entre outros sujeitos figuram 'gente', 'o
velho' e 'o matador de macacos', sendo todos os tres
categorias de conhecimento comum, e sao considerados
informa~ao dada e,
por isso, um outro constituinte é
anteposto, como no exemplo (25). Outros cinco exemplos tem
por sujeito tópico, nomes específicos de pessoas ou tribos.
Todos estes ocorrem em posi~ao
inicial
porque sao
i nforma~ao nova, como em ( 26). O suj ei to do último exemp 1o,
(27), é semelhante ao de (25), mas constituí informa~ao
nova porque vem acompanhado da palavra só
'só o ca~ador
de tatu• e, por isso, nao há constituinte anteposto. O
exemplo 27 confirma o principio de Halliday (1976) que diz
1
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1

,

que 'só' é excludente (repudiative), e
sendo, por isso, informacao nova.

implica contraste,

(24) be tára tá-ma-ká-á kípo-á
3~pl-declar+passado-ir-final
(vereda em ouvir=dizer-final)
•Foram até o caminho, di zem.'
(25) ve-mi aratígi-má-éhj máh zav maa-á kípo-á
(habilidade-com antigo=parente-pl declar+passado casa
construir-final ouvir=dizer-final)
'Os antigos sabiam construir casas, dizem.'
(26) paguhj-éhj máh Seregúr aka-á kípo-á
(paguhj=pessoa-pl declar+passado Seregúr matar-final
o uv i r= di ze r- f i na1)
'Os Paguhj (tribo) mataram Seregúr, dizem.'
(27) mazój aká-r térte máa mazój aka ve-mi ~na-á kípo-á
(tatu matar-nominalizador só declar+presente tatu
matar habil idade-com partícula-final
ouvir=di zer-final)
'Só o ca~ador de tatu sabe matar tatu, dizem.'
A escolha entre anteposi~ao e ocorrencia de sujeito em
posi~ao inicial acontece em todas as situa~oes em que nao
há conectivo. A ocorrencia ou nao de um conectivo raramente
depende da escolha do falante, mas depende do contexto onde
acorre a ora~ao. Se a estrutura da ora~ao expressa um fato
no discurso narrativo ou de processo, é obrigatório o uso
de conectivo e, por esta razao, é freqüente o uso de
conectivos na língua gaviao.
No entanto, nas seguintes
situa~oes,
é comLm nao se empregar conectivo: (1) sao
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usaaos poucos conectivos nos relatos onde o falante narra
aquilo que viu; (2) é rara a ocorrencia de conectivos nos
períodos que expressam cenário, ou comentários sobre os
fatos; (3) nao ocorrern conectivos em perguntas polares, em
imperativos e na ma1or1a das oracoes encaixadas e
dependentes e (4) nao ocorrem conectivos em decl aracoe s
i sol ad as, por exernpl o, 'Estou com forne' ou •Joao foi
pescar'.
Os prefixos subjetivos pronominais nao ocorre~ em
posicao inicial de periodo porque sao tópicos dados, os
qua1s nao podem acorrer em posicao inicial e sempre tern um
constituinte anteposto. Estes prefixos sao tópicos porque
sao subjetivos, e sao dados porque sao pronom1na1s.
Há, contudo, urna excecao ao mecanismo de,. ante pos i cao.
Se nenhum dos constituintes contém informacao nova,
sendo
lJTI
prefixo subjetivo
qualquer sujeito mesmo
pronominal pode acorrer em posicao inicial de período. t
lógico que, quando falta informacao nova, anteposta, nao
pode haver anteposicao. De fato, esta excecao confirma a
análise acima referida em que a restricao relativa a
ocorrencia de prefixos subjetivos nao é arbitrária, mas
funcional. O exemplo (28) apresenta o prefixo subjetivo em
posicao inicial, e constitui também a oracao final de um
parágrafo cujos constituintes nao contern informacao nova.
Os constituintes desta oracao sao apresentados apenas para
que sirv~ de ligacao a partícula final da oracao, káre
'antes de lJTI tempo determinado' , a qual é a única
infonnacao nova da ora~ao. Káre, porém, nao pode ser
anteposta porque é partícula de posicao fixa.

-

-
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(28) ó-ma-ká zavpaja xal á te káre-á
(l~sg-declar+passado-ir visitar 3~sg+deixar restritivo
a i nd a-fin al)
'Fui visitar o pessoal, e ainda a deixei lá (a on~a) .'
6.2. Anteposi~ao e conectivos. Una comparacao entre as
estruturas dos conectivos e dos constituintes antepostos
revela que ambas sao quase iguais, como já foi demonstrado
nos exemplos acima.12 A informacao dos constituintes nos
conectivos é também informacao anteposta.
Oois fatores impedem que consideremos os conectivos e
os elementos antepostos como iguais: (1) nos conectivos, o
constituinte anteposto nao é necessariamente urna informacao
nova e (2) os conectivos tan algumas características
particulares, por exemplo, a ocorrencia de um conector como
bó.
6.3. Tópico e sujeito. O fato de qualquer constituinte,
que acorre antes do sujeito, ser anteposto e ter urna funcao
especial indica que o sujeito é mantido como o constituinte
que expressa a encenacao. Mediante isto, concluimos que o
'
tópico e o sujeito sao os mesmos: o sujeito é sempre o
tópico, e tópico é sempre o sujeito.13 A única excecao é a
omissao do sujeito que acontece, as vezes, na estrutura
marcada. A omissao do sujeito, contudo, nao significa que
nao
haja tópico na oracao, pois este tendo sido
estabelecido
previamente
pode
ser
identificado
impl icitamente. Segue-se um exempl o deste uso. O tópico em
(30) é implícito, após ter sido estabelecido em (29).
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(29)

e tér

alimé aká-r máa-ka alimé-éhj kábi-á kípo-á
(aquilo conector macaco matar-nominalizador
3~sg+decl ar+presente-ir macaco-pl para-final
ouvir=di zer-final)
'Entao, o ca~ador de macacos v ai atrás dos macacos.'
(30) tajaohv aka baala-á kípo-á
(escolhido matar (sujeito omitido) primeiro-final
ouvir=dizer-final)
'Primeiramente, (ele) mata o (macaco) escolhido.'

6.4. Casos especiais de anteposi~ao. Os ideofones e as
cita~oes
sao casos especiais de anteposi~ao. , pois ocorrem
mesmo antes de urna conjun~ao, contrariando a regra geral de
anteposi~ao. O exemplo (31) ilustra urna cita~ao e o (20) os
ideofones.

(31) e-néva en-á,

e tér

xi-djaj máh kaj-á
(2~sg-comer 2~sg+imperativo-final aquilo conector
3~sg-pai declar+passado 3~sg+alvo-final)
"'Coma!" o pai (dele) disse a ele.'

Um outro caso especial de antepo si ~ao e... aquele que
ocorre nas ora~oes que expressam estados por meio de seus
sintagmas adjetivais e nominais. O exemplo (32) consiste
sornen te no suj ei to, que é urna estrutura nao-marcada
composta de um sintagma nominal mais um auxiliar. (Esta
ora~ao poderia ser expandida por um predicado e adjuntos.)
No exemplo (33), o adjetivo é tirado do sintagma nominal e
anteposto como informa~ao nova, ao passo que 'crian~a'
permanece na posi~ao de informa~ao dada.
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(32) buv xíxir mága-á
(crianca pequena declar+presente-final)
'a criancinha', 'há urna criancinha' ou •a crianca é
pequen a'
(33) xíxir, buv máh-á
(pequena (nova) crianca (dada) declarativa-final)
'a crianca é pequena' ou 'a crianca é urna crianca
pequen a'
Os adjetivos podem funcionar como sintagmas nominais,
exemplo (34). O adjetivo anteposto em (33) pode também ser
considerado llT1 sintagma nominal com o significado de 1 a
crianca é llTla crianca pequena'. Os exemplos de (35) a (38)
apresentam anteposicao de sintagmas nominais ma1s
completos.
(34) xí xi r máh a- al a- á
(pequeno declar+passado 3~-cair-final)
'A pequena caiu.'
(35) buv xíxir, e-máh-á
(crian~a pequena, 2~sg-declar-final)
'Voceé urna criancinhá.•
(36) gakorá-hr, zano máh-á
(ca~ar-nominalizador meu=irmao declar-final)
Meu i rmao é cacador.
(37) zano, gakorá-hr máh-á
(meu-irmao cacar-nominalizador declar-final)
'Meu i rmao é cacador. 1
1

1
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(38) en, Xíko máh-á
(voce Xíko declar-final)
'Voceé Xíko.'
Esta anteposi~ao de sintagmas nominais é comum, vindo
sempre acompanhada de tra~os complementares. Entre o
elemento anteposto e o resto da ora~ao há urna divisao entre
as unidades de entona~ao, senda que tal divisao é indicada
por urna pausa e pela ausencia de mudan~a morfofonemica de
consoantes. Também, o auxiliar destas estruturas ocorre
somente na forma do tempo pas sado, mas sem significado
temporal. Estas ora~oes nao podem ser expandidas, pois o
auxiliaré sempre o elemento final.
,.

7. REPETICAO. No discurso, acorre a repeti~ao de períodos.
Um período pode, por exemplo, ser repetido a fim de que urna
partícula ou outro constituinte possam ser acrescidos
aquele período. Estas repeti~oes nao parecem ser corre~oes,
mas sao um me10 de possibil itar pequenas mudan~as ou
acréscimos. O exemplo (40) difere do (39) somente na
omissao de i kábe ká •no rio Kabe e no acréscimo de gólóá
muito mais duas partículas.
1

1

,

1

(39) mán tára pi bó máh bolív-éhj abi aka i kábe ká-á
kípo-á
(aquele=um em=cima de conector 3~sg+declar+passado
peixe-pl matar+pl ir rio Kabe em-final
ouvir=dizer-final)
'Eles foram matar peixes no Rio Kabe, de cima
daquelas (canoas). '
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(40) mán tára pí bó máh bolív-éhj abi gólóá aka kíh ena-á
kípo-á
(aquel e=um ern=cima de conector 3~sg+decl ar+passado
peixe-pl matar+pl muito ir freqüente partícula-final
ouvir=di zer-final)
'Eles foram matar muitos peixes de cima
daquelas (canoas).'
Estas

repeticoes contrariam as regras gerais de
distribui~ao
de
informa~ao.
O único constituinte de
infonna~ao nova no exemplo (40) é gólóá, mas em vez de ser
colocado ern primeira posicao, após o sujeito, vern depois de
urna informa~ao dada. A razao é a seguinte: no segundo
período, a informa~ao nova é colocada na mesma posi~ao onde
ocorreria se tivesse aparecido no primeiro período. Pode-se
dizer, entao, que os dois períodos juntos constituem urna
única un id ade de informa~ao.

8. PERGUNTAS E RESPOSTAS. A estrutura de informacao de urna
pergunta e sua respectiva resposta contrari<rn as regras
gerais de distribui~ao de informa~ao. No que diz respeito a
pergunta,
o conceito do maior ou menor grau de
previsibilidade de informa~ao se relaciona ao falante e nao
ao ouvinte. Os exemplos que se seguern ilustr<rn isro. Em
(41), o marcador interrogativo é seguido de urna ora~ao
marcada que contém predicado anteposto ao sujeito.
Esta
estrutura poderia ser ernpregada, por exemplo, numa situa~ao
ern que o falante encontra o ouvinte no caminho, sendo que
neste contexto situacional, o sujeito e a a~ao auxiliar de
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'ir' sao óbvios sendo, por isso, considerados infonna~oes
dadas.
Is to corresponde a regra geral que permite
anteposicao só nos casos em que o tópico constitui
infonnacao dada. A pergunta (42} só pode ser fonnulada na
situacao que apresenta previsibilidade de que o ouvinte vai
cacar, sendo imprevisível qu ando ele vai; e é por isso que
o constituinte temporal 'hoje' é anteposto. A pergunta (43}
.
tem urna ora~ao nao-marcada após o marcador interrogativo.
Esta estrutura interrogativa é a ma1s comum, porque
considera toda informa~ao como imprevisível ao falante. Nas
perguntas (41} e (42), a informacao dada pode ser omitida
como se ve nos exemplos de (44} a (46}.
(41) té gakorá e-zá-ka-á
'
(interr cacar 2~sg-nao=dec1ar+presente-ir-fina1)
'Voce vai cacar?'
(42) té adjur e-zá-ka gakorá-á
(interr hoje 2~sg-nao= dec lar+presente-ir c a~ar-final)
'Voce vai cacar hoje?' ou 'Hoje voce vai cacar?'
(43) té e-zá-ka gakorá adjur-á
(interr 2~sg-nao-declar+presente-ir ca~ar hoje-final)
'Voce vai cacar hoje?'
(44) té máter ále-á
(interr outro=dia futuro-final)
'Amanha? •
(45) té~

(interr este)
'Este?'

94

(46) té póhj-á
( interr grande-final )
,
'E grande?'
Na respo sta a urn a pergunta, a estrutura de informa~ao
pode ser a repeti~ao da estrutura interrogativa, sem
mudan~a na ordem de seus elementos. O exemplo
(48) contém
urna resposta dupla a pergunta de (47). o primeiro 'sim'
constitui urna oracao, e o segundo 'sim' acorre com outros
,.
const i tui nte s . O ernprego da resposta dupla e comum em
Gav iao.
(47) té tá-sá-volo a-neva kár-ále-á
(interr 3~pl-nao=declar-vir 3~+reflex-com er
ainda-fut-final)
'Eles ainda vern comer?'
(48) até-á, até tá-máa-volo a-neva kár-ále-á
(sim-final sim 3~pl-declar+presente-vir
3~+reflex-comer ainda-fut-final)
'Sim, eles ainda van comer.'
Este tipo de repeticao nao é identico aquele descrito
na secao anterior. Normalmente, urna pergunta nao transmite
informa~ao ao ouvinte, a nao ser a indica~ao da
informa~ao
que ele deve dar. A informacao contida em perguntas e em
suas respectivas respostas é basicamente a mesma, e as duas
funcionam como urna única unidade. Podemos, entao, definir
urna pergunta e sua resposta como urna unidade interrogativa
de informacao que desempenha a fun~ao de obter informa~ao
emitida pelo respondente e destinada ao perguntante. A
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infonnacao obedece duas direcoes.
Na pergunta, a direcao
é
para o respondente, mas a direcao principal da
transmissao da informacao é de volta para o perguntante.
Este intercambio pode ser diagramado da seguinte forma:
perguntante

pergunta

--------.,..._____________. '

respondente

)

(ouvinte)

resposta

(falante)

o

conceito de coerencia, discutido na Secao 4,
refere-se ao grau de previsibiliGade de informacao que o
falante atribuí ao ouvinte, no caso de urna afirmacao. Mas,
no caso de urna unidade interrogativa, consideranos que a
previsibil idade
é
atribuida
ao
perg úntante. Se
considerannos o perguntante como o falante, ' parece haver
urna contradicao para com o conceito de coerencia, mas se
considerarmos o perguntante nao como o falante, mas como o
último ouvinte, a inda permanece válido o nosso conceito de
coerencia.14

9. ESTRUTURA DE INFORMACAO E ENTONACAO. No discurso
gaviao, dois traeos de coerencia sao indicados pela
entonacao. o primeiro destes é a segmentacao da infonnacao,
ou seja, a divisao em partes da infonnacao enunciada. Estas
partes sao del imitadas principalmente pelas pausas. As
frontei ras destas mesmas partes correspondem, nonna·lmente,
mas nen sempre, a fronteira dos sintagmas. A proporcao de
infonnacao nova introduzida determina se as partes serao
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curtas (alguns constituintes) ou longas (urna ora~ao
completa).
A segmentacao é usada pelo falante para facilitar ao
ouvinte a compreensao do conteúdo da comunicacao. Nos
pontos em que se introduz muita infonnacao nova, como é
freqüente no inicio dos textos, as partes infonnativas sao
breves e, geralmente, enunciadas com certa lentidao. Por
outro 1 ado, os· períodos com pouca ou nenhuma informacao
nova sao enunciados rapidamente, e em partes longas.
Nao foi possível entender completamente o outro tra~o
de entonacao no discurso. Há certos pontos proeminentes que
sao destacados pelos seguintes tra~os fonológicos:
intensidade, duracao vocálica e prolongamento das
oclusivas. Nao se sabe ainda qual seja o significado desta
proeminencia. A freqüencia de ocorrencia destes pontos e o
grau de proeminencia variam de um texto para outro e,
provavelmente, relacionam-se a atitude do falante, por
exempl o, seu entusiasma pe 1a informa~ao ou sua vontade de
tornar esta informacao interessante ao ouvinte.
Esta proeminencia fonológica
corresponde
mais
freqüentemente a informacao nova, e refor~a a proeminencia
sintática que é dada a esta infonna~ao pela ordetn dos
constituintes. Os exemplos de (49) a (52) sao os períodos
iniciais de um único texto. As barras indicam a segmenta~ao
da i nformacao e as 1etr as ma i úsc ul as i nd i c am os pontos de
. ... .
proem1nenc1a.
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(49) BARÁJ maa padére-éhj máh-á kípo-á abój-éhj
(Bar áj levar pes so a-p 1 dec l ar+passado-fi na l
ouvir=di zer-final amigo-pl)
'Meus amigos, as pessoas levaram Baráj embora, dizem. 1
(50) ZEREBAJ-tHJ máh ena / maa-á kípo-á
( espírito=como=pessoa-pl decl ar+passado partícula /
3~sg+levar-final ouvir=dizer-final)
'As bruxas o levaram embora, dizem. 1
(51) a-djao sá-káhr / tá-máh maa ena kípo-á
(3~=reflex-brincar 3~sg-dependente+simultaneo /
3~pl-declar+passado 3~sg+levar partícula
ouvir=dizer-final)
'Enquanto ele estava brincando, el as o levaram embora,
di zem.
(52) gonbe ádúr ká máh ena / djigá PAGA-á
I
(cabana perta em declar+passado partícula/
ca\: a= abrigo fazer+pl-fi nal)
'Ele estava perto da cabana, construindo os abrigos
para os e a\: adores.
1

F

1

NOTAS

A língua gaviao é classificada por Aryon Dall'Igna
Rodrigues (1966) como pertencente a famíl ia mondé do tronco
tupi. Outras línguas da familia mondé sao: mondé,
cinta-larga, suruí e arara ou urukú. Harald Schultz (1955)
denomina Digüt, a tribo e a língua gaviao. Mas houve um
engano porque esse era apenas um dos nomes do informante
dele. Os Gaviao integram um grupo de aproximadamente 120
l.
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indios que habitam várias aldeias pequenas localizadas na
vizinhan~a do Posto
Indígena Igarapé Lourdes, no Igarapé
Lourdes, afluente do Rio Machado ou Jiparaná, no Território
Federal de Rondonia.
Além da língua materna, 15% dos
Gaviao falam
também o portugues.
Os Gaviao sao
semi - ac ul t ur ado s .
O autor agradece a Funda~ao Nacional do fndio (FUNAI),
do Ministério do Interior, a autoriza~ao para residir entre
os Gaviao, desde 1966, como membro da Missao Novas Tribos
do Brasil.
Os dados aqu1 anal i sados foram gravados durante os
últimos oito anos e transcritos, em sua maioria, em 1976. O
presente estudo foi elaborado durante um Seminário de
Lingüística realizado pelo Instituto Lingüístico de Verao
(SIL) em Porto Velho, Rondonia. O autor agradece ao Dr.
Joseph E. Grimes da Universidade de Cornell (E.U.A.) e do
Instituto Lingüístico de Verao. A orienta~ao teórica e de
foram dadas por ele no preparo do presente
reda~ao
trabal ho. Agradece também ao Instituto Lingüístico de Verao
por haver possibilitado sua participacao naquele Seminário.
Expressa seu agradecimento ao seu informante gaviao,
Chambete B. Barros, por sua colaboracao na verificacao dos
dados.
2. Os exemplos apresentados no presente estudo sao
escritos na ortografia gaviao. As consoantes sao: .e_,~' m,
J.. [ ~ ] , ! , i, _!!' I., ~ [ t s ] , ~ [ d z ] , J_, ~ [ t ~ J ' dj
[ d~ ] , j [ ~ J , ! e g .
[ t ~ ] , [ d~ ] e [ ~ J sao
articulad as com a lamina da l íngua com fric~ao alveolar, em
contraste a [ ts J e [ dz J , que sao apicai s. As vogai s
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sao : ..:!_, ~, ~, ~ e u [ 4 J . O alongamento das vogais e
.representado por h escrito após as vogais. Os tons e a
nasalizacao das vogais sao ~epresentados por: #oral
alto, .. oral
ascendente, . . nasalizado alto, v nasalizado
ascendente e - nasalizado baixo. A ausencia do diacrítico
representa: oral baixo.
#

3. As oracoés encaixadas funcionam como constituintes de
sintagmas nominais, e as oracoes dependentes como
constituintes da oracao.
4. Há ainda outras estruturas que funcionam como sintagmas
nominais. Os demonstrativos sao partículas que fazern parte
dos sintagmas nominais ou sao seus substitutos: ~ kala maga
(isto quero eu) 'quera isto'. Os numerais ocorrem raramente
com outros nominais, mas freqüentemente os substituem:
pahdjakúv kala maga (dais quera eu) 'quera dais'. Outras
estruturas constituem sintagmas nominais, por exemplo: zano
sevabá (meu=irmao Sevabá) 'meu irmao Sevabá' e talóh pí x1
(cuia de mingau) 'o mingau da cuia'.
Em construcoes como
'quero comer', o verbo 'comer• é sempre nominalizado e
funciona como objeto do verbo 'querer', mas há uns poucos
verbos com objetos verbais sem nominaliza~ao explícita,
como no exemplo que se segue: gakorá mate maga (ca~ar
mandar l~sg+declar+presente) 'Eu mando que voce cace'. A
nominaliza~ao
ou nao-nominaliza~ao do verbo, ainda requer
estudos mais detalhados.
5. Una análise ma1s detalhada poderia revelar que o
significado realmente é: 'ele se livrou do seu sonho por se
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deixar cair'. Neste caso, a a~ao de ca1r constituí um
adjunto predicativo que expressa o instrumento do sintagma
verbal principal. Tais adjuntos predicativos nao podem ser
considerados como ora~oes separadas da principal, porque
podem acorrer em várias posi~oes na ora~ao principal. Os
adjuntos predicativos sao relacionados aos períodos
secundários os quais ocorrem como períodos independentes na
estrutura superficial, mas sao semanticamente dependentes
do período anterior, pois ex.pressam informa~ao que poderia
ter sido expressa em fonna de adjuntos. Alguns tipos de
infonna~ao podem ser dados em tres fonnas diferentes: como
adjuntos autenticas, como adjuntos predicativos e como
períodos secundários.
6. A predica~ao se refere a combina~ao de todos os
constituintes da ora~ao, ao passo que o predicado se refere
ao sintagma verbal, constituido de verbo e objeto.
7.

mán representa, também dentro do sintagma nominal, urna
ora~ao relativa encaixada que acorre imediatamente antes do
demonstrativo. Tal uso é semelhante as constru~oes
•
equativas em portugues, por exemplo, Foi Joao quem .E. v1u,
representando-se duplamente o sujeito por meio da ora~ao
encaixada Foi Joao, e por quem. méne funciona de maneira
semelhante; no sintagma nominal representa urna ora~ao
complementar.
8. A diferen~a entre as partículas tér e bó, em seus
papéis de conectores, ainda nao foi determinada. Em outros
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contextos,
porem, el as significam
respect i v <m1ente:
'conforme a expectativa' e 'contra a expectativa'.
Alguns textos gaviao apresentam também topicaliza~ao no
nivel . do · discurso, do parágrafo e dos parágrafos
secundários.

g¡

10. As letras sU:blinhadas designam o ponto de proeminencia
de entonacao na traducao em portugues.

11. O uso de períodos iniciais e.orno evi.dencia de estrutura
semantica, pois,
requer bastante cuidado; podem até
constituir casos especiais. O que se demonstra nestes
exemplos, portanto, nao é o contraste entré os períodos
iniciais e outros períodos no mesmo texto, mas como eles
diferem entre si em vários textos.
12.
Em alguns casos, é incerto se determinados itens
devem ser classificados c~no conectivos ou como informacao
nova anteposta, por exemplo, e ká 'lá', que nem sempre é
marcado por conector, e que em outras posicoes ocorre como
adjunto.

