UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

KRISTINA BALYKOVA

EXPRESSÃO DE PROPRIEDADES NO GUATÓ E NO WA’IKHANA

Rio de Janeiro
2019

KRISTINA BALYKOVA

EXPRESSÃO DE PROPRIEDADES NO GUATÓ E NO WA’IKHANA

Dissertação de Mestrado apresentada ao
Programa de Pós-Graduação em
Linguística da Universidade Federal do
Rio de Janeiro como quesito para a
obtenção do Título de Mestre em
Linguística.

Orientadora: Prof.a Dr.a Kristine Sue Stenzel

Rio de Janeiro
2019

CIP - Catalogação na Publicação

B198e

Balykova, Kristina
Expressão de propriedades no Guató e no Wa'ikhana
/ Kristina Balykova. -- Rio de Janeiro, 2019.
233 f.
Orientador: Kristine Sue Stenzel.
Dissertação (mestrado) - Universidade Federal do
Rio de Janeiro, Faculdade de Letras, Programa de Pós
Graduação em Linguística, 2019.
1. Guató. 2. Wa'ikhana. 3. propriedades. 4.
classes lexicais. I. Stenzel, Kristine Sue, orient.
II. Título.

Elaborado pelo Sistema de Geração Automática da UFRJ com os dados fornecidos
pelo(a) autor(a), sob a responsabilidade de Miguel Romeu Amorim Neto - CRB7/6283.

iii

EXPRESSÃO DE PROPRIEDADES NO GUATÓ E NO WA’IKHANA
Kristina Balykova
Orientadora: Professora Doutora Kristine Sue Stenzel
Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-Graduação em Linguística da
Universidade Federal do Rio de Janeiro como quesito para a obtenção do Título de Mestre
em Linguística
Examinada por:

___________________________________________________
Prof.a Dr.a Kristine Sue Stenzel – UFRJ (Orientadora)

___________________________________________________
Prof.a Dr.a Márcia Maria Damaso Vieira – UFRJ

___________________________________________________
Prof. Dr. Hein van der Voort – Museu Paraense Emílio Goeldi

___________________________________________________
Prof. Dr. Andrew Ira Nevins – UFRJ (Suplente)

___________________________________________________
Prof.a Dr.a Luciana Sanchez Mendes – UFF (Suplente)

Rio de Janeiro
25 de fevereiro de 2019
iv

Посвящаю моему дедушке,
Кормачёву Геннадию Георгиевичу

v

Agradecimentos
Agradeço a todos os bons professores que tive, desde a Escola Municipal n° 24
em Yoshkar-Ola até a UFRJ – em particular, a Perminova Valentina Mikhailovna,
professora de língua e literatura russa que me ensinou a redigir textos;
à minha orientadora, Kristine, por ter me recrutado para o estudo de línguas
indígenas, pelas discussões e pelo apoio;
à minha banca, Márcia e Hein, por ter lido esse trabalho e pelos comentários;
à Bruna, pela companhia no estudo do Wa’ikhana;
ao Diego e à Sonia, pelas oportunidades profissionais;
aos meus alunos, por me ensinarem a “estranhar” o russo;
ao Lucas, por acreditar em mim, e à Lidia, por ter sempre me aceito;
à minha família, por se preocuparem comigo e por me esperarem;
ao Gustavo, por ter me ensinado a fazer campo e pela nossa aventura. Ні, немає
таких, тільки ти;
a todos que, nas viagens, nos auxiliaram com hospedagem, transporte e outras
coisas;
aos Guató – Adílio, Alfredo, Brandina, Cecília, Ciro, Dalva, Dolores, Domingas,
Ende, Fátima, Felipe, Guilherme, Jaci, Karine, Luiz Carlos, Rosauro, Sandra, Severo,
Valeriano, Vicência e outros – por nos receberem tão bem, pela ajuda e pelas conversas;
ao Seu Geraldo, pelas histórias do faroeste pantaneiro;
aos meus professores do Guató – Eufrásia e Vicente – e aos meus professores do
Wa’ikhana – Dionísio, Edgar e Pedro – pela paciência.

vi

Resumo
Neste trabalho, faço uma primeira descrição e análise do comportamento
morfossintático dos lexemas com semântica adjetival no Guató (isolado) e
Wa’ikhana (Tukano Oriental), duas línguas indígenas brasileiras ameaçadas. O
Capítulo 1 é dedicado à apresentação dos dois povos. No Capítulo 2, descrevo os
corpora que serviram de base para o presente trabalho. No Capítulo 3, faço um
panorama dos estudos sobre a classe lexical “adjetivo”, tratando da sua história, da
sua caracterização na tipologia e das abordagens teórico-metodológicas acerca da
definição das classes lexicais. Adoto a posição de Dryer (1997), Haspelmath (2010a,
2010b, 2018) e Croft (2000, 2003), segundo a qual as categorias pertencentes às
línguas diferentes são incomensuráveis entre si e, portanto, é preciso criar
ferramentas comparativas para poder realizar cotejos interlinguísticos. Portanto, em
ambas as línguas, descrevo e analiso termos para propriedades que correspondem à
definição do conceito comparativo “adjetivo” proposto por Haspelmath. Além disso,
para delimitar o conjunto das propriedades descritivas a serem discutidas, utilizo os
tipos semânticos associados com a classe adjetival propostos por Dixon (2011[1977],
2004). No Capítulo 4, descrevo a expressão de propriedades no Guató, argumentando
que os lexemas de semântica adjetival se comportam como verbos. Apresento as
funções sintáticas desses verbos e a morfologia associada a essas funções, assim
como os recursos gramaticais utilizados para negar, intensificar, atenuar e comparar
propriedades e para indicar a mudança de estado. No Capítulo 5, descrevo a
expressão de propriedades no Wa’ikhana, mostrando que a maioria dos lexemas de
semântica adjetival também se comportam como verbos. Começo a minha descrição
apresentando as funções sintáticas das raízes verbais não derivadas. Em seguida, trato
dos verbos descritivos derivados pelo sufixo atributivo -ti e proponho uma origem
diacrônica para esse sufixo. Depois, passo para a descrição dos lexemas de semântica
adjetival que se comportam como nomes, sobretudo, do tipo semântico IDADE. Dou
uma especial atenção ao lexema bʉkʉ ‘velho’, propondo que, mesmo tendo a origem
diacrônica verbal, ele deve ser considerado um nome não derivado sincronicamente.
Finalizo o capítulo tratando dos recursos gramaticais e lexicais utilizados para negar,
intensificar e comparar propriedades e para indicar a mudança de estado. O Capítulo
6 contém a conclusão em que resumo os principais resultados desta pesquisa e
apresento alguns passos futuros.
Palavras-chave: Guató; Wa’ikhana; propriedades; classes lexicais.
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Abstract
This dissertation is the first description and analysis of morphosyntactic behavior of
lexemes with adjectival semantics in Guató (isolate) and Wa’ikhana (East Tukano),
two endangered Brazilian indigenous languages. Chapter 1 is a presentation of two
peoples. In Chapter 2, I describe the corpora which served as the basis for my work.
Chapter 3 is an overview of studies on the “adjective” lexical class, which addresses
its history, its caracterization in typology and theoretical-methodological approaches
to the definition of lexical classes. I adopt the position defended by Dryer (1997),
Haspelmath (2010a, 2010b, 2018) and Croft (2000, 2003), who propose that
categories of different languages are incommensurable and, therefore, it is necessary
to create comparative tools in order to do interlinguistic comparisons. Thus, in both
languages I describe and analyze the property concepts which suit the definition of
the comparative concept “adjective” proposed by Haspelmath. Besides, to delimit the
set of descriptive properties to be discussed, I use the semantic types associated with
the adjectival class proposed by Dixon (2011[1977], 2004). In Chapter 4, I describe
and analyze the expression of properties in Guató, arguing that the lexemes with
adjectival semantics behave like verbs. I present the syntactic functions of these
descriptive verbs and the morphology associated to these functions. Then I discuss
grammatical tools used to negate, to intensify, to attenuate and to compare properties
and to indicate a change of state. In Chapter 5, I describe and analyze the expression
of properties in Wa’ikhana, showing that most of the lexemes with adjectival
semantics also behave like verbs. I begin my description, presenting the syntactic
functions of underived verbal roots. Then, I discuss descriptive verbs derived by the
attributive suffix -ti and propose a diachronic origin for this suffix. After that, I
describe the lexemes with adjectival semantics which behave like nouns, specially,
those from the AGE semantic type. I give a special attention to the lexeme bʉkʉ ‘old
(one)’, suggesting that, in spite of its verbal diacronic origin, it should still be
considered an underived noun syncronically. I finish the chapter discussing
grammatical and lexical tools used to negate, to intensify and to compare properties,
as well as to indicate a change of state. The Chapter 6 contains a conclusion, which
sumarizes the main outcomes of my research and presents some future steps.
Keywords: Guató; Wa’ikhana; property concepts; lexical classes.
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Abreviações para glosas ausentes na lista de Leipzig1
ADVERS – adversativo

FIN – finalidade

AFF.DIST – afetado,

FRUS – frustrativo

AFF.PROX

distante no tempo

– afetado, próximo no tempo

HAB – habitual

ANIM – animado

HES

ANPH – anafôrico

INT – interrogativo

ATEN – atenuativo

INTJ

ATTR –

INTNS – intensificador

atributivo

– hesitação
– interjeição

AUM – aumentativo

INTRZ – intransitivizador

COL – coletivo

NM – nominal

CMP – comparativo

OBLG - obligativo

CNJ

– conjunção

CUR –

PER – permansivo
PLZ – pluralizador

cursivo

DD – descritivo

dimensional

DES – desiderativo
DELIM

PRES

– presumido

QUANT.TOT –

– delimitativo

REP

DN – descritivo

REPORT

E – epêntese
EMPH

ENF – intensificador
EXORT

1

RP

– ênfase

quantificador da totalidade

REFL – reflexivo

DIM – diminutivo

não dimensional

– repetitivo
– reportado

– repetidor

SW.REF – switch

enfático

da 2ª pessoa

VIS

reference

– visual

– exortativo

https://www.eva.mpg.de/lingua/pdf/Glossing-Rules.pdf
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1. Introdução
O objetivo do presente trabalho é descrever e analisar a expressão de propriedades
(conceitos adjetivais) em duas línguas indígenas do Brasil. A primeira é Guató, que já foi
incluída no tronco Macro-Jê, mas por falta de provas para tal classificação (Ribeiro &
Voort 2010: 546-8) é considerada aqui como isolada. A segunda é Wa’ikhana,
pertencente à família linguística Tukano Oriental (Chacon 2014)2. Guató é uma língua
criticamente ameaçada, lembrada por apenas alguns poucos idosos, enquanto Wa’ikhana
é uma língua definidamente ameaçada, com escassa, ou quase inexistente, transmissão
para crianças3. Portanto, este trabalho visa não só a oferecer novos dados para a discussão
de questões teóricas (como a universalidade da classe lexical “adjetivo”), mas também a
contribuir para o conhecimento e para a valorização de duas línguas em perigo de
extinção.
A seção 1.1 do presente capítulo é dedicada à apresentação do povo Guató.
Tratarei da história do povo Guató a partir do século XIX, abordando a questão territorial
e linguística. Em particular, discutirei como a expansão das fazendas de gado e outras
interferências da sociedade branca contribuíram para a dispersão da etnia e para a perda
linguística e quais são as ações realizadas atualmente para a retomada da língua pelos
Guató. A seção 1.2 introduzirá o povo Wa’ikhana. Nela, será discutida a história do povo
Wa’ikhana no século XX, em particular, o impacto da missão salesiana na região, os
movimentos migratórios, a perda linguística e os atuais esforços de revitalização.
1.1 Povo Guató
Embora os Guató tenham sido mencionados ainda em crônicas do século XVI,
suas primeiras descrições etnográficas provêm do século XIX. Segundo as fontes da
época, o território tradicional desse grupo canoeiro era bastante vasto, compreendendo o
Alto Rio Paraguai (incluindo as baías Uberaba e Gaíva) e o rio São Lourenço no Pantanal
brasileiro (Florence 2007 [1875], Castelnau 1949) (ver o mapa na Figura 1).

2

Outras línguas dessa família são Kotiria (Wanano), Tuyuka, Yuruti, Pisamira, Karapana, Bara, Tatuyo,
Tukano, Tanimuka, Retuarã, Yahuna, Barasano, Eduria, Makuna, Desano, Siriano, Yupua e Kubeo (ver a
classificação em Chacon 2014: 282).
3
Para os graus de ameaça linguística, cf. http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/endangeredlanguages/atlas-of-languages-in-danger/.

1

Figura 1. Área aproximada de ocupação Guató (Oliveira 1995: 103)

A colonização intensa dessa região começou no final do século XVIII, quando as
autoridades brasileiras e os caciques dos Paiaguás e dos Guaicurus, dois grupos indígenas
hostis aos invasores, selaram um pacto de paz (Corrêa Filho 1955: 17). A partir de então,
as propriedades rurais começaram a ocupar rapidamente as terras pantaneiras. Segundo
Mamigonian (1986: 47), “por volta de 1844-45 toda a área entre os rios Cuiabá, São
Lourenço e Paraguai estava ocupada por grandes fazendas de criação.” Nessa época, o
contato dos Guató com a sociedade branca ainda não era muito intenso, reduzindo-se às
trocas de mercadorias e, talvez, eventual trabalho em fazendas. Em 1848, o diretor-geral
dos índios de Mato Grosso, Joaquim Alves Ferreira, descreveu o modo de vida tradicional
dos Guató, destacando, entre outras características, que eles passavam a maior parte do
tempo dentro das canoas e que as famílias viviam isoladas ou reunidas em pequenos
grupos (Ayala & Simon 2011: 184-6).
A vida dos Guató foi transtornada pela guerra do Paraguai (1864-70), na qual o
grupo se aliou ao Estado brasileiro. As mortes causadas pelo conflito e por uma epidemia
de varíola que veio depois quase levaram a etnia à extinção. Segundo um documento do
2

arquivo da diretoria dos índios em Cuiabá, copiado pelo etnólogo Karl von den Steinen
(1894: 548), a população dos Guató foi reduzida de 500 indivíduos em 1848 a 50 em
1872. Quando o etnólogo Max Schmidt encontrou os Guató no início do século XX, era
um grupo pouco numeroso e fragilizado por doenças e abundante consumo de álcool
(Schmidt 1905: 297). Em 1919, a epidemia da gripe espanhola quase dizimou a etnia
outra vez (Rondon 1938: 259, Schmidt 1942: 283). No entanto, os Guató persistiram,
sendo contatados por Max Schmidt em 1928 (Schmidt 1942: 282-4) e por Frederico
Rondon em 1936 (Rondon 1938: 257-264).
Baseando-se nas informações dos Arquivos do Serviço de Proteção aos Índios
(SPI), Darcy Ribeiro (1957: quadros I e II) apresentou um panorama dos povos indígenas
brasileiros, comparando o estado de cada povo no início do século XX em termos de
contato com a sociedade brasileira com seu estado nos anos 1950. Os Guató foram
definidos como em contato permanente com a sociedade nacional em 1900, já em 1957 a
etnia foi dada como extinta.
Durante os anos da sua “extinção” no papel, a luta dos Guató pela sobrevivência
foi se tornando cada vez mais difícil. As fazendas foram crescendo, despojando os
indígenas dos últimos pedaços da sua terra tradicional. Em particular, os Guató habitantes
da ilha Bela Vista (a atual Terra Indígena (TI) Guató) começaram a sofrer pressão
constante dos donos da fazenda Bela Vista para que trabalhassem lá, senão tinham suas
roças invadidas pelo gado. Além disso, uma lei federal de 1967 proibiu o exercício de
caça profissional. Assim, os Guató, que até então vendiam couros de onça, jacaré e outros
animais silvestres aos brancos, perderam um importante meio de subsistência. Com a
proibição da caça, restaram-lhes duas atividades econômicas: venda de peixe e trabalho
nas fazendas. Souza (1973: 143) descreveu a situação crítica dos Guató naquela época:
“Com os cruzamentos que se vêm processando, com a baixa natalidade e sem assistência
do SPI, é de se supor que dentro de curto prazo esteja a tribo completamente extinta”.
A “redescoberta” dos Guató por parte dos órgãos oficiais se deu nos anos 1970,
quando uma irmã salesiana, Ada Gambarotto, conheceu Josefina de Souza Ribeiro, Guató
que vendia trançados de aguapé (Eichhornia crassipes) na Casa do Artesão em Corumbá
(MS). Através de Josefina, ficou-se sabendo que um grupo dos Guató morava na periferia
de Corumbá, no bairro Cristo Redentor, onde eram considerados bolivianos, enquanto
outros membros da etnia estavam espalhados pelas margens dos rios Paraguai e São
Lourenço.
3

Em 1977, um funcionário da FUNAI junto com a equipe indigenista missionária
da Diocese de Corumbá subiram o rio Paraguai a fim de realizar o primeiro levantamento
da situação dos índios Guató. Segundo o relatório dos missionários 4, a expedição
encontrou, ao longo do rio, “famílias escondidas, fugindo das pressões de alguns
fazendeiros e supostos policiais “jagunços” que destroem suas escassas plantações,
maltrata-os de todas as formas, espanca-os, chicoteia-os com o “pirain”, abusam de suas
mulheres, cometem raptos de mocinhas”. Além disso, os missionários notam, em relação
aos homens Guató, que “a maioria são solteiros e não houve quase miscigenação,
consequentemente a desaparição é quase natural. A autodestruição tribal é clara”. Esse
mesmo fato e sua ligação à perda da língua foi ressaltado por Palácio (1978: 7):
Espoliados, sem rumo e sem ajuda, perdidos muitos dos seus traços culturais
[...] e com a língua sendo substituída pelo português, os homens, mais do que
as mulheres, vêm se entregando à embriaguez, em total desânimo, sem
construir família, aparentemente em um processo de auto-eliminação. As
mulheres, que parecem mais animadas, partem para casamentos com não
Guatós, provocando a perda do vínculo linguístico.