13. Esta conclusao difere do estudo de Gundel (1974) a
respeito da encenacao. Gundel enfatiza a possibilidade de
haver tópicos implícitos que sao distintos dos sujeitos.
14. t provável que a estrutura de informa~ao de perguntas
em ingles e, talvez, em outras línguas européias seja
ass1m. Una ligeira observa~ao parece indicar dois fatos:
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(1) a posi~ao do núcleo da informa~ao en perguntas
(indicada pelo deslocamento do núcleo da entona~ao) mostra
que o perguntante considera como informacao nova aquilo que
ele mesmo nao pode prever e (2) o núcleo de informa~ao de
urna pergunta e o núcleo de informa~ao de sua respectiva
resposta tendem a ser o mesmo elemento.
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A Sobreposi~ao e Outras Técnicas
de Repeti~ao em Pal.lllarf

MARY ANN ODMARK

língua paumarí,1 emprega-se a sobreposi~ao de
repeti~ao
tanto nas seqUencias lógicas como nas temporais.
Nisto se difere da sobreposi~ao meramente temporal,
constatada em algumas línguas por Grimes em 1972, 1975,
p. 292 -7 e Leenhouts, 1978.
A língua em estudo possu1
outros tres padroes
gramati c ai s , a1ém da sobre pos i ~ ao , os qua i s abran gem a
repeti~ao de urna ou mais ora~oes: os ciclos, a triplica~ao
para se estabelecer a condicao-chave de um fato importante
e a ligacao ~ de fatos estreitamente ligados entre si.
Na

l. A SOBREPOSICAO. Em termos discursivos, . conceitua-se a
sobreposicao como urna repeti~ao na qual a mesma série de
fatos é narrada duas ou mais vezes consecutivas. A cada
reconto dá-se o nome de plano.
Sao apresentados, numa sobreposi~ao, tres tipos de
informacao: a informacao nova, a informa~ao dada e a
informacao real cada. No pr1me1ro relato dos fatos da
sobreposicao, toda informacao é nova. Ao se relatar
novamente os fatos, alguns elementos daquela série de fatos
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sao repetidos e, assim, aquela parte da informa~ao, j á
relatada anterionnente, transforma-se em informa~ao dada
( informa~ao j á conhecida). Al ém di sso, sao introduzidas
se~oes de
informa~ao
nova. As se~oes de informa~ao dada,
que se repetem nos recontos sucessivos, constituan a
i nforma~ao real ~ada. Esta i nfonna~ao é a mai s importante,
Un dos
pois é ela que unifica toda a sobreposi~ao.
resultados da sobreposi~ao é o retardamento para a
introdu~ao de infonna~ao nova (Grimes, 1975).
Em Paumarí, o padrao de sobreposi~ao ocorre em
discursos de orienta~ao
nao: temporal, bem como nas
narrativas de orienta~ao temporal. Nas sobreposi~oes de
orienta~ao
temporal, como é o caso daquelas encontradas na
língua bororo (Brasil) e no pidgin da Papua Nova Guiné
(Grimes:
1972), a referencia temporal de cada plano
retrocede até o inicio da narrativa, e torna a relatar o
mesmo conteúdo, na mesma ordem, acrescentando ou retirando
um ou outro detalhe. A uniao conjunta de todos os planos de
sobreposi~ao resulta numa única seqüencia de fatos. No
discurso de orienta~ao nao-temporal, no entanto, os fatos
se desenrola~ ao longo de um fio lógico que corresponde,
parcialmente, a um fio cronológico.
O discurso de orienta~ao nao-temporal é ilustrado por
um texto explicativo sobre a apari~ao de ossos (caveira).
Esta apari~ao faz parte do sistema de cren~as paumarí. O
texto se divide em tres partes principais. Na primeira
parte, sao identificados a assombra~ao e o problema que el a ,
causa. Em seguida, na segunda parte, é apresentada a
solu~ao do proulema, quando o pajé aconselha que as pessoas
observem certos hábitos alimentares. A terceira parte traz
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a aplicacao da estória para os nossos días. A sobreposicao
abrange a identificacao da assombracao e o problema
decorrente de sua aparicao, registrados na primeira secao.
A sobreposicao consiste em quatro planos. A uniao de
todos os pontos, nestes quatro planos, é a seguinte:
A A assombracao quer os (indios) paumarí.
B A assombracao lanca mao das pessoas.
e As pessoas nao podem mover-se por causa da assombracao;
D (porque) a assombracao faz com que os ossos das pessoas
fiquem rijos.
E A assombracao leva os Paumarí para dentro da terra.
F A assombracao come os Paumarí.
G A assombracao nao teffl globo ocular. Ela olha os Paumarí
movendo a cabeca de um 1ado para outro. Só se ve a
c av id ade óssea.
H A assombracao nao tem pele.
H' A assombracao é só ossos.
I Só sao vistas as costelas. A assombra~ao nao tem
intestinos na cavidade abdominal.
--

Aparece, a seguir, a ordem dos acontecimentos conforme
os planos que ocorrem na sobreposi~ao:
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Plano 1 BCH'I
B A assombra~ao lan~a mao das pessoas. Ija'ari-ra gathihi
ida bajadi2 (Gente ela-lan~a-mao-de assornbra~ao).
C As pes so as nao podern mover-se por causa da assombra~ao.
Niadahai ogani hiki hida bajadia oniki (Nao-andando
saber conjun~ao-por a assombra~ao chama-se).
H A assombra~ao é só ossos. Bajarona ka'oa 'ida bajadi
(Ossos só, a assombra~ao).
I Só sao vistas as costelas porque ela nao tem intestinos
na cavidade abdominal.(' Ka'ahai
kaavani ka'oa kanokiaki.
------Ni-kahojaki hida kaijoi jahani bodinia (Costela pernas
apenas é-vista. Nao-ter os intestinos cavidade-abdominal
dentro).
1

Plano 2 ABCD
A A assombra~ao quer os (indios) paumarí. Pamoari-ra
nofihi (Paumarí ela-quer).
B A assombra~ao lan~a mao das pessoas. Pamoari-ra gathihi
(Paumarí ela-lan~a-mao-de).
C As pessoas tornam-se incapazes de mover-se por causa da
assombra~ao;
Ni-giragirai ogani hiki (Nao-movendo saber
conj un~ao-por);
O (porque) a assombracao faz corn que os ossos delas fiquem
rijos. jaroi-ra nakhanahamanihi ida bajadia oniki (ossos
ela-faz-serem-pesados a assombracao chama-se).
Plano 3 BEF
B A assombracao se curva e agarra os Paumarí.
avaasiahi (Paumarí el a-se-curva-e-agarra).

108

Pamoari-ra

A assombra~ao leva os Paumarí para dentro da terra.
Pamoari-ra avigarihi
nam1
imani bodinia (Paumarí
ela-faz-descer-com terra carne dentro).
F A assombra~ao come os Paumarí. Pamoari-ra ha'ihi
( Paumar í e1 a-come) •

E

Plano 4

G

H
H'

assombra~ao

torna os Paumarí incapazes de mover-se.
Ni-pamoari-ra nagirani' iki (Nao-paumarí el a-faz-mover).
A assombra~ao leva os Paumarí para dentro da terra. Nami
van1a pamoari-ra avigarija hida bajadia oniki (Terra
partícula-enfática
paumarí
ela-faz-descer-com
a
assombra~ao é-chamada).
A assombra~ao nao tem globo ocular, mas olha para os
Paumarí, movendo a cabe~a de um lado para outro. S6 é
vista a cavidade óssea. Ni-hojaki hida nokhoi • ba'dani,
pamoari-ra vaavadavadaki nokhoi 'ba'dani. Jaroi ka'oa
kharanini nokiaki (Nao-ter o globo ocular, paumarí
el a-faz-ar.regalar o globo ocular. Os so só cavidade
é-vi sta) •
A assombra~ao nao tem pele. Ni-asafi hojaki (Nao-pele
ter).
..
A assombra~ao é só osso. Jaroi ka'oa hojaki (Os so, so

C A

E

CEGHH'

é) •

pontos Be e ocorrem em tres planos, fonnando assim
a infonna~ao real ~ada: A assombra~ao 1 an~a mao das pessoas,
e estas se tornan incapazes de andar por causa da
assombra~ao. A rela~ao lógica entre estas duas proposi~oes
é de causa-efeito, sendo que C é o resultado de B. O
Os
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narrador fundamenta sua argumenta~ao nesta
infonna~ao
real~ada,
considerando-a como a estrutura principal da
própria argLmentacao.
No plano 2, continua o desenvolvimento da argumenta~ao
baseado nas proposi~oes Be C. Estas foram separadas de H'I
(meramente descritivos), integrantes do plano 1; e sao
ligadas a duas novas proposi~oes, novamente com a rel a~ao
de causa-efeifo. B torna-se no resultado de A: "(Quando)
ela quer um Paumarí, ela lan~a mao deleº, e O torna-se na
razao de C: "As pessoas nao podem mover-se (porque) a
assombra~ao faz com que seus ossos fi quem rijos".
O plano 3 acrescenta mais dois itens a argumentacao: E
e F. A infonna~ao nova, ou seja, que a assombra~ao leva as
(E),
apresenta o
pessoas
para baixo da terra
estabelecimento para a conclusao da seqüencia: que a
assombracao come as pessoas (F). Este plano contérn as
seqüencias temporal e lógica.
O plano 4 está ligado ao plano 3 pela repeti~ao de E e,
por i sso, E torna-se em infonnacao real ~ada, junto com B e
C: a assornbra~ao leva as pessoas para dentro da terra.
Nao aparece nenhuma informacao descritiva e de
identificacao (GHH'I), nen no plano 2 nem no 3. No plano 1,
ocorre H'I e no último plano (plano 4) ocorre GHH'.
Resulta-se o realce ein H'.
Dentre vinte e sete textos anal isados, constatou-se um
c aso
ní t i do de , · sobre po si ~ ao
l óg i c a ( j á re fer i do
anterionnente) e um de sobreposi~ao temporal (mencionado a
seguir).
Outros dois textos · do grupo podem ser sobreposicao
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•
temporal, e um outro, um caso de sobreposi~ao lógica, mas
estes mesmos textos ainda precisam de verifica~ao de campo.
A sobreposi~ao temporal acorre num texto que descreve
várias cerimonias preliminares e o festival principal no
rito de puberdade da fil ha da narradora. A sobreposi~ao
consiste no relato feito por urna pessoa que nao foi a
testemunha ocular de um incidente acorrido durante a última
das cerimonias preliminares.
Há dois planos. A fronteira entre eles é estabelecida
pela interrup~ao da seqüencia temporal, por meio de urna
outra descri~ao do mesmo acontecimento, com o acréscimo de
detalhes.
Em cada plano, há um contraste entre a doen~a da mul her
~referente ao tratamento feito pelo pajé, num certo lugar
~ e a restaura~ao da saúde desta ~ referente aos remédios
recebidos em outro lugar. A maioria dos Paumarí acredita,
hoje em dia, que o trat~nento de doen~as feíto pelo pajé,
nao é completo sem que o paciente receba também remédios.
Sao enfatizados tanto o tratamento que o pajé dispensa
a rnul her como também os remédios que Gi sel a l he dá. O
realce de tempo e lugar é em rela~ao as pessoas que tratam
da mulher doente.
Esta sobreposi~ao nao é urna série cíclica descrita na
se~ao
que segue, po1s, a repeti~ao das
atividades,
desempenhadas nos mesmos lugares, refere-se aos mesmos
fatos em ambos os planos. A seqüencia de fatos pode ser
enumerada cronologicamente da seguinte forma:
e-.
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A .Ambiente: t meia-noite. As pessoas estao cantando e
dan~ando
na casa de festas; a narradora e sua familia
estao na parte da casa onde se dorme.
B Sioda desmaia.
e o tratamento da doen~a pelos pajés.
1 Fari.
2 O i rm ao mai s ve l ho va i aj ud ar .
3 Omararina, Honório e Ramiro.
4 Rarina, que é o cunhado da vítima.
O Sioda melhora um pouco por causa do tratamento feito
pelos pajés.
o• Sioda nao está bem.
E Todos dormen até o dia seguinte.
F Jlrnbiente temporal: no dia seguinte, Sioda vai a casa de
Gisel a em busca de remédios, acompanhada de Josi (marido
de Sioda), sobrinho da narradora.
G O remédio cura Sioda.
De acordo comos planos componentes da
ordem é a seguinte:

sobreposi~ao

a

Plano 1 ABC123DD F
A A meia-noite estavam cantando ainda, (mas) nós já nao
estávamos mais lá. (Enquanto) eles ainda brincavam e
dan~avam, nós estávamos no
lugar de dormir. Mithani
ªboªda
hini
asia
man1
vaahiaha.
Harivani
ni-ª arihojajanaki.
Vakasivanahana,
vikhajona
asia
harivani ibavi 'avavadikia ªarihojaªiki (Noite velha
Nóssendo
ainda equativa eles-estavam-cantando.
pronome-do-suj ei to
nós-nao-estáv amos-mai s.
El es1
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B

e

O

D'
F

estav am-bri ne ando, el es-estav arn-dancando ai nd a nóspronome-do-suj ei to lugar nós-estávamos-dormindo- com-em
nós est áv amos) •
En tao Si oda de sm ai ou . ' Oni ar oa r a i 1 a' i hi i da Si oda
(Entao ela-desmaiou a Sioda).
El es, inclusive o sobri nho Fari ( 1 ) , trataram a doenca
del a. O irmao mais ve.lho (2) também foi lá para aj udar
aquel es que a tratavarn. Omararina, Honório, Ramiro (3)
Moxo Fari.
todos tratav am a doenca. Varabo ha ' i hi
Okhamai'aha ada 'aajo jaboni rabohi-ra kakodiahavini.
Omararina, Honório, Ramiro vihiki varabohaki 'afohahavi
(Eles-chuparam-nela (no corpo dela} sobrinho Fari.
Ele-foi-lá o irmao-mais-velho também chupador(es)
el e-foi-aj udar. Omararina, Honório, Ramiro el es-sendo
eles-chuparam-em todos).
Pelo tratamento deles, ela melhorou um pouco.
Varabohavini anahajanini hi'iki (Eles-tendo-chupado-em
estava-com-que-ela-se-sentisse-um-pouco-melhor
conjuncao-causado-por).
(Mas)
ela nao estava bem. Ni-jahaki (Nao-elaestav a-bem).
Por causa de sua saúde -precária, no dia seguinte ela va1
a casa de Gisela, perto da água. O sobrinho Josi a leva
ao lugar dos remédios. Kidim·ahi
jaharini
kaba'i
ka'afokajomani okhanai'ihi Gisela kohana kania. Moxo
Josia biavikhanai'ihi ihai kani (Dia-dela nao-foi-bom
porque no-dia-seguinte ela-foi-a-água Gisela falecida
lugar. Sobrinho Josi levou-a-a-água remédio lugar).
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Plano 2
AC Ela foi tratada a sua doen~a pelos outros (123) junto
com seu cunhado, chamado Rarina (4), também no lugar de
dan~ar onde eles
estavam. Kidimakhidava Rarina oniki
ihinika kani vahojana
rabohaj abanani
hiki
j aboni
el a-estava-sendoRarina
se-chama
( Cunhado-del a
chupada-junto conj un~ao-por também fest i val 1ugar
eles-estavam).
E Entao, depois que eles tinham brincado, e depois que
eles tinham tratado a doen~a, eles dormiram. 'Oniaroa
vakasivanahana naothinia varabohana naothinia vavadi'aha
(Entao eles-brincaram depois eles-chuparam-em depois
eles-dorrniram).
G Entao, no dia seguinte, a mulher sarou. Ela estava bem,
outra vez. Estava curada por causa do remédio que Gi sel a
lhe deu. 'Oniaroa mahi hoariha 'aihota'ihi ida gamo.
Jaha'ianahi. lhaia Gisela bino'avini jaha'ihi (Entao,
dia outro ela-ficou-curada a mulher.
Ela-estavabem-outra-vez. Remédio Gisela deu ela-estava-bem).

2. AS SÉRIES CÍCLICAS. Estas séries sao superficialmente
semelhantes ao padrao de sobreposi~ao. Enquanto o padrao de
sobreposi~ao consiste em planos que abrangem a mesma área
referencial, urna série cíclica consiste em ciclos que tem
referencias diversificadas.
O segundo ciclo e os sucessivos repetem os mesmos tipos
de a~oes que o ciclo anterior, mas em vez de cada repeti~ao
relatar o mesmo fato, cada fato por si mesmo acorre num
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ponto mai s avancado ao longo da linha cronológica, e
representa, portanto, acoes distintas, mas análogas.
Podem acorrer lllla ou mais séries c íclicas dentro do
discurso. Estas aparecem em tres dos vinte e sete textos
analisados. O uso das séries cíclicas, bem como o emprego
de sobreposicao, retarda o fluxo de informacao.
Numa lenda, sobre um home11 que busca urna cobra-d' água
para se fazer engolir por ela, há duas séries cíclicas. Urna
delas acorre durante o aumento do suspense no enredo, antes
do el ímax da compl icacao. A outra acorre no desfecho.
Na pr1me1ra série cíclica existem tres ciclos. A
seqüencia de fatos em cada ciclo se repete de forma
paralela, a medida que cada ciclo se desenvolve ªº longo da
linha cronológica.
O ambiente é estabelecido a partir do primeiro ciclo
com o relato de lJl1 homan dentro de urna canoa, flutuando no
me10 do ria e cornendo urucur1. Repete-se da seguinte
mane1ra, em cada ciclo, a informacao parecida:
Ciclo 1
Ele fez com que os urucur1s se espatifassem na água
'
para fl utuarem rio abaixo. Bi kanakamo' aha ada kahami 1 ba' da
'afomaraharibanaha (Ele-fez-com-que-pluf-na-água o urucuri
caroco rio-abaixo-na-dire~ao-de).
Ele comeu os urucur1s. Bihaha ada kahami (Ele-comeu o
urucuri).
Ele jogou fara o caroco de urucuri. Biosonaha ada ·
kahami 'ba'da (Ele-jogou-fora o urucuri caroco).
O urucuri espatifou na água.
Kamoniha ada-kahami
.
- - -'ba'da
-(El e-foi-pl uf-na-água o urucuri caroco).
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A cobra-d' ág ua espero u pe 1o homem no 1ado de e ima do
sorvedouro. Mabidiria bikanokha'aha i dokoha a ininini
( Cobra-d água ela-esperou-pelo-homem sorvedouro ladode-e ima) .
Era bern longe do sorvedouro , onde ela fazia muitas
ondas altas, na água. I dokoha napajanini koarimananihi
na'bahakia bivamonahaki (Sorvedouro era-bem-longe jogadopara-e irna-nomir'lal izado muí tas- al tas ela-estava-fazendo1

1

1

1

corn) •

Eu ainda farei com que a cobra-d 1 água possa me comer. 11
Jakana 'isika 'okihi'ava kaho mahija mabidiri hora kaha'ava
kaho (Partícula-hortativa ? deixa-me ficar ainda para-que
cobra-d' água me deixa-el a-comer a inda).
11

Ciclo 2
Ele, deliberadamente, fez com que um urucuri inteiro se
espatifasse na água. Bikanakamoka'oaha ada kahami abonohaki
(Ele-fez-com-que-pluf-na-água-apenas o urucuri inteiro).
Ele estava olhando rio
abaixo.
Vada'akhanimariha
(El e-estav a-o l hando-r i o- aba i xo) .
A cobra-d'água estava quieta no seu lug ar, me10 dentro,
meio fora da água. Thini'ini saga'afoman iha ada mabidiri
(el a-estav a-dei tad a-mei o-dentroe-meio-fora-da-água-no-seu- lugar-quieta a cobra-d'água).
Pelo fato da cobra-d' água estar num lugar, o homem
estava sendo esperado. Okasagana kanaviahanokhana hina
(El a-estav a-num-1 ugar
el e-fo i-causado- ser-esperadoantec i pad amente conjun~ao-por).
Ele vinha se aproximando. Kamaakariha (Ele-vinhamai s-perto).
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A água turbulenta se ag i tav a
ªº redor del a.
Koanimananihi
ida
koarimananihi
karaho
(Estavaagitando-no-ar o jogado-para-cima-nominalizado grande).
Como conseqüencia disso, ele ficou com medo dela, e seu
cora~ao
batia rápido.
'Oniaroa kanaimahidana hi'ihi
kanabidi
horohorokani'ahi
(Entao
ele-ficou-com-medo
conjun~ao-por sua-garganta ela-batia-rápido).
"Oh, deixarei estar assim ainda, porque minha mulher
está sempre zangada comigo 11 , ele disse. Ele disse a s1
mesmo, fal ando consigo mesmo. Aa, jakaho isika 'okihi' ava
kaho ni-gamo hora hora kaathijahaki ni'aha.
Abono-ra
kani'aha, abono-ra varakani'avini (Oh, partícula-hortativa
? deixe-me-estar ainda nao-mulher me falar-bem ele-disse.
Si-mesmo-objeto el e-di sse, si-mesmo-objeto falou).
1

Ciclo 3
Entao ele comeu um uruc ur 1 outra vez. 'Oniaroa
bikaha'ianaha ada kahami (Entao ele-comeu-outra-vez o
ur uc ur i) . '
Ele jogou fara outra vez o caro~o do urucur1.
Biakosonasahana'ianaha ada kahami
(El e-jogou-fora-paracima-lentamente-no-ar-outra-vez o urucuri).
O caro~o de urucur1 foi 1á no al to. Nama' ihiha ada
kahami (El e-foi-para-cima-al to o urucuri).
Desceu girando na água. Viririnifarahanaha (Ele-giroupara-baixo-lentamente-dentro-da-água).
Oepois que ele espirrou na água, a cobra-d'água o
engoliu todinho. Kamonifarahanana mabidiria biaka damoa aha
(Ele-espatifou-para-baixo-dentro-da-água cobra-d'água elao-engoliu-inteiro).
1

1
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Toda a informa~ao do primeiro ciclo é nova, bem como a
do primeiro plano de urna sobreposicao.
Diferente do que acontece na sobreposicao, todos os
fatos no segundo ciclo sao novos, embora sejam paralelos
aos fatos do primeiro ciclo. O homem, a cobra-d'água e urna
descri~ao da água perto da serpente constituem a infonna~ao
anterionnente conhecida. Os fatos sao novos , porque o
ouvinte nao sabe se o homem vai fugir a qualquer momento ou
se vai continuar firme no seu propósito. Os urucuris sao
itens novas extraídos de um grupo mencionado previamente.
No primeiro ciclo, ele jogou o caro~o de um urucuri, kahami
'ba'da, indicando que já tinha comido a polpa. No segundo
ciclo, ele Joga o urucuri inteiro, kahami abonohaki, sem
dese ase ar nern comer.
No terceiro ciclo, -'iana outra vez" ocorre na
estrutura sufixal dos verbos "comer" e jogar fora",
referindo-se a um ato anterior~ semelhante na definicao,
mas diferente na referencia.
No segundo exemplo de urna série cíclica do mesmo texto,
o ambiente apresenta o homen dentro da cobra-d'água. Há
dois ciclos. A seqüencia dos fatos no ciclo 2 é paralela a
do ciclo 1, sendo que os fatos de ambos os ciclos
constituem informacao nova. O contexto dos dois ciclos é o
estado psicológico do homem: nervoso. Embora a palavra
"nervoso" inicie o primeiro ciclo, sendo repetida entre os
ciclos e ao final da série, real ca a ajuda ( infonnacao
nova) que o homan recebe para resolver o problema, e
escapar da barriga da cobra-d' água.
11

11
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Ciclo 1
O homem dentro da cobra-d'água ficou nervoso por causa
do calor. Va'ikagarigarikosoa'aha safini afana (Ele-ficounervoso-dentro sol ele-está-quente).
O tucano o avisou. Jakoakoa binava'isohi'aha (Tucano
e1e-o- av i so u) .
Ele ouviu o tucano cantar. Ahiana bikamithaha ada
jakoakoa (Ele-cantou el~-ouviu o tucano).
É como se ele estivesse sendo avisado pe 1o tuc ano.
Nava'isohina forihiki hi'aha ada jakoakoa (E l e- sendoavisado é-como conjun~ao-por o tucano) .
Ele ouye suavemente a voz do tucano. Bikamithavini
maroniki • ada jakoakoa saaniki (Ele-ouviu é-suave o tucano
é·barul ho).
Fal a masculina.
Ciclo 2
Ele estava ficando cada vez mais nervoso por causa do
calor dentro da barriga da cobra-d'água. Va'igari'ani'ani
hi' iki mabidiri jaha bodini daradarani (Ele-estava-nervoso
dentro
cobra-d • ág ua c av id ade- abdominal
conj un~ao-por
calor).
Ele ouve a zoada do moscao. Txararararanina vani
bikamithaha ada arasoi (Ele-está-fazendo-barulho-de-zumbido
enfático ele-ouviu o moscao).
Ele pensa, erradamente, que o barulho das asas do
moscao que ele ouve, é o da água corrente. Paha jorani
ithoni bivanihavini 'ada araso1 bihi ithoni bikamithaki
(Água corrente barulho ele-erradamente-pensa o moscao
asas-dele ruido ele-ouviu).
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Dentre os vinte e sete textos, há dois que contem duas
narrativas paralelas. As duas narrativas contidas em cada
um dos dois textos, assemelham-se as séries cíclicas por
apresentarem, em seus respectivos inicios, fatos paralelos.
No entanto, diferem das séries cíclicas pelo fato da
primeira narrativa apresentar sua conclusao antes do inicio
dos fatos paralelos da segunda narrativa, ambas no mesmo
texto.
O discur so que contén duas narrativas dentro da mesma
lenda contrasta os lugares seguro e insequro para se
cozinhar nurna pescaría. Numa narrativa pessoal, o narrador
estabelece o contraste entre a vez em que eles ca~aram urna
cutia e a vez ern que uma cutia lhes fugiu. Urna estória
relata o pr1me1ro acontecimento, e urna estória paralela o
segundo.