Em 1978, a FUNAI organizou mais uma expedição, que agora contava com um
antropólogo, Noraldino Vieira Cruvinel. Durante a viagem, a população Guató foi
recenseada, totalizando 125 indivíduos nos rios Paraguai e São Lourenço e 210 indivíduos
na periferia de Corumbá e outras cidades, tais como Arquidauana (MS) e Campo Grande.
Segundo o relatório do antropólogo, na época, 34 Guató falavam fluentemente a língua,
e alguns destes faziam pouco uso do português.
Essas viagens deram início ao processo de regularização da TI Guató. O local
escolhido pelos indígenas foi a ilha Bela Vista (ou Ínsua), situada às margens da lagoa
Uberaba. Segundo os relatórios, essa ilha era considerada o lugar de origem do mundo
pelos Guató e, nela, havia a maior concentração dos membros da etnia até os anos 1960.
O processo da regularização TI Guató foi dificultado pela presença de um destacamento
do Exército no local, mas resultou na homologação em 2003.
No final dos anos 1990, começou o processo de regularização de mais uma TI do
povo Guató, dessa vez, no rio Cuiabá, no município de Barão de Melgaço (MT). Essa TI,
denominada Baía dos Guató, foi homologada em abril de 2018. Não obstante a
homologação, os moradores ainda recebem ameaças dos fazendeiros que ocupavam o
território indígena.
4

Esse relatório, assim como os mencionados mais para frente, faz parte do processo 4683/77, que pode ser
consultado no arquivo da FUNAI.

4

Pelas informações que obtive durante a pesquisa etnográfica, o último caso em
que a língua Guató foi transmitida para crianças ocorreu nos anos 1960. Trata-se de
Vicência Silva, nascida em 1961, e suas irmãs mais novas. Conheci Vicência na cidade
de Cáceres (MT), onde ela reside desde os anos 1980 com seu esposo não indígena.
Falante do Guató até os últimos anos de adolescência, atualmente Vicência apenas
reconhece algumas poucas palavras na língua.
Sem ser passada para gerações mais novas há décadas, a língua Guató não é mais
falada no dia a dia. Todos os idosos que ainda a dominavam faleceram, exceto três, de
quem tratarei na seção 2.1. Porém, isso não quer dizer que o Guató seja relegado ao
completo esquecimento. Na TI Guató, as crianças têm aulas de língua étnica, nas quais
aprendem palavras e frases exortativas em Guató. Essas aulas se baseiam no material
coletado por Dalva Maria de Souza Ferreira, a esposa do ex-cacique, Severo de Souza
Ferreira. Dalva cuidou de alguns dos últimos falantes da língua e, com a ajuda destes,
registrou um vasto vocabulário Guató – Português. O atual professor da língua étnica,
Heraldo Felipe Vasques Mendes, também realiza pesquisa linguística, registrando
palavras e frases junto a dois antigos moradores da aldeia, Valeriano, cuja primeira língua
foi Guató, e Alfredo, que, embora não seja falante, aprendeu várias palavras com a mãe.
O único morador da TI Baía dos Guató que, segundo relatos, saberia algo da língua
é Domingos Manoel de Amorim, um ancião5, que hoje em dia se encontra extremamente
debilitado. A pedido da comunidade da Baía dos Guató, que tem um grande desejo de
recuperar a língua dos antigos, foram realizadas três oficinas de revitalização. A primeira
aconteceu em agosto de 2016 e foi conduzida pela professora Bruna Franchetto (Museu
Nacional / UFRJ) e por Gustavo Godoy, doutorando do Programa de Pós-Graduação em
Antropologia Social do Museu Nacional / UFRJ. A segunda, em julho de 2017, teve como
professores Gustavo Godoy, Walter Alves, na época, aluno de graduação da Faculdade
de Letras da UFRJ, e eu. A terceira, em dezembro de 2018, foi conduzida por Gustavo
Godoy e por mim.

5

No relatório de identificação e de delimitação da TI Baía dos Guató consta que Domingos Manoel de
Amorim nasceu em 1929. Porém, outros moradores do local afirmam que ele tem mais de 110 anos.
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Figura 2. Na aula de língua Guató (20 de dezembro de 2018, TI Baía dos Guató)

O conteúdo trabalhado nessas oficinas incluiu tanto léxico (por exemplo, nomes
de animais e plantas) quanto regras gramaticais para a formação de frases. Uma parte
desse conteúdo provém das fontes já existentes sobre a língua, principalmente, a tese de
Palácio (1984). Outra parte resulta das sessões de documentação linguística realizadas
com Eufrásia Ferreira e Vicente da Silva, de quem falarei na seção 2.1. Assim, na última
oficina, trabalhamos as construções de predicação nominal (do tipo Eu sou Guató ou Você
é branco) e uma narrativa sobre um bugio enorme (analisada em Balykova & Godoy
(2019)). Ambos os tópicos são fruto do trabalho de campo que fizemos em janeiro de
2018. Os materiais, alguns já organizados em cartilha, foram distribuídos em papel e,
também, transferidos em formato PDF para celulares de pessoas. No futuro, planejamos
realizar mais oficinas, mais prolongadas e mais frequentes, assim como publicar materiais
didáticos e um dicionário bilíngue, para que o ensino da língua Guató se torne uma prática
mais sistematizada e eficiente.
1.2 PovoWa’ikhana
Os Wa’ikhana, também conhecidos como Piratapuyo6, são um povo binacional,
que tradicionalmente ocupa uma área fronteiriça entre o Brasil e a Colômbia. Já no início
do século XX, Koch-Grünberg (1910: 21, 23) definia o território dos Wa’ikhana como o
baixo e o médio rio Papurí, onde eles eram vizinhos dos Desano e dos Tukano, e o igarapé
Makú, um tributário do Papurí (ver o mapa na Figura 3). Do lado brasileiro, esse território

Piratapuyo é uma palavra Nheengatu, composta de pira ‘peixe’ e de tapuyo ‘gente’. A autodenominação
Wa’ikhana é composta de wa’i ‘peixe’ e do sufixo do plural para os humanos -khana. Portanto, em ambas
as línguas, o significado do etnônimo é “gente-peixe”.
6

6

atualmente faz parte da TI Alto Rio Negro. Koch-Grünberg, na época, estimava a
população Wa’ikhana em 600-800 pessoas. Os últimos dados oficiais mostram que a
população é de 1401 indivíduos no território brasileiro (IBGE7 2010) e de 814 indivíduos
no território colombiano (DANE8 2005).

Figura 3. Os grupos étnicos da região do Alto Rio Negro (Epps & Stenzel 2013: 10-11)

Uma mudança crucial na vida dos Wa’ikhana e outros povos vizinhos aconteceu
em 1928, quando a missão salesiana se instalou em Iauaretê, uma aldeia Tariana, na
confluência dos rios Papurí e Uaupés. Nos anos seguintes, os padres promoveram a
substituição das malocas por casas nucleares ao redor da missão, o que teve um grande
impacto na população indígena. Como nota Costa (2011: 6), “com a sedentarização
indígena [...] toda a dinâmica social e a ordenação espacial da população passaram a ser
pautadas pelo ritmo das Missões, especialmente pelo calendário escolar e religioso, em
detrimento da organização social nos moldes das tradições culturais”.
Em 1930, em Iauaretê começou a funcionar uma escola-internato da missão, que
virou a ser um local de verdadeira repressão linguística. No internato, todas as línguas
indígenas eram proibidas, a não ser o Tukano, que podia ser usado pelos novatos. A
permissão de falar essa língua era ligada à sua difusão na região. Já Koch-Grünberg

7
8

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
Departamento Administrativo Nacional de Estadística, um órgão estatal colombiano.
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(1910: 17) observava que o Tukano se empregava como língua franca regional para a
comunicação entre os indígenas (enquanto, com os brancos, se comunicava na Língua
Geral). No entanto, não era raro que a criança ingressasse no internato sem saber o
Tukano. Assim, meu informante Dionísio Nogueira, de 68 anos, afirmou que chegou a
aprender essa língua só na escola em Iauaretê. Em seguida, reproduzo o relato de Justino
Sarmento Resende, do povo Tuyuka, que foi aluno do internato da missão salesiana em
Pari-Cachoeira desde 1970. Acredito que a situação pela qual ele passou tenha sido
bastante típica para as crianças indígenas da época.
Chegando ao dormitório, quando falei em Tuyuka com meus colegas da aldeia,
eles me disseram que não era mais para falar a língua Tuyuka, mas a língua
Tukano [...] Como fica uma criança com 9 anos incompletos proibida de falar
a única língua que sabe? [...] Em 1973 veio outro choque. Não foi somente
para mim (Tuyuka), mas para todos os alunos internos de todas as etnias:
Tukano, Desano... [...] pois não podíamos falar mais em línguas indígenas,
somente em língua portuguesa [...] Assim, vimos o internato se calar: não
sabíamos falar o português! [...] Se alguém falasse alguma palavra em língua
indígena, alguém já denunciava. (Rezende 2009: 41-2)

Nos anos 1980, o internato em Iauaretê deixou de funcionar, sendo substituído
pelo Colégio Estadual São Miguel. A partir desse momento, várias famílias foram
obrigadas a se mudar para Iauaretê para que as crianças pudessem frequentar a escola.
Como observa Stenzel (2005: 18), “com o ideal da educação formal firmemente
estabelecido nos corações e mentes da população de Uaupés, famílias inteiras migram
para as comunidades que oferecem o ensino secundário e, uma vez deslocadas, poucas
voltam para suas comunidades de origem”9. Os dados estatísticos mostram que, nos anos
1980, Iauaretê viveu um salto demográfico. A população cresceu de 542 pessoas em 1982
para 1147 pessoas em 1992, ou seja, mais que duplicou (Scolfaro 2017: 27). Em 2015,
ela já era quase seis vezes maior (3028 pessoas). Como consequência, algumas
comunidades tradicionais, inclusive muitas dos Wa’ikhana localizadas no rio Papurí,
foram completamente abandonadas. Por exemplo, a comunidade (sítio, no português
local) São Paulo, onde nasceu Dionísio, deixou de existir justamente por essa razão.
De acordo com os dados coletados em 2009 pelo CEPI10, os Wa’ikhana
constituem 15,2% da população de Iauaretê, sendo o terceiro maior grupo étnico do
povoado, depois dos Tariana e dos Tukano (Scolfaro 2017: 29). Um fato marcante é que,

No texto original, “With the ideal of formal education now firmly established in the hearts and minds of
the Vaupés population, entire families are migrating to the communities which offer secondary education,
and once displaced, few return to their communities of origin.”
10
Centro de Pesquisadores Indígenas de Iauaretê.
9
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dos 57 grupos domésticos da etnia Wa’ikhana, apenas seis têm como seu local de origem11
Iauaretê (Scolfaro 2017: 32).
Em Iauaretê, que, com o passar das décadas, se transformou de uma aldeia Tariana
em um povoado multiétnico, o Tukano tem servido como a língua de comunicação entre
os indígenas de diferentes etnias. Isso faz com que o uso de outras línguas indígenas seja
restringido ao âmbito familiar, quando não simplesmente abandonado. Assim, as filhas
de Dionísio, que cresceram e estudaram em Iauaretê, não falam Wa’ikhana, só Tukano e
português.
A hegemonia do português afeta, sobretudo, os indígenas que migram para centros
urbanos, tais como São Gabriel da Cachoeira ou Santa Isabel do Rio Negro. Nessas duas
cidades, residem 187 (ISA/FOIRN12 2005: 20) e 197 Wa’ikhana (Dias 2008: 23),
respectivamente. Como nota Stenzel (2005: 13), “embora ainda não dominem na vida
cotidiana, pelo menos, não na maioria das comunidades do Uaupés, as línguas nacionais
são dominantes em todas as esferas do contato entre os indígenas e o mundo exterior,
inclusive em todos os domínios oficiais”13.
Percebe-se como o cenário geral é desfavorável à preservação da língua
Wa’ikhana. As décadas da desvalorização das línguas indígenas, a migração em busca da
educação, trabalho e assistência médica, a falta de espaço para usar sua língua no dia a
dia – tudo isso tem contribuído para que o Wa’ikhana se tornasse uma língua ameaçada,
pouco ou não falada pelas gerações mais novas.
Segundo o censo de 2010 realizado pelo IBGE, apenas 81 pessoas (ou seja, 6% da
população Wa’ikhana no Brasil) falavam a língua no domicílio, das quais somente um
quinto tinha menos de 24 anos de idade. Nessa situação, há uma necessidade urgente de
mobilizar os recursos para tentar reverter a dinâmica que está levando a língua à extinção.
Entre os esforços que têm sido feitos nessa direção, destacam-se as oficinas linguísticopedagógicas organizadas pela professora Kristine Stenzel, em parceria com o professor e
antropólogo Wa’ikhana Dorvalino Chagas, desde 2005. Um dos resultados dessas
oficinas é a cartilha da língua Wa’ikhana, cuja foto reproduzo abaixo. Um dos produtos
mais recentes é o livro Wa’ikhana Ya’ulikihti Mahsiñe Ohalituhu (Stenzel & Chagas
2018), publicado pelo Museu do Índio, que reúne pequenos textos na língua organizados
11

O local de origem, nessa pesquisa, é o local de nascimento do chefe da casa.
ISA é Instituto Socioambiental e FOIRN é Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro.
13
No texto original, “While still not the dominant languages of everyday life—at least not in most Vaupés
village settings—the national languages are dominant in all spheres of contact between the Indians and the
outside world, including all official domains.”
12
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por temas: peixes, aves, animais domésticos, animais silvestres, utensílios para pesca e
plantas. Entre os projetos para o futuro, um dos principais é a publicação de uma
gramática pedagógica, cuja criação já está em andamento.