3. REPETICAO TRIPLA. Consiste a repeti~ao tripla na
narra~ao do mesmo evento tres vezes sucessivas, urna ora~ao
de cada vez. Este padrao tern tres finalidades: introduzir
informa~ao nova sobre o ambiente temporal,
real~ar
grupos
de elementos narrativos e estabelecer as condi~oes-chave
para os fatos de maior importancia.
O padrao de repeti~ao tripla constitui a base para a
i ntrod u~ao de i nform a~ao nova no ambiente tempora1 • Esta
informa~ao nova precede urna daquel as ora~oes que constituern
a repeti~ao tripla, embora a primeira ora~ao desta mesma
repeti~ao possa, em si mesma, ser urna
informa~ao
nova. A
informa~ao
do
ambiente temporal acorre como ora~ao
dependente do tipo quando
11
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11

•

A repeti~ao tripla em s1 real~a determinados fatos.
Através deste realce, ela estabelece o <1nbiente da
compl ica~ao e do desfecho, e apresenta o el ímax da
complica~ao.
Este realce temo mesmo efeito do realce de
urna sobreposi~ao. Nao somente chama a aten~ao do ouvinte
para os pontos repetidos da narrativa, como também liga os
grupos de elementos narrativos, formando assim o arcabou~o
da narrativa.
Também, o realce retarda o fluxo de
informa~ao.

Vista por outro prisma, a repeti~ao tripla é empregada
para determinar a condi~ao-chave referente a um fato de
maio r importancia. Numa determinada cena, as condi~oes sao
estabelecidas de tal mane1ra que aquilo que as segue é
dependente destas co ndi~oes.
A repeti~ao tripla ocorre tres vezes na lenda do homen
que procura a cobra-d água. Na primeira ocorrencia, o homern
va1 boiando rio abaixo. Este fato o coloca em condicao para
o desenrolar do enredo. A informacao temporal, do
nascimento do sol que vem aparecendo por cima das árvores,
é introduzida justaposta a segunda oracao da repeticao
tripla.
Ele estava boiando no meio do rio, comendo urucuri,
enquanto ia rio abaixo. O sol vinha nascendo por cima
das árvores quando ele estava no meio do rio. Estando
no meio do rio, ele jogou o caroco de urucuri na água
para boiar rio abaixo. Karako'afo'aha vaini bodipania
kahami-ra kahamari'afo'avini. Safini 'irinina vani
aakhanai'aha. Aakhanaiha bikanakamo 1 aha ada kahami
1
ba 1 da
'afomaraharibanaha {Ele-estava-boiando rio
no-meio-de urucur1
ele-estava-comendo-em-canoa-indo1
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rio-abaixo. Sol subindo-sobre-árvores enfático eleestava-no-meio-do-rio. Ele-estava-no-meio-do-rio elefazi a-pl uf-na-água o urucuri caro~o indo-rio-abaixo).
Na segunda ocorrencia, a ora~ao temporal dependente
"quando tinha caído na água" é introduzida como inforrna,ao
de anbiente, justaposta a primeira ora,ao de outra
repeti,ao
tripla,
na qual
se real,a o clímax da
compl ica,ao. o homem depara com a cobra-d água e se ve em
má situa,ao, principalmente, quando é engolido por esta:
Quando ele (o
urucuri)
espatifou na água, a
cobra-d ág ua_2. engoliu todinho. Ele foi engolido (pela
cobra-d'água).
A
cobra-d'água
o
tragou.
mabidiria
biaka'danaoa'aha.
Kamonifarahanana
Kaka' danoana
hi • aha.
Pano •abidiria bikani • aha
(Espat 1 fou-na-água cobra-d'água ela-o-engolj.u-inteiro.
Ele-foi-engolido-todo conjuncao-por-ela. Tragado-por
cobra-d'água ele-foi).
Na terceira e última ocorrencia de repeti~ao tripla, a
informa~ao
temporal "quando o sol estava alto e fazia
calor" é introduzida, justaposta a primeira ora~ao da
repeti~ao
tripla. A cobra-d'água sobe aterra para que o
homem fique em posi~ao de sair da barriga dela.
Agora, assim foi (quando) o sol estava a pique, (e)
fazia calor que a cobra-d'água subiu a terra. A
cobra-d'água subiu}. terra como homem dentro. Subindo
até a terra, a cobra-d'água emergiu da água. _Hari
'oniania safini namahina vani safini afana ogaimori'aha
ada
mabidiri.
Mabidiria
biavigai110ri 1 aha.
'Dofi'dofi'dofi'dofinina 'dorima'aha ada mabidiri
(Agora ass1m sol está-alto enfático sol está-quente
1

1

1

--
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subiu ~ cobra-d'água. Cobra-d'água ela-subiu-com-ele.
Arrastava-se ela-emergiu a cobra-d'água).
Se se empreg a a idéi a de Schan k de que urna c adei a
causal para a qual sao necessárias certas condi~oes antes
que outras a~oes possam ser realizadas, (v. ms. de Schank),
pode-se postular urna série de condi~oes causais que ligam
as proposi~oes-chave de urna narrativa. Cada proposi~ao da
série é caracterizada pela repeti~ao tripla. Visto por
outro prisma, um fato expresso de tres maneiras estabelece
as condi~oes para a existencia do fato seguinte, expresso
triplicimente, ou estabelece as condi~oes para o desfecho.
Os exenplos que se seguem representam os pontos culminantes
da narrativa, segundo as liga~oes que estes tern comas
condi~oes estabelecidas pela repeti~ao tripla.
Condi~ao 1: Se o homem nao estivesse boiando no me10 do r10
- teria sido engolido pela
(repetido), ele nao
cobra-d ág ua.
Condi~ao 2: Se a cobra-d'água nao o tivesse
engolido
(repetido)' o homem nao teria que ter esperado
a cobra-d'água subir para a terra.
Condi~ao 3: Se a cobra-d'água nao tivesse subido para a
terra (repetido·), o homem dentro del a nao
estaria em condi~ao para que houvesse
um
desfecho da narrativa.
1

4. SEQU~NCIAS DE FATOS INTIMAMENTE LIGADOS. Alguns fatos
podem seguir uns aos outros de maneira tao estreita que o
falante tem a tendencia de considerá-los como um único
fato. Numa seqüencia de fatos, a liga~ao-estreita tem o
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mesmo efeito: é alcancada pela ligacao interna da seqüencia
dos fatos, através da repeticao literal (palavra por
palavra). Numa seqüencia de ligacao-estreita, a ligacao
di fere de out ro tipo de repet i cao, no aspecto em que -a
ligacao-estreita sempre envolve a ligacao de mais de dois
fatos numa sucessao ininterrupta.
Enquanto isso, os
fatos-chave de urna repeticao tripla podem ser separados
daqueles fatos aos quais eles se ligam, por urna extensao de
texto consideravelmente longa. Cada fato se coloca causal e
temporalmente antes do próximo. Esta ligacao-estreita da
seqüencia de fatos produz a coerencia entre os períodos de
um parágrafo.
Numa estória humorística sobre um infortúnio que
aconteceu na selva, este fen&neno ocorre no anticlímax da
narrativa. Nesse determinado ponto da estória, o fluxo da
informacao que está senda introduzida é retardado pela
repeticao de cada fato antes de continuar a narracao do
texto.
Quando subi em cima de um pau, ele balankava comigo.
Porque de cima do pau que balankava comigo, caí ao
chao. Caí ao longo dele e fiquei deitado de costas.
Ava nélllania 'okasihi hora karoaroarimanani'ihi. Ava
hora
karoaroahi
•ova'aikabia'ihi.
•oavoronifariribani ihi 'oidarari' ihi (Pau em-cima-de
subi me bal ankava-com pau em-cima-de mim bal ancava-com
caí-ao-chao.
Caí-ao-longo-dele
fiquei-deitado-decostas).
Numa lenda sobre um homem e sua esposa que vao pescar,
no momento em que se concretiza o propósito da viagem,
acorre urna seqüencia de fatos estreitamente ligados entre
1
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si: o casal pega um pe1xe. O local de cozinhar o pe1xe,
porém, torna-se o ambiente de urna a~ao da qual nao se narra
o desfecho.
Enquanto isso, eles foram na canoa. (Ao passo que) eles
iam na canoa, arpoaram um tambaqui. (Depois que)
procurar am um lugar para
arpoaram ~ tambaqui,
cozinhá-lo.
Kaba'i
av akakha • aha.
Avakakhaha
vakosaka'aha ada 'i'oa.
Vakosakaha ada
'i'oa
vakasihokaibaviniha'aha.
( Enquanto- i sso, foram-nacanoa. Iam-na-canoa, arpoaram ~ tambaqui.
Arpoaram o
tambaqui, procuraram-um-lugar-para-cozinhá-lo).

5. OUTROS USOS DE REPETICAO. Outros usos de repeti~ao nao
incluidos no presente estudo sao: resumas, previsoes,
ligacoes de parágrafos, relacoes genérico-específicas e a
acao continuativa (v. Chapman, ms.).
AlglJTias paráfrases sao genérico-específicas, ocorrendo
primeiro a fonna genérica. A parte específica permite urna
reafirmacao mais detalhada de algo já mencionado
anteriormente, só que de maneira mais genérica. A fonna
·genérica ocorre com sufixo de aspecto, mas a forma
especifica nao tem tal sufixo.
A acao continuativa é indicada pela repeticao exata de
urna fonna verbal sem aspecto. A duracao da acao é também
manifestada através de un1a redupl icacao do radical, dentro
do próprio verbo.
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NOTAS
"'
Os Paumarí sao urna tribo semin0made que habita na are
a
da bacia do rio Purus, no Estado do .amazonas. Por mais de
cinqüenta anos, os membros desta tribo tan tido contatos
com a l íngua nacional. Por esta razao, sao considerados
razoavelmente bilingües. Sua populacao atinge 250 pessoas.
A 1íngua paumarí é el assificada por Al fred Métraux como
membro do tronco aruak. As pesquisas de canpo, em que se
baseia o presente estudo, foram realizadas de 1964 a 1976,
sob os auspicios do Instituto . Lingüístico de Verao,
mediante convenios firmados entre este Instituto, o Museu
Nacional do Rio de Janeiro e a Fundacao Nacional do fndio
{FUNAI).
O presente trabalho foi elaborado durante um
Seminário de Lingüística realizado em Porto
Velho,
Rondonia, em 1976. A autora agradece ao Dr. Joseph E.
Grimes, do Instituto Lingüístico de Verao e da Universidade
de Cornell (E.U.A.), a ajuda recebida no preparo deste
estudo.

1.

2. O sistema fonológico da língua paumarí é descrito por
Shirley Chapman e Mary Ann Odmark num manuscrito elaborado
em 1964, e arquivado na FUNAI. A língua paumarí possui as
seguintes consoantes: lp, t, k, ?I; lb, d, gl; lth, khl
(aspiradas); l'ó, ol (implosivas sonoras); I~, ji; lw, f, s,
~, hl; lm, ni e I~, ti
(retroflexo). As vogais sao li, a,
•
ol. As consoantes alongadas ocorrem após as sílabas
tonicas. As vogais alongadas ocorrem nas sílabas tonicas. O
acento tonico nonnalmente cai na antepenúltima sil aba, ou
na sílaba inicial das palavras dissílabas.
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Repeticao no Discurso Jananadi

BARBARA CAMPBELL

25% a
35% das ora~oes sao repetidas nas fonnas: exata, reduzida,
expandida e parafraseada. A repeti~ao desempenha tres
fun~oes principais, segundo a sua fonna e o lugar que ocupa
dentro do discurso: 1) indica determinadas mudan~as de
lugar e de estado, 2) estabelece um tópico e 3) define a
importancia relativa de urna determinada infonna~ao para com
a outra.
O.

INTRODUCAO. No discurso narrativo jamamadíl, de

0.1. Os agrupamentos discursivos. Para se fazer a presente
análise torna-se imprescindível o uso de determinados
agrupamentos da estrutura discursiva jamamadí.
Um parágrafo é fonnado de várias ora~oes que contern os
fatos ocorridos no mesmo lugar. Urna mudan~a de cenário
requer llíl novo parágrafo. Freqüentemente, as fronteiras de
um parágrafo sao indefinidas. Um parágrafo de transicao,
muitas vezes, liga dois parágrafos. Este contém apenas
ora~oes mediais
integradas por verbos de movimento,
requeridos para a passagem de um cenário a outro. O
conteúdo dos parágrafos de transi~ao é difícil de ser
atribuído tanto
ao
parágrafo
antecedente como ao
subseqüente.
Se for o caso de haver também urna mudan~a de
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tópico no parágrafo seguinte, repete-se na transi~ao um
fato do parágrafo antecedente (normalmente o último). Um
epi sódio é formado por um ou ma1s parágrafos e,
nonnalmente, abrange os fatos acontecidos num só dia. É
concluido por um sintagma temporal, e por um tipo especial
de ora~ao media1 (v. se~ao 0.2). Nao há parágrafo de
transi~ao entre os episódios.
0.2. As oracoes finais e mediais independentes. A distin~ao
entre as ora~oes finais e medíais independentes também é um
fator essencial para a presente análise. üna ora~ao final
independente apresenta entona~ao final (contorno tonal
descendente) e pode concluir um período. O contorno tonal
descendente é representado por um ponto ( . ) . ,
O verbo da ora~ao daquele tipo deve conter um sufixo do
sistema de avalia~ao, e costuma conter um sufixo do sistema
perspectivo. No exemplo que se segue, urna glosa completa de
maro, é: 0 narrador é testemunha ocular do fato, no
passado remoto' .2 Um a g1os a com p1et a de ke , é: 1 este é um
...... . crono 1óg i c a,
fato importante que aconteceu em sequenc1a
depois do fato previamente mencionado'.
1

1) o-ko-ma-maro-ke.

(eu-movimento-de=volta-testemunha=ocular-seqUªncia)
'Eu voltei .'
Urna ora~ao medial independente apresenta entona~ao
medial (contorno tonal ascendente) representada por urna
vírgula ( ,) . Esta ora~ao nao concluí períodos, e nao contém
sufixos de verifica~ao e de perspectiva.
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2) o-ko-ma,
(eu-movimento-de=volta)
'Eu vo1tei ,
1

Urna excecao a essa descricao das oracoes mediais
independentes ocorre, regularmente, no final de um episódio
e, ocasionalmente, na introducao do episódio. Um verbo
medial que acorre em posi~ao final no episódio nao contén
sufixos de perspectiva, nem de avaliacao, mas apresenta
entonacao final e concluí o período e o episódio.
3) amo-o-na
( dorm i-eu-encerramento=de=rad ic al)
Eu dormi .
1

1

Raramente, este tipo de ora~ao medial com entonacao
final ocorre na introducao de um episódio, indicando que
este episódio
tem menos importancia em comparacao aos
.,
outros dentro do mesmo discurso (v. se~ao 3). No exemplo
que se segue, o tópico do episódio é urna pescar1a
fracassada. As pessoas tinham ido flechar os peixes, mas
sem levarem consigo as flechas necessárias.
4) sako me oda disa-na-bone oda to-ka ...• oda to-ka, sako
me oda di sa-na.
( peixe plural nós fl echamos-encerramento=de=rad icalpropósi to nós embora-fomos nós embora-fomos peixe
plural nós flechamos-encerramento=de=radical)
'Para flecharmos peixes nós fomos (episódio menor). • • •
nós fomos, flechamos peixes (episódio menor).'
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Ao longo deste estudo, conceitua-se a
independente simplesmente como final, e a
independente como medial.

ora~ao

ora~ao

final
medial

0.3. Tipos de repeti~ao. O presente trabalho anal isa quatro
tipos de repeti~ao: a exata, a expandida, a reduzida e a
parafraseada. A repeti~ao exata é a repeti~ao identica de
urna ora~ao:

5) o-ko-ma, o-ko-ma,
(eu-movimento-de=volta eu-movimento-de=volta)
'Voltei, voltei ,'
Na 1íngua jamamadí, a repeti~ao expandida é a repeti~ao
de tJTia ora~ao com o acréscimo de informacao nova. Algumas
infonnacoes dadas podern ser omitidas na repeti~ao. Mas em
ambas as ora~oes, o radical verbal deve ser o mesmo.
6) yama soki bidi-ya oda kobo-na-ma, faya oda kobo-na-ma,
(coisa escuro pequeno-lugar nós chegamosencerramento=do=radical-de=volta e=assim nós
cheg anos-encerramento=do=rad ica 1-de=vo l ta)
'Ao anoitecer chegamos, assim chegamos,'
A repeticao reduzida é a
com a omissao de alguma
acréscimo de novo conteúdo.
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repeti~ao

de urna ora~ao, mas
infonna~ao já dada,
e sem o

7) bade tao-o-ka-na-maro-ra. bade tao-o-ka-na,
(veado cacei-eu-instrumento-encerr<1T1ento=do=radicaltestemunha=ocul ar=passado-nao=seqüencial veado
cacei-eu-instrumento-encerramento=do=radical)
'Cacei o ve ad o há mui to tempo. Cacei o ve ad o,
1

A repeti~ao parafraseada é a repeti~ao de urna ora~ao,
sendo que
urna das duas ora~oes é ma1s específica
lexicamente do que a outra. Muitas vezes, numa cita~ao
direta dá-se um plano de a~ao, sendo que a confirma~ao do
mesmo aparece na segunda ora~ao. Ou, a primeira ora~ao pode
ser urna espécie de título-resumo de um fato, com um ' fato
específico ocorrendo na paráfrase. As vezes, as ora~oes
parafraseadas nao constituem repeti~ao, mas a fun~ao delas
é semelhante as fun~oes de outros tipos de repeti~ao. Por
esta razao, tais ora~oes foram incluidas aquí. O exemplo
que se segue é um plano de a~ao seguido da confirma~ao do
mesmo.

,

8) aba bidi me a1 waka-na-mata-hi. aba bidi me oda
waka-na-rnaro.
(pe ixe pequeno plural nós peg amos-encerramento=de=
radical-dever-imperativo peixe pequeno plural nós
peg amo s-encerramento=de=rad ica 1-testemunha=oc ul ar)
'"Vamos pegar peixinhos. 11 Pegamos peixinhos,'
As
paráfrases
do tipo genérico-ao-específico,
freqüentemente, contern ideofones; como mostra o exemplo que
se segue:
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9) taokana moni yana-ka-na-maro-m. tayai, tayai, tayai,
tayai, tayai yama na-maro-ke.
(espingarda som andou-instrumento-encerramento=de=
radical-passado-identifica~ao trá trá trá trá trá coisa
fez-passado-seqüencia)
'Soou o ruido de urna espingarda. "Trá, trá, trá, trá,
trá, ela fez.'
11

l.

MUDANCA DE LUGAR, ESTADO OU EPISODIO. Emprega-se a
repeti~ao
para chamar aten~ao ªº processo ou a progressao
de urna a~ao, quando tal a~ao resulta em urna mudan~a de
lugar ou estado. Esta fun~ao da repeti~ao é caracterizada
por urna ora~ao medial repetida em outra ora~ao medial. A
forma da repeti~ao pode ser exata, expandida ou reduzida,
mas nao parafraseada.
A progressao
1.1. Progressao em mudan~as de lugar.
continua em dire~ao a um alvo ou cenário espacial, ou mesmo
ern sentido contrário a este,' é indicada pela repeti~ao de
urna ora~ao medial cujo verbo denota movimento. O exemplo
seguinte, no inicio de um episódio, indica progressao em
dire~ao
a um cenário espacial (rio acima), e um objetivo
(as antas) que estava a lJlla grande distancia dal i.
10) makobote awi me oda bosa-ka-na, oda to-ka-tima, oda
to-ko-tima,
(mai s=tarde anta plural nós de=amanhecer=fomos-c001encerramento=de=rad ical nós embora-fomos-rio=acima nós
embora-fomo s-ri o= ac ima)
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'Ma is tarde, ao amanhecer, fomo s atrás das anta s , fomos
rio acima, mais e mais longe,'
Dentro de um parágrafo, tal repeti~ao pode indi c ar
progressao contínua em dire~ao a um participante , como no
caso seg ui nte:
11) sere rofi-o-na, wafa me ka-ke, wafa me ka-ke,

(dardo rolei-eu-encerramento=de=radical macaco plural
movimento-perto mac aco plural movi mento-perto)
'Rolei llTI dardo, os macacos se aproximavam cada vez
ma1s (demim),'
Para designar as etapas na continua~ao de urna v1agem,
os parágrafos de transi~ao contero verbos de movimento que
sao repetidos nas ora~oes mediais. A repeti~ao, entao, pode
ser dentro do mesmo parágrafo de transi~ao, ou em
parágrafos distintos. No par de parágrafos de tran s i~ao que
se segue, omite-se entre eles um parágrafo sobre a procura
de castanhas-do-pará.
12) kawi oda ka-nika, oda ka-ma, .•. mowi noko oda weye-na,

oda ka-ma, oda ka-ma,
(cacha~a nós com-compramos nós movimento-de=volta
castanha=do=pará semente nós levamos-encerramento=de=
radical nós movimento-de=volta nós movimento-de=volta)
'Compramos c acha~a, come~amo s a vi agem de vol ta, ...
levanos as castanhas-do-pará, continuamos de volta por
urna grande distancia,'
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1.2. Mudan'ª de estado. As

medíais sao repetidas
para se chamar aten~ao sobre al gum aspecto de urna mud an~a
de estado. A a~ao costuma levar muito tempo, exigindo-se
muito esfor~o ou capacidade para desempenhá-la. No exemplo
que se segue, ernbora nao esteja explícito na estória, os
personagens, por nao disporem de um facao, precisam mascar
um peda~o de rnadeira até dividi-lo em dois, a fim de
fazerem urna borduna.
ora~oes

13) awa oda baka-na-kosa, awa oda baka-na-kosa,
(pau nós quebramos-encerrérllento=de=radical-em=dois pau
nós quebramos-encerramento=de=radical-em=dois)
'Com muito esfor~o quebramos o pau em dois, 1
Tambán, requer-se muito tempo e esfor~o para se esfolar
urna on~a, usando-se apenas um peda~o de faca. Considere o
seguinte exemplo:
14) yima kote-ya yome atori oda ita, yome atori oda ita,
(faca peda~o-instrumento on~a pele nós tiramos on~a
pele nós tiramos)
'Com um peda~o de faca nós trabalhamos muito, tirando a
pe l e da on~ a ,
1

No último parágrafo de um
episódio, a repeti~ao expandida de urna ora~ao medial
caracteriza a conclusao do episódio. A informa~ao nova
acrescentada, geralmente, constitui urna indica~ao de tempo
ou lJT1 conectivo.
1.3.
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Conclusao do episódio.