Figura 4. Exercícios relativos à letra Y na cartilha Wa’ikhana
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2. Metodologia
2.1

Corpus Guató
No início de 2016, enquanto completava o último ano da graduação, entrei como

aluna de iniciação científica para o projeto “Línguas Indígenas ameaçadas: pesquisa e
teorias linguísticas para a revitalização”, financiado pelo CNPq (Edital Universal 2014,
Proc. 454950/2014-4) e coordenado pela professora Bruna Franchetto (Museu
Nacional/UFRJ). Uma das línguas contempladas por este edital era Guató. Já como aluna
de mestrado, participei de duas viagens de campo realizadas dentro desse projeto14. A
primeira viagem aconteceu entre os dias 6 de julho e 4 de agosto de 2017, e dela
participaram, além de mim, Gustavo Godoy, doutorando do Programa de Pós-Graduação
em Antropologia Social do Museu Nacional/UFRJ, e Walter Alves, na época, aluno de
graduação da Faculdade de Letras da UFRJ. Durante essa viagem, conduzimos a segunda
oficina de revitalização da língua Guató na TI Baía dos Guató. Depois, fomos para
Corumbá (MS), onde coletamos dados da língua junto a Eufrásia Ferreira da Silva (72
anos), entre os dias 21 de julho e 4 de agosto de 2017.
A segunda viagem foi realizada por mim e por Gustavo Godoy entre os dias 4 e
27 de janeiro de 2018. Durante esse tempo, coletamos dados da língua Guató junto a
Eufrásia em Corumbá e, entre os dias 10 e 17 de janeiro, visitamos a aldeia Uberaba na
TI Guató. Na aldeia, aonde levamos também Eufrásia, realizamos entrevistas etnográficas
com alguns Guatós idosos. Além disso, fizemos uma visita de dois dias a Vicente da Silva
(72 anos), outro falante da língua Guató, que mora sozinho na barra do rio São Lourenço,
fora da TI.
Encerrado o projeto acima citado, eu e Gustavo Godoy continuamos a pesquisa
com os Guató por conta própria. Entre os dias 24 de julho e 4 de agosto, estivemos em
Corumbá para coletar dados da língua Guató junto a Eufrásia e continuar o trabalho
etnográfico, conversando com alguns Guató moradores de Corumbá. Entre os dias 10 e
14 de dezembro de 2018, estivemos em Cáceres (MT), onde conhecemos Vicência Silva
(57 anos), que foi falante da língua Guató na infância e adolescência, mas que hoje em
dia apenas reconhece algumas poucas palavras, e sua irmã mais velha Domingas. Entre
os dias 18 e 21 de dezembro de 2018, realizamos a terceira oficina de revitalização da
14

Antes das viagens com minha participação, dentro do projeto foram realizadas outras três viagens: em
agosto de 2016 (Gustavo Godoy e Bruna Franchetto), em outubro de 2016 (Gustavo Godoy) e em fevereiro
de 2017 (Gustavo Godoy e Walter Alves). Os resultados dessas viagens são relatados em Godoy &
Franchetto (2017).
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língua na TI Baía dos Guató. Entre os dias 23 e 28 de dezembro de 2018, estive em
Brasília, pesquisando no arquivo da FUNAI, onde tive acesso a documentos que dizem
respeito à história do povo Guató a partir dos anos 1970.
Na Tabela 1 a seguir, reúno as informações sobre o material linguístico coletado
nessas viagens de campo (exceto a última, na qual não visitamos os falantes). Das 20
horas e 38 minutos gravados, até agora transcrevi 16 horas e 43 minutos.
Tabela 1. Corpus Guató coletado com minha participação.
Datas
Informante
Tempo gravado
21/07 a 04/08/2017
Eufrásia
5h 10min
04/01 a 27/01/2018
Eufrásia
6h 51min
15/01 e 16/01/2018
Vicente
2h 52min
(em menor parte, Eufrásia)
24/07 a 04/08/2018
Eufrásia
5h 45min
Total: 20h 38min
O principal trabalho da documentação do Guató consiste na elicitação de palavras,
frases e textos. Em alguns casos, utilizamos estímulos visuais, por exemplo, histórias
Frog, where are you? e Chore Girl15, assim como imagens, por meio das quais coletamos
termos para cores e nomes de pássaros e peixes16. Algumas frases foram elicitadas por
meio de vídeos que mostravam animais característicos do Pantanal. Além dos dados
elicitados, registramos pequenas histórias da vida de Eufrásia e a narrativa sobre um bugio
enorme que rouba uma mulher (Balykova & Godoy 2019: no prelo). Os dados gravados
com Vicente foram todos elicitados. Com ele, usamos imagens para coletar nomes de
pássaros.
Os dois falantes, ou melhor dizendo “lembrantes”, da língua possuem histórias de
vida bastante distintas, o que se refletiu também no seu desempenho atual no Guató.
Eufrásia saiu do Pantanal por volta do início dos anos 1980, mudando-se para Corumbá.
Seu então marido, Davi, era Guató, mas não permitia que a esposa falasse na língua. O
contexto urbano e a condição inferiorizada dos indígenas tampouco eram propícios ao
uso da língua materna. Após ter se separado de Davi, Eufrásia se casou com Geraldo, um
não indígena, e passou vários anos em uma fazenda e na cidade de Coxim (MS),
completamente isolada dos outros Guató. Já Vicente, embora tenha trabalhado vários

15

http://totemfieldstoryboards.org/stories/chore_girl/
Nomes de pássaros e peixes foram elicitados por meio de imagens dos livros Aves do Pantanal (Aves
& Fotos Editora, 2009) e Peixes do Pantanal: manual de identificação (Embrapa, 2007), respectivamente.
16
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anos em uma fazenda quando era mais jovem, acabou voltando à casa materna e
conversou em Guató no dia a dia até 2012, quando sua mãe e última interlocutora, Júlia,
faleceu. Durante a nossa visita à casa de Vicente em janeiro de 2018, ficou muito claro
que seu conhecimento lexical está bem mais preservado que o de Eufrásia. Por exemplo,
Vicente conseguiu contar em Guató até trinta, enquanto Eufrásia se lembra apenas dos
cinco primeiros números. Além disso, Vicente se lembrou de muito mais nomes de
pássaros e aves silvestres. Em compensação, Eufrásia formava frases com mais rapidez,
quando conseguia lembrar as palavras, talvez, por já estar “treinada” pelas sessões de
elicitação.

Figura 5. Eufrásia Ferreira

Figura 6. Vicente da Silva

Além de Vicente e Eufrásia, parece haver, ao menos, mais um “lembrante” da
língua Guató. Heraldo Felipe Vasques Mendes, professor da aldeia Uberaba na TI Guató,
coletou uma lista de palavras e frases curtas junto a Valeriano Caitano da Silva (76 anos),
também morador da aldeia. Essa lista inclui, entre outros lexemas, 45 raízes verbais,
conjugadas na 1ª e na 2ª pessoa do singular e marcadas por prefixos de negação, aspecto
e modo. É um indício de que Valeriano, de fato, domina a estrutura gramatical da língua
Guató, ao menos, em parte. Em nossa visita à aldeia Uberaba, Valeriano nos contou que
13

falava Guató de maneira corriqueira até os primeiros anos de adolescência. Infelizmente,
ainda não tentamos coletar dados linguísticos com ele, mas pretendemos fazê-lo no
futuro. No meu trabalho, uso alguns dos dados coletados com Valeriano pelo prof. Felipe.
Visto que minha principal informante é Eufrásia, os dados provenientes dela não
recebem indicação especial. Já os dados produzidos por Vicente ou Valeriano levam o
nome do autor em parêntesis, depois da tradução para o português. Além disso, utilizo
alguns dados que foram coletados junto a Vicente somente por Gustavo Godoy, em
outubro de 2016. Essa informação também é dada entre parêntesis depois da tradução
para o português.
A língua Guató não possui uma ortografia unificada. Na TI Guató, onde as aulas
de língua étnica são conduzidas desde os anos 1990, se usa uma ortografia semelhante à
do português. Assim, por exemplo, a sílaba [ge] é grafada como <gue>, e a africada [ʤ]
é glosada como <dj>. Uma diferença em relação à ortografia da língua portuguesa é que
a africada [ʧ] é grafada como <tx>. A vogal [ɯ], inexistente em português, recebe grafias
diferentes: <u>, <ū>, <o>, <ô>. A nasalidade da vogal [u] é muitas vezes indicada pelo
grafema <m> subsequente.
Na TI Baía dos Guató, se usa a ortografia elaborada por Gustavo Godoy para a
primeira oficina de revitalização em agosto de 2016. Nessa ortografia, mais divergente
do português, o grafema <g> sempre tem o som da oclusiva [g] e nunca da fricativa [ʒ],
inexistente na língua, portanto a sílaba [ge] é grafada como <ge>. As africadas [ʤ] e [ʧ]
são grafadas como <j> e <x>, respectivamente. A vogal [ɯ] é grafada como <y>. A
nasalidade é sempre indicada por um til ~ em cima da vogal. Na Tabela 2 abaixo, resumo
as diferenças entre as ortografias usadas nas duas TIs.
Tabela 2. Diferenças entre as ortografias usadas nas TIs Guató e Baía dos Guató.
Forma fonética
Ortografia
Exemplos
TI Guató
TI Baía dos G.
TI Guató
TI Baía dos G.
[ge]
<gue>
<ge>
maguevai
magevai
‘colher’
‘colher’
[ʤ]
<dj>
<j>
modjáho
mojáho
‘mato’
‘mato’
[ʧ]
<tx>
<x>
marotxa
maroxa
‘gato’
‘gato’
[ɯ]
<u>, <ū>,
<y>
aditôvohe
adityvyhe
<o>, <ô>
‘você é bonito’ ‘você é bonito’
[ũ]
<um>
<ũ>
nahum
nahũ
‘gordo’
‘gordo’
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Dadas as divergências entre as ortografias das duas TIs, utilizo o Alfabeto
Fonético Internacional para a transcrição dos dados. Indico o tom alto por meio do
símbolo ´, enquanto o tom baixo não é indicado.
2.2

Corpus Wa’ikhana
Realizei um trabalho de campo com os Wa’ikhana, entre os dias 21 de abril e 16

de maio de 2018, na cidade de São Gabriel da Cachoeira (AM). Essa viagem fez parte do
projeto “Estrutura gramatical e práticas multilíngues sob a lente da interação cotidiana”,
financiado pela Fundação Nacional da Ciência dos Estados Unidos (National Science
Foundation) e coordenado pela professora Kristine Stenzel (UFRJ)17. Durante 14 dias de
elicitação propriamente dita, gravei 18 horas e 48 minutos de material linguístico que
inclui palavras e frases elicitadas (algumas, por meio de imagens) e alguns pequenos
textos provocados, tais como histórias de vida e explicações sobre elementos da cultura
Wa’ikhana. Todo esse material foi transcrito. Trabalhei com três informantes, cada um
com um perfil distinto.
Pedro Gois (70 anos) foi meu principal informante. Ele possui uma grande
experiência nessa função, pois já no início dos anos 1990 trabalhava com o linguista
Nathan Waltz, auxiliando-o na tradução da Bíblia para o Wa’ikhana. A partir de 2005,
começou a participar das oficinas organizadas pela professora Kristine Stenzel. É um
ótimo consultor para quem está começando a aprender a língua, pois a velocidade da sua
fala é bem moderada.
Dionísio Nogueira (68 anos) trabalhou como informante pela primeira vez. Os
dados coletados com ele foram os mais difíceis de transcrever, pois sua fala é bastante
rápida.
Edgar Cardoso (30 anos) foi meu primeiro informante. Apesar de ser Wa’ikhana,
sua fala parece ter mais fluência na língua Tukano, por ter crescido em Iauaretê, uma
situação corriqueira entre os jovens da etnia. Embora Edgar preferisse o trabalho de
transcrição de vídeos às sessões de elicitação, ele sempre foi muito solícito em tirar
minhas dúvidas locais sobre a língua Wa’ikhana. Na Tabela 3 abaixo, apresento as
informações sobre o tempo trabalhado com cada um dos consultores.

17

NSF Grant number BCS-1664348.
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Tabela 3. Corpus Wa’ikhana coletado por mim.
Informante

Tempo gravado

Pedro

13h 8min

Dionísio

3h 20min

Edgar

2h 20min
Total: 18h 48min

Figura 7. (da esquerda para a direita) Edgar Cardoso, Dorvalino Chagas e Dionísio Nogueira

Figura 8. Eu e Pedro Gois

No meu trabalho, os dados Wa’ikhana são primeiramente anotados na sua forma
ortográfica, elaborada pela comunidade Wa’ikhana em colaboração com a professora
Kristine Stenzel. À forma ortográfica segue a linha de segmentação morfológica, na qual
16

se representa também a forma fonológica subjacente. A seguir, listo algumas divergências
da forma fonológica subjacente em relação à forma ortográfica:
•

No Wa’ikhana, a nasalidade é associada a morfemas inteiros e, dentro da
palavra fonológica, se espalha da esquerda para a direita aos morfemas
sem valor [±nasal] inerentemente associado. Na linha de segmentação
morfológica, os morfemas inerentemente nasais recebem um til na frente,
enquanto todos os seus segmentos nasais são transcritos como orais (ex.:
<namo> ‘esposa’ se transcreve como ~dabo). Já os morfemas
inerentemente orais e os sem especificação, para os quais a nasalidade se
espalha na fala, são transcritos como orais sem o til na frente.

•

Os alofones [ɾ], [l] e [d] são transcritos como /d/.

•

A pré-aspiração [h] que ocorre entre as sílabas quando a segunda sílaba
começa com uma consoante desvozeada é representada na ortografia, mas
não é transcrita na forma subjacente por não criar contrastes fonológicos
(ex.: <pahko> ‘mãe’ se transcreve como pako).

Além disso, na apresentação da forma subjacente, continuam sendo usados alguns
elementos da ortografia. Assim, a vogal [ɨ] continua sendo transcrita na sua forma
ortográfica, <ʉ>, e a oclusiva glotal [ʔ] continua sendo indicada por apóstrofe.
O tom não é marcado na forma ortográfica. Na forma subjacente, indico o tom
alto pelo símbolo ´, enquanto o tom baixo não recebe marcação.
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3. Pressupostos teóricos
A primeira subseção deste capítulo contém uma breve história da parte do discurso
“adjetivo” na tradição ocidental. O objetivo dessa subseção é demonstrar que as
categorias linguísticas, ainda que sejam muito usuais, são entidades construídas. Embora
a categorização seja um processo cognitivo geral, as classificações de um mesmo fato
podem variar, dependendo da priorização de um ou outro critério.
A segunda subseção procura resumir os estudos que caracterizam os adjetivos do
ponto de vista tipológico. Nessa subseção, serão tratadas as propriedades semânticas e
formais geralmente atribuídas aos adjetivos, assim como algumas tentativas de
correlacionar os adjetivos com os nomes e os verbos.
A última subseção aborda a questão da universalidade das classes lexicais, em
geral, e da classe adjetival, em particular. Nela, procuro mostrar que a resposta para essa
questão depende diretamente da abordagem teórico-metodológica escolhida para a
definição e para a comparação interlinguística das classes lexicais.
3.1 Uma breve história do adjetivo
Na expressão de Auroux (2009 [1992]: 101), “entre todas as disciplinas
científicas, a gramática é sem dúvida a que possui o vocabulário teórico próprio mais
estável e mais antigo”. Trata-se, sobretudo, das “classes de palavras” ou “partes do
discurso”, postuladas, pela primeira vez, ainda na era pré-cristã. Porém, a classe dos
adjetivos, por mais que pareça “óbvia” aos iniciados na teoria gramatical de herança
ocidental, constitui uma inovação muito recente em comparação às outras classes lexicais.
Na sua Tekhnê, ou Arte, o primeiro compêndio gramatical do Ocidente, Dionísio
da Trácia (séc. II-I a.C.) distingue oito partes do discurso da língua grega: nome, verbo,
particípio, artigo, pronome, preposição, advérbio e conjunção. O epíteto18, ou o que nós
chamaríamos de adjetivo, foi considerado pelo autor um tipo dentro da classe dos nomes.
O estudioso utilizou na sua classificação o critério morfológico de flexão e, portanto,
reuniu os nomes e os adjetivos, ambos flexionados em caso, em uma única parte do
discurso. Porém, uma outra característica morfológica, que poderia acarretar a separação
dos nomes e dos adjetivos, não recebeu a mesma importância no estudo do gramático.

A palavra grega epitheton ‘adicionado’ vem do verbo epitithemi ‘pôr sobre; aplicar’, composto por
epi- ‘sobre’ e tithemi ‘pôr’. A palavra latina adjectivum ‘que se ajunta’ vem do verbo adjicio ‘atirar, lançar,
pôr sobre, em; aplicar’, composto por ad- ‘para, em direção a’ e jacio ‘lançar, pôr’. Portanto, o termo latino
é um empréstimo traduzido (decalque) do grego.
18

18

Trata-se das formas comparativas e superlativas, características dos adjetivos, que foram
classificadas por Dionísio da Trácia como mais um subtipo dos nomes (Robins 1966: 16).
O sistema grego de oito classes foi assimilado pelos estudiosos latinos, em
particular, por Prisciano (séc. V-VI d.C.)19. O gramático também não classifica os
adjetivos como uma parte do discurso separada, e sim como um subtipo dos nomes. Ele
postula, para a língua latina, a existência do nomen adiectivum ‘nome anexado’ ao lado
dos nomen substantivum ‘nome com substância’, pronomen ‘pronome’ e nomen numerale
‘nome numérico’, dentro da mesma parte do discurso, nomina ‘nomes’. Além disso,
Prisciano trata da função semântica dos adjetivos, afirmando que eles completam o
significado do nome ao qual se unem. Outras observações interessantes desse autor dizem
respeito à semelhança funcional entre os adjetivos e os advérbios (enquanto
modificadores) e à semelhança morfológica entre os adjetivos e os particípios (ambos
flexionados em gênero) (Iovino 2011: 13-14).
Os gramáticos medievais mantiveram as mesmas oito classes intactas. Portanto, o
adjetivo continou a ser visto como um tipo de nome, embora fosse frequentemente
contrastado com o substantivo (Law 2000: 84). Os adjetivos foram reconhecidos como
uma parte do discurso independente apenas no século XVIII, na França. Entre autores
atuais, não há consenso sobre qual gramático foi o primeiro a tomar essa decisão. Sem ter
por objetivo estabelecer o verdadeiro pioneiro, citarei o estudioso francês Beauzée (1767:
302) que, na sua Gramática Geral, considera os nomes e os adjetivos como “elementos
de oração” distintos. O autor define as duas classes com base em critérios semânticos e
formais, afirmando que os nomes se caracterizam por não variar em gênero, enquanto os
adjetivos, acessórios à compreensão dos nomes, variam em gênero e, em quase todas as
línguas, apresentam concordância em número.
Embora, nos últimos 250 anos, os adjetivos tenham se afirmado como uma parte
do discurso autônoma nas gramáticas tradicionais, o seu status independente ainda volta
a ser questionado por estudiosos de algumas línguas indo-europeias. Assim, Colombat
(1992: 120) considera a “emancipação” gramatical dos adjetivos no latim a partir do
século XVIII uma ruptura artificial, motivada por fatores externos à língua, a saber, pela
ideia de elaborar uma descrição aplicável tanto ao francês como ao latim. A Real
Academia Espanhola (1973: 171-2) volta às origens da tradição grego-latina, afirmando
que os substantivos e os adjetivos pertencem, no castelhano, a uma mesma categoria
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Dada a ausência dos artigos no latim, a oitava classe das gramáticas latinas é interjeição.
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superior, nomes, por compartilharem características gramaticais importantes (formação
do plural, morfemas derivativos pelos quais são formados, atuação como predicativos
com verbos de ligação). Em relação ao português brasileiro, Perini (2010: 289-306)
defende a inadequação da distinção entre os nomes e os adjetivos, propondo reuni-los sob
o rótulo de nominais, cuja característica comum mais importante é a possibilidade de
ocorrerem como constituintes imediatos de um sintagma nominal.
Assim como outros termos originados na tradição gramatical grego-latina, o
adjetivo passou a ser utilizado em descrições de línguas não europeias. A acumulação dos
dados sobre a diversidade gramatical dos itens lexicais denominados adjetivos em línguas
diferentes, assim como o surgimento da tipologia linguística com a sua busca pelos
universais linguísticos, levou alguns estudiosos a tentarem depreender características
semânticas e/ou formais dos adjetivos aplicáveis a todas as línguas. Seus resultados serão
abordados na próxima seção.
3.2

Caracterização da classe lexical “adjetivo”

3.2.1 Propriedades semânticas
Segundo uma definição tradicional, encontrada, por exemplo, nas gramáticas
normativas do português, os adjetivos são as palavras que denotam qualidades. No
entanto, essa definição semântica, assim como acontece via de regra, se mostra
insuficiente para a delimitação rigorosa da classe adjetival, pois as qualidades podem ser
denotadas também por membros de outras classes lexicais. Assim, no português (e nas
línguas européias de modo geral), existem nomes que se referem a qualidades, como
vermelhidão ou altura. Nesse sentido, Jespersen (1924: 74-78) já notava que a distinção
entre “substância” e “qualidade” não pode ter nenhum grande valor linguístico.
Ao investigar as diferenças semânticas entre os adjetivos e os nomes em diferentes
línguas, Wierzbicka (1988) também chega à conclusão de que a denotação de qualidades
não é a característica distintiva dos adjetivos, pois há nomes que exercem a mesma função
semântica. Trata-se não só de nomes abstratos, como vermelhidão ou altura, mas de
nomes concretos também, como no inglês cripple ‘um aleijado’ ou blonde ‘uma loira’.
A autora argumenta que a principal diferença semântica entre as duas classes está
no fato de que o nome denota “um tipo” no qual o referente é encaixado, enquanto o
adjetivo apenas indica uma propriedade. Segundo Wierzbicka (1988: 468), “as
características humanas tendem a ser designadas por nomes e não adjetivos se elas são
20

vistas como permanentes e/ou salientes e/ou importantes”20. Dessa maneira, o nome
categoriza o referente com base em uma característica que se destaca entre as outras, já o
adjetivo simplesmente descreve o referente por meio de uma característica que está no
mesmo nível de importância que todas as outras.
Uma observação interessante de Wierzbicka (1988: 477-478) diz respeito ao
caráter mais ou menos “nominal” de algumas propriedades. Assim, a autora nota que os
formatos dos objetos são mais prováveis de serem designados por nomes do que as cores
ou os tamanhos21. O motivo é que, diferentemente dos tamanhos e das cores, os formatos
estabelecem os limites físicos das entidades contáveis. Nas línguas com classificadores,
estes são muitas vezes baseados no formato, mas não na cor, sugerindo que “é comum
para as pessoas pensarem sobre coisas de diferentes formatos como diferentes TIPOS de
coisas, enquanto as diferenças de cor normalmente não são pensadas nesses termos”22.
Além disso, nas línguas com pequenas classes fechadas de adjetivos, o tamanho e a cor
são, ao lado do valor e da idade, as propriedades mais prováveis de ocorrerem na classe
adjetival, como mostra o estudo clássico de Dixon (2011 [1977]).
Ao tocar na questão dos verbos, Wierzbicka (1988: 486) nota que esses se
assemelham mais com os adjetivos, pois tampouco incorporam a noção de “tipo”. No
entanto, os verbos se diferenciam dos adjetivos por se flexionarem no tempo e, portanto,
expressarem estados de coisas temporários. Já os adjetivos “tendem a referir
características que são ou ‘atemporárias’ ou vistas como não tendo nenhuma referência
ao tempo”23. Vale ressaltar que essa observação diz respeito aos adjetivos na função
atributiva, pois, na função predicativa, eles adquirem muitas vezes a noção de
temporalidade (ver a subseção 3.2.2 para a discussão sobre os adjetivos nas duas funções).

No texto original, “human characteristics tend to be designated by nouns rather than adjectives if they
are seen as permanent and/or conspicuous and/or important”.
21
Considerando que o formato é uma propriedade física do objeto, tal afirmação contrária as conclusões de
Dixon (2011 [1977]) e Pustet (1989) (discutidos mais para frente), segundo as quais as propriedades físicas
tendem a ser incluídas na classe verbal, quando não incluídas na classe adjetival. Porém, podemos pensar
que o formato é uma propriedade física distinta de temperatura, dureza ou peso por definir os limites
espaciais do objeto (o argumento de Wierzbicka) e, portanto, ser acessada visualmente, enquanto as outras
propriedades podem ser medidas apenas através de um contato físico com o objeto. Além disso, os termos
que denotam formatos são incompatíveis (se uma coisa é redonda, ela não pode ser, ao mesmo tempo,
quadrada) e não gradáveis (uma coisa não pode ser mais ou menos quadrada). Já os termos que denotam
as demais propriedades físicas (como peso) são gradáveis (uma coisa pode ser nem leve nem pesada, ou
pesada para um mas leve para outro, ou mais ou menos pesada, ou mais ou menos leve) (cf. Lyons
(1996:128-129) para as relações de sentido).
22
No texto original, “it is common for people to think of things of different shapes as different KINDS of
things, whereas differences in colour are normally not thought of in these terms”.
23
No texto original, “adjectives tend to refer to features which either are 'timeless' or which are viewed
without any reference to time”.
20
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Alguns anos antes de Wierzbicka (1988), Givón (2012 [1979]) já havia
caracterizado as classes lexicais através da noção de temporalidade. O autor propõe que
os conceitos são codificados como membros de classes lexicais específicas de acordo com
um continuum de estabilidade temporal:
Os objetos de percepção mais estáveis no tempo, aqueles que mudam
lentamente no tempo [...] são lexicalizados como nomes. Os objetos de
percepção, eventos, ações, menos estáveis no tempo, que envolvem mudança
rápida no universo, são lexicalizados como verbos [...] Objetos de percepção
de estabilidade temporal intermediária, isto é, aqueles que descrevem estados
de variados graus de duração intermediária, se lexicalizam como adjetivos.
(Givón 2012 [1979]: 407-408)

Portanto, os adjetivos ocupariam a região central do continuum. Além disso, os
conceitos adjetivais que denotam propriedades mais estáveis no tempo (como macho,
fêmea, adulto) poderiam, em algumas línguas, se lexicalizar como nomes, enquanto os
conceitos que denotam propriedades menos estáveis no tempo (como doente) poderiam
se lexicalizar como verbos.
Thompson (1988: 172-173) faz algumas críticas à proposta de Givón. Em primeiro
lugar, a autora nota que os tipos semânticos mais característicos dos adjetivos, como
VALOR, IDADE

e

DIMENSÃO

(cf. Dixon 2011 [1977]), dizem respeito a propriedades

bastante estáveis. Em segundo lugar, argumenta que, se os conceitos adjetivais realmente
ocupassem a região central do continuum, então, nas línguas em que eles são expressos
por verbos, algumas características gramaticais suas deveriam manifestar sua maior
estabilidade temporal em relação aos verbos prototípicos. De um modo semelhante, nas
línguas em que os conceitos adjetivais são expressos por nomes, algumas características
gramaticais suas deveriam manifestar sua menor estabilidade temporal em relação aos
nomes prototípicos. Os fatos linguísticos comprovam apenas a primeira suposição:
“enquanto uma subclasse de verbos, os conceitos de propriedades, muitas vezes, exibem
evidências morfossintáticas da sua estatividade [...] eles, muitas vezes, são restritos a não
ocorrerem com certos morfemas de tempo e aspecto, por exemplo”24. Já os conceitos
adjetivais que fazem parte da classe nominal, em regra, se diferem dos nomes prototípicos
por não terem um gênero gramatical inerente, o que dificilmente pode ser relacionado à
sua menor estabilidade temporal.

No texto original, “Thus, as a subclass of Verbs, Property Concepts often exhibit morphosyntactic
evidence of their stativity […] they are often constrained not to occur with certain tense-aspect morphemes,
for example”.
24
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Dixon (2011 [1977]) caracteriza as classes lexicais, em particular a classe
adjetival, através da noção de tipo semântico. Os tipos semânticos são conjuntos de itens
lexicais agrupados por conteúdo semântico, apresentando também um conjunto de
propriedades morfológicas e sintáticas em comum. O autor argumenta que, enquanto o
conteúdo semântico de cada tipo é universal, as propriedades formais que caracterizam
os tipos são particulares a cada língua. Nota-se ainda que as propriedades formais de um
dado tipo semântico podem ser normais, aplicáveis a cada membro do tipo, e
extensionais, aplicáveis a apenas alguns membros (geralmente, os mais frequentes ou
possuidores de algum traço semântico relevante). Além disso, uma mesma propriedade
formal pode ser normal para um tipo semântico e extensional para outro.
Alguns tipos semânticos são prototipicamente associados a uma determinada
classe lexical: assim, os tipos com referentes concretos como
ARTEFATOS

PARTES DO CORPO

ou

apresentam uma forte tendência de serem lexicalizados como nomes,

enquanto os itens do tipo

MOVIMENTO

são sempre verbos. Segundo Dixon, nas línguas

que possuem uma classe adjetival aberta, ela inclui itens lexicais de oito tipos semânticos:
IDADE (ex.:

novo, velho);

DIMENSÃO (ex.:
COR (ex.:

grande, pequeno, comprido, curto);

preto, branco, vermelho);

VALOR (ex.:

bom, ruim);

PROPENSÕES HUMANAS (ex.:

gentil, cruel, generoso, ciumento, feliz, inteligente);

PROPRIEDADES FÍSICAS (ex.:

quente, frio, pesado, leve, seco, cru);

VELOCIDADE (ex.:
POSIÇÃO

rápido, lento);

(ex.: próximo, distante, direito, esquerdo)25.

No entanto, como nem todas as línguas apresentam uma classe adjetival aberta, os
itens lexicais que pertencem a esses oito tipos semânticos podem ser associados a outras
classes lexicais. Ao investigar essas associações em um conjunto de línguas com classes
adjetivais fechadas, Dixon (2011 [1977]: 46-48) chega às seguintes conclusões:
(a) Os tipos IDADE, DIMENSÃO, VALOR e COR são os mais prováveis de pertencerem à
classe adjetival, não importa quão pequena ela seja;
25

Dixon (2011 [1977]) postula o tipo semântico POSIÇÃO com base nos dados do inglês, porém o exclui da
análise de outras línguas, pois argumenta que esse tipo, muitas vezes, é lexicalizado por meio de advérbios,
mesmo em línguas com uma classe adjetival aberta.
Dixon (2004: 5) acrescenta mais alguns tipos semânticos que podem ser associados com uma classe
adjetival aberta: DIFICULDADE (ex.: difícil, simples, fácil), SEMELHANÇA (ex.: semelhante, diferente,
estranho, outro), QUALIFICAÇÃO (ex.: verdadeiro, provável, possível, normal), QUANTIFICAÇÃO (ex.: muito,
algum, apenas, bastante) e NÚMEROS CARDINAIS.