15) oda amo-ka-na, yama soki-ya oda amo-ka-na,

(nós donnimos-dual-encerrcrnento=de=radical coisa
escuro-lugar nós donnimos-dual-encerramento=de=radical)
'Nós dois donnimos, a noite donnimos,
1

No próximo par de expressoes, a
'assim'; omitindo-se 'ao anoitecer'.

infonna~ao

nova e"

16) yama soki oidi-ya oda kobo-na-ma, faya oda kobo-na-ma,

(coisa escuro pequeno-lugar nós chegamos-encerranento=
de=radical-de=volta e=assim nós chegamosencerramento=de=rad i cal-de=vo 1ta)
'Ao anoitecer chegamos, assim cheganos,'

2. A REPETICAO NA ESTRUTURA DO TÓPICO. Na língua jamamadí,
a repeti~ao de urna ora~ao é un dos mecanismos empregados
corn as seguintes finalidades: estabelecer um elemento
nominal como sendo o tópico de urna ora~ao; reestabelecer o
elemento nominal após a informa~ao parentética e concluir o
tópico nos pontos devidos. Já que um tópico deve ser
formado de infonna~ao já conhecida, a repeti~ao de urna
oracao é o mecanismo usado para transformar um tópico
prospectivo em informa~ao já conhecida.
A repeti~ao, em s1 mesma, nao determina quem é o
tópico. Muitas vezes, os seguintes sinais co-ocorrem com a
repeti~ao:
a anteposi~ao dos elementos do período; a
concordancia de genero entre o verbo e o tópico; um objeto
enclítico; a nao-referencia a um tópico após sua introdu~ao
e qualquer men~ao das partes do corpo do tópico em fonna
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lingUística nao-possuída. Estes mesmos sinais identificam
um tópico espec ífico dentro de urna ora~ao repetida, seja o
sujeito ou o objeto do verbo. Quando de suas ocorrencias,
estes sinais designam um tópico-marcado. Normalmente,
abrangem um parágrafo.3 Em caso de ausencia destes mesmos
sinais, o sujeito do verbo constitui o tópico nao-marcado
do parágrafo. 4
.
No exempl o 17, ocorrem al guns dos mecanismos usados
para o estabe lec imento de um tópico marcado. A repet i ~ao da
primeira ora~ao, dentro da segunda, estabelece o tópico.
Madoki, como tópico, é assinalado pela anteposi~ao do
sujeito na segunda ora~ao, junto como enclítico objetivo
-ra que acorre no objeto wafa 'macaco•. As últimas tres
ora~oes nao mencionam
Madoki, mas o enclítico objetivo
permanece no objeto. (Exceto nos pronomes, nos quais
haveria ambigUidade de caso, o enclítico objetivo acorre
sornen te junto ao tópico marcado) • Há concordancia de genero
com Madoki, por todo o parágrafo; fato que é caracterizado
pelas mudan~as vocálicas nos sufixos verbai s.
17) wafa di Madoki tabasi-ne-mari-m Sorne-ya. Sorne-ya Madoki

wafa-ra tabasi-ne, wafa o-doka-mati-ya, fai Madoki
wafa-~ tabasi-ne, wafa-ra tabasi-nabe, wafa yoto-ra
iba-ne,
(macaco o Madoki assou-encerramento=de=radical=
(masculino)-testemunha=ocular=(masculino)-novo=
personagem Someo-1 ugar Someo-1 ugar Madoki macaco-objeto
assou-encerramento=de=radical= (masculino) macaco
eu-queimo=cabelo=de-devo-agora entao Madoki
macaco-objeto assou-encerramento=
11
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11

de=radical=(masculino) macaco-objeto assou-~=
noite=(masculino) macaco tripas-objeto
assou=em=fogo-encerramento=de=radical=(masculino))
Madoki assou o macaco em Someo. Em Someo, Madoki assou
o macaco, 11 Vou chamuscar a pele do macacoº {Madoki
disse), entao Madoki assou o macaco, assou o macaco ~
noite, assou as tripas do macaco no fogo,
1

1

Outros sinais, entre eles a orde<n dos elementos no
discurso, comprovarn se um determinado tópico é o tópico de
um episódio, de um parágrafo ou de um nivel secundário .
Estes niveis podem ser considerados a hierarquia tópica de
Lm discurso, mas se relacionan estreitamente com
os
agrupamentos discursivos do episódio e do parágrafo.
Tópico do episódio.
Tópico do parágrafo.
Tópico secundário.
tópico do epi sódio, por exemplo, continua até a
i ntrodu~ao do próximo tópico. Un tópico do parágrafo
contribuí de alguma maneira para o desenrolar do tópico do
episódio, e finda no término do parágrafo. ün tópico
secundário é encaixado num tópico do parágrafo. Os tópicos
de niveis hierárquicos menos elevados do que os tres tipos
já mencionados, tais como os de nivel oracional, nao sao
considerados aqui, porque nao sao caracterizados com base
na r epe ti ~ ao •
ün
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2.1. Estabelecimento dos tópicos. No estabelecimento de um
tópico, tres tipos de repeti~ao podern ser empregados: a
expandida, a reduzida e a parafraseada. (Nao se constatou a
ocorrencia de exemplos nao-ambíguos de repeti~ao exata
nesta fun~ao.) A repeti~ao parafraseada pode repetir tanto
urna ora~ao final como urna medial. Quando sao empregados
outros tipos de repeti~ao, porém, a ora~ao a ser repetida
tem que ser a final. As repeti~oes parafraseadas e
reduzidas sao muito mais comuns no estabelecimento dos
tópicos.
No exemplo que se segue, estabelece-se urna on~a
como o tópico, mediante a repeti~ao reduzida. Probas as
ora~oes
sao finais, ficando a segunda numa rela~ao de
coordena~ao em rela~ao a ora~ao que a segue.
,

18) yome oda-ra kiyoa-maro-ni. yome oda-ra kiyoa-maro

oda-ra waka-na-ne-mete yomahi.
(on~a nos-objeto seguiu-testemunha=ocular-comentário
on~a nos-objeto seguiu-testemunha=ocular nos-objeto
esmagar-encerramento=de=rad ica 1-subj unt ivo-passado
on~a)

'A on~a nos seguiu. A on~a nos seguiu e teria nos
esmagado.'
Através da repeti~ao parafraseada, no próximo exemplo,
estabelece-se "caititu' como sendo o tópico:
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19) kobaya yana-ne-mari-maka.

11

hosiho 11 kobaya

at i-ne-mari-ka.
(caititu andou-encerranento=de=radical-testemunha=
ocular-identifica~ao=seqüencia rum caititu falouencerraTiento=de=radical-testemunha=ocular-seqüencia)
'O porco grunhiu. 11 Rum, rum, 11 disse o porco.'
Para que um tópico seja estabelecido, nao é necessário
que a ora~ao repetida venha contigua a primeira, semelhante
a ela, mas podendo acorrer entre elas a informa~ao
parentética. No exemplo que se segue, estabeleceu-se 'eu'
como senda o tópico do parágrafo; isto foi feíto mediante a
repeti~ao reduzida do protótipo de 'eu', após urna ora~ao
parentética cuja sujeito é 'nós'.
20)

wafa tao-o-ka-sama-maro-m. wafa me ati oda mita-ma,
wafa tao-o-ka-na,
(macaco cacei-eu- in strumento-rio= abaixo-testemunha=
ocular-ídentifica~ao macaco plural voz nós
ouvimos-de=volta macaco cacei-eu-instrumentoencerramento=de=radical)
'Atirei contra o macaco enquanto eu descia o r10.
Ouvimos os guinchos dos macacos, atirei contra o
macaco,'

2.2. Reestabelecimento e conclusao dos tópicos. O papel
desempenhado pela repeti~ao no reestabelecimento e mudanca
do tópico resulta a continuidade da estrutura tópica.
A repeti~ao nao-contigua demarca as fronteiras em ambos
os lados da informa~ao parentética. A repeti~ao que vem
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após a

informa~ao

parentética,
após urna informacao
secu~dária ou
após um tópico secundário reconverge a
atencao para o tópico do nivel mais elevado. O tópico do
parágrafo no exemplo 21 é 'eu', previamente estabelecido.
Duas ora~oes no mesmo parágrafo, porém, nao contem 'eu',
mas contem
'o macaco', tópico secundário.
Para
reestabelecer 'eu' como tópico do parágrafo, repete-se a
ora~ao
anterior com seu sujeito 'eu'. Neste caso, a
repeti~ao marca também o fim daquele tópico,
sendo que a
repeti~ao
se torna na ora~ao inicial de um parágrafo de
transi ~ao.

21) wafa tao-o-ka-na, fai nafi-hari-marihi, wafa
wataka-bote nafi-mari-ra. wafa tao-o-ka-na~
(macaco cacei-eu- in strumento-encerramento=de=rad ic al
entao grande-só=um-testemunha=ocul ar macaco
gordo-aumentativo grande-testemunha=ocular-avalia~ao
macaco c acei-eu- instrumento-encerramento=de=rad i cal)
'Atirei contra o macaco, entao (ele) é o único grande,
o macaco é o maior e o mai s gordo. At i rei contra o
macaco,
1

Outro uso da repeti~ao nao-contigua tema finalidade de
conservar o tópico, ao mesmo tempo em que um ou mai .s
tópicos secundários sao introduzidos no mesmo espa~o de
tempo.
No exemp 1o que se seg ue, 'eu' é o tópico
estabelecido previamente. 'Joao', entao, torna-se o tópico
secundário, mediante a repeti~ao e a anteposi~ao. 'Eles'
també11 se torna em um tópico secundário através da
repeticao, e de um tipo especial da anteposicao dos
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elementos. Finalmente, repete-se a última oracao na qual
'eu' (tópico de nivel mais elevado) era o tópico.
22) amo-o-na, bani me atori-ra Yowaho ite-mari-m. Yowaho
kobaya atori-ra ita Yowaho, wafa me-ra me
doka-na-maro-ke. wafa me-ra~ doka, makobote amo-o-na.
( dormi-eu-encerramento=de=radical carne plural
pele-objeto Joao tirou-testemunha=ocular-identificacao
Joao caititu pele-objeto tirou Joao macaco
pl ur a1-obj eto e 1es que imaram= pe 1e=fi zer c.nencerr amento=de= radical -testemun ha=ocul ar- seqüenc i a
macaco plural-objeto eles queimaram=pele mais=tarde
dormi-eu-encerramento=do=rad i cal)
'Dormi, Joao tirou a pele dos animais. Joao tirou a
pele do caititu. ChamuscaréfTl a pele dos macacos.
Chamuscaram a pele dos macacos. Mais tarde eu dormi. 1
Pode-se também repetir urna oracao para demarcar as
fronteiras dos dois lados de urna informacao parentética
consideravelmente longa.
23) fai oda siba-ne, .•. kobaya oda siba-na,
( entao nós procuramos-encerramento=de=r·adical=
(masculino) caititu nós procuranos-encerramento=
de=radical=(feminino))
'Entao, procuramos, ... procuranos o caititu,'
Estas duas oracoes demarcam as fronteiras nos dois
lados de um grupo de sete oracoes, as quais relatam o
aparecimento repentino de
urna cobra pertinho dos
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personagens. A cobra passa a ser lJ1l tópico secundário. Por
causa dela, a acao da procura do caititu foi suspensa na
oracao que vem após a repeticao de 'nós procuramos o
caititu'. A primeira ora~ao que narra a procura do caititu
apresen ta o tópico-marcado
'ca i ti tu' ,
previamente
estabelecido. Aquí, o tópico é indicado pela concordancia
do genero masculino do verbo como substantivo 'caititu',
g_enero masculíno,5 mesmo sem mencao de 1 caititu 1 na oracao.
Porém, quando ocorre a repeticao de 'nós procuramos o
macaco', nós é o tópico nao-marcado, pois, a concordancia
de genero é com o sujeito 'nós feminino', repetindo-se
kobaya caititu na oracao.
1

1

1

1

2.3. Tópico do episódio. Na introducao a um episódio, o
narrador especifica lJ11 tópico para aquele episódio. Este
tópico é identificado, no inicio do episódio, através de um
substantivo isolado e com entonacao final; sendo este
seguido de urna oracao repetida. Esta ora~ao constituí urna
paráfrase ou urna repeticao de urna oracao final, como foi
explanado na secao 2.1. O substantivo inicial nao ocorre em
todos os episódios, mas costuma aparecer em posicao inicial
no discurso.
Mllitas vezes, a oracao repetida é urna
declaracao do propósito ou proposta do personagem, seguida
da confirmacao destes. O tópico do episódio pode ou nao ser
o tópico do parágrafo introdutório. Se nao o for,
tornar-se-á, geralmente, num tópico dentro de um parágrafo
subseqüente. No episódio que se segue, 'veado' é o tópico,
e para indicar este fato, badehe 'veado' apresenta-se
isol ado e com entonacao final. -he, em posicao final na
palavra badehe, é l.llla forma fonologicanente condicionada,
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mas que ocorre no fim de um grupo de pausa. Assim, badehe
'veado' é estabelecido como o tópico, através da repeti~ao
de 1 atirei contra o veado'. A estória, propriamente dita,
comeca com a abertura de um caminho e a caca de outros dois
animais; fatos estes que ocorreran antes do atiramento
contra o veado.
24) badehe: bade tao-o-ka-na-maro-ra. bade tao-o-ka-na,
hawi oda ka-ka-na.
(veado veado atirei-eu-instrumento-encerramento=de=
radical-testemunha=ocular-nao=seqüencia veado
atirei-eu-instrumento-encerramento=de=radical caminho
nós instrumento-cortar-encerramento=de=radical)
'Veado: atirei contra o veado. Atirei contra o veado,
nós abrimos um caminho. 1
Mais tarde, o veado se torna no tópico de um parágrafo,
mas sem a habitual repeticao no inicio, porque a repeticao
no inicio do episódio foi urna introducao suficiente.
Existem outros indicios do tópico-marcado: a nao-mencao do
tópico após sua introducao original, a concordancia de
genero do verbo com o tópico e qualquer mencao das partes
do corpo do veado, empregando-se a fonna nao-possuída.
De vez em quando, omite-se o tópico de um episódio. O
novo tópico é estabelecido pela repeticao habitual. No
exemplo que se segue, 'peixe' é estabelecido como sendo o
tópico do episódio por causa do título-substantivo inicial
e da oracao repetida. Entao, a próxima oracao contrasta o
plano da acao •pesca•, com aquilo que realmente aconteceu:
•seguindo as queixadas'. As queixadas sao estabelecidas,
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entao, como o novo tópico mediante a repeti~ao. Nao mais se
menciona 'peixe' durante todo o episódio.
25) aba madi: aba me oda koro-na-ro-ni. aba me oda koro-na,
hiyama me oda kiyoa, aba me oda ati sawi-ra hiyama me
oda kiyoa-ro-ra. hiycrna me oda kiyoa,
( peixe seres peixe plural nós jogamos=paraencerramento=de=rad ical-testemunha=ocul ar-comentário
peixe plural nós jogamos=para-encerramento=de=radical
queixada plural nós seguimos peixe plural nós dissemos
i r=com-mas queixada plural nós seguimos-testemunha=
ocular-mas queixada plural nós seguimos)
'Peixe: fomos pescar. Fomos pescar, seguimos as
queixadas, mas dissemos que íamos pescar. Mas seguimos
as queixadas. Seguimos as queixadas,'
Um
episódio
pode
ser
introduzido por um
título-substantivo que será posterionnente estabelecido
como tópico do episódio. No exemplo que se segue,
introduz-se 'queixadas' como um título, mas antes de se
estabelecer 'queixadas' como sendo o tópico, estabelece-se
'Joao' como o tópico de um parágrafo curto corn
tópico-marcado.
Entao, estabelece-se 1 queixadas' como
tópico, mediante a repeti~ao tanto do episódio como do
segundo parágrafo da introdu~ao.
26) bani madi: di Yowaho bani me-ra amo-ni-mata-maka.
Yowaho bani me-ra amo-ni-nao. hiyama me oda kiyoa, me
oda kiyoa-maro-mara. me amo-na-ni.
(carne seres o Joao carne plural-objeto donniu146

encerramento=de=radical-suposta-identifica~ao=e=fato

Joao carne plural-objeto dormiu-encerramento=de=
radical-verificado queixada plural nós seguimos el as
nós seguimos-testemunha=ocular-mas=fizemos el as
dorm iram-encerramento=de=rad i cal -comentár io)
1
Ca~a: Joao fez as queixadas dormirem (por
encantamento). Joao fez as queixadas dormirem. Seguimos
as queixadas, nós seguirnos as queixadas, mas fornas?
El as estavam adormecidas (está implícito que nao
t ivernas que segui-1 as porque el as estav am
ad onn ec i d as ) • 1
Cada episódio tem um tópico denominado tópico do
episódio. Algumas vezes, um episódio contérn vários tópicos.
Dentro do discurso, a repeti~ao parafraseada é a mane1ra
ma1s freqUentemente usada para introduzir e estabelecer o
tópico de um novo episódio. 5~ primeiro lugar vem urna
c ita~ao direta que contém um plano de a~ao. Em seguida
aparece a confirma~ao deste mesmo plano. O tópico da
cita~ao se torna no novo tópico do episódio. No exemplo que
se segue, o novo tópico proposto e confirmado na segunda
ora~ao é 'peixinhos'.
27) aba bidi me ai waka-na-mata-hi. aba bidi me oda
waka-na-rnaro.
(peixe pequeno plural nós pegamos-encerramento=de=
radical-dever-imperativo peixe pequeno plural nós
peg amos-encerramento=de=rad i ca l-testemunha=oc ul ar)
'"Vamos pegar peixinhos. 11 Pegamos peixinhos. 1
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3. REPETICAO COMO SINAL DE IMPORTANCIA. A importancia que
o narrador atribui a urna determinada informa~ao é um
indicio do propósito dele para contar a estória. Esta
importancia dada é constatada pela escolha que o narrador
faz das ora~oes finais que indicam a informa~ao de maior
importancia, e a escolha das ora~oes mediais que expressam
a informa~ao menos importante. As ora~oes finais, em
particular, sao usadas para desenvolver urna narrativa até
seu el ímax, i nfl uenc i ando ass im na def.i ni ~ao do enredo. Em
geral, as ora~oés finais sao empregadas em referencia aos
fatos e informa~oes importantes. _ As ora~oes mediais sao
empregadas em referencia a: (1) fatos menos importantes,
(2) todos os processos e (3) a maioria dos cenários que sao
definidos, en termos relativos, pelos verbos de movimento.
Sempre que houver repeti~ao de urna inforrna~ao, as
várias cornbina~oes das ora~oes finais com as rnediais farao
parte deste mesmo sistema. O conteúdo completo de urna
ora~ao repetida pode ser hierarquizado como sendo de maior
ou menor importancia, em face ao discurso como um todo.
Isto é feito se a ora~ao repetida e sua equivalente, também
repetida, sao ou nao ora~oes finais ou mediais. Sao as
seguintes as categorias:

<
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conteúdo mais
importante
l.

final que repete outra
ora~ao final

Ora~ao

2. Oracao medial que repete
oracao final ou vice versa
3. Oracao final que nao repete
nenhuma ora~ao
4. Oracao medial que repete
ora~ao medial
5.

medial que nao
repete nenhuma ora~ao

Ora~ao

,

conteúdo menos
importante

Una conseqüencia desta hierarquiza~ao é que as oracoes
mediais que repetem outras oracoes mediais nunca tan mais
importancia do que as ora~oes finais nao-repetidas.
Esta hierarquiza~ao produz um tipo de hierarquia
diferente
da
hierarquia
tópica,
já mencionada
anterionnente. A hierarquia tópica se relaciona com os
agrupamentos discursivos do episódio e do parágrafo, como
também com um nivel secundário mais baixo. A hierarquiza~ao
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por importancia está relacionada com a estrutura tópica no
aspecto em que os dois primeiros graus de importancia
sempre estabelecem os tópicos.
A repeti~ao desempenha um
papel, tanto na hierarquiza~ao por importancia como na
estrutura tópica, pois o tópico é estabelecido pela
repeti~ao
em si mesma; enquanto a hierarquizacao por
importancia é determinada pelo fato das ora~oes abrangidas
pela repeticao·serem mediais ou finais.
Na estória sobre urna on~a, os fatos sao hierarquizados
segundo a importancia dos mesmos. Esta importancia é
indicada pela numeracao e pelas entradas. A oracao final é
representada por F, e a medial por M. As setas indican as
repeticoes nao-contiguas.
A pontuacao representa a
entonacao. Lendo-se apenas as afirmacoes , 1 e 2,
apresentadas em hierarquia, é possível identificar os fatos
principais da estória. Estas oracoes também estabelecem os
tópicos. Estes tópicos, pois, sao hierarquizados por suas
respectivas importancias, em duas categorias. A malograda
tentativa de Arniso para matar a onca, por exemplo, é
apresentada como sendo de menor importancia do que as
tentativas mais bem-sucedidas do narrador.
As primeiras cinco oracoes sao a introdu~ao e urna
previsao da complica~ao e da primeira solucao da estória.
Desta hierarquizacao obtan-se também
infonna~oes
adicionais sobre a estrutura do enredo. As quatro ora~oes
finais nao-repetidas, marcadas com o
número
3
(hierárquico), caracterizam o aumento do suspense antes da
on~a
ser atingida pelo tiro. Em contraste, os fatos
acorridos após a morte da on~a fonnam o desfecho da
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narrativa, e sao relatados em sua maior parte nas ora~oes
mediais, sendo um indício de menor importancia.
Urna outra característica deste tipo de hierarquiza~ao é
que urna das hierarquiza~oes rnais elevadas ocorre ern
intervalos num texto, indicando ass1m um auge da informa~ao
importante na estrutura do parágrafo. Porém, entre estes
auges os limites dos parágrafos nao sao distintos.

A on~a nos seguí u ( F} • A on~a nos seguiu ( F) •
3. E nos teri a esmagado ( F) •
2. A on~a nos seguiu (M},
3. com o un1co cartucho que tinha, atirei contra
a on~a ( F) •
5. Eu voltava (M),
5. eu carninhava através da selva, sem
nenhum cam i nho (M),
l. no meu caminho, como urna conseqUencia da onca,
urna voz me advert i u ( F) • 11 Ra imundo, onca! 11
Arniso falou (F}.
3. A on~a, correngo, vinha atrás (de nós),
pa, pa, pa, ( F).
3. "A on~a vern no nosso caminho, 11 disse
Arniso (F).
3. Retirei 1090 o cao da espingarda (F) .
3. A on~a veio ben perto de mim (F).
l. Jli queima-roupa, atirei contra a boca (del a) (F) .
3. Porque os dentes (dela) pareciam sair
fragmentados ( F).
l. Com o único cartucho que tinha atirei contra a on~a (F}.
l.

On~a:

#

1
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l. Se aquel a bala tivesse negado fogo, a onca nos teria
comido (F).

3.