23

(b) O tipo

PROPENSÕES HUMANAS

é predominantemente associado com a classe

nominal em línguas com classes adjetivais pequenas fechadas;
(c) O tipo PROPRIEDADES FÍSICAS é frequentemente associado com a classe verbal nas
línguas com uma classe adjetival pequena fechada. De modo geral, é mais
provável que uma classe adjetival inclua itens lexicais que denotam propriedades
físicas do que itens que denotam propensões humanas;
(d) i) se o tipo

PROPRIEDADES FÍSICAS

é predominantemente associado com a classe

adjetival, o tipo VELOCIDADE também será;
ii) se o tipo PROPRIEDADES FÍSICAS é predominantemente associado com a classe
verbal, o tipo VELOCIDADE será associado com a classe adverbial.
Em um estudo dedicado à tipologia da predicação adjetival, Wetzer (1996: 8-12)
compara os resultados de Dixon (1977) com os das suas próprias investigações. Primeiro,
o autor observa que mesmo nas línguas com uma classe adjetival aberta, os tipos
semânticos

PROPRIEDADES FÍSICAS

e

PROPENSÕES HUMANAS

são mais periféricos, pois

seus membros tendem a ser lexicalizados de uma maneira distinta, em comparação com
os membros dos tipos IDADE, DIMENSÃO, VALOR e COR.
Segundo, Wetzer propõe, dentro do tipo

PROPENSÕES HUMANAS,

uma distinção

entre características mentais e físicas relativamente estáveis (ex.: sábio, estúpido,
teimoso, cego, surdo, corcunda) e estados mentais ou físicos menos estáveis (ex.:
zangado, feliz, triste, doente, faminto)26. O primeiro grupo, quando não incluído na classe
adjetival, tende a ser associado a nomes. Já em relação ao segundo grupo, a tendência
tipológica é menos clara. Entre as maneiras de expressar propriedades humanas menos
estáveis, Wetzer cita i) verbos experienciais, com o argumento experienciador marcado
como um participante não controlador, e ii) o uso de um nome abstrato denotando um
estado físico ou mental em construções sintáticas como “eu sinto/tenho fome”, “a fome
me toma/machuca”, “a fome está em mim” etc. Segundo o autor, “esse tipo semântico
parece heterogêneo demais para fazer previsões confiáveis sobre a afiliação dos conceitos
envolvidos a classes lexicais”27.
Terceiro, Wetzer afirma que o tipo COR não é tão prototípico para a classe adjetival
como IDADE, DIMENSÃO e VALOR. Em algumas línguas que têm classes adjetivais abertas,

26

Dixon (2004: 4) considera as propriedades corporais (ex.: doente, cansado, morto, ausente) como uma
subclasse do tipo PROPRIEDADES FÍSICAS.
27
No texto original, “this semantic type appears to be too heterogeneous to make reliable predictions about
the word class affiliation of the concepts involved”.
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as cores são lexicalizadas como nomes. Esse padrão está condizente com o fato de que,
em várias línguas, a terminologia para cores provém dos nomes referentes aos objetos
que possuem uma coloração característica (como em português: laranja (fruta) → cor
laranja, cinzas → cor cinza). Dessa maneira, o autor considera apenas três tipos
semânticos, a saber, IDADE, DIMENSÃO e VALOR como prototípicos para a classe adjetival.
Pustet & Bhat (2000: 767) também apresenta uma conclusão semelhante: “mesmo que os
termos para cores tenham sido considerados como membros da categoria núcleo dos
adjetivos (Dixon 1982), há línguas em que eles parecem ser excluídos da categoria
adjetival ou mostrar certas características especiais”28. Os autores consideram que
exceções desse tipo se devem a processos diacrônicos e outras tendências que entram em
conflito com as generelizações semânticas.
3.2.2 Propriedades morfossintáticas
Segundo Payne (1997: 63), um adjetivo é “uma palavra que pode ser usada em
um sintagma nominal para especificar alguma propriedade do nome núcleo do
sintagma”29. Dessa maneira, o autor define o adjetivo por meio de sua função sintática.
Pustet & Bhat (2000) argumentam que a modificação do núcleo de um sintagma nominal
é a função sintática primária da classe adjetival, e que nesta função, os adjetivos
demonstram todas as suas características morfológicas. Nas outras funções, secundárias
para essa classe, como a predicativa (típica dos verbos) ou a referencial (típica dos
nomes), os adjetivos tendem a ser “descategorizados”, perdendo algumas de suas
características categoriais, ou “recategorizados”, adquirindo algumas características não
típicos da categoria.
Pustet & Bhat (2000) listam características morfológicas que podem ocorrer nos
adjetivos quando estes são usados na sua função primária, ou seja, modificando o núcleo
de um sintagma nominal. Uma das características principais é a negativa, ou seja, o fato
de que os adjetivos ocorrem na sua forma não marcada quando modificam nomes em
sintagmas nominais. As palavras pertencentes a outras classes lexicais requerem algum
tipo de marcação morfológica para atuarem como modificadores de nomes. Por outro

No texto original, “even though colour terms have been regarded as belonging to the core category of
adjectives (Dixon 1982), there are languages in which these appear to fall outside the adjectival category
or show certain special characteristics”.
29
No texto original, “a word that can be used in a noun phrase to specify some property of the head noun
of the phrase”.
28
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lado, os adjetivos precisam de marcadores para exercerem funções não primárias (como
a predicativa e a referencial).
Outra característica importante dos adjetivos na função modificadora, segundo
Pustet & Bhat (2000), é o uso de marcadores de concordância. Dependendo da língua, o
adjetivo pode concordar com o nome em número, gênero, definitude e/ou caso. Por um
lado, os marcadores de concordância indicam a dependência do adjetivo em relação ao
núcleo do sintagma nominal. Por outro, o uso desses marcadores permite que o adjetivo
seja separado do núcleo por outros constituintes de oração sem que sua dependência
sintática deixe de ser evidente. Embora, em alguns casos, não fique claro se devemos falar
de um único sintagma nominal descontínuo ou de dois sintagmas nominais com o mesmo
referente em aposição (cf. Overall 2016 para a discussão do sintagma nominal nas línguas
jivaroanas). Payne (1993) argumenta que, no Panare, os sintagmas nominais são não
configuracionais, ou seja, entre seus elementos, que ocorrem discontinuamente com
muita facilidade, não há uma hierarquia sintática. Portanto, todo elemento nominal de
uma expressão é interpretado como o núcleo do seu próprio sintagma.
Dixon (2004: 14-15) argumenta que a função modificadora não é a única
prototípica dos adjetivos. Segundo o autor, os adjetivos apresentam dois papéis
gramaticais típicos. O primeiro é exercido quando se afirma que algo possui uma
determinada propriedade. Nessa função, os adjetivos semelhantes aos verbos funcionam
como predicados intransitivos, passando por processos morfológicos e/ou recebendo
marcadores sintáticos característicos dos verbos. Já os adjetivos dissemelhantes dos
verbos funcionam como complementos da cópula. O segundo papel é exercido quando se
faz uma especificação que ajuda a focar no referente do núcleo de um SN, ou seja, o
adjetivo atua como um modificador. Nessa função, os adjetivos podem ser semelhantes
aos nomes, passando pelos mesmos (todos ou alguns) processos morfológicos que os
nomes, ou dissemelhantes dos nomes, não podendo passar pelos mesmos processos
morfológicos que os nomes. Na maioria das línguas, os adjetivos podem exercer as duas
funções, embora haja casos em que o uso de alguns adjetivos é restrito a uma das funções
(assim, o adjetivo awake ‘acordado’ no inglês pode funcionar como complemento da
cópula: He is awake, mas não como modificador: *an awake child).
Para distinguir os adjetivos semelhantes aos verbos dos verbos propriamente
ditos, o autor oferece diversos critérios, tais como diferentes possibilidades
morfossintáticas na função predicativa (tipicamente, as possibilidades dos adjetivos são
mais limitadas); diferentes possibilidades de transitividade; diferentes possibilidades
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enquanto modificadores dentro de um sintagma nominal; diferentes possibilidades em
construções comparativas e na modificação dos verbos. Já os critérios que distinguem os
adjetivos semelhantes aos nomes dos nomes propriamente ditos são sintaxe interna dos
sintagmas nominais; possibilidades morfológicas; construção comparativa (possibilidade
de ocorrer como parâmetro de comparação) e uso adverbial. O autor nota que esses
critérios não são absolutos, e que o grau em que os adjetivos se assemelham aos verbos
ou aos nomes varia de uma língua para outra.
Wetzer (1996) também trata das associações gramaticais entre os adjetivos e as
outras duas classes em questão. Ele ressalta que, mesmo nas línguas em que a classe
adjetival pode ser identificada, seus membros tendem a compartilhar propriedades
gramaticais com nomes ou com verbos. Portanto, os adjetivos não possuem “um status
independente, comparável ao das classes lexicais Nome e Verbo”. Além disso, nas línguas
em que as palavras adjetivais não constituem uma classe lexical a parte, elas pertencem à
classe nominal ou verbal, embora, geralmente, se diferenciem em alguns aspectos dos
membros nucleares da categoria.
Repare-se que Wetzer (1996) não considera o caso de várias línguas da família
Karib, em que alguns conceitos de propriedades são associados pelos pesquisadores com
a classe adverbial. Meira & Gildea (2009) observam que, na maioria das descrições
modernas das línguas Karib, os conceitos de propriedades são divididos entre categorias
lexicais “nome” e “advérbio”. As palavras que expressam propriedades e fazem parte da
classe

adverbial

compartilham

características

distribucionais

com

sintagmas

posposicionais: a) ocorrem como o predicado de uma oração com cópula (ou seja,
ocorrem como complementos da cópula, na terminologia de Dixon 2004); b) modificam
o predicado verbal e c) precisam ser nominalizados para modificar os nomes. Os autores
consideram que tais semelhanças com o comportamento morfossintático de frases
adposicionais não são típicas para os adjetivos. Já Dixon (2004: 29) considera tal
classificação dos conceitos de propriedades nas línguas Karib um exemplo do
eurocentrismo que nega o status adjetival às palavras dissemelhantes dos nomes (ou seja,
às que só ocorrem como modificadores dos nomes quando nominalizados). O autor
afirma que os conceitos de propriedades em questão não podem ser chamados de
advérbios, pois os advérbios, normalmente, não podem funcionar como complementos da
cópula.
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Thompson (1988) argumenta que as palavras adjetivais30 tendem a compartilhar
características gramaticais com verbos ou com nomes por motivos discursivos. Baseandose em dados de conversação espontânea em inglês e em mandarim, a autora conclui que,
em ambas as línguas, as palavras adjetivais são usadas em duas funções discursivas: 1)
predicando uma propriedade de um referente do discurso já estabelecido e 2) introduzindo
um novo referente do discurso (sempre na função sintática de modificador do núcleo de
um sintagma nominal)31. Além disso, na maioria dos casos em que a palavra adjetival
introduz um novo referente do discurso, o nome, núcleo do sintagma ao qual ela pertence,
é semanticamente vazio (como thing, idea) ou é anafórico, ou seja, não traz informação
nova. Portanto, “é o adjetivo que carrega o ônus de marcar o novo referente para o uso
subsequente no discurso”32 (Thompson 1988: 176). Dessa maneira, as palavras adjetivais
compartilham a função predicativa com os verbos e a função de introduzir referentes
como os nomes. Consequentemente,
Property Concepts will sometimes be categorized with morpho-syntactic
properties similar to those of Verbs, and sometimes with morpho-syntactic
properties similar to those of Nouns, while sometimes, since they are neither
prototypical Nouns nor prototypical Verbs, they are categorized as a separate
lexical category of Adjective. (Thompson 1988: 180)

Thompson (1988: 182) oferece alguns critérios para a determinação das
tendências gramaticais mais “nominais” ou mais “verbais” das palavras adjetivais. Esses
critérios são reproduzidos na Tabela 4 a seguir.
Tabela 4. Critérios para determinar o caráter mais “nominal” ou mais “verbal” das
palavras adjetivais, segundo Thompson (1988).
Palavras adjetivais
Palavras adjetivais
semelhantes aos nomes
semelhantes aos verbos
Flexionam
como
os
nomes
na
função
Sim
Não
predicativa ou atributiva?
Na função predicativa, em
Pouca ou nenhuma
Não se parecem com os
que se diferem dos
diferença
nomes
nomes?

Utilizo o termo “palavras adjetivais”, seguindo Wetzer (1996: 3-4), para se referir aos itens lexicais que
expressam propriedades, definidas pelos tipos semânticos de Dixon (1977), sem considerar à qual classe
lexical esses itens, de fato, pertencem. Thompson (1988) os chama de Concept Property (Words), ou seja
“(palavras que expressam) conceitos de propriedades”.
31
Um resultado interessante e inesperado ao qual chega Thompson (1988) é que a função de distinguir ou
reindentificar um referente já introduzido se mostra extremamente rara na conversação (só ocorreu em um
dado do inglês).
32
No texto original, “it is the adjective which is carrying the burden of tagging this new referent for
subsequent use in the later discourse”.
30
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Na função predicativa, em
que se diferem dos
verbos?
Na função atributiva,
como se ligam ao nome?
Podem
ser
usados
anaforicamente?

Não se parecem com os
verbos

Pouca ou nenhuma
diferença

Como os nomes

Como os verbos

Sim

Só com um nome, um
pronome ou um marcador
relativo

No meu trabalho, utilizarei a divisão em tipos semânticos proposta por Dixon
(2011 [1977]). Buscarei verificar de que maneira os tipos semânticos de propriedades se
assemelham e se diferem morfossintaticamente nas línguas em análise. Além disso,
buscarei estabelecer o caráter mais verbal ou mais nominal das palavras adjetivais a serem
analisadas.
3.3 Sobre a universalidade da classe lexical “adjetivo”, ou Como fazer tipologia das
classes lexicais?
Enquanto a maioria dos tipólogos afirma que a classe adjetival não é universal
(Wetzer 1996; Pustet & Bhat 2000; Schachter & Shopen 2007), Dixon (2004) defende
que ela pode ser identificada em todas as línguas do mundo, por mais sutis que sejam os
critérios utilizados. Um dos objetivos da presente subseção é demonstrar que o problema
da universalidade dos adjetivos é estritamente ligado às abordagens teóricometodológicas utilizadas para a definição e o cotejo interlinguístico das classes lexicais.
Um ponto unânime entre os tipólogos é a convicção de que as palavras devem ser
classificadas dentro de classes lexicais com base em critérios gramaticais próprios de cada
língua. Schachter & Shopen (2007: 4) listam as seguintes propriedades gramaticais
relevantes para a classificação de uma palavra dentro de uma classe lexical: (a) a
distribuição da palavra dentro da sentença; (b) o conjunto de suas funções sintáticas e (c)
as categorias sintáticas e morfológicas para as quais a palavra é especificável.
Na terminologia utilizada por Croft (2000), os critérios (a) e (b) correspondem à
análise distribucional, enquanto o critério (c) recebe o nome de “morfossintaxe indicadora
de função” (function-indicating morphosyntax). O autor ressalta a insuficiência desse
último critério, quando utilizado sozinho na definição das classes lexicais, pois nem todas
as informações gramaticais são marcadas na morfossintaxe. Há categorias ocultas (covert
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categories)33 que só podem ser depreendidas por meio de uma análise distribucional.
Dessa maneira, “a diferença na forma causa a diferença na categorização, mas a
identidade da forma não causa a identidade da categorização”34 (Croft 2000: 73).
Embora reconheça a importância crucial da análise distribucional nas
investigações linguísticas, Croft (2000: 82-83) chama a atenção para suas limitações.
Assim, a análise distribucional leva à distinção de uma quantidade incontável de
categorias, sem proporcionar métodos para estabelecer o que seria uma categoria
principal e o que sua subcategoria. Além disso, sua aplicação sistemática não permite
identificar um número pequeno de classes lexicais com fronteiras bem definidas. A razão
é que as propriedades associadas com classes lexicais específicas nem sempre formam
conjuntos discretos. Muitas vezes, classes lexicais compartilham algumas propriedades,
ainda que se diferenciem em outras. Nessa situação, a delimitação rigorosa de classes
lexicais se torna uma tarefa extremamente difícil, se não impossível. Por exemplo, Perini
(2010: 290-4) se depara com esse problema quando procura definir as classes lexicais do
português brasileiro. Ao comparar o comportamento sintático das palavras mesa, alto,
cuidadosamente, pulmonar e amigo, o autor chega à conclusão de que todas elas
apresentam um potencial funcional próprio, demonstrado na Tabela 5 a seguir. Como
observa o próprio autor, “isso nos fornece não uma série de divisões em grupos e
posteriores subdivisões de cada grupo, mas uma rede de subclassificações cruzadas, em
que a primeira divisão não é respeitada na segunda e assim por diante. Esse processo, se
levado adiante sem controle, pode acabar nos dando uma classe para cada palavra” (Perini
2010: 293).
Tabela 5. Potencial funcional de algumas palavras do português, segundo
Perini (2010)
núcleo do SN
modificador do
modificador do
nome
verbo
mesa
+
–
–
alto
+
+
+
cuidadosamente
–
–
+
pulmonar
–
+
–
amigo
+
+
–
33

Cf. Whorf (1957: 69-70) para a distinção entre as classes explícitas (overt classes) e classes ocultas
(covert classes). As classes ocultas não são marcadas morfologicamente, mas sua existência é manifestada
por relações gramaticais da língua. Por exemplo, as classes semânticas verbais no inglês são ocultas, pois
as diferenças entre elas são manifestadas apenas nas possibilidades distribuicionais. Em particular, os
verbos dinâmicos podem ser usados em construções imperativas (ex.: Wash your car! ‘Lave seu carro!’),
enquanto os verbos estativos não podem (ex.: ??Know Greek! ‘Saiba grego!’) (cf. Smith 1991).
34
No texto original, “difference of form entails difference in categorisation, but identity of form does not
entail identity of categorization”.

30

Schachter & Shopen (2007: 4) notam, nesse sentido, que “em alguns casos, pode
haver uma arbitrariedade considerável na identificação de duas classes de palavras abertas
como partes do discurso distintas e não como subclasses de uma única parte do
discurso”35. Vale notar que a falta de fronteiras bem definidas é característica de
categorias linguísticas em geral. Segundo Langacker (1987: 369-70),
[...] it is not always possible to find a description valid without qualification
for all class members and inapplicable to all non-members. Hence it cannot in
general be presumed that membership in a linguistic category is a predictable,
all-or-nothing affair. Membership is commonly a matter of degree, resistant to
strict delimitation, and subject to the vicissitudes of linguistic convention.

O critério semântico, geralmente, não se usa na identificação das classes lexicais
de línguas específicas, pois sua aplicabilidade, muitas vezes, não é clara. Vimos na seção
3.2.1 que, nas línguas europeias, as qualidades podem ser expressas por nomes e não só
pelos adjetivos. Do mesmo modo, não é só os verbos que podem indicar ações, mas nomes
também. No entanto, uma prática tipológica comumente aceita é recorrer ao conteúdo
semântico para nomear as classes lexicais e para estabelecer correspondências entre
classes lexicais de diversas línguas. Assim, Schachter & Shopen (2007: 2) observam que
“o nome escolhido para uma classe lexical específica em uma língua pode refletir, de uma
maneira apropriada, as considerações semânticas universais”36. Já Evans (2000: 708)
defende que a semântica ainda é importante para estabelecer equivalências entre as
classes lexicais definidas por motivos distribucionais internos às línguas das quais fazem
parte. Portanto, uma vez que postulamos uma classe lexical com base nas suas
propriedades morfossintáticas e observamos que ela inclui as palavras que expressam, por
exemplo, ações e estados, temos uma motivação semântica para batizar essa classe de
“verbos” e compará-la com outras classes nomeadas “verbos” em outras línguas.
Contudo, há um grande debate sobre a (im)possibilidade de cotejar as classes
lexicais estabelecidas com base em critérios gramaticais internos a cada língua. Alguns
tipólogos pressupõem que as classes lexicais (assim como outras categorias) possuem um
caráter interlinguístico, recebendo realizações concretas em línguas distintas, e, portanto,
podem ser cotejadas diretamente. Essa visão é exemplificada em Pustet & Bhat (2000),
pois os autores consideram que há uma categoria prototípica de adjetivos e que os
No texto original, “there may in some cases be considerable arbitrariness in the identification of two open
word classes as distinct parts of speech rather than subclasses of a single part of speech”.
36
No texto original, “the name that is chosen for a particular parts-of-speech class in a language may
appropriately reflect universal semantic considerations”.
35
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adjetivos de línguas específicas, quando existem, se diferem em menor ou maior grau
desse protótipo. A visão de Dixon (2004) é essencialmente análoga, com a diferença de
que, para ele, a categoria interlinguística de adjetivos é expressa em todas as línguas.
Outros estudiosos usam o termo categoria interlinguística em um sentido bastante
diferente: não como uma supracategoria disponível para ser concretizada nas línguas do
mundo, mas como um conceito criado para fins de comparação. Um exemplo disso é o
trabalho de Thompson (1988). Embora não seja explícita, a autora distingue dois sentidos
do termo adjetivo: 1) uma classe lexical identificada em uma língua específica, com base
nos critérios gramaticais internos e 2) a categoria interlinguística definida
semanticamente, correspondendo a conceitos de propriedades (property concepts). Essa
divisão permite à autora comparar os adjetivos do inglês com certos verbos do mandarim,
pois, em ambas as línguas, os itens lexicais analisados expressam propriedades e,
portanto, correspondem à categoria interlinguística “adjetivo”. Repare-se que a autora
não precisou postular que o mandarim possui uma classe adjetival nem comparar
propriedades morfossintáticas específicas das palavras analisadas em duas línguas. Seu
critério de comparação simplesmente foi outro: a semântica e a atuação nas funções
pragmáticas de modificação e de predicação.
Ao questionar a universalidade das relações gramaticais, Dryer (1997) traça uma
analogia entre essas e as classes lexicais. Quais seriam as implicações teóricas de
considerar as classes lexicais categorias interlinguísticas ou categorias fundamentalmente
particulares a cada língua?
Sob o primeiro ponto de vista, o que afirma o caráter interlinguístico das classes
lexicais, elas podem ser definidas sem levar em conta as línguas específicas, mas se
manifestam nas línguas específicas. Como vimos, essa visão pode ser encontrada na
tipologia, mas ela é adotada, sobretudo, pelas teorias formais da linguagem. Assim, Baker
(2003: 239), a partir da abordagem gerativista, afirma que “todas as línguas devem ter
essencialmente o mesmo sistema de três categorias [lexicais]”, no qual essas são definidas
pela presença ou ausência de um único traço sintático privativo. Os nomes são
caracterizados por apresentarem um índice referencial, os verbos por licenciarem um
especificador, enquanto os adjetivos se destacam pela ausência desses dois traços: “a
única coisa que é preciso dizer sobre os adjetivos é que eles não são inerentemente
predicativos (como verbos) nem inerentemente referenciais (como nomes)” (Baker 2003:
16). Dessa maneira, as três principais classes lexicais são definidas sem considerar
nenhuma língua específica, mas são ditas presentes em todas as línguas do mundo.
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Sob o segundo ponto de vista, defendido por Dryer, as classes lexicais são
essencialmente particulares a cada língua e, portanto, a existência de categorias
interlinguísticas deve ser negada. Dryer (1997: 118) reconhece que as classes lexicais em
diferentes línguas apresentam semelhanças, em termos de semântica associada com os
membros das classes lexicais específicas, assim como em termos de distribuição. Porém,
para o autor, essas afinidades se devem a razões de ordem funcional e cognitiva e não a
uma suposta natureza interlinguística das classes lexicais. Dessa maneira, os termos
nome, verbo, adjetivo e outros são vistos como meros rótulos, convenientes para
conduzirmos discussões linguísticas e ressaltarmos semelhanças entre as classes lexicais
de diversas línguas, mas não como denominadores de categorias universalmente
presentes.
Haspelmath (2010a, 2010b, 2018) argumenta que é preciso diferenciar entre as
categorias descritivas de línguas individuais e os conceitos comparativos, utilizados em
estudos tipológicos37. Enquanto as categorias descritivas são definidas dentro de um
sistema linguístico específico, os conceitos comparativos são definidos em termos
substanciais, “isto é, fazendo referência a aspectos de forma e significado independentes
das estruturas das línguas específicas”38 (Haspelmath 2018: 5). Isso permite que os
conceitos comparativos sejam aplicáveis a todas as línguas.
Repare-se que essas noções não estão em uma relação taxonômica, ou seja, as
categorias descritivas não são um subtipo ou uma realização concreta dos conceitos
comparativos. Uma diferença essencial entre as duas noções é que as categorias de línguas
individuais devem existir, independentemente das investigações línguísticas. Em outras
palavras, essas categorias constituem o conhecimento gramatical do falante e podem ser
eventualmente depreendidas pelo linguista. Já os conceitos comparativos são criados para
fins científicos, eles não fazem parte de nenhum sistema linguístico particular e “não
existem na ausência de linguistas comparativos”39 (Haspelmath 2018: 8).
Haspelmath ainda nota que mesmo as semelhanças semânticas não nos permitem
estabelecer comparações entre categorias descritivas de línguas específicas: “em línguas
diferentes, critérios diferentes são usados para identificar categorias que são bastante
semelhantes do ponto de vista semântico [...] Mas, visto que as categorias não são
37

O autor nota que essa divisão, geralmente, é praticada pelos tipológos que trabalham na tradição de
Greenberg. Porém, quase ninguém a propõe de um modo explícito (cf. Haspelmath 2010b).
38
No texto original, “i.e. making reference to aspects of form or meaning that are independent of the
structures of particular languages”.
39
No texto original, “comparative concepts do not exist in the absence of comparative linguists”.
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definidas por seus significados, a natureza delas é diferente, e elas são incomensuráveis”40
(Haspelmath 2018: 15). Para estabelecer as comparações, é preciso criar conceitos
independentes de categorias descritivas e válidos para todas as línguas. O autor propõe
que tais conceitos comparativos devem ser definidos por meio de conceitos semânticos
universais, conceitos formais gerais (como “preceder”, “idêntico” ou “posição”) e outros
conceitos comparativos. Os componentes particulares a línguas específicas não devem
ser envolvidos.
Assim, o autor define o conceito comparativo “adjetivo” como “um lexema que
denota uma propriedade descritiva e que pode ser usado para restringir a referência de um
nome”41 (Haspelmath 2010b: 670). Nessa definição, “lexema” é um conceito
comparativo, enquanto “propriedades” e “restringir a referência” são conceitos
semânticos. As características morfossintáticas dos lexemas em uma língua particular não
importam para sua associação com o conceito comparativo “adjetivo”, assim como é
irrelevante sua classificação dentro de uma ou outra classe lexical com base nos critérios
internos à língua, pois estas são categorias descritivas. Como afirma Haspelmath (2010a:
363), “se uma língua possui uma classe lexical (“Verbo”) que inclui tanto as palavras que
expressam ações quanto as que expressam propriedades, elas [as palavras que expressam
propriedades] ainda contam como adjetivos no sentido comparativo”42.
Na abordagem proposta por Haspelmath, a questão sobre a universalidade das
classes lexicais simplesmente não se coloca. Se tratarmos de categorias descritivas, a
associação de um item lexical com uma classe específica dependerá dos critérios
priorizados pelo linguista. Esse é o exato ponto em que o autor critica os trabalhos que
usam categorias interlinguísticas (como Payne 1997; Dixon 2004). Haspelmath (2010b:
667-8) afirma que não há nenhum jeito incontroverso de decidir quais critérios
gramaticais são relevantes para a associação de um fato linguístico a uma categoria
gramatical. Portanto, “linguistas que assumem categorias interlinguísticas muitas vezes
(na verdade, geralmente) discordam sobre as classificações em categorias [...] Essas
controvérsias sobre as classificações em categorias não podem ser resolvidas, porque a

No texto original, “in different languages, different criteria are used to identify categories that are rather
similar semantically […] But since the categories are not defined by their meanings, their nature is different,
and they are incommensurable”.
41
No texto original, “An adjective is a lexeme that denotes a descriptive property and that can be used to
narrow the reference of a noun”.
42
No texto original, “if a language has a word class (“Verb”) comprising both action words and property
words, they still count as adjectives in the comparative sense”.
40
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resposta depende dos critérios escolhidos, e essa escolha é ‘oportunista’”43. Assim, por
exemplo, a questão sobre o pertencimento das palavras que expressam propriedades à
classe adverbial ou adjetival nas línguas Karib não poderia ser resolvida de uma vez por
todas, pois autores diferentes enfatizam critérios gramaticais diferentes: Meira & Gildea
(2009) ressaltam as semelhanças distribucionais entre as palavras em questão e os
sintagmas posposicionais, um comportamento atípico para os adjetivos (logo, essas
palavras são advérbios). Já Dixon (2004) chama a atenção para a ocorrência das palavras
em questão na posição de complemento da cópula, uma função atípica para os advérbios
(logo, essas palavras são adjetivos). No entanto, as palavras que expressam propriedades
nas línguas Karib correspondem ao conceito comparativo ‘adjetivo’, assim como definido
por Haspelmath.
Ao mesmo tempo, Haspelmath concorda com Dryer (1997) em reconhecer a
conveniência dos rótulos gramaticais tradicionais em certos casos:
Because of the striking similarities between languages, it is often possible to
use familiar transparent terminology (e.g., “Noun” for a word class denoting
mostly people and things in English, and “Noun” for a semantically similar
word class in Tagalog), rather than completely new or opaque terminology
(“class B words”). The capitalization of language-specific grammatical terms
helps the reader to remember that these are different categories (as with proper
names; e.g., Mérida in Spain and Mérida in Venezuela are different cities)”.
(Haspelmath 2010a: 350)

Por outro lado, no que diz respeito a conceitos comparativos, como adjetivo, verbo
ou nome, eles são criados pelo linguista para fins de um estudo específico e não possuem
existência independente. Como observa Haspelmath (2010b: 665), “eles não são reais
psicologicamente, e não podem ser certos ou errados. Eles só podem ser mais ou menos
apropriados para a tarefa de permitir a comparação interlinguística”44. Portanto, a questão
de universalidade também não se aplica a eles.
Croft (2000; 2003) distingue entre categorias gramaticais e universais tipológicos.
O autor considera que as categorias gramaticais são definidas por meio das construções
de cada língua e, portanto, são particulares a elas45. No entanto, as categorias gramaticais
possuem algumas propriedades bastante gerais que podem ser comparadas entre línguas.
43

No texto original, “linguists that assume crosslinguistic categories are often (indeed, usually) in
disagreement over category assignments […] Such category-assignment controversies cannot be resolved,
because the answer one gives depends on one’s choice of criteria, and this choice is ‘opportunistic’”.
44
No texto original, “They are not psychologically real, and they cannot be right or wrong. They can only
be more or less well suited to the task of permitting crosslinguistic comparison”.
45
Croft (2000: 84) considera as construções como os elementos primitivos da representação sintática.
Portanto, as categorias gramaticais, inclusive as classes lexicais, são derivadas das construções. Essa
abordagem é chamada de Gramática de Construções Radical (Radical Construction Grammar).
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Essas propriedades constituem universais tipológicos e apresentam padrões sistemáticos
de variação em línguas distintas. A teoria de marcação tipológica46 proposta pelo autor
descreve esses padrões de variação. Croft oferece critérios formais para estabelecer quais
são o valor marcado e o não marcado de uma dada categoria conceitual:
1) Codificação estrutural (structural coding): o número de morfemas que marca
o valor marcado de uma categoria é, no mínimo, o mesmo que o número de
morfemas que marca o valor não marcado. Esse critério é manifestado na
morfossintaxe indicadora de função.
2) Potencial de comportamento (behavioral potential): se divide em potencial
flexional e potencial distribucional. O potencial flexional diz respeito ao
número de distinções formais em um paradigma flexional. Esse número para
o valor não marcado será, no mínimo, o mesmo que para o valor marcado
(Croft 2003: 97). Dessa maneira, as construções correspondentes aos valores
marcados

nunca

exibirão

mais

possibilidades

flexionais

que

as

correspondentes aos valores não marcados.
O potencial distribucional diz respeito ao número de construções distintas em
que um dado valor ocorre. Para o valor não marcado, as construções serão, no
mínimo, as mesmas que para o valor marcado (Croft 2003: 98). O critério do
potencial de comportamento explica porque os membros marcados de uma
categoria, muitas vezes, exibem um comportamento morfossintático
“defeituoso” ou limitado.
Agora veremos como a teoria de marcação tipológica se aplica a classes lexicais.
Croft postula duas categorias funcionais universais:
i) função pragmática (como referência, predicação e modificação);
ii) classe semântica (como objetos, ações e propriedades).
As classes lexicais correspondem às combinações não marcadas entre as funções
pragmáticas e as classes semânticas. Assim, a classe dos nomes corresponde à função de
referência a um objeto, a classe dos verbos à função de predicação de uma ação e a classe
dos adjetivos à função de modificação por meio de uma propriedade. Qualquer outra

46

Como enfatiza o próprio autor, a marcação tipológica não deve ser confundida com o conceito de
marcação elaborado pela Escola de Praga, em particular, por Trubetzkoy para a análise de línguas
específicas.
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combinação entre função pragmática e classe semântica (por exemplo, referência a uma
propriedade ou modificação por meio de uma ação) é marcada.
As combinações entre as duas categorias funcionais universais, tanto marcadas
quanto não marcadas, recebem sua expressão por meio de construções gramaticais das
línguas específicas. O valor marcado ou não marcado de uma dada combinação é
evidenciado pela aplicação dos critérios de marcação tipológica às construções
correspondentes.
Tomamos como exemplo as construções predicativas em russo. Elas podem ser
não marcadas, quando a função predicativa é exercida pelas palavras para ações, e
marcadas, quando a mesma função é exercida pelas palavras para objetos ou
propriedades. No tempo presente, as construções predicativas russas com palavras para
propriedades não envolvem o uso da cópula nem de outra morfossintaxe que indique o
valor marcado dessa classe semântica. No entanto, isso não contradiz o critério de
codificação estrutural visto acima: basta que o valor marcado não exiba menos morfemas
relativos à função em questão do que o valor não marcado. Isso é o que acontece no russo:
tanto as ações (1a) quanto as propriedades (1b) recebem marcação morfossintática zero,
quando predicados no tempo presente.
(1) a.