A onca foi obrigada a sentar-se (F).
2. O único cartucho de Arni so negou fogo - t ínhamos um
cartucho em cada urna das espingardas ( F). A de
Arniso negou fogo, ao atirar contra a onca (M),
3. a espingarda finalmente disparou, e acertou na
on,a, bem na barriga, pl á! ( F).
5. E assim, (a on,a) ficou sentada l á (M),
4. quebramos lJTI galho (M), quebramos um galho
(M), pisamos no galho (M), e quebramos o
gal ho ( M),
3. matei aquel a que estava sentada lá (F).
3. Bati na cabe,a (dela) (F).
l . Eu (a) matei (F).
3. Quando bati no focinho dela, (ela) caiu (F).
5. E assim, amarramos a on,a (M),
3. 11 Devemos carregá-la? 11 - disse eu (F).
4. E ass im amarramos a o nea ( M),
2. 11 Carrega voce a on,a primeiro, e mais adiante eu
troco com voce, 11 - di sse eu ( F}. Arni so carregou
a onca ( M) ,
4. (ele) foi de volta coma on,a (M),
(ele) foi de vol ta com a on~a (M),
5. Arniso descansou (do peso) da on~a (M),
5. e assim, (ele) foi de volta novamente
com a on~a ( M) ,
5. (ele) continuou voltando (M),
4. mais tarde, estávamos voltando (M),
5. Arniso estava exausto por causa (do
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peso) da on~a (M), (por isso)
5. eu troquei ( com el e) ( M),
5. atravessei (o córrego) corn a on~a (M),
5. atravessamos o Curiá {M),
2. estávamos vqltando com (a on~a) (M), vol tamos (F).
4. (O lugar) para onde voltamos (era) Kaisama
(ora~ao dependente), acerca daquele lugar,
os brasileiros moravam lá (oracao
dependente)6
2. chegamos a Kaisama (F). Chegamos a Kaisama (M),
5. jogamos a on~a no chao (M),
4. com um peda~o de faca esfolamos a on~a (M),
esfolamos a on~a (M),
5. estiramos a pele da on~a {M),
5. quando acabamos de estirar a pele da
on~a (ora~ao dependente), nós a
penduramos ( M),
4. dormimos {M), dormimos a noite (M).

Um outro exemplo da hierarquiza~ao por importancia,
dentro do discurso, é aquele em que o narrador coloca no
grau mais elevado da hierarquía, os animais ca~ados os
qua1s ele considera bons para comer, e coloca, num grau
menos elevado dentro da hierarquia, aqueles animais contra
os quais ele atira, mas que nao sao considerados de muito
valor.
Dois macacos e um parco-do-mato sao topicalizados,
em vezes diferentes, por urna oracao final que repete outra
ora~ao final; isto
os coloca no grau mais elevado da
hierarquiza~ao por importancia. Mais tarde, o narrador ca~a
153
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um tamanduá e tres macacos de especies distintas; fal a
sobre eles, empregando ora~oes mediais que repetem outras
ora~oes mediais. Desse modo, ele classifica estes
animais
como
sendo pertencentes a Lm grau menos elevado de
importancia.
,#

•

NOTAS

A l íngua j amamadí pertence ao tronco aruak, e é fal ada
por um número desconhecido de pessoas que habitam as
margens do rio Purus no Estado do Pmazonas. O di aleto aqu1
estudado é fal ado por cerca de cem pessoas que v1vem perto
de Lábrea, dire~ao rio acima. Os dados em que se baseia o
presente estudo foram colhidos durante vários períodos de
permanencia na tribo de 1963 a 1976, sob os auspicios do
Instituto LingUístico de Verao mediante seu convenio como
Museu Nacional do Rio de Janeiro e FUNAI (Funda~ao Nacional
do Índio).
Agrade~o
ao Dr. Joseph Grimes sua valiosa colabora~ao
durante o Seminário de Lingüística realizado em 1976, em
Porto Velho, RO.
l.

Os fonemas da l íngua Jamamadí sao: as voga1 s ~' ~, 2,
~;
as oclusivas surdas t, ~; as oclusivas sonoras
pré-glotalizadas E_, i; as fricativas_!.,~; as nasais m, _!!.,
~(a última destas, freqüentemente, é suprimida numa sílaba
átona, ficando apenas a nasaliza~ao) e as vibrantes w, ..!:_,
y. O fonema /s/ é [ ts J em posi~ao inicial na pal avra; /f/
é [ ~ J e /r/ é [ l ] quando é inicial e quando vern antes
2.
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de um vocóide anterior, sendo [ r J nos demais ambientes.
As voga1s, ocorrendo após as nasais /m/, In/, e /h/, sao
nasal izadas.
A intensidade se alterna, urna sil aba s1m
outra sílaba nao, a partir da primeira sílaba. O acento
oracional cai no radical verbal, modificando o padrao de
intensidade em algumas pal avras.
3. Es tes i tens formam um sistema peculiar, separado e
complexo; por isso, nao sao analisados detalhadamente neste
trabalho. Contudo, a infonna~ao sobre o conteúdo do tópico
(obtida através destes itens) é necessária para a presente
análise.
Assim sendo, eu introduzi o tópico, quando
necessário, sem explica~ao detalhada. O sufixo-perspectivo
-m também desempenha urna importante fun~ao na identifica~ao
do tópico, ao identificar um novo participante importante.
Este aspecto já foi analisado num trabalho inédito,
arquivado na FUNAI, em Brasilia.
4. t discutível se o tópico nao-marcado é o sujeito ou o
objeto verbal. Oesignei o sujeito como tópico porque a
concordancia de genero no verbo costuma ser com o sujeito,
passando a concordar com o objeto, somente quando este
objeto é um tópico-marcado. Já que as narrativas estudadas
sao experiencias pessoa1s, o pronome 'eu' desempenha um
papel proeminente no discurso. Porém, a ordem normal das
ora~oes é OSV;
e por isto a posi~ao inicial denota que
talvez o objeto seja o tópico nao-marcado.

5. A concordancia de genero no verbo é marcada somente
para
o substantivo masculino da terceira pessoa do
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si ng ul ar.
As demai s fonnas
sao
substantivos fem in i nos)
apresentam a forma feminina.
6.

(plurais,
pronomes
nao-marcados'
i sto

Ainda nao se determinou urna
combina~oes dos verbos dependentes.

categoria

para

e
e,
,.

as
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Sentence Initial Elements in Brazilian Guaraní

ROBERT A. DOOLEY

l. INTRODUCTION ANO OVERVIEW. The nature of the content
structure and the hi erare hi e a1 structure of a narrative,
irnportant
and the relationship between the two, are
questions f or the anal ysi s and formation of text s.. In
Guaraní, sorne light is shed on these matters by the
sentence constituents that occur sentence initially and
precede the independent clause.1 Such a sentence initial
elernent serves one or both of t\'K> text forming functions:
to indicate a content relationship between the sentence at
hand and what has preceded it, or to indicate the onset of
sorne hierarchical grouping of sentences. The content
relationships thus indicated are of either the temporal or
the causal type; the hierarchical groupings are either
paragraphs or episodes.
Frorn the distribution of sentence initial elements the
following pattern emerges: the content relationships
indicated across paragraph and episode boundaries are
predorninantly temporal, while those indicated between
success1ve sentences within a paragraph are predorninantly
causal. This principle of text organization incorporates
two distinct views of narrative: the view that a narrative
is basically a report of a temporal sequence of past events
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(Longacre 1976. l99ff), and the view that a narrative
paragraph is a passage whose events and states (including
inferred states) are "joined into a complete causal chain
( Se han k 19 74 . 11 ) .
In this section a broad overview of the relevant
factors is presented. These ideas are developed, along with
examples, in subsequent sections.
11

1.1.
( 1)

All sentences in Guaraní narrative are of the form

Referen~ i a1 )
( connect ive

Dependent.) n
( Dependent)
( clause
Clause
clause ,

where
(2) Oependent
clause

=

Clause

Cl ause
subordinator.

Theoretically there seems to be no max1mum value for n in
(1), but the value n=3 is not only adequate for most texts
but rarely invoked.
Thus the only sentence constituents that can occur
sentence initially and precede the independent clause are
the referential
connectives and dependent clauses.2
Referential connectives are conjunction phrases which, like
English because of that, make pronominal reference to the
preceding context. Of the dependent clauses, by far the
most common type that occurs sentence initially consists of
those dependent clauses that restate sorne previous clause.
Oth~ r common types are those dependent clauses that report

-
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the fulfillment of a prev1ew or establish a new calendric
temporal setting.
This study of sentence initial elements focuses on
referential connectives, discusses dependent restatements
less fully, and hardly mentions other types at all. The
proportion of time devoted to each type of sentence initial
element corresponds roughly to its frequency of occurrence:
referential connectives are initial in 46% of all narrative
sentences, dependent restatements are initial in another
11%, and dependent clauses of all other types are initial
in only 8%; the remaining sentences (35%) begin with the
independent clause.

1.2. As already mentioned, two different ways of organ1z1ng
a narrative are useful 1n describing sentence initial
elenents: organization by means of content relationships,
and groupings of sentences into hierarchical units.
For a first approximation of the content organization
of a narrafive, i t cons i sts of events in a ten por al
framework. Most narratives, however, include along with the
events occasional descriptions of states, particularly
those states that enable subsequent events in the sense of
rendering them reasonably possible or well motivated. The
presence of such states in a narrative indicates the
existence of a causal fra~ework that is present alongside
the temporal framework ( Schank 1974). Not onl y do states
enable events, but events can result in states, and events
possible subsequent events by 1neans of
can make
intennediate and often unexpressed states.
The temporal
framework and the causal framework have, of course, many
159

elements in common. Taken together, they make up a skeletal
framework that incorporates all of the basic content
relationships found in a narrative. This content framework
is defined informally as all of the events and states 1n
the narrative, including those states that must be
inferred,
connected together with temporal or causal
relationships that are either indicated explicitly or are
readily inferrable.3
As a narrative is in progress, the content fr~nework is
incremented, or successively built up, as new events and
states are added on to the part _of the content franework
that already exists. These new elements must be connécted
to the existing framework by ties of either the temporal or
causal type.
As to its hierarchical structure, a Guaraní narrative
1s made up of episodes, episodes of paragraphs, and
paragraphs of sentences. The following types of episodes
are relevant to the discussion: an obligatory introduction
consisting primarily of participant infonnation; passaqes
within the body of the narrative that end with sorne sort of
resolution; an optional surnmary of the story; and an
optional application or moral. Episodes other than those 1n
the main body of the narrative usually consist of only a
single paragraph. Hence, in speaking of paragraphs as
distinct from episodes, I arn referring to paragraphs within
Such a paragraph is
the main body of the narrative.
roughly defined as a grouping of sentences that is bounded
by discontinuities in temporal or locational setting or by
changes in participant interaction, but that is internally
continuous in all three of these respects. This paper
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assumes rather than proves the existence of episodes and
paragraphs, but this assumption is shown to be reasonable
in that it makes possible descriptions of sentence initial
elements that are both simple and well motivated.
1.3. The primary function of sentence initial elements is
to indicate specific content relationships between new
material and the existing content framework, in the case
that the new material is in a subsequent sentence fran the
point in the content framework to which it is to be
connected. This is the same function that conjunctions
serv e in English, to indicate 11 a specification of the way
in which what is to follow is systematically connected to
wh at has gone before (Ha 11 id ay and Ha san 1976. 227) .
The new material in each instance is the event or state
reported by the independent clause of the sentence in which
the sentence initial element is found. If the event or
state in the independent clause is not informationally new,
there is ordinarily no other sentence constituent preceding
i•t . 4
11

The particular point in the existing content framework
to which new material is tied by sentence initial elements
is indicated within the
sentence initial
elements
themselves. For referential connectives, for example, the
anaphoric pronoun refers to the part of the existing
content fr~oework that is to serve as the point of
connection. In paragraph medial cases this point of
connection
is
always the independent clause of the
preceding sentence, but in paragraph initial cases it is
with rare exception the entire paragraph or episode
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immediately preceding.
For dependent restatements, the
point of connection is the clause from the preceding
context that is being restated. In alrnost al 1 cases thi s l s
the independent clause of the preceding sentence. Hence, no
matter which of these two types of sentence initial element
is being considered, the point of connection that it
indicates includes at least the preceding independent
el ause.
A sentence initial element indicates not only the point.
of connection to the existing content framework, but al so
which particular content rel~tionship the connection
consists of. This is done by the clause subordinators that
are final in both referential connectives and dependent
restatements. In Guaraní, el ause subordinators ,are of two
types:
temporal
and causal.
There are no el ause
subordinators, for example, that mean 'in the same location
as' or 'in the same manner as'. This restriction to
temporal and causal relationships is of course implied in
the claim that by means of these clause subordinators the
kind of content framework that was defined in 1.2 is to be
built up.
Clause subordinators, of course, do not have to occur
in sentence initial elements in arder to perfonn the
function of indicating explicit content relationships
between new material and the existing content framework.
This happens whether they are used in sentence initial
elements as already discussed or in other dependent
clauses. There is however the following difference. In the
case of a referential connective or dependent restatement
the old material to which the new is connected is in a
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preceding sentence or more, specifically 1n the passage
indicated by ha'e or the restatement. In contrast, other
types of dependent clauses do not point outside the
sentence in indicating the place to which the new material
in the following independent clause 1s to be connected.
Instead the dependent clause itself, as soon as it 1s
uttered, becomes the old material to which the new 1s
connected.
After that the ki ng sa id thus: Don t you know ( wh i ch
is) your bed?" he said. When he (the king) showed_!!, he
(the other) went to bed'. (The dependent cla~se,
underlined, is the point to which the following
independent clause is logically connected.)
11

1

1

It still requires explanation why a dependent clause,
which is in general not connected to the preceding content
framework in any expl icit way, can be treated as part of
the content framework as soon as it is uttered, and new
material accordingly connected onto it. This is only
possible because, as substantiated 1n 3.1, dependent
clauses tend to encode information that is to sorne degree
recoverable from the preceding context. For this reason
their connection to the content framework can be left
unexpressed, being understood as part of their general
recoverability.
Dependent restatements are then just the
limiting case of the recoverability that tends to be true
for dependent clauses in general.
1.4.

All

referent i a1

connectives

and

dependent
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restatements function as just described, building up the
existing content framework by means of either a temporal or
tie.
Sorne paragraph initial
referential
a causal
connectives serve an additional function that far the class
of sentence initial elements as a whole is secondary: to
indicate the onset of a hierarchical groupi ng. Thi s
means:
function can be signalled by purely formal
referential connectives that include medial rami 'like, as'
generally occur paragraph initially.5 But semantic features
can indicate hierarchy as well: referential connectives
that denote temporal ties generally occur
paragraph
initially.6 Wnen the formal and semantic signals are both
present in a referential connective, in the case of
temporal referential connectives that include medial rami,
not just paragraph onset but episode onset is indicated.
1.5. In sections 2 and 3 referential connectives and
dependent restatements are considered in sorne detail.
Section 4 summarizes the inferences drawn from sentence
initial elements regarding the content and hierarchical
structure of a narrative.
The primary corpus from which this
analysis is
developed consists of six narrative texts, each by a
different speaker. Jlroong these six speakers there is
considerable variation in the choice and usage of sentence
initial elements, and the present study represents only the
part comnon to all their narrative styles. Other narrative
texts have been occasionally consulted.
Nonnarrative
discourse is not treated in this paper.
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2. REFERENTIAL CONNECTIVES. A referential connective takes
the form
(3) ha'e (rami) Clause subordinator,
where the set of clause subordinators is, with exceptions
to be noted l ater, the same as that in formula ( 2). Tne
three positions in this construction can in a general sense
be said to correlate with three text forming phenomena:
ha'e with anaphoric reference, ram1 with hierarchical
grouping, and the clause subordinators with connections
within the content framework.
2.1. The anaphoric pronoun ha' e occurs in many types of
construct ions. It can re fer to persons, thi ngs, 1ocat ions,
temporal settings, or the content of clauses or larger
units. Within a referential connective, however, ha'e
refers to a whole propos.i tion ·at the least. Specifically,
if ha' e is paragraph medial, its referent is the content of
the preceding independent clause; if paragraph initial, its
referent is the content of the largest
hierarchical
group1ng that immediately precedes it.7 Very rarely in
largest
paragraph initial cases, ha'e refers to the
hierarchical grouping before the one immediately preceding.
These rules are the simplest generalizations that can
be drawn consistent with the data, in the following sense.
Although in any given instance more than one referent may
be logically possible for ha' e, given the facts of the
story and the specific temporal or causal relationship
being indicated, yet always included in those possible
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referents is the one given by the above rules; moreover, no
other possible referent is inherently more likely than the
one given above.
For example, in al 1 paragraph medial
cases of
referential connectives no factual errors or contradictions
arise if the referent of ha'e is taken as the independent
clause of the preceding sentence.
'So his grandfather removed all the clothes from the
youngster. That after (ha'e gwi) he took him to bathe
him there.'
For paragraph initial referential connectives, however,
it is often insufficient to suppose that ha' e refers to the
previous independent clause only. In one narrative, for
example, the final section within the body of the text
tells how in a test of bravery a jaguar lost hi s nerve. The
final sentence in the section reports how the jaguar was
killed. Then follows a summary section, beginning with the
sen ten ce
'That like after (ha'e rami
l onger brave.'

rire)

the jaguar

1s no

The point of the statement is that because one jaguar lost
his nerve long ago, today all jaguars are cowardly. Thus in
this example and similar ones, the pronoun ha'e cannot
refer to just the content of the preceding independent
clause and still allow the content relationship denoted by
the referential connective to have a reasonable application
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within the narrative. In such paragraph initial cases, a
reasonable content relationship does become possible if
ha'e is understood as referring to the content of the
largest hierarchical grouping (paragraph or episode) that
immediately precedes it.
The scope of the reference of ha' e that is given by the
rules of this section can occasionally be corroborated by a
dependent clause which, appearing
subsequent to a
referential
connective,
represents the referent more .
specifically. For instance, following the previous example
is the sentence
'Because Tupa (a folk hero) carne emitting lightening and
thunder, the jaguar is no longer brave.'
The dependent clause above is a summary of the episode
preceding the former example. Because its position in the
sentence corresponds to that of the referential connective
in the former example, and since the independent clauses
are exactly the s~ne, the obvious inference is that the
dependent clause is a kind of expansion of the referent of
ha'e rami.
Actually, it is more common to find such an expansive
dependent clause in the sane sentence as the referential
connective, between it and the independent clause, and in
an appositional relationship to it. When this is so, the
two clause subordinators must be the same or have the same
mean1ng.
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'So after cry1ng remorsefully, he cut his own throat.
That in=consequence=of (ha'e vy), because he cut his own
throat ( vy), he ki 11 ed himsel f.'
The preceding example shows a clausal expans1on of ha'e
occurr1ng paragraph medially and restating the preceding
independent clause. The earlier example is of a clausal
expans1on of paragraph initial ha'e which summarizes the
preceding episode. In this way, in every case where clausal
expansions of ha' e are found, they verify the rules given
for identifying the referent of ha'e.8
As mentioned, the referent of a paragraph initial ha' e
can refer to the paragraph or episÓde preceding the one
irrrnediately preceding the referential connective. Only one
clear example of this phenomenon has been found (paragraph
onsets are noted by indentation).
'After that her mother put a flower into her hand.
And she said thus: "Throw it at the one you like the
best, 11 she sa id. And so, as she wa s about to throw i t
she sa id thus: 11 I am j ust goi ng to throw i t at that
one, 11 she said, and she threw it at the ugly negro.
'That in=response=to (ha'e ra) her younger sisters
laughed derisively at the ugly negro.
'That in=response=to (ha'e ra), because the old man
was ang r y wi th hi s d aughter, he sa id thus: 11 There are so
many good looking young men, but you throw the flower at
this one, 11 he said. 1

---

-

Since the father is responding in anger to
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his daughter's

throwing the flower, it is clear that the ha'e at the
beginning of the third paragraph refers to the events of
the first paragraph. Although this type of referential
skipping brings in complications to the general rules under
consideration, it also provides the narrator with a useful
device. In the above example the last two paragraphs are
indicated as standing in the same content relationship to
the first paragraph, even though only one can be adjacent
to the first in linear arrangement.
2.2. Befare the optional element rami is considered, the
clause subordinators that occur at the end of a referential
connective are discussed. There are six such clause
subordinators: jave 'during', rire 'after', gwi 'after', vy
'in consequence of', ramo and its shorter form ra 'in
response to.' 9
Two modifications need to be made to formula (3) with
respect to these clause subordinators. First, although ha'e
rami jave ' 'that like during' occurs, *ha' e jave does not.
The postpositional phrase ha'e jave py 'that time=span in'
occurs in its place with jave being used as a nominal,
possibly because jave is more readily understood as a
nominal than as a clause subordinator. Second, although
ha'e gwi 'that after' occurs, *ha'e rami gwi does not. The
reason for this noncooccurrence is perhaps hierarchical,
and is explained in footnote 12.
Two types of temporal relationships are indicated by
the clause subordinators under discussion: simultaneity and
sequence. Simultaneity is indicated by jave:
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'She was going sadly down the path. That like during
(ha'e rami jave) a youngster cried noisily in the hole
where a pa lm tree had once been.
1

By far the more common type of temporal relationship
sequence. This can be indicated by either rire or gwi.

is

'And so t~e girl carne there. That after (ha' e rire) her
mother puta flower into her hand.
1

'He put it away. That after (ha'e gwi) he went.'
The difference between rire and gwi is not in meaning but
in hierarchical function, and is discussed in 2.3.
The nJntemporal c·lause subordinators in referential
connectives are vy, ramo, and ra. vy in a referential
connective is glossed 'in consequence of'. It is used when
new material being added to the content framework is
routinely fulfilling cultural expectations in sorne sequence
of actions. This expectation can have been set up by any
one of the following three factors: cause and effect
relationships as culturally perceived, even though perhaps
not actually experienced; familiar patterns of action
c011VJ1only, experienced within the culture; patterning or
preview established by the preceding context.
These three
sources of expectation are illustrated respectively in the
following three examples.
'When he arrived there, he didn't know what to do with
the sheep. So the sheep were all there outside. That
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in=consequence=of (ha'e vy) the king, being angry, said
thus: 11 Don' t you know to put the sheep there in the
pen? 11 he said.' {Although there are no kings and few
sheep in Guaraní culture, it can be projected from
cultural experience that if a king's sheep were running
loose, he would be angry and want them penned up.)
At that time a youngster cried noisily in the hole
where a palm tree had
once been. That like
in=consequence=of (ha'e ram1 vy) when the old woman
looked, she became very happy.• (The Guaraní are very
affectionate towards babies even when they cry, so this
happiness would be considered culturally routine.)
1

'So he (the negro) spoke to him. "Here is money. If 1
die first, as may happen, put the money on top of my
grave," he said. 11 After 1 an buried, 11 he said. 11 But
don' t let me be l aid out, 11 he said. "Stand me up. Then
put the money on top of my he ad, 11 he sa id. Afterwards,
eight days
later,
the negro died. That like
in=consequence=of (ha'e rami vy) the owner of the goat
put the money on top of' his head.' (The expectations set
up earlier in the text are fulfilled as previewed.)
The element ramo and its shorter fonn ra 1n a
referential connective do not in contradistinction to vy
indicate that an
action
is contrary to cultural
expectations, but instead relate to a different facet of
causation.10 These elements are glossed •in response to',
where response is considered to be a volitional reaction to
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sorne stimulus. The stimulus is that event or state reported
in the preceding independent clause, and is most corrrnonly
direct speech by another person. When the stimulus is
direct speech, the response can either be a conversational
reply or a nonverbal response such as compliance or
noncompliance to a request.
'When he arrived home he said thus: ''Look, grandmother.
I found a companion," he said. That in=response=to (ha' e
ramo) his grandmother said thus: "Fine. You both go
ag a1 n • Ki 11 a l ot o f b i rd s , " she sa i d . '
'Then, "Bring it. Let me see it", his grandfather said.
That in=response=to (ha'e ra) he didn't want to show it
to his grandfather.'
Occasionally the stimulus is not in quoted speech, in which
case again the response may be either verbal or nonverbal.
'So he didn't want to leave his son-in-law's house. He
stayed there constantly. That in=response=to (ha'e ra)
his daughter said thus to her father in anger: ''Go bring
mother. Let mother stay here too, she said.'
11