͡tʃitá-iu
iá
1SG.NOM
ler-PRS.1SG
‘Eu leio/estou lendo.’

b.

iá
krasív-ɨj
1SG.NOM
bonito-1SG.M.NOM
‘Eu sou/estou bonito.’

Já, no tempo passado, a situação muda. Enquanto as palavras para ações
continuam sem receber morfossintaxe indicadora da função (2a), as palavras para
propriedades recebem duas marcas morfossintáticas que revelam seu valor marcado
enquanto predicados: a cópula bɨt ‘ser/estar’, conjugada no passado, e a flexão do caso
instrumental (2b):
(2) a.

b.

͡tʃitá-l
iá
1SG.NOM
ler-PST.SG.M
‘Eu lia/li’ (um homem falando)
iá
bɨ-l
krasív-ɨm
1SG.NOM
ser-PST.SG.M bonito-1SG.M.INS
‘Eu era/fui bonito’.

O critério de potencial flexional também manifesta o valor marcado das
propriedades na predicação. As palavras para ações, no tempo passado, podem receber
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vários prefixos de aspecto perfectivo, que se diferem em nuances semânticas, como o
perfectivo simples em (3a), o perfectivo repetitivo em (3b), o perfectivo delimitativo em
(3c) e o perfectivo completivo em (3d).
(3) a.

iá
pro-t͡ʃitá-l
1SG.NOM
PFV-ler-PST.SG.M
‘Eu li (até o fim).’

b.

iá
pere-t͡ʃitá-l
1SG.NOM
PFV.REM-ler-PST.SG.M
‘Eu li mais uma vez / reli.’

c

iá
po-t͡ʃitá-l
1SG.NOM
PFV.DELIM-ler-PST.SG.M
‘Eu li (um pouco).’

d.

iá
do-t͡ʃitá-l
1SG.NOM
PFV.COMPL-ler-PST.SG.M
‘Eu terminei de ler.’

Diferentemente, quando as propriedades são usadas como predicados no tempo
passado, sua cópula quase não recebe a flexão aspectual: os perfectivos repetitivo (4b) e
completivo (4d) são completamente agramaticais, enquanto o perfectivo simples (4a) e o
delimitativo (4c) são aceitáveis, embora, fora do contexto, causem certa estranheza47.
Dessa maneira, o potencial flexional das propriedades, enquanto predicados, é claramente
menor do que o das ações.
(4) a.

? iá
pro-bɨ-l
krasív-ɨm
1SG.NOM
PFV-ser-PST.SG.M
bonito-1SG.M.INS
‘Eu fui/estive bonito (um período de tempo completo, por ex., o dia
inteiro)’

b.

* iá
pere-bɨ-l
1SG.NOM
PFV.REP-ser-PST.SG.M
‘Eu fui/estive bonito mais uma vez’.

c.

? iá
po-bɨ-l
krasív-ɨm
1SG.NOM
PFV.DELIM-ser-PST.SG.M
bonito-1SG.M.INS
‘Eu fui/estive bonito (por um tempo curto, por ex., durante uma festa)’.

d.

* iá
1SG.NOM

do-bɨ-l
PFV.COMPL-ser-PST.SG.M

krasív-ɨm
bonito-1SG.M.INS

krasív-ɨm
bonito-1SG.M.INS

47

Esta análise da predicação na língua russa está muito longe de ser completa, servindo apenas como um
exemplo para ilustrar a teoria de marcação tipológica.
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‘Eu terminei de ser/estar bonito’.
É muito importante perceber que, na teoria de Croft, as classes lexicais, tais como
verbos, nomes ou adjetivos, não são categorias de línguas específicas, mas universais
linguísticos, combinações não marcadas entre uma função pragmática e uma classe
semântica. Como argumenta Croft (2000: 85), é possível nomear certas categorias
determinadas pelas construções de uma língua como Verbo ou Nome, mas então não
haverá motivação teórica para aplicar esses mesmos rótulos a categorias determinadas
pelas construções de uma outra língua. Tal uso poderia ser motivado apenas
semanticamente (Evans 2000; Schachter & Shopen 2007), um procedimento heurístico e
desacreditado, ou pela conveniência terminológica (Dryer 1997). No entanto, as
construções de línguas particulares podem ser comparadas entre si quando relacionadas
com sua função pragmática/semântica universal.
No meu trabalho, adoto as abordagens de Dryer, Hapelmath e Croft, considerando
que as categorias gramaticais de línguas diferentes não podem ser comparadas entre si
diretamente. Portanto, a minha tarefa primária, quando tratar das palavras que expressam
propriedades em uma língua particular, será descrever da maneira mais completa possível
suas características morfossintáticas. Sua associação com uma classe lexical específica é,
para mim, uma questão secundária, dada que essa decisão, muitas vezes, depende da
priorização arbitrária de uns critérios sobre outros. No entanto, vou comparar o
comportamento gramatical das palavras que expressam propriedades com o das palavras
que expressam ações e das que denotam objetos (Verbos e Nomes, respectivamente),
expondo as diferenças e semelhanças observadas.
Para poder fazer cotejos entre as duas línguas, vou recorrer ao conceito
comparativo “adjetivo” proposto por Haspelmath. Dessa maneira, tratarei como
“adjetivos” as palavras que expressam propriedades descritivas (classificadas em tipos
semânticos, segundo Dixon 1977) e que podem ser usados para restringir a referência de
um nome. Considero que esse conceito é, fundamentalmente, análogo ao universal
tipológico “adjetivo” proposto por Croft como uma combinação não marcada entre a
classe semântica de propriedades e a função pragmática de modificar um nome.
Além disso, adoto a abordagem livre de frameworks proposta por Haspelmath
(2010a), em que framework “é uma metalinguagem complexa e sofisticada para descrição
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linguística e que, pretende-se, deve funcionar para qualquer língua”48. Haspelmath afirma
que o uso de tal metalinguagem leva a descrições distorcidas, pois o pesquisador acaba
fazendo previsões apriorísticas sobre a estrutura gramatical da língua:
Frameworks set up expectations about what phenomena languages should, can,
and cannot have, and once a framework has been adopted, it is hard to free
oneself from the perspective and the constraints imposed by it. What we need
instead is the researcher’s ability to discover completely new, unexpected
phenomena, to detect previously unsuspected connections between
phenomena, and to be guided solely by the data and one’s own thinking.
(Haspelmath 2010a: 3)

Haspelmath critica os proponentes da Teoria Linguística Básica (TLB) por
acreditarem que há um conjunto preestabelecido de conceitos para ser usado pelos
linguistas descritivos. Por exemplo, segundo Dixon (2010: 183), a TLB “fornece um
conjunto de elementos e parâmetros linguísticos disponíveis para o uso, se necessário, na
formulação da gramática de uma língua”49. Já Dryer (2006: 211) define a TLB como “a
gramática tradicional, menos seus traços ruins (como a tendência de descrever todas as
línguas em termos de conceitos motivados por línguas europeias), mais os conceitos
necessários ausentes na gramática tradicional”50.
A semelhança entre a proposta de Haspelmath e a TLB está na ideia de que as
línguas devem ser descritas em seus próprios termos. Em particular, Dixon (2010: 184)
afirma que, na descrição linguística, “nada é absolutamente exigido a ser incluído e tudo
é aceitável, desde que seja alcançado por meio de uma análise linguística de princípios,
sustentada por uma argumentação convincente”51. Consideramos esse o ponto essencial
em que a teoria gramatical livre de frameworks e a TLB podem ser vistas como dois
nomes diferentes para a mesma abordagem52.
Além disso, o próprio Haspelmath (2010a: 361) nota que os conceitos propostos
em manuais tipológicos, como Payne (1997), podem ser muito úteis, embora o ideal seja
não usar os conceitos preestabelecidos e sim criar seus próprios conceitos, no decorrer da
descrição gramatical. Ao mesmo tempo, isso não quer dizer que a terminologia usada por

No texto original, “is a sophisticated and complex metalanguage for linguistic description that is intended
to work for any language”.
49
No texto original, “it provides a range of linguistic elements and parameters which are available to be
drawn on, as appropriate, in the formulation of the grammar of a language”.
50
No texto original, “traditional grammar, minus its bad features (such as a tendency to describe all
languages in terms of concepts motivated for European languages), plus necessary concepts absent from
traditional grammar”.
51
No texto original, “Nothing is absolutely required to be included, and anything is acceptable, so long as
it is arrived at by a principled scientific analysis, supported by cogent argumentation”.
52
Cf. a nota de roda pé 5 nas pp. 360 e 361 de Haspelmath (2010a).
48
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tipólogos não possa ser conservadora: “as boas gramáticas descritivas não adotam seus
conceitos dos trabalhos anteriores, mas, muitas vezes, elas são conservadoras do ponto de
vista terminológico, pois querem alcançar um público amplo”53 (Haspelmath 2010a: 362).
Dessa maneira, a ideia de que a descrição linguística não deve utilizar frameworks
é estritamente ligada à ideia de que as categorias gramaticais são particulares a línguas
específicas e, portanto, incomensuráveis entre si. A terminologia comumente aceita não
deve pressupor a existência de conceitos apriorísticos e sim servir apenas como uma
ferramenta conveniente para que as gramáticas sejam mais acessíveis aos leitores.

53

No texto original, “Good descriptive grammars do not adopt their concepts from earlier work, but they
are often terminologically conservative because they want to reach a wide audience”.
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4. Expressão de propriedades no Guató
4.1 Língua Guató
4.1.1 Estudos anteriores
Rodrigues (1983) compara a ausência da distinção entre a 2ª pessoa singular e a
2ª pessoa plural nos marcadores de pessoa no Guató e no Kadiweu. O autor argumenta
que a ausência dessa distinção em Guató é devida à influência dos Guaikuru, antepassados
dos Kadiweu. Palácio (1984) oferece a primeira e, até agora, a única descrição geral da
língua Guató, tratando da sua fonologia, morfologia e sintaxe. Esse trabalho é usado como
a referência em diversos momentos da descrição e da análise desenvolvida aqui. Palácio
(2004) é um pequeno resumo dos aspectos fonológicos, morfológicos e sintáticos do
Guató. Em Palácio (1996), é descrito o complexo sistema numérico da língua. Alves
(2018) contribui com novos dados para o estudo do sistema numérico, além de abordar a
distinção contável x massivo e a quantificação de eventos no Guató. Balykova & Godoy
(2019) registram e analisam uma narrativa Guató, a primeira publicada na íntegra.
Postigo (2009) faz um trabalho sobre a fonologia da língua, no qual são discutidos
o quadro fonológico, o tom, a estrutura silábica e os processos fonológicos e
morfofonológicos. Pontes (2019) descreve os aspectos acústicos do tom no Guató.
4.1.2 Perfil tipológico
•

Características morfológicas gerais

O pârametro morfológico de flexão diz respeito ao grau até o qual os morfemas
gramaticais são fonologicamente ligados ao radical que modificam (Bickel & Nichols
2013b). De acordo com esse parâmetro, os morfemas podem ser isolantes (ou seja, formas
fonologicamente livres), concatenativos (ou seja, formas fonologicamente presas) ou não
lineares (ou seja, realizados por uma modificação dentro do próprio radical). O Guató
apresenta uma morfologia predominantemente concatenativa. Por exemplo, todos os
marcadores de tempo, modo e aspecto, assim como os marcadores de concordância
pessoal e de negação, são afixos que se juntam ao radical verbal (1). Nessa língua, não há
morfemas não lineares e há poucos morfemas gramaticais isolantes (por exemplo, o
marcador de comparação íniɾadɛáka ~ íniadɛka).
(1) na-ta-ɾo-gad-io
IPFV-DES-comer-HAB-1SG

mani go-bɛ̃hɛ̃
DEM
NM-ser.doce
42

‘Eu quero comer doce.’
Outro parâmetro da tipologia morfológica é exponência, que se refere ao número
de categorias gramaticais que podem ser codificadas simultanemente por um mesmo
morfema (Bickel & Nichols 2013a). No Guató, quase todos os morfemas são separativos
(monoexponenciais), ou seja, cada um expressa apenas uma categoria. A única exceção
são prefixos verbais de concordância com a pessoa do sujeito ou do objeto, que também
codificam seu número, como bɛ-/be-‘3PL’ em oposição a ɛ-/e- ‘3SG’, na marcação do
sujeito.
O parâmetro de flexividade diz respeito à presença da alomorfia na expressão de
uma dada categoria (Bickel & Nichols 2007: 184-188). Assim, os marcadores flexivos se
apresentam em conjuntos de alomorfes. A escolha de uma ou outra variante é feita com
base em princípios de ordem lexical. A alomorfia não é um traço característico do Guató,
mas o prefixo de posse da 3ª pessoa do singular possui duas variantes: ɛ- e i-, como em
(2) e (3), cuja distribuição não parece ter fundamento fonológico.
(2) aɾ-étɯvɯ
mani g-idá
ɛ-ho
INTNS-ser.bonito
DEM
NM-moça
3SG-cantar
‘A moça canta bonito.’ (Lit.: ‘O canto da moça é bonito.’)
(3) mani g-idá
aɾio-kí
mani i-to
DEM
NM-moça
INTNS-ser.comprido DEM
3SG-pescoço
‘O pescoço da moça é comprido.’
•

Ordem de constituintes

Para as orações com os verbos transitivos, Palácio (1984: 100) atesta a ordem de
constituintes Verbo – Sujeito – Objeto (VSO) como canônica do Guató (4). A autora
também registra algumas orações com a ordem Sujeito – Verbo – Objeto (SVO), como
em (5). Para ela, tal ordem marca a topicalização do sujeito (Palácio 1984: 101). Meus
informantes, tanto Eufrásia como Vicente, usam quase exclusivamente a ordem SVO (67), o que pode se dever à influência da língua portuguesa. A ordem VSO, como em (8),
ocorre pouquíssimas vezes em suas falas.
(4) ma-ɛ-tá
go-ve
g-ot͡ʃád͡ʒá
PFV-3SG-morder
NM-cachorro NM-cobra
‘O cachorro mordeu a cobra.’ (Palácio 1984: 100, ex. 3.74)54
54

Nos exemplos retirados de Palácio (1984), substituí alguns símbolos fonéticos por seus equivalentes do
Alfabeto Fonético Internacional (principalmente, č substituído por ͡tʃ e ǰ substituído por d͡ʒ).

43

(5) g-óhad͡ʒa
ma-ɛ-kágũ
i-ódá
g-afó
NM-mulher
PFV-3SG-pôr 3SG-cesta
NM-chão
‘A mulher pôs sua cesta no chão.’ (Palácio 1984: 96, ex. 3.48)
(6) mani a-tɔ́ɾa-ɾu
ma-e-gái
DEM
1SG-filho-1SG
PFV-3SG-jogar
‘Meu filho jogou um prato.’

go-ʃévái
NM-prato

(7) go-kotóbada ma-e-go-t͡ʃia
NM-diabo
PFV-3SG-CAUS-assustar.se
‘O diabo assustava os índios.’

mani go-t͡ʃéuvɯ́
DEM
NM-índio

(8) ma-e-dɯ́bohe
g-ófé
PFV-3SG-pegar
NM-gavião.belo
‘O gavião-belo pegou peixe.’ (Vicente)

gw-égɯ̃tí
NM-peixe

De todo modo, tanto VSO como SVO são ordens com o verbo inicial, se
considerarmos a relação entre o verbo e o objeto. Dryer (1991, 2007) afirma que a posição
do verbo em relação ao objeto pode ser correlacionada com a ordem de outros
constituintes no nível oracional e de sintagma. No que concerne essas correlações, o
Guató se comporta como uma língua do verbo inicial (VO) bastante típica, pois confirma
a maior parte das generalizações sobre a ordem de constituintes em línguas VO, a saber
a) Guató faz uso de preposições, como em (9) e (10). Porém, as relações locativas
são, muitas vezes, expressas sem o uso de preposições, como em (11) e (12).
(9) mani go-ve
ma-kɯ́ni
DEM
NM-cachorro PFV-dormir

ka
?

mahĩ-gɯɾɯ
lá-INTNS

iokagɯ̃
embaixo.de

g-ikɯbada
NM-cadeira
‘O cachorro dormiu embaixo da cadeira.’
(10)

m-adɛd͡ʒũ
g-áɾót͡ʃa
mahɪ ̃ iút͡ʃa
PFV-subir
NM-gato
lá
em.cima.de
‘O gato subiu em cima da casa.’ (Vicente)

(11)

káio-pṹ
g-opíga
ENF-ser.muito
NM-onça
‘Tem muita onça neste mato.’

(12)

ma-po-io
i-gɯ̃
g-ótɯ
PFV-tomar.caldo-1SG 3-caldo
NM-piranha
‘Eu tomei caldo de piranha na gamela.’

gɯɾi
DEM.PROX

g-óvɯ
NM-casa
g-od͡ʒáho
NM-mato

mani g-oʃáda
DEM
NM-gamela
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b) Os sintagmas preposicionais seguem os verbos, o que pode ser verificado nos
exemplos (9) e (10) acima.
c) Os sintagmas nominais não marcados por preposição e que não são
argumentos do verbo também tendem a segui-lo, como demonstram os
exemplos (11) e (12) acima.
d) Nas construções comparativas, a ordem dos elementos é
MARCADOR DE COMPARAÇÃO

PROPRIEDADE

–

– PADRÃO DE COMPARAÇÃO (aquilo com que se

compara). Essa ordem é atestada tanto nos exemplos de Palácio (13), quanto
nos meus dados (14).
(13)

g-ódíd͡ʒɛvi
m-ád͡ʒũni
íniradɛáka g-ódídɛ
NM-menininha PFV-estar.gordo
CMP
NM-menininho
‘A menininha era mais gorda do que o menininho.’ (Palácio 1984: 107,
ex.: 3.117)

(14)

mani go-pokɯ
aɾo-pá
íniadɛka
DEM
NM-pinga
INTNS-ser.forte CMP
‘A pinga é mais forte que a cerveja.’

mani g-iɾod͡ʒapokɯ
DEM
NM-cerveja

e) Nas construções possessivas, o nome que designa o possuído tende a preceder
o nome que designa o possuidor, como em (15) e (16), embora a ordem
contrária também ocorra (17). Nota-se que, segundo Dryer (1991: 464-5), nas
línguas SVO, como o Guató falado por Eufrásia, as duas ordens são comuns.
(15)

g-ɛ́vɯ́
ma-ɛ-bɯ́
mani i-pána
NM-mulher
PFV-3SG-assar
DEM
3SG-rabo
‘A mulher assou o rabo de jacaré.’

(16)

aɾio-pṹ
INTNS-ser.muito

mani i-kɯ́
DEM
3SG-ovo

g-apágwa
NM-piolho

g-ikó
NM-jacaré

mani
DEM

i-kɯ́
3SG-cabelo
‘Tem muita lêndea (lit.: ovo de piolho) no seu cabelo.’
(17)

aɾ-atɔ́
mani g-ikʷáhu
INTNS-ser.duro
DEM
NM-sinimbu
‘A carne de sinimbu é dura.’

i-ɾɯ
3SG-carne
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f) As palavras QU_ ocorrem na posição inicial, tanto nos dados de Palácio (18)
como nos meus (19).
(18)

dɛ́ra gwa-d͡ʒó
o que 2-ver
‘O que você vê?’ (Palácio 1984: 77, ex.: 2.143)

(19)

depũ
dio
mani tiat͡ʃíɾa
quanto
?
DEM
quilo
‘Quantos quilos de farinha tem?’

go-tí
NM-farinha

g) Os subordinadores adverbais ocorrem no início da oração subordinada. Por
exemplo, essa é a posição do marcador gwá que introduz orações com a
semântica de finalidade (20).
(20)

óhe
na-gwa-nu
go-nɯ̃
mani gwá
2
IPFV-2-fazer NM-canoa
DEM
FIN
‘Você está fazendo canoa para pescar.’

kí-he
pescar-2

h) A frase acima também ilustra outra tendência das línguas VO, segundo a qual
as orações subordinadas seguem as principais. Darei mais um exemplo dessa
tendência no Guató, agora de Palácio (21).
(21)

n-ógógɪ-̃ io
da
kigɪ-̃ ru
IPFV-beber.água-1SG quando
ter.sede-1SG
‘Bebo água quando tenho sede.’ (Palácio 1984: 86, ex.: 2.195)

Segundo Dryer (2007: 65), os advérbios de modo tendem a vir antes do verbo nas
línguas VO. No Guató, não há advérbios de modo. Quando eu tentava elicitá-los, Eufrásia
produzia frases em que o verbo era nominalizado e se tornava o sujeito, enquanto a
propriedade que modificava a ação designada pelo verbo nominalizado era expressa por
um verbo descritivo, como no (2) repetido aqui como (22). Além disso, quando tentei
elicitar o advérbio “bem”, a estratégia de Eufrásia era, muitas vezes, acrescentar ao verbo
em questão o prefixo intensificador aɾi(o)-/ar(o)- (discutido em detalhes em 4.2.3), como
em (23).
(22)

aɾ-étɯvɯ
mani g-idá
ɛ-ho
INTNS-ser.bonito
DEM
NM-moça
3-cantar
‘A moça canta bonito.’ (Lit.: ‘O canto da moça é bonito.’)

(23)

aɾio-fɯ́

mani g-ievɛ́

ma-e-ho-d͡ʒɪ ̃

mani
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INTNS-nadar

DEM

NM-ariranha

PFV-3SG-pegar-QUANT.TOT

DEM

g-égɯ̃tí
NM-peixe
‘A ariranha nada bem e pega muito peixe.’
Dryer (2007: 81) afirma que outros tipos de advérbios (por exemplo, temporais ou
locativos) demonstram uma maior flexibilidade na sua posição em relação ao verbo.
Portanto, as correlações concernentes a eles são mais fracas. Para o Guató, Palácio (1984:
81) diz que “as particulas temporais [...] geralmente ocorrem após a estrutura à qual
imprimem a noção de tempo”, ou seja, os advérbios de tempo seguem os verbos. No
entanto, meus dados não indicam uma ordem predominante entre os verbos e os advérbios
de tempo ou de lugar. Eles ocorrem tanto antes, (24) e (25), como depois do verbo, (26)
e (27).
(24)

͡tʃógani

(25)

gínɛ aɾio-pṹ
aqui INTNS-ser.muito
‘Aqui tem muito velho.’

(26)

mani go-dɛ́
ma-t͡ʃád͡ʒi
mahĩ dóbɯɾagwát͡ʃo
DEM
NM-homem
PFV-roçar
lá
cedo
‘O homem roçou lá de manhã cedo.’

(27)

mani go-t͡ʃéuvɯ́
DEM
NM-gente

ma-ɾo-io
amanhã
PFV-comer-1SG
‘Amanhã eu vou comer tatu.’

mani g-ípí
DEM
NM-tatu

mani go-t͡ʃéuvɯ́
DEM
NM-gente

ma-be-ókɯ
PFV-3PL-beber

túigí
velho

mani g-iɾod͡ʒapokɯ
DEM
NM-cerveja

dekaie
de.tarde
‘De tarde, os homens beberam cerveja.’
Segundo Dryer (1988, 2007), a posição do modificador de semântica adjetival em
relação ao núcleo do SN não se correlaciona com a ordem do verbo e do objeto55. No

55

Em ambos os trabalhos, Dryer identifica os adjetivos com base no critério semântico, visto que várias
línguas não manifestam uma classe adjetival separada da nominal ou da verbal. Portanto, o próprio autor
nota que o uso do termo adjetivo nos estudos interlinguísticos sobre a ordem de constituintes pode ser um
tanto enganoso e que o uso da expressão termo de propriedade (property term) seria mais exato (Dryer
1988: 197).
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entanto, podemos observar que, no Guató, esses modificadores ocorrem sempre depois
do núcleo do SN, como em (28) e (29).
(28)

mani g-opíga
DEM
NM-onça

go-ɾát͡ʃɔ
NM-ser.amarelo

ma-ɛ-ɾo
tóheɾá
PFV-3-comer cinco

go-kɯ
NM-capivara
‘A onça parda comeu cinco capivaras.’
(29)

ma-hana-io
ma
go-tʃeɾebá
PFV-comprar-1SG
DEM
NM-mosquiteiro
‘Eu comprei um mosquiteiro novo.’

g-ítɯvɯ
NM-ser.bonito

A posição do pronome demonstrativo e do numeral em relação ao nome também
não se correlaciona com a ordem do verbo e do objeto (Dryer 2007: 104-5). No entanto,
ambas as categorias tendem a ocorrer antes do nome no Guató, como em (30) e (31).
g-íbɔ́
DEM.PROX
NM-pato
‘Este pato é branco.’

aɾ-akʷɔ́
INTNS-ser.branco

(30)

giɾi

(31)

mani56 go-t͡ʃéuvɯ́
ma-bɛ-gũ
DEM
NM-gente
PFV-3PL-matar
‘As pessoas mataram quatro pacus.’

ɾékai
quatro

g-ogwákwá
NM-pacu

Com os verbos intransitivos de semântica descritiva, a ordem Verbo – Sujeito
(VS) é predominante na fala de Eufrásia, como em (32) e (33). Com os demais verbos
intransitivos, a ordem Sujeito – Verbo (SV) é mais comum, como em (34) e (35), embora
a ordem contrária também ocorra por vezes (36). Palácio (1984: 105 e 107) atesta a ordem
VS como básica para todos os verbos intransitivos.
(32)

aɾ-éɾɯɾi
mani gwa-tũgabo
INTNS-estar.sujo
DEM
2-calçado
‘Seu chinelo está sujo.’

(33)

kái-dí-tobɯ
mani go-t͡ʃɛda-fɛ
ENF-DIM-ser.curto
DEM
NM-velho-roupa
‘Essa roupa é muito curta.’

(34)

mani
DEM

56

g-idá
NM-moça

aɾo-gát͡ʃa
INTNS-dançar

Ver as pp. 24-25 para uma discussão sobre o uso do mani.
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‘Essa moça dança bem.’
(35)

mani g-ɛ́vɯ́
ma-kɯ́ni
DEM
NM-mulher
PFV-dormir
‘A mulher dormiu o dia inteiro.’

(36)

m-íkɯi
mani g-oto-d͡ʒ-akʷo
PFV-correr
DEM
NM-AUM-E-macaco
‘O macacão correu.’
•

mani i-kí
DEM
3SG-ser.comprido

g-át͡ʃo
NM-dia

Nomes: os prefixos m(a)- e g(o)-

Os radicais nominais em Guató ocorrem com um dos dois prefixos, m(a)- ou g(o),
que se encontram em distribuição complementar. O prefixo m(a)- se usa sempre quando
o nome é falado sozinho, fora do contexto, como em (37). Dentro da frase, quando o nome
funciona como um argumento verbal ou um complemento adverbial, ele recebe o prefixo
g(o)- (38).
(37)

m-ibɔ́
PRED-pato
‘pato’

(38)

mani g-ibɔ́
aɾia-d͡ʒuáɾa mani go-fɯ́
DEM
NM-pato
INTNS-saber DEM
NM-nadar
‘O pato nada bem.’ (Lit.: O pato sabe bem o nado.)

Segundo Palácio (1984: 48), esses prefixos manifestam a “flexão determinativa”
e, portanto, são glosados por ela como DET ‘determinativo, determinante’. Porém, a autora
não justifica essa escolha terminológica. Considero que os prefixos g(o)- e m(a)- não
podem ser glosados da mesma maneira, pois exercem funções fundamentalmente
diferentes.
O g(o)- é onipresente com os nomes em frases, sejam eles semanticamente
definidos, como em (39), ou não, como em (40). Os únicos nomes em frases que não
levam o g(o)- são os marcados pelos prefixos de posse e os na função predicativa (tratados
logo a seguir). Mais adiante, veremos também que o prefixo g(o)- funciona como
nominalizador dos verbos transitivos e intransitivos. Tudo isso me leva a glosar esse
prefixo como NM ‘nominal’ para indicar que ele marca a maioria esmagadora das formas
nominais, derivadas ou não, dentro de uma frase.
(39)

mani g-ɛ́vɯ́

aɾo-túigí

tinɛnĩ-gɯɾɯ

mani g-ot͡ʃíbo
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parecer-INTNS
‘Essa mulher velha parece uma bruxa.’
DEM

(40)

NM-mulher

INTNS-velho

na-gu
gad=a-d͡ʒɯ́-io
IPFV-haver
HAB=1SG-ver-1SG
‘Eu vi uma mulher bonita.’

g-ɛ́vɯ́
NM-mulher

DEM

NM-diabo

aɾ-étɯvɯ
INTNS-ser.bonito

Em relação ao prefixo m(a)-, Palácio (1984: 48-50) nota que, muito raramente, ele
pode ocorrer com nomes em frases. Tal uso poderia marcar ênfase, topicalização do
objeto ou indefinição do substantivo. Porém, a própria autora reconhece essas
interpretações como não definitivas. Apenas o caso de topicalização do objeto, como em
(41), é relativamente consistente nos seus dados. Nos meus dados, os nomes em frases
ocorrem com o m(a)- somente e sempre quando usados na função predicativa, como em
(42) e (43)57. Palácio (1984) também registra o uso predicativo do m(a)- (44), mas não o
comenta. Considero que o uso do m(a)- fora do contexto, para