'When he arrived there where the house had stood, around
the hole of the corner post frogs were croaking. That
in=response=to (ha'e ra) the old king sat listening.'
Since response is understood as volitional, the independent
clause of a sentence with ramo or ra 1n its referential
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connective has an agent as its subject.11 On the other
hand, with any of the other clause subordinators in
referential connectives, both agentive and nonagentive
subjects occur freely in the independent clause.
'Afterwards, after he went to the negro's house, as he
was coming back, he forgot the path. That like
in=consequence=of (ha'e rami vy) it got quite late.'
When vy, ramo, and ra occur in dependent clauses
instead of in referential connectives, they have structural
meaning rather than semantic meaning. In a dependent
clause, vy indicates that two clauses have the same
subject, while ramo and ra indicate that they have
different subjects. The two clauses whose subjects are
being compared are the dependent clause in which the
subordinator occurs, and the clause adjacent to it in the
direction of the independent clause, which may be and often
is the independent clause itself. Formula (1) gives the
range of possibilities for these two clauses.
'So (because) the oid man was angry with his daughter
(vy) same=subject, he said thus: "There are a lot of
good looking boys but you throw the flower at this one,"
he sa id.
1

'So
(since)
the jaguar is not brave (ramo)
different=subject, nowadays we can really kill it. 1
1

(Since)

(as)

he

1 istened

(_!:!) different=subject the
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sheep was bleating at the base of the
different=subject, he ran to there.'

slope

(ra)

It is not clear how these structural meanings in
dependent clauses are related to the semantic meanings that
vy, ramo, and ra have in referential connectives. A
relationship does seein to be indicated by the fact that
when they occur with referential connectives, the
structural meanings of these elements are correct in
predicting the subject about 90% of the time, where the two
clauses being compared are tho ~e on either side of the
referential connective.
It should also be pointed out
that although these clause subordinators in dependent
clauses do not indicate any specific semantic relationship
between the clauses of that sentence, sorne temporal or
causal relationship is always the case in actual fact.
Within a dependent clause other means are available,
besides the clause subordinator itself, for indicating a
specific temporal
or causal
relationship.12
Not
surprisingly, these content relationships that exist
al ong si de vy, ramo, and ra obta in between the same two
clauses whose subjects these clause subordinators compare.
Thus in the preceding example, the first dependent clause
has its content relationship with the second dependent
clause rather than directly with the independent clause .
However, since most sentences contain no more than one
dependent clause, most dependent clauses have their content
relationship with the independent clause.
When a clause subordinator is used as part of a
referential connective, as has been noted, it indicates a
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particular semantic relationship between the independent
clauses of two sentences, and this relationship is either a
specific temporal type or a specific causal type. The
particular semantic relationship indicated, however, is not
completely determined by the actions in the narrative
itself.
The speaker often has a true choice as to which
semantic relationship to present, in the sense that several
such relationships could plausibly be claimed to hold
between two sentences. Quite similar patterns can be
presented 1n different lights, as the following three
expressions of exasperation show.
'Afterwards
he
was
standing
outside.
That
in=consequence=of (ha'e vy) the king said thus: "Don't
you know that here is where you al ways come in and si t?"
he said.
1

'It was already late at night but he was still (sitting)
there. That after (ha'e gwi) the king said thus: "Don't
you know ( which is) your bed? 11 he said.'
'The ugly negro was walking around outside, not really
knowing what to do. That in=response=to (ha'e ra) the
old woman said thus: "You too go take a bath ... 11 she
sa id . '
The point is that the relationship between two consecutive
sentences is whatever the speaker chooses to present it to
be, and can be predicted from the context only within broad
limits.
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2.3. Besides adding new material onto the existing content
framework, referential connectives can also indicate the
onset of hierarchical units.13 This second function
accounts for the fact ~hat about 70% of all paragraph
initial sentences begin with referential
connectives,
compared with 47% of all sentences in general. Paragraph
onset is signalled by referential connectives in either one
of two ways: by the presence of the medial rami, or by the
presence of a clause subordinator that indicates a temporal
relationship.
The postposition rami 'like-; as' 1n a referential
connective has the anaphoric
pronoun
ha'e as its
grammatical
head, and ha'e rami 'that like' denotes
something in vaguer terms than ha' e does by i t self. This
suggests that ha' e rami in a referential connective might
refer to more than just the preceding independent clause,
thereby ra1s1ng the possibility that the referential
connective is functioning on a level higher than the purely
intersententi al.
Thi s
expl anation
is basical 1y
conjectural at this point, and will not be pressed, but the
fact remains that ha' e rami ramo and ha' e rami ra occur
only paragraph initially, while ha'e ramo and ha'e r·a are
under no such restriction.
Referential connectives with vy, on the other hand,
occur almost exclusively paragraph medially. With vy,
therefore, rami can serve little hierarchical function, so
that there is no contrast between ha' e vy and ha' e rami vy.
--In fact, the two forms do not cooccur within a single
narrative; a speaker uses one exclusively of the other. In
the rare cases when a speaker does use vy in a paragraph
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initial referential connective , however,
it may
significant that ha ' e rami vy is the fonn that occurs.
Initial
constituent
of sentence

Paragraph
initial
sentences

Paragraph
•
medial
sentences

Temporal
referent i al
connective

38 (47%)

10 (5%)

Causal
referent i al
connect ive

17 (22%)

59 (32%)

Dependent
el ause

15 (19%)

35 (20%)

Indepenaent
clause

10 (12%)

78 (43%)

-

80 (100%)

be

182 ( 100%)

Figure l.
Initial sentence constituents and
sentence position within paragraphs
The second type of referential connectives that occur
regularly at paragraph onsets are those that indicate
temporal relationships, as Figure 1 shows. This is actually
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part of a more general phenomenon: temporal relationships
are seldom indicated by any means except at the beginning
of paragraphs. This is related to the fact that paragraphs,
as defined in 1.2, are internally continuous as to temporal
setting, but at their boundaries often have temporal gaps.
The gaps are the things to be noted, so that indications of
temporal relationships are associated with
paragraph
boundaries, and with paragraph onsets in particular, since
a time setting must be established for the paragraph.
Similar cornnents apply as well to locational setting and
participant orientation, the other two parameters in terms
of which paragraphs are defined: specification of location
and explicit reference to participants are most commonly
found at or near paragraph onsets.
The ten
paragraph medial instances of temporal
referential connectives that are noted in Figure 1 all
occur in a single narrative, and all are realized by ha'e
gwi 'that after'. In that text temporal sequence is denoted
by two referential connectives: ha'e gwi occurs only
paragraph medially and ha' e rire only paragraph initially.
So in that one text hierarchical information can be
inferred from the particular expression used to indicate
temporal sequence. In all other texts only one of these two
expressions appears at all, and then only paragraph
initially, so that the very presence of a referential
connective of temporal sequence
impl ies hierarchical
i nf ormat ion.
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Indicate
sorne tem1 Indicate sorne
3 poral
5 Use ha'e rire
i nter sentent i al
to ind1cate
sequence - - - rel ationshi ps
par agraph
paragraph
paragraph
initial
medial 1y
media 11 y
temporal
sequence
Indicate
only
4 paragraph
initial
temporal
seque ne e
2 Indicate only-- - - - - - - - 1
6 Use ha'e gwi
paragraph
to i nd icate
initial
paragraph
relationships
initial
temporal
sequence
---1

Figure 2.
Policy options in force
throughout an entire narrative
Policy options such as these for a narrative as a whole
are presented as a systemic network in Figure 2, with
square brackets indicating alternative options. The numbers
key this network to one presented later.
When ram1 is present in a referent i a1 connect i ve that
a1 so i nd i e ates a tempo r a1 re 1 ati ons hi p , t wo si gna1s of
hierarchical onset are thereby present. Accordingly, ha' e
rami jave 'that like during' and ha'e rami rire 'that like
after' are found only at episode onsets. Because of this
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hierarchical stair stepping effect, rami (except when it
cooccurs with vy) can be understood as giving a referential
connective one higher level of hierarchical significance
than it would otherwise have.14
indicate
relationships can
Because temporal
2.4.
hierarchi cal information, the speaker's choice whether to
indicate hie~archy is not entirely independ ent of his
choice as to what type of semantic connection to indicate.
For example, if for a given sentence he decides to indicate
temporal sequence, he must al so thereby indicate the onset
of either a paragraph or an episode, unles s by having
selected policy 3 of Figure 2 for the text as a whole he
has allowed himself the possibility of indicating temporal
sequence paragraph medially.
Figure 3 is a systemic
network which shows such interdependencies between the
speaker's options for a given sentence, assuming that for
that sentence he has already made the decision to use sorne
referential connective. In this figure the policy options
previously displayed in Figure 2 for the narrative as a
whole are indicated as broken lines, with numbers matching
those in Figure 2.
Branching, where one alternative is of the form
11
Ind icate X11 and the other is of the form 11 Do not i nd icate
X11 or 11 Indicate
Y11 ,
is actually an abbreviated
representation. The more complete representation would have
preceding branching with alternatives 11 X is the case" and
11
X is not the case", followed by the branching that is
actually furnished. If X is not the case, then necessarily
11
Do not indicate X11 or 11 Indicate Y11 is selected. Only if X
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is the case does the narrator have a true choice between
"Indicate X" and "Do not i ndi cate X" or Indicate Y".
From the various options indicated as numbers in Figure
2 and letters in Figure 3, it is possible to determine 1n
most cases the
particular form of the referent i a1
1s
connective that is to be used. This information
presented as Figure 4.
11
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Figure 3.
Options far the referential connect i ves in a given sentence
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Options in
Figure 2

Opt i ons in
Figure 3

AG
A E
B E

5
6

3

1
1

BF G
BFG
BF H
CG
CH
DG
DH

Referent i a1 connective(s)

ha' e ram1 jave
ha' e jave py
ha' e ram1 rire
ha' e rire
ha' e qw1
ha' e gwi
.
ha' e rami ramo, ha' e ram1 ra,
ha ' e ramo , ha' e r a
ha' e ramo, ha'e ra
ha' e ram1 vy
ha' e ram1 vy, ha' 'e vy

-

Figure 4.
Referential connectives resulting from
options in Figures 2 and 3

3. DEPENDENT RESTATEMENTS. A restaternent reports again the
content of a previous clause, called the protostatement.

3.1. The distribution of restatements and protostatements
within the structure of a Guaraní sentence (see formula
(1)) follows a distinctive pattern. With few exceptions,
the protostatement is the independent clause of the
sentence irnnediately preceding the sentence in which the
restatement occurs.15 Restatements, on the other hand, are
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encoded as dependent clauses in the great majority of
cases.
This pattern, with a dependent clause restating
the independent clause of the previous sentence,
is
discussed 1n Grimes 1975 as linking, and has been studied
in several geographically diverse languages (Grimes and
Glock 1970, Lewis 1972, McCarthy 1965, Stout and Thomson
1971, Thurman ms.).
The fact that restatements occur predominantly in
dependent clauses is a special case of a more general
principle at 'f.Qrk in Guaraní: event and state information
that is recoverable from the preceding context tends to be
encoded in dependent clauses, and information that is not
thus recoverable tends to be encoded 1n independent
clauses.16 Figure 5 shows this tendency numerically. In
this chart, fulfillments are to be understood as reports of
whether and how earlier previews are fulfilled; s1nce
contraexpectancies are counted as fulfillments, the content
of fulfillment clauses is only partially recoverable from
the preceding context.
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Restatements

Dependent
clauses
Independent
clauses

Fulfi l lments

Cl auses of al l
other types

40

(85%)

25

(40%)

36

(15%)

7

(15%)

37

(60%)

200

(85%)

47 (100%)

62 (100%)

236 (100%)

Figure 5.
Encoding in dependent and independent clauses
It i 3 relevant to the scope of this paper that
dependent restatements are in almost every case sentence
initial . The fewexceptions to this regularity are those
restatements that occur following a referential connective
and expand its pronominal reference, as discussed in 2. 1.
3.2 . A dependent restatement builds new material onto the
existing content fra~ework in much the same way that a
referential connective does. The main difference is in the
way the two constructions point out the part of the content
fr amework to wh i ch the new materia 1 is to be connected.
Whereas a referential connective does this by means of
pronominal reference, a dependent restatement repeats the
point of connection . These two means of representation are
their
respective
in syntactic correspondence within
constructions: a referential connective has ha'e (rami)
184

(formula 3) where a dependent restatement has a clause that
restates (formul a 2).
The
el ements 1n final
position, the cl ause
same for both
subordinators, are essential ly the
constructions.
Dependent restatements, and dependent
clauses in general, have available a slightly greater
selection of cl ause subordinators than are discussed in 2. 2
for referential connectives, but the difference~ ar e
minor.17 There are al so meani ng differences for sorne clause
subord i nators that appear in both constructions: vy, ramo,
. in its rare
and ra- are discussed in 2.2, and
~'
occurrences as a clause s ubord in ator, seems to indicate
sorne type of e aus a1 rel ationshi p i nstead of temporal
Once these differences have been noted,
sequence.
however, it can still be said that clause subordinators in
any construction connect new material to the existing
content framework, and the connection is either temporal or
causal.
3.3. As to hierarchical function, restatements are not as
closely related to paragraph boundaries as are referential
connectives. While it is true that restatements can occur
paragraph initial as wel l as medial, less than 10% of al l
narrative paragraphs do, in fact, begin with a dependent
restatement. This figure is to be compared to the 70% of
narrative paragraphs that have an initial referential
connect ive.
The
scarcity
of paragraph initial
dependent
restatements could well be due to the very specificity with
which restatements relate to the preceding context. The
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pronominal reference of a referential connective is by
comparison a less specific way of representing anaphora,
and therefore when
used
para~raph
initially can
conveniently be taken to refer to an entire paragraph or
episode. This is especially true, as noted in 2.3, when
ram1 is present. Since on the other hand a dependent
restatement represents exactly the previous independent
clause, information with regard to broad hierarchical units
1s more difficult to infer from it.18
For dependent restatements, a more characteristic
position is sentence initial in the second sentence of a
paragraph.
'Afterwards, when the appointed day arrived, from very
early in the morning the young men were all arriving. As
they arrived, the ugly negro was walking around outside,
not really knowing what to do.'
This position within the paragraph is the case in about
half of all occurrences of restatements.
This tendency should be considered in view of the many
kinds of infonnation that are co1T1Tionly found 1n the
paragraph initial sentence. As in the case of the preceding
example, the initial sentence is often heavy with nonevent
and
infonnation: besides the anaphoric, hierarchical,
semantically connective infonnation usually provided by the
paragraph initial referential connective, there are often
adjuncts of temporal or locational setting and explicit
identification of participants . .Amid all these other
details, the event infonnation encoded in the independent
1~

clause could well become lost to the hearer.
By restating
this event information at the beginning of the next
sentence, the speaker ensures that this loss, if it has
indeed taken place, is not permanent.19

3.4. The close and many sided relationship between
dependent restatements and referential connectives is here
summarized. First, the two constructions are internally
parallel in syntax, each composed of two constituents: sorne
representation of anaphora followed
by a clause
subordinator.20 For this reason the two constructions
sometimes appear in apposition within a sentence, the
dependent restatement expanding the meaning of the
referential connective, as discussed in 2.1.
Second, the two constructions both have as their
primary function to connect new material to the existing
content framework by means of a temporal or causal tie. The
point of connection is the anaphora they represent, the
content tie is indicated by the clause subordinator, and
the new material in almost every case is found in the
independent clause.
Third, aside from the rare instances when a dependent
restatement occurs in
apposition
to
a referential
connective, the two constructions are in a paradigmatic
relation with one another; they serve as alternate choices
for the sentence initial element.
The principal basis on which the speaker makes his
choice between these two constructions seems to be the
simple fact that dependent restatements represent anaphora
more specifically than do referential connectives. Thus
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paragraph initially, where the speaker wishes to refer
broadly to the content of the preceding paragraph or
episode, a dependent restatement would be less useful than
a referential connective. On the other hand, when the
second sentence of a paragraph is called upon to remind the
hearer of the event information of the paragraph initial
sentence, the specificity of a dependent restatement is
requ i red.
One other observation is noted
here without
explanation. When ha'e in a referential connective refers
to a clause, that clause can encode either an event or a
state. A clause that is restated, however, can encode only
an event.

4. CONTENT ANO HIERARCHY. The usage and meaning of
sentence initial elements suggest general observations on
the organization of Guaraní narratives in terms of both
content and hierarchical structure. These observations,
discussed 1n sorne detail throughout the paper, are here
brought together in summary form.
First, sentence initial elements suggest the basic form
which the content structure and the hierarchical structure
have as separate entities. The most basic types of content
relationships between the events and states of a narrative
can be inferred from those indicated between sentences.
These ties are either temporal or causal. Although other
content relationships can be indicated by other means,
these two intersentential types can be taken as the more
b asi c.
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Hierarchical group1ngs of sentences are al so signalled
by sentence initial elements, by certain referential
connectives in particular. In this way two levels of the
hierarchy emerge: paragraphs and episodes. Paragraph onsets
are signalled by a referential connective 1n one of two
ways: by the presence of either rami or a temporal clause
subordinator. When these two elements are both present, the
onset of an episode is being indicated.
With regard to hierarchical units two points should be
made clear. First, these hierarchical groupings are not
defined in terms of ·surface signals, but in 1.2 are defined
by means of semantic parameters. Thus their boundaries can
be located with sorne certainty from semantic criteria
alone. The formal surface signal s, once recognized at
semantically unambiguous boundaries, can afterwards be used
to clarify those boundaries where the semantic criteria are
more difficult to apply.
The second point is that not all
paragraph and episode boundaries are indicated as such by
referential
connectives. Sorne are indicated by other
surface manifestations of the defining semantic criteria,
such as verbs of motion or expressions of distance which
indicate change of location. The claim being made 1n this
paper
is that those referential connectives that do
indicate paragraph or episode onsets occur only at those
respective onsets,
and
therefore
are reliable as
hierarchical indicators whenever they occur.
Sentence initial connectives, in addition to indicating
the nature of the content and hierarchical structures
separately, also point to a relationship between the two.
Content relationships between consecutive paragraphs or
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episodes tend to be indicated as temporal, while between
consecutive
sentences
within
a paragraph causal
relationships tend to be indicated. This reflects the fact
that, in narrative at least, temporal gaps are one and
possibly the main defining feature of paragraph boundaries,
while internally a paragraph is the realization of a
complete causal chain of events and states
(Schank
11

11

1974.11).

FOOTNOTES
Guaraní is a language of the Tupí-Guaraní family spoken
by approximately 2000 persons in the states of Río Grande
do Sul, Santa Catarina, Paraná, and Sao Paulo in southern
Brazil. Rel ated dial ects of Guaraní are found in Argentina,
Paraguay, and Bolivia. This study is based on field work
carried out during 1975 and 1976 at the Posto Indígena Rio
das Cobras, Paraná, under the ausp1ces of the Summer
Institute of Linguistics in cooperation with the Funda~ao
Nacional do Indio and the Museu Nacional. Thi·s paper was
prepared as part of a linguistics workshop held 1n Porto
Velho, Rondonia, Brazil in 1976. The author is greatly
indebted to Joseph E. Grimes, who conducted the workshop,
for many hel pful ideas and suggest ions.
l.

2. Sorne sentence initial phrases are constituents of the
initial clause rather than of the sentence as a whole, and
for this reason are not under discussion in this paper.
Such phrases, incl udinq ha' e py 'in that place' and ha' e
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rami in that manner', do not even occur consistently in
clause initial position. There are other initial sentence
constituents, such as ay ma 'now then', that do not occur
in narrative.
1

--

3. In order for one element to cause another, it must
temporally precede the other. (Purpose clauses are only an
apparent exception.) This would suggest that the causal
framework might be a substructure of the temporal
framework. States, however, are not usually incorporated in
the temporal framework (Litteral 1972), especially those
state~ that have to be supplied by the hearer from cultural
or anaphoric factors. Nor can the temporal framework be a
substructure of the causal framework, for one event can
precede another without causing the other. Nevertheless the
two frameworks are closely connected, and can be considered
as intersectinq partially ordered sets whose orders agree
on their common elements, in the sense that if A causes B,
then A precedes B.
4. There are only two counterexamples in the corpus. One
is 'After that he went to take a bath. As he grabbed the
soap he went. 1 The other is the third example in 2.1, which
because of hierarchical considerations is irregular in
other respects. The converse of the general rule does not
hold. If an independent clause is sentence initial, the
event or state it reports can be either informationally new
.
or g1ven.
5.

Guaraní has s1x vowel s i, 4 (written y), u, e, a, o and
'
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1

fourteen consonants p, t, ~ (written x), k, kW,
(glottal
stop), m (written mb preceding oral vowels), n (written nd
preceding oral vowels), p (written nh preceding nasal
vowels and J preceding oral vowels), D (written ng), 9w
(written gw), v, r, h.
Nasalization
1s regress1ve
throughout a word whose final syllable is written either
with - or with one of the nasal consonants m, n, 9.
•
Nasalization lS
al so regressive from a nasal consonant m
(or mb), n (or nd) or 9 (ng). Stress is on the last
syllable of a noun or verb phrase unless indicated
otherwi se by an acute accent ... ,
1

6. Minor exceptions to this and the preceding sentence are
discussed in 2.3.
7. An alternative analysis would be to say that the
referent of ha' e is indeterminate in such cases, but
includes at least the preceding independent clause. A third
analysis would be to disregard the referential function of
ha'e. This third analysis would be similar to that of
Halliday and Hasan 1976 for English, who state that "in
analytical forms such as after that we respond to the
cohesive force of the phrase as a whole rather than
singling out that as an anaphoric element on its own
(230).
To these writers the analysis adopted 1n the
present paper is not a viable option, for paragraphs are
defined graphically instead of semantically: The paragraph
is a device introduced into the written 1 anguage ...
11

11

11

( 296) •
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8. Dependent clauses following referential connectives
often expand other elements of the connective besides the
pronominal reference. Commonly at the beginning of a
paragraph and especially of an episode, a referential
connective of temporal sequence is followed by a dependent
clause specifying the extent of elapsed time.
9. jave also occurs as a substantive, mean1ng 'aspan of
time'. gwi is cornmonly a postposition mean1ng 'from the
source or origin of ', 'due to the effects of', ' since the
time of', or 'than' in compar1sons. r1re can al so be a
postposition, mean1ng 'after'. The meanings that gwi, vy,
ramo, and ra have wnen they occur in dependent clauses are
different from those listed here, and are discussed later.
ramo is the form used 1n written texts. In oral texts
ramo tends to be used in paragraph initial referential
connectives, and ra tends to be used elsewhere.

10.

Only
one exception
to
this
agent-as-subject
restriction has been found; it might indicate that the
gloss 'in response to' is - being conceived too narrowly: 'He
untied his (qrandson's) hand that was wrapped up. That
in=response=to (ha' era) his hand was a beautiful gold.'
11.

12. If the dependent clause reports an event, then certain
markers in that clause can indicate that the event
tenporally precedes the event or state reported in the
following clause. These marker s include the
aspect
expressions ma 'already', jevy 'again', rai 'almost', and
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-pa 1 completely 1 following the verb, and -ve 'more'
following
the clause subordinator. A verb like -vae
'arrive' with a definite cutoff point in its underlying
time set can al so have the effect of indicating temporal
sequence wi th respect to the fo 11 owi ng c1ause. In the
absence of such indicators of temporal sequence, sorne
causal rel at ionshi p is in fact present, perhaps with a
temporal relationship as well. A causal relationship is
usually prominent when the dependent clause reports a state
instead of an event. With most instances of vy, ramo, and
ra, however, both temporal sequence and causal ity are in
fact the case, and often neither is more prominent than the
other.
13. Bridgeman 1966 reports the sa~e phenomenon
another Brazilian Tupí-Guaraní language.

in

Kaiwá,

14. This view of rami explains the nonoccurrence of *ha' e
ram1 ~· ha' e gwi 'that after' occurs either paragraph
initially or paragraph medially; it is hierarchically
distinct from ha'e rire 'that after' only when pa¡agraph
medial.
Since rami invests a form with hierarchical
significance on the next higher level, then *ha' e rami gwi
would pres1JT1ably indicate paragraph onset, or perhaps
episode onset, as well as temporal sequence. But indicating
paragraph onset it would be both hierarchically and
semantically indistinguishable from
ha'e r1re,
and
indicating
episode
onset it would be likewise
indistinguishable from ha' e rami rire. Thus *ha'e ram1 gw1
would not be functionally unique in any context.
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15. The exceptional cases, which comprise less than 5% of
all
restatements,
are either the second or third
restatements in a series, or restatements of a narrative
s UíllTI ar y.
16. One speaker encades only 40% of his restatements as
dependent clauses, as compared to 85% for all speakers
taken together. But thts is only a reflection of his
reluctance to use dependent clauses of any type (an average
of .17 per sentence, as compared with .44 for all speakers
taken together).

reve, usually a postposition 'with', is used but
rarely as a clause subordinator indicating sorne type of
simultaneity. It is possible that rami can also be used as
a clause subordinator.
17.

18. There are dependent clauses, though not restatements,
that occur paragraph initially and summarize the content of
the preceding paraqraph or episode. These occur in about 5%
of all paragraphs.
19. There is another consequence of this type of crowding
of information in paragraph initial sentences. The speaker
often encades 1n the initial independent clause of a
paragraph events with either minimal functional value with
respect to the story itself (such as motion with change of
setting) or high recoverability from the preceding context
{this may account for those few restatements that do occur
paragraph initially). Encoding such information in that
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position is a prov1s1on so that if such information 1s
actually lost to tlle hearer, the loss will not be
important.
20. In Asuriní, another Tupí-Guaraní 1 anguage of Brazi 1,
all dependent restaternents with ramo as clause subordinator
into the referential
are obligatorily transformed
connective a'e ramo (Harrison 1975.87). Harrison (p. 20)
glosses this referential connective as 'como conseqüencia
de', that is, 'as a consequence of', and says that the
anaphoric pronoun a'e refers to the preceding sentence.
Were it not for the fact that ha'e in Guaraní can refer to
more than the preceding sentence, referential connectives
largely be accounted for by
in
Guaraní could
transforrnations of the type
except
Harrison cites,
optional.

REFERENCES
BRIDGEMAN, LORAINE IRENE. 1966. Oral Paraqraphs ~ Kaiwá
(Guaraní). (Tese de Doutorarnento) Indiana University.
GRIMES, JOSEPH E. 1975. The Thread of Discourse. The Hague,
Mouton.
GRIMES, JOSEPH E., and NAOMI GLOCK. 1970. A Sararnaccan
Narrative Pattern. Language 46, 408-25.

196
•

HALLIDAY, M.A.K., and RUQAIYA
English. London, Longman.

HASAN .

1976.

1975.
gramática
HARRISON,
CARL H.
LingUística No. 4. Brasilia, Summer
Linguistics.

Cohesion 1n

asuriní. Série
Institute of

LEWIS, RONALO K. 1972. Sanio-Hiowe Paragraph Structure.
Pacific Linguistics series A, 31.
LITTERAL, ROBERT. 1972. Rhetorical Predicates and Time
Topology in Anggor. Foundations of Language 8, 391-410.
LONGACRE, R.E. 1976. An Anatomy of Speech Notions. Lisse,
Peter de Ridder.
Clause Chaining
JOY.
1965.
McCARTHY,
Anthropological Linguistics 7, 59-70.

in

Kanite.

SCHANK, ROGER C. 1974 Understanding Paragraphs. Technical
Report 5. Castag nol a, Switzerl and, Instituto per gl i
Studi Semant ici e Cognitivi.
STOUT, MICKEY, and RUTH THOMSON. 1971. Kayapó Narrative.
International Journal of Amer ican Linguistics 37 , 250-6.
THURMAN, ROBERT C. ms. Chuave Medial Verbs.

197

Conjun~oes

Karitiana de Nfvel Superior

RACHEL M. LANDIN

O present~ estudo descreve as conjun~oes que funcionam
em nivel superior ao do período, na língua karitiana.1 As
rela~oes retóricas,
expressas por estas conjun~oes, se
aplicam a todo tipo de texto gravado até o presente, isto
é, palestras, narrativas históricas e lendas folclóricas.
Conforme a teoria de Hal lid ay e Hasan (1976), podemos
entender a rela~ao conjuntiva em termos sernanticos, pois
especifica a maneira como o material que segue se vincula
si stematicamente ao que o precede. Hall id ay e Hasan suqerem
quatro categorias de rela~ao conjuntiva:
aditiva,
adversativa,
temporal
e causal. Ern se tratando das
conjun~oes de nivel
mais alto, presentes nos dados
karitiana, só precisamos dgs categorias aditiva, temporal e
causal .2 A conjun~ao aditiva é atüm 1 e 1 • As conjun~oes
amuk 1 depois 1 e apip
temporais sao a' ot entremente s
entao As conjun~oes causa1s sao atukit 1 portanto' e
masog •e assim ' .3
1

1

1

1

,

•
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Vínculos Inter-Oracionais:

tüm
'ot
muk, mu
tukiri

'também'
'enquanto'
' após'
'se'

Vínculos de Un id ad es Maiores
do que o Período:
atüm
a'ot
amuk
atukit

, e,
'entrementes'
'depo is'
'portan to'

Figura l.
Quatro destas conjun~oes , sao derivadas dos seus
inter-oracionais,
mediante
correspondentes vínculos
acréscimo do prefixo a- 'referencia deitica', como se ve na
Figura l.

l. CONJUNCAO ADITIVA. atüm 'e' expressa a
de simples acréscimo.

rela~ao

retórica

ako-pi p a-or-oko 11 rnasog ka-' a-t atüm nukusuk
im-putup-tuso 'ot masog naka-tata om Pohüwüma
(muito- lugar voce-pegar-novarnente entao
narrativa-dizer-passado ~ formiga o-ferir-contínuo
enquanto entao narrativa-ir parece Pohüwüma)
11
'
Peg aremos voces nov a'llente 11 , di sser am. E enquanto as
formigas o estav~n ferindo, Pohüwüma foi embora.'
11

2. CONJUNCOES TEMPORAIS. a'ot 'entrementes' expressa urna
rel a~ao temporal de simultaneidade com sentido durativo, ou
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seja, enquanto urna a~ao está continuando temporalmente,
realiza-se outra, cujas fronte iras cabein dentro das da
primeira a~ao.

En tao--------a'ot
anuk ka-pa-oko-t sepa. a'ot na-pisoyya-t sarut epe'op
taso op' i t
(depois narrativa-tecer-novamente-passado cesta
entrementes narrativa-aplicar=pimenta-passado eles=dizem
árvore=buraco homein jovein)
' Depo is ele teceu outra cesta. Entrementes, o rapaz
colocou pimenta no buraco da árvore.'
amuk 'depois' expressa a rela~ao temporal de sucessao
c~n conclusao, no sentido de que ao ser concluido um fato,
realiza-se o outro. Isso implica em um hiato temporal de
breve ou longa dura~ao.
Primeiro A
- - - depo is

amuk

B

élllag amag goko amag élllag g1yo amuk na-uru-oko-t gogorogo
tu
(plantar plantar mandioca plantar plantar milho depois
narrativa-vir-novamente-passado verao grande)
'Plantaram mandioca, plantaram milho. Depois voltou a
seca.'
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apip entao é usado para expressar urna rela~ao
seqüencial entre os fatos, mas sem o aspecto completivo,
sugerido por amuk. Quando se usa apip, a rela~ao temporal
entre as proposi~oes é muito mais vaga, nao se deduzindo
necessariamente LJn hiato temporal.
1

1

ay sara tu a u i-pu'eso sara tu a u ap 1p naka-hot-~
i-pu' eso
(voce jacaré grande voce comer seu-povo jacaré grande
voce comer entao narrativa-ir-passado seu- povo)
0 j acaré grande come u voce' e1e come u V oce ' di sse o
povo. En tao el es foram.
11

11

11

11

1 11

11

1

3.

CONJUN~OES

CAUSAIS. atukit portanto
expressa a
rela~ao causal 'por causa de A resulta 8
Conclui-se que é
urna seqüencia temporal semente no sentido de que a segunda
proposi~ao
é logicanente urna conseqüencia da primeira;
nenhum exemplo, encontrado até o presente, permite uma
ordem que nao sej a A, depo is B
1

1

1

1

1

•

•

naka-u-t iso Ohey mop masorokonh atukit na-omuk sarut
Isoason ta mem-oko.
(narrativa-comer-passado fogo Ohey nao=mais c1nzas
portanto narrativa-ficar=envergonhado eles=dizer Isoason
a entrar-nov amente)
'O fogo comeu Ohey, ele nao existía mais, só c1nzas .
Portanto, Isoason tinha vergonha de voltar.
1
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Usado como conjun~ao , masog 'e assim' expressa a
rela~ao
semantica de razao e resultado. A propo si~ao de
resultado sempre segue a proposi~ao de razao.
munhüm sakun uyya-ta ka-p ukuy-i kanat uyya-taka- m'a-i
masoq i-pu'u-i owa
(tres sacos nós-enfático-arrancar-futuro muito
nós-enfático-fazer-futuro e=assim eles-comer-futuro
cri an~as)
'Arrancaremos tres sacos che i os. Faremos mui to. E a ss im
as cri an~as comerao. •
Este uso de masog se encontra em todo tipo de texto .
Porém, há outros empregos de masog, os quais sao restritos
ao genero das lendas folclóricas. Estes sao de dais tipos:
l. Havendo urna

na seqUenc ia dos fatos como ,
por exemplo, para dar o background ou a reportagem de urna
conversa, a retom ada dos fatos costuma ser assinalad a pela
presen~a de masog, l ogo na sua primeira ora~ao.
interrup~ao

"mona tum i-amo- tuso pampi hu" iri ' ay masog ka-hoto Om
anuk sarut se tum
(qual caminho ele-subir-continuo céu pergunta dizer
vínculo narrativ a-ir parece inferir eles=dizer água
caminho)
'"Por onde se sobe até o céu? el e perg unto u. En tao
parece que ele foi por me io da água .'
11
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2. Quando há rnud anca de suj ei to do responsáve l pelos
fatos das ora~oes anteriores a urn outro participante, tal
1nudan~a pode ser indicada pela presen~a de rnasog.
non 11 iri 1 ay rnasog ka-tat masog ka-hori i-anikiy taso
i-anikiy i-anikiy guw i-anikiy guw i-anikiy guw otam
iri'ay masoq ka-hana Om sarut
(pronto ele=dizer entao narrativa-ir entao narrativa-ir
ele-atrás homem ele-atrás ele-atrás escondido ele-atrás
escondido ele-atrás escondido chegar ele=dizer entao
narrativa-falar parece eles=djzer)
'"Está pronto", ele disse. E, entao, ele foi. O hornem
foi atrás dele, atrás dele, atrás dele, escondido, atrás
dele, escondido atrás del .e , escondido. "Chegamos, ele
disse. Entao, parece que ele falou, eles dizem.
11

11

1

....
.
Este exernplo apresenta tres ocorrenc1as
de masog. A
prirneira ilustra o seu uso após urna conversa, indicando a
volta a seqüencia dos fatos, a segunda e terceira indicain
'
rnudan~a de sujeito.
Há um exemplo de co-ocorrencia de masog com amuk quando
há urna volta a seqüencia dos fatos (exigindo masog), e
também urn hiato temporal depoi s dos fatos anteriores
( ex i g i ndo am uk) .
")

ka-pip ta-ator-i u-o opok, opok aka tukiri" rnasog
ka-'a-t sarut masog kahut i ip1 pip rnasog na-atot-0 i-o
opok masoq arnuk naka-kata-wak
(este- locativo enfático- levar-futuro rninha-cabe~a indio.,
indio ser se entao narrativa-dizer~passado eles=dizer·
11
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entao ass1m ele dizer locativo vínculo
narrativa-levar-passado dele-cabe~a indio entao depois
narrativa-dormir-querer)
üs indios levarao minha cabe~a nele, se houver
indios!", ele disse. E assim, no lugar que ele disse, o
indio levou a cabe~a dele. Entao, depois, eles qu1seram
dormir.'
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NOTAS
~

A língua karitiana e fal ada por aproximadamente 78
pessoas,
residentes
no Pasto Indígena Karitiana, no
Território de Rondonia, Brasil. A língua pertence ao tronco
Tupi e a familia lingüística Arikem (Rodrigues, 1968). Os
dados, sobre os quais se baseia o presente estudo, foram
colhidos durante o período de setembro de 1972 a agosto de
1976. Muitos indígenas karitiana ajudaram a autora corno
assistentes lingüísticos, e ela deseja externar-lhes sua
gratidao. O presente trabalho foi elaborado num Seminário
Lingüístico
de Campo, realizado sob os auspicios do
Instituto Lingüístico de Ve_rao, em Porto Velho, Rondonia,
an fins de 1976, e orientado pelo Dr. Joseph Grimes.
l.

2. Para t.rna descri~ao de vínculos inter-oracionais, veJ a o
trabal ho anterior desta autora, "A Prel iminary Report on
Karitiana
Sentence Structure," arquivado no Instituto
Lingüístico de Verao, em Brasilia.
3. A ortografi a usada neste trabal ho é baseada na anál i se
fonemica, elaborada pela autora e David Landin, e arquivada
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no Instituto LingUistico de Ver~o, em Brasilia.
O si sterna
fonológico karitiana consiste em cinco vogais orais ~~J_~
~e seus equivalentes nasais. A vogal que é simbolizada por
u tem o valor [-i J no A.F.I. (Alfabeto Fonético
Internacional). Há treze · consoantes: .E.!2~~; w _!:.y~ ;
m .!:!. .!!.b_ _g_. A con so ante _' tem o va1or [ 7 J no A. F. I. As
continuantes .......w -r -y -h tem alofones nasalizados quando
contiguas as vogais nasalizadas. As nasais possuem valor
fonético [ m _!!. .l!. Jl]
quando contiguas as voga1s
nasalizadas, [mb nd Jldy 11.9.] diante de vogais orais, e
[ bm dn .9.l!-9.ll.] após vogais orais. O acento é imprevisivel,
mas nem por isso foi simbolizado na ortografía.

BIBLIOGRAFIA
GR !MES, Joseph
1975.

E.

The thread of di scourse. Ha i a, Mouton,

HALLIDAY, Michael A.K. and HASAN,
English. London, Longman, 1976.

Ruqaiya.

Cohesion

in

LONGACRE, Robert E. Hierarchy and universality of discourse
constituents in New Guinea languages. Hierarchy Through
Discussion, Washington, D.C., Georgetown University
Press, 1972.
RODRIGUES, Aryon Dall'Igna. As linguas "impuras" da familia
Tupi-Guarani. Trabal ho apresentado no XXXI Congresso
Internacional de Proericanistas, 1968.
206

Participantes das Lendas e Mitos Nambikuara
MARGARET LOWE

O presente estudo descreve a maneira como os narradores nambikuara 1 introduzem suas personagens, mantem os
referentes certos, e como as personagens sao retiradas das
narrativas.
As personagens podem ser classificadas em tres categorías, cada urna com o seu metodo de introdu~ao. Ha urna
personagem principal, sem a qual nao haveria estoria.
Pode haver outras personagens importantes que influenciam
a narrativa inteira, ou parte importante dela, e ainda
personagens secundarias que seriam um pouco mais do que
adere~os, mas que exercem pouca ou nenhuma influencia no
desenvolvimento do enredo da estoria.
No caso dos mitos nambikuara, o termo 'personagem
principal 1 e melhor do que 'participante' ou 'ator principal', pois estes dois Ültimos implicam que a personagem e
o participante ou ator principal da estoria. Geralmente e
assim; mas nao necessariamente. A personagem principal,
em al~umas narrativas, nao diz ou faz nada, ao passo que
em outras, domina a a~ao. O criterio para a escolha da
personagem principal nao depende da sua permanencia no
desenrolar da narrativa, mas se realmente haveria, ou nao,
urna estoria sem ela.
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l. SÍNTESES TEXTUAIS. As versoes abreviadas de tres lendas nambikuara servem de contexto para a maior parte dos
exemplos do presente estudo. As personagens principais
destas narrativas sao, respectivamente, o tamandua, a filha da sucuri, e urna crianºª· A primeira estoria inicia-se
coma beleza da filha da sucuri, embora ela so apare9a sen
tada no dorso da sucuri, e nada fale. Ela e um exemplo de
personagem principal que nao toma parte ativa na estoria.
Cada indio nambikuara, a quem se fez a pergunta, declara que a segunda narrativa versa sobre o tamandua, e
- sobre o homem em torno do qual gira boa parte da lennao
da; mesmo na estrutura da narrativa, o tamandua e personagem principal.
Na terceira estoria, a personagem principal e urna crian9a que, neste caso, e tambem o ator principal.
1.1. A filha da sucuri. Um rapaz enamorou-se loucamente
de urna mo9a lindissima que viu. Estava decidido a conquista-la, mas sentiu-se impedido, pois o pai dela ~ra urna
sucuri.
Enquanto isso, chegou urna pomba e avisou ao rapaz que,
se ele estivesse disposto a seguir os seus conselhos, poderia ganhar a mao da mo9a. O rapaz concordou e saiu junto com a pomba atraves de um tunel muito longo e escuro.
Finalmente chegaram a um lago na selva. La estava a mo9a,
se.ntada no dorso da sucuri , no mei o do 1ago. A pomba di sse ao rapaz que fosse la, sentar-se junto a ela. O rapaz
fez assim e um moscao o picou, chupando o sangue dele.
Assim ele pagou o preºo da noiva, e ganhou a mao dela em
casamento.
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1.2. O tamanduá. O tamandua fazia flechas, usando as melhores penas de gaviao. Um dia, chegou um homem pedindo
penas de gaviao para fazer flechas tambem e o tamandua recusou da-las, mas subiu numa arvore, junto com ele, a fim
de busca-las. Entao, o tamandua desceu e fez com que a
arvore crescesse bastante, ficasse muito alta, para que o
homem nao pudesse descer jamais. o homem ja estava suado
e sedento, quando chegou urna jia ao seu lado e ofereceu
para leva-lo ate la embaixo, em suas costas, mas ele a
recusou.
Entao, chegou um macaco oferecendo ajudar ao homem,
que ja se sentia prestes a morrer de fome e calor, porem,
este recusou, tambem, a sua ajuda.
Depois um urubu, sobrevoando o local, ofereceu para
leva-lo em suas costas. Como ja estivesse quase morrendo,
em conseqüencia da sede e calor, resolveu aceitar a ajuda,
e chegou sao e salvo a terra.
Nesse momento, o urubu deu ao homem um tipo de fumo,
narcotico e venenoso, para que este se vingasse do
tamandua. O homem, entao, ofereceu o fumo ao tamandua,
que o fumou e logo enlouqueceu. Eles aproveitaram para
enfiar urna cuia na cabe~a do tamandua que, desde entao;
tem focinho e so come formiga.
1.3. A crianca que produziu comida. Um pai e seu filho
discutiam se ouviam, ou nao, o som de flautas. Finalmente
a crian~a se zangou e pediu ao pai que a levasse para dentro da selva, e a deixasse la. O pai assim o fez.
Quando o pai voltou para casa - sem a crian~a - a mae
queria saber o que havia acontecido. Entao, ele voltou a
~
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selva e verificou que nao havia crianc;a e sim, um pe de
mandioca crescendo pela primeira vez.

2. PERSONAGEM PRINCIPAL. A personagem principal e introduzida pelo titulo da estoria no inicio da narrativa. O
titulo pode apresentar-se sob a forma de urna ora ~ao existencial ou de um resumo do fato principal da lenda. Em
qualquer dos casos, o titulo nao e parte da seqüencia pri.!!_
cipal dos fatos, mas sempre precede ao primeiro acontecimento.
Urna orac;ao existencial, quando usada como titulo, introduz sempre a personagem principal e e a primeira orac;ao da narrativa. Ela se distin gue de outros tipos oracionais por consistir num elemento nominal seguido de
comp l exo verb a l ta 1hxa'l,,.2he_7 ra 2 como me f 01. d.1to ou
nu-2nha 2wa 2 1 acho que estou contando o caso corretamente 1 • 2
Para a apresentac;ao dos sufixos verbais e do sistema de
avaliac;ao verbal na lingua nambikuara veja Lowe (1972).
Os exemplos de 1 a 4 sao titulos de narrativas, expre~
sos em orac;oes existenciais; o primeiro e o título da lenda do tamandua e o quarto a lenda da filha da sucuri.
1

( 1)

wa 3 t'l,,'Y3ka h3..,&Xah3..,&O 2 su 2 ta 1hxa'l,,. 2h-7
e ra 2

(tamandua foi-dito )
(2)

1

-3 - 3

7

.2

kxa nau ut ta'l,, na
2

nha wa

2

'Era urna vez um t amandua.
ax

3k

3.., 3

ax &U su

2

2 2
ya 2na 7.ha3..,h
l
& o su

( onc;a foi-di to)
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. 3 -2

xyau xai- nu -

2

(muito-tempo-ha velha viveu )
'Ha muito tempo vi vi a urna velhinha.
(3)

2

1

ta 7hxa'l,,.2h-7
e ra 2
1

1

Era urna vez urna onc;a.

1

(4)

.3h 2 3 -7 .2 2 -2 3 .3h 3 1 .3 2
a ta nu ta~ na
a sa w~ a &X~ su
-2
2 2
nu nha wa
tx~

(sucuri
filha era)
'Ela era fil ha da sucuri.

1

As narrativas dos exemplos 5 a 7 come~am com um titulo
que resume o acontecimento mais importante da estoria. O
acontecimento em si nao e completamente des crito no inicio
da lenda, porém, mais tarde, na sua propria seqüencia temporal, dentro da seqüencia dos acontecimentos .
( 5)

we-3 sa 2

. 3

ya~n

txa 2

xwen 1 kx e 3 su 2

ta 7hxa~. 2h-7
e r a2

comida que-foi-produzida foi-dita)
'Esta e a estoria da comida que a crian~a
produziu.
( c rian ~ a

1

(6 )

.3k~.3na 3xa 2

sa~

kxa-3n h ~...7nu-1 ta~.2na 2

. 3wh ~n
.... 7-

s~x

. h31&a 2 -ho 3hxat 3 ta 7hxa~.2he- í ra 2
Ja

(orfaos ha-muito-tempo o-diabo comeu-todos-foidi to)
'Sobre os orfaos, o diabo os comeu ha muito
tempo.
1

(7)

ax 3kax 31va 2

h a 3yo 2x~.2t a 7hxa~.2h-7
e ra 2

(velha mudou-pele-foi-dito)
'Existí u urna velhinha que mudou de pele.'
Os exemplos 2 a 7 apresentam diferentes versoes de urna
mesma estaría; urna delas sob o titulo em forma de ora~ao
existencial e a outra, de resumo.
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3. PERSONAGENS IMPORTANTES. Alem da personagem principal, muitas lendas apresentam urna ou mais personagens importantes. A influencia destas pode permear a estoria inteira a medida que el as influenciam na personagem principal, mas a sua apresenta~ao gramatical e bem diferente.
Na lenda da crian~a que produziu comida, por exemplo,
o pai que discute com a crian~a, precipitando assim a
a~ao inteira, e personagem importante.
Na estoria do
tamandua, boa parte da narrativa se dedica ao relato da
intera~ao entre o homem e o urubu, ambos personagens importantes.
Urna personagem importante pode ser introduzida por um
topílco em forma de sintagma nominal anteposto e referente
a ela. Este sintagma inicia a parte da narrativa onde a
referida personagem aparece.
( 7
No exemp1o 8 , a-2nu-2su 2 nu-3 te 2a 2sa 2 kxa~.2 Za
e um sintagma nominal que se refere ao homem, embora as ora~oes
seguintes nao se refiram ao homem, mas ao tamandua, que
esta fazendo as flechas. So depois disto o homem entra na
seqüencia dos fatos da estoria, mediante o uso do verbo de
movimento 1 veio 1 •

-

( 8)

-3 -2

2

3 ....3

3

xne nu Za
wa

t~

-2 -2

a nu su
3

2

- 3

2 -7 -2

kah Zxa Zho nu ta

__ .3
tax 3we 3 ta 2 sa 27,t<.Xa~

he-7 ra 2
-3 -2

te 3 na 7

wxa nu Za

2 2

nun te a sa
-2

3

a hau ta

tau 2 ta 2we 3 ta 2

a-2nu-2 su 2

21,_ .2 7 7
K4.l.:a~

2

va
- .3

2

- 3 2 2 21,_ .37 7
nun
te a sa t<.Xa~ &U

2

(seqüencia homem tambem-proeminencia tamandua
flechas as-penas-ele-fazia-com-respeito-a
penas-de-gaviao ele-fazia seqüencia homem
212

7

ye yhu k-.3 7LA- .2
a~ ta r¡,xa~ ka~

também-proeminincia vei o)
'Falando do homem, o tamandua fazia flechas com
penas de gaviao quando o homem se aproximou dele.'
As personagens importantes podem, também, ser introduzidas atraves de urna descri~ao de suas entradas em cena.
No exemplo 9, tirado da lenda do tamandua, o urubu entra
na estoria quando ha urna descri~ao de que ele esta sobrevoando o homem, e lago desee até este.
(9)

nxe

2

xyau

2 - 2

xyau ten su
2

.2

kx~

. 2l 2

k~

a

.2 _7

hxa~

2 2

te a
- .7

ya~

he ra

2

2

2

3

wa luh xa

-2 -3

3

a na ka na

nxe

2

.3 . 2

xa~ t~t

2

2

2 2

ta a
...,3

t~

2

tu wa

2

nha

1

.3

kxa~

-3

lu

2
3

1

a sa xne -

.- 7

2

Jax ye ta

7

2 -7 2
te se ra

(e-assim enquanto-ele-estava-la urubu
preeminencia o-homem-que-ficava por-cima (dele)
vereda rodeando ideofone voa é-assim-que-el2se-relacionou-a-ele segundo-eu-o-entendo)
'Enquanto o homem estava la, um urubu - os
urubus costumam sobrevoar as pessoas - fez
assim com o homem, segundo eu o entendo.'
Os tennos de parentesco podem ser usados para introduzir personagens importantes ou secundarias. Assim, na
lenda da crian~a que produziu comida, tanto o pai quanto a
mae aparecem em cena sem urna outra introdu~ao. O exemplo
10 ilustra este uso no caso do pai, que e apresentado como
personagem importante, pelo papel que ele desempenha posteriormente na narrativa, e nao por causa de sua introdu~ao na mesma.
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(10)

3 2
waix la
wl3nu 2kxai 3 lu 2 ne3ka 2ta 3nu2 i a 2
.3 7hxa~.2he- 7r a 2 xna 2ha7 te 7 s ~.3yo 3nan
- 2tu 3
xa~ ta
-2 -3 2 _7 2 -2 .3
3 _7 2
.3 7 a we sa nu ta
a k~ lhax nu ta kxa~ lu
.3 7hxa~.2h-7
xa~ ta
e ra 2

(da-crianga pai guiou-entao foi mudanga-deatengao atras-(dele) filho foi )
0 pai da crianga foi na frente. Atras dele
foi a crianga. 1
1

.-

4. PERSONAGENS SECUNDARIAS. As personagens secundarias
entram somente urna vez na narrativa e quase nao tem influencia sobre os fatos e personagens importantes. Por
exemplo, a jia e o macaco se prontificam a tirar o homem
da arvore, mas suas propostas sao recusadas e suas agoes
nao alcangam bons resultados, por serem eles de pequena
estatura. Sao, portanto, personagens secundarias.
A mae da crianga, que produziu comida, conversa com
seu marido sobre o paradeiro da crian~a. Ela tambem ve,
pela primeira vez, a saüva com folha de mandioca; mas ela .
nao produz impacto na crianga, nem na estoria em si, ficando, portar.to, no lugar de personagem secundaria.
As personagens secundarias podem ser introduzidas no
texto atraves de urna destas duas maneiras: como sujeito
de um verbo de movimento, que os coloca em cena com dupla
identificagao de personagem, ou como termo de parentesco.
(11)

- 3nxe-3 sxa- 3 xyau 2kx~.2tau
an 7tux 3t~.1 ta 2k~.2ha2
~ 3 2
te 2a 2kxa~.3 7vU 7 ka 37vX~n
ta
t e 2a 2kxa~.37vU 7
-3

2

xwa ye ta
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7

.2 -::1 ~7

hxa~

he

r~

2 -7

te se r a

2

(entao enquanto-ele-(o-homem) macaco preeminencia
macaco proeminencia veio segundo-o-entendo )
'Entao, enquanto o homem estava la, o macaco
veio a ele, segundo eu o entendo.
1

O macaco, no exemplo 11, entra em cena como verbo de
movimento 'veio' e a repeti9ao de sua identifica~ao pela
segunda vez, por meio de sinonimo.
(12)

rt,,U.,J.;
a 3nu-2 su 2
a-3nu-2-¡va 2 x~...,3Xb...,2xna 2ha7t e 7 a-21_;:_3k
.3 '1 7 b"'h7 xne-3 te 2s bn
. 2 ta 2k-2
. 3 .2
te 21,_
~ab vU
u
we-3 Sbn
tb

-2 -2 2
-3 -3
...,3 -7 2 - 3 2 2
a nu su
te sxa
Xb ya xn nxan ta ku
3 7hx .2h - 1 2
2 _7 2
nxe ta
ab e r a
te se ra

( (o-pai)-saindo e vindo casa-mudan9a-de-aten~ao
a-mae proerninencia o-que-esta-acontecendo
foi-dito segundo-o-entendo)
'Quando o pai chegou casa, a mae disse:
11
0 que e que ha? Voce nao trouxe a crian9a? 11
segundo eu o entendo. 1

a

No exemplo 12, a mae da crian9a e introduzida apenas
pelo seu parentesco com eJa. A existencia de urna cr1an9a
pressupoe a existencia de urna mae; assim, nao se faz neces
saria urna introdu9ao mais clara.

5. SAfDA DE PERSONAGENS. Nao ha distingao entre a maneira
de retirar de cena as personagens principais, das importantes e secundarias. Para se retirar qualquer personagem
da a9ao na cena, usa-se urna destas duas formas: 1) Ha
urna mudan9a total de cena com a resultante retirada de
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todas as personagens ou 2) sai de cena urna das personagens mediante o uso do verbo de movimento apropriado, no
caso o mais comumente usado e o verbo 'sair' ou algum verbo composto desta raíz.
Os exemplos 12 e 13 mostram urna mudanga total de cena,
retirando-se simultaneamente a mae da crianga, que e personagem secundaria. O texto fala da mae e daquilo que ela
- entao,
ve;
ternos xna 2h,a, 2 te 1 a-2 kxa-3nxa 2 mu danga d e cena,
algum tempo antes'. Em resposta a pergunta da mae, no
exemplo 11, a respeito do que aconteceu, a cena muda, voltando ao momento em que o pai e a crian~a empreenderam
aquela viagem para a selva. Logo, a mae nao e mais mencionada.
1

__ 7t 1
e ,
( 13) xna 27nu

3

2.

3

e ye Jau xa

a-2kx-3
a nxa 2
2

....3

i.

ye

3kx .2
i.

a-2wi....-3na 2
te

3z1___ -3

rtxa

3"1 2
a- :tki..3"1h
¿, ax ¿,a

1

ta 11-~
rtxai..2h-7
e ra 2

-:1 xi.n
. . 7kxai.-:2nan
- 2 3
tu ..•
(mudanga-de-cena algum-tempo-atras pai filho
as-palavras-disse ele-disse foi-dito escute
quando-voce-for ... )
'Ora, algum tempo atras, o filho tinha dito
ao pa i , "Es cu te, quando voce for ... 11 '

-

-3

xne txi.

O outro meio de fazer o participante sair de cena,
quando nao ha mudanga da mesma, e usar um verbo de movimento adequado, geralmente 'sair'. Por exemplo, no
exemplo 14, o tamandua acaba de levar o homem para o tope
da irvore e, entio, e retirado da cena pelas palavras~
'O tamandua saiu e desceu'.
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( 14)

2 3
3
2 2 7 2
3
wa t l kah lxa lho te u ta kxai 3 Zu 2 a 3sxa3
ka 2nx-i.2ta 7hxa-i.2h-1
e r-i. 7

(o-tamandua saiu desceu)
'O tamandua saiu e desceu.
(15)

1

-2 - 2 2 -7 2
2 . 2 . 7 2 _7 -2
a nu a nu ta
x yau kx-i Jah lo nu ta
2 'Y3kah3'1 3-¡ 2
2
3 .2 . 7 2 _7 -2
wa t-i
vxa vha
sa xwe kx-i Jah lo nu ta
- 3 .3kx .3z 1 k- .2 -2
. 1sa 2wan
tx-i
a-i u
a-i na xna 3 -i. 1
a-3n ha -it
so 7~na 2ha7ha2kxa-i.3 te-3 sxa-3 a 3h~.2sa 2kxa 2yan 3t-i.3 su 2 nxa 2ha 7-i. 7 xne 3 ta 7hxa-i.2h-1
e ra 2 te 2 se_7 ra 2
xne-3sxa-3 xyau 3kx-i.2n he 2

(o-homem aquele-que-estava-la tamandua
aquele-que-tinha-estado-posto palavras-dele
voce-nao -grande eu-deslizo-de-voce levar
a-menos-que-eu-caia digo-a-voce-foi-dito
segundo-o-entendo assim sair-e )
'Entao, dis se aquele que esteve la, e que tinha
sido posto la pelo tama ndua, 11 Voce nao e
(bastante) grande. Nao quero deslizar e cair
de suas costas ate ao chao. 11 E, assim, ele
(o macaco) saiu. 1
Semelhantemente, no l? do mesmo texto, o macaquinho
ofereceu ao hornero leva-lo em suas costas ate o sol o. O
hornero, porem, recusou por causa do tamanho diminuto do
macaco, e este saiu, sendo assim retirado da estoria.

6. ACOMPANHANDO PERSONAGENS NA NARRATIVA. t importante
nao somente saber como as personagens sao introduzidas ou
dispensadas numa narrativa, mas tambem quem faz o que no
decurso da mesma. Este problema e compli cado pelo fato de
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que nao ha na lingua nambikuara indicadores de sujeito ou
objeto nos constituintes das ora<;oes transitivas, nem ordem fixa de elementos que possa determinar quais os elementos subjetivos e quais os objetivos. Admitem-se SOV
e OSV como ordem sintatica. Alem disso, num texto normal,
omitem-se muitos dos pronomes subjetivos e objetivos.
A lingua nambikuara possui diversos metodos para acompanhar as personagens numa narrativa. Em primeiro lugar,
o uso de seqüencias que obedecem a expectativa cultural
indica quem e que faria normalmente tal ou qual coisa:
chamaremos estas seqüencias de 'script' ou, num caso especial, 'diade'. A conjun<;ao seqüencial nu2 ia 2 assegura ao
ouvinte de que a seqüencia esta se de~envolvendo conforme
.
.
- ad versat1va
.
a expectativa
norma 1 : a conJun<;ao
xne-3 to 3 ta 7
alerta ao ouvinte para o fato de que a esta altura nao se
esta sendo seguido o 'script' normal.
Em segundo lugar, no caso de dialogo, as conjun<;oes
ajudam a decodificar a referencia. A mesma conjun<;ao adversativa pode ser usada para assinalar mudan<;a de falante, quando o segundo contradiz ao primeiro. A conjun<;ao
2 1 7
xna ha te 'mudan<;a de aten<;ao' assinala mudan<;a de falante, quando nao ha discordancia, aceitando o segundo falante o que ja disse o primeiro, e adiantando mais a estoria.
Em terceiro lugar, usa-se a reafirma<;ao esporadica de
um fato com indica<;oes precisas acerca de quem fez o que,
atualizando assim o padrao referencial.
~

6.1. Scripts ou dfades. Neste contexto, um script consiste numa serie de fatos culturalmente previsíveis; a
i~eia vem de um trabalho inedito de Roger Schank.
Urna vez
218

come9ado um script, qualquer menbro da cultura pode prever
os fatos que acontecerao dentro dele. A diade e o caso
mais simples de um script, ou seja, a ocorrencia de apenas
dois fatos, como, por exemplo, a oferta e a aceita9ao.
Na lingua nambikuara,conjun9ao seqüencial nü2 ia 2 assegura ao ouvinte de que a esperada seqüencia esta se realizando, como no exemplo 16:
( 16 )

a-2kox 7k o 7nu 3xa 2

-3nu- 7 ta- 2
a 2 ta 2 '1i..-a 2nu
-

1A ::3
a- 2 t-i..-3nnu
--

. 3.., 2 u-3h-7
i..-a 2nu-3nu-7 t a 21,_
f\J,;a~ i..-u
u y hu 7ta 7h xa-i.2h-7
e r-i.7
1 2 nu-2'1i..-a2 u-3th-2
xne-3te 2 se-1 'i..-a
u n h-2-i
u i..-a2 -i..-3ku 2..,i..--i.2
- 3k ~.2 k u 3nu- 2..,i..-a2
y e 3ka 2nau
'1

(mau-fumo furno-do-di abo veneno-fumo ele-lhe-deu
me-foi-dito seqüencia luz seqüencia fumar
urna-vez fumar-seqUencia)
' (O homem ) deu o fumo de veneno do di abo a ele
(o tamandua) e ele (o tarnandua) acendeu-(o)
e (o) furnou e ... '
Aquí, o homem oferece fumo ao tamandua, que o aceita e
fuma. Tudo i sso compoe urna seqüencia esperada pelo anfitri ao e visitante, na cultura nambikuara. A mudan9a de
ator, do homem que oferece ao t amandua, que recebe e fuma,
e indicada sornente pela conjun9ao nü2 ia2 , de onde concluimos a oco rrencia da esperada seqüencia. Mas o fumo nao e
o t ipo certo para se ofere cer a um hospede, mesmo que a
diade obede ~ a a urna seqüen cia ja esperada, e esta discrepancia e a chave do res to da lenda.
6.2. Conjuncoes. Quando nao ha seqüencia previsivel, como
ocorre muitas vezes nos dialogos e ou t ras intera9oes entre
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.
2 1 7 1
as personagens, a conJun9ao
xna ha t e
mudan9a de aten9ao1 e usada para assinalar mudan9a de falante ou ator.
Na lenda da crian9a que produziu mandioca, vemos pai e filho andando em fila, com o pai a frent~. Entao, apos a
conjun ~ao de mudan9a de aten9ao, recebemos informa9ao sobre a crian ~ a. V. exemplo 10, acima.
No exemplo 17 o homem esta falando, mas a cita9ao que
- xna 2 ha 7te 7 e
- a fala do uru bu. Semelhantemente,
segue apos1 7
no 18, a fala do urubu e seguida por xna 2ha te ' e depois
pelas palavras do homem.

( 17 )

ya 37&U 2 sa 2ha 27,_
tW.:a-i.3,
3

7

.2 _7

2

L~ . 7
sa 3nrtu.-i

- 2sa 2ha 2L_
wan
rl.4J,;a-i.3
2 -7

nxe ta hxa-i he ra
te se ra
3 .1
3 7 3h- 3 _7 . 7
xne t-i
t a &O et se r-i ...

2

2

7

xna ha te

7

(tenho-sede sinto-calor estou fecha-cita9aomargem segundo-o-entendo mudan9a-de-aten9ao
escute suba-nas-minhas-costas ..• )
1(0 homem disse ao urubu) 11 Estou com sede e
calor, 11 ele disse. 11 Escute, suba nas minhas
costas,'' disse (o urubu ao homem). '
( 18)

2 _7

2

hit 3 san.1 ji 7 xne 3 ta 7 hxa-i.2h-7
era 2 te se ra
.2
2 2 sa 2 xwe 3kx.2
xna 2ha 7te 7 a-2nu-2a 2L_
rl.4J.;~ sen su
-i sa 2ha 2kxa-i.37&U- 7

(voce-esta-zangado fe cha-cita9ao-margem
segundo-o-entendo mudan9a-de-aten~ao um-homem
pos-me-aqui-em cima )
11
'
Voce es ta zangado comi go? 11 di sse (o urubu ao
homem ). "Um homem me pos aqu1 em cima ... 11
(di sse o homem ao urubu ). '
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No caso da conversa9ao, pode-se úsar urna conjun9ao adversativa em vez da mudan9a normal de aten~ao; isto indica
que na resposta do segundo falante ha discordancia. Nol9,
por exemplo, um pai fala com o seu filho. A resposta da
crian~a, depois de urna conjun~ao adversativa, contradiz
aquilo que foi dito pelo pai.
1- - 7
xne 3 xna2 n.u
te 7,

( 19 )

7, __

.3.., 7

h .3

. 3 ..,

xwa~

.3

vU
a~ tx~
. 2 3hx- 3
e 31,_
IQ.;~ to
an nha~. 7
IQ.;a~

xne-3 to 3 ta 7
- 3 2
han
su

vxa 2

..-3

w~

na 2

. 31,_ .2 -2

- 3
.2
wan
tx~ -

21__ 1 .

3

nu xna rtu. Jau xa
- 3 3 2 - 3
a-3nax
to sa xnan nha.~. 7,

a~n ~~

k wxa 2 n~'"117 i x~. 1

- .2

wa~

za 2

2

- 3 su 2
yan

- 3
.7
han
nha~ ,

(muda n~a-de-aten~ao de-crian~a

de-pai palavras
negativo palavras-que-entendo-de-voce voce-nao-tem-dito ou~o-nada adversativo bobagem flauta
som soa )
'Entao o pai da crian~a disse: "Nao entendo o
que voce diz. Nao ou~o nada." Mas (a crian~a
respondeu) "Bobagem. As flauta s estao soando. 11 1
7

. d"ica l) que o paad versa t•iva xne 3 to 3 ta in
pel do falante muda de pai para filho e 2) que nao se tem
realizado o script que descreve a concordancia esperada
entre pai e filho, na cultura. Este argumento -e a chave
da estoria, pois a crian~a se zanga e sai , para a selva.

A

.

-

conJun~ao

6.3. Exposi~oes repetidas. Nao ha na lingua nambikuara
formas específicas para indicar sujeitos ou objetos. Uma
terceira maneira de indicar, sem ambigüidade, qual das
personagens realiza qual ª~ªº e a nova exposi9ao de tal
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- pelo menos de um
de modo que esclare~a as a~oes,
participante. Isto consiste no acrescimo de outra informa~ao na segunda exposi~ao do conteüdo.
No exemplo 20
aparece a declara~ao inicial 'estas crian~as a on~a encontrar (passado)'. Nao se sabe quem encontrou a quem, pois
o verbo nao distingue singular nem plural. Na segunda exposi~ao, porem, encontramos 'estes filhotes de tatu casa
onde moravam. 1 Isto indica que se trata da casa dos tatuzinhos, de onde podemos deduzir que a on~a foi e encontrou
os filhotes la, e nao que eles a encontraram em casa dela.
a~ao,

h3.., 2 _7 2
.3
( 20) xne-3 ta 2a 2 sa 2kxa~.3..,&U 7 ya 2na 7 ..,h
& a
&O nu ta kxa~ -¡ 7
.2h-2
7,_ 3
&a
a 3 t~.2 ta 7L_
n.xa~
e ra 2 t<,;J.;a
yuh3xa 2 we-3L~-3
r~ .., .3 _7 - 2
-3 2
3
2 2 _7 2 - 2 -3
3
&~ nu ta
nu na
a Zxa t a nu ta
a wa ha.x .., .3 -7 -2 -2
2 - ....3 2 2
.2 2
7 1
&~ nu ta
a xyau th~ na sa kxa~ lu
ya na 2 _7 2
.3 2
3 2 .2 1
.2 _J 2
la nu ta kxa~ Zu
a ya t~ ta hza~ he ra

(estes-(filhotes de tatu) on~a encontrou
filhotes tatu este-tatu filhotes a casa-onde-moravam uma-on~a encontrou)
'Estes (os tatuzinhos), a on~a encontrou. A
on~a encontrou a casa onde os tatuzinhos moravam.
1

6.4. Restric0es verbais. A rela~ao entre um verbo e outro
pode ser usada para desfazer algumas ambigüidades. No
exemplo 21 descobrimos que os tatuzinhos pegaram capim resistente; neste caso, nao ha ambigüidade, pois o capim nao
pode pegar os tatuzinhos; sabemos, portanto, queme- o sujeito do verbo. o proximo verbo e 'amarrar', e o seu sujeito sera igual ao do verbo anterior, a menos que haja
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urna conjun ~ao que indique mudan~a de sujeito. Neste caso,
e evidente que os tatuzinhos tenham amarrado a on9a. Os
verbos 'apanhar' e 'dizer' sao os mais freqüentemente usados para desfazer a ambigüidade verbal, ja que o sujeito
del es e normalmente um ser animado.
(21)

-27 2

nu va

-3 _7 -2

nu nu ta

a 37vO 2x&.3n ho 2su 2

-2

-31_ ~_37

a we

7

.2 _7

.3 _7 -2

v& nu ta

.2 -3 7
t&~3 n ho 2kxa&.37vU 2 so 7x&
t e na

ya 3na 7 7va 2nu_7 ta 2kxa&.37vU 2
ta hxa& he ra

r t.UJ.;

ta&'h3kx&.2yah37vX&.3 -

2

(seqüencia os-filhotes-de-tatu capim-resistente
fibra pegar-seqüencia on9a amarrar-3ª-pessoa-a-foi-dito )
'Entao os filhotes do tatu pegaram fibra de
ca pim re sistente e amarraram a on9a .
1

NOTAS
l. A lingua nambikuara foi classificada por McQuown e
Greenberg, em 1960, como pertencente ao filo Ge-PanoCaribe. Ha aproximadamente uns 200 falantes desta lingua,
na regi ao noroeste do Estado do Mato Grosso, sendo que, no
momento, ainda con serva um numero indeterminado de grupos
dialetais. A coleta de dados foi realizada durante a pes223

quisa de campo, feita por !van Lowe, entre os anos de 1960
a 1976, sob convenio do Instituto Lingüísti·co de Verao com
o Museu Nacional do Rio de Janeiro, e, mais recentemente,
do referido Instituto com a Funda~ao Nacional do !ndio
(FUNAI) . Este estudo foi elaborado por ocasiao de um
seminario de lingüística, realizado em Porto Velho,
Rondonia, em 1976, sob a dire~ao do Dr. Joseph E. Grimes.
A autora consigna ao Professor Grimes e ao Dr. !van Lowe
os seus cordiais agradecimentos pelas críticas judiciosas
que orientaram a realiza~ao do presente estudo.
2. Os fonemas da lingua nambikuara sao p, t , k, d (implosiva alveolar), x (oclusiva glotal), j (africada alveo-palatal ), n (com seis alofones: [m] apos ditongo nasal
nazalizado au ; [bm] apos ditongo oral au ; [gn]
antes de
1
oclusiva velar e apos voga l oral; [n) antes de oclusiva
velar e apos vogal nasalizada; [dn] em outras ocasioes,
apos vogais orais, [n] em outras ocasioes, apos vogais
nasalizadas); N (nasal surda), r (somente em silaba final
de verbo independente); l ([r] apos vogal anterior) e
s , h, w, y. As voga is ocorrem em series orais e nasais
(escritas com til V) - i, e, a, o, u - e dois ditongos
ai e au . Ambas as series vocalicas ocorrem, tambem, em
forma laringalizada, indicada pelo símbolo_. abaixo da
vogal. A lingua nambikuara possui tres tons, indicados
pelos numeres 1, 2, 3, al~ados no fim de cada silaba:
7
representa o tom descendente, 2 o tom ascendente, e
3
o tom baixo.
~
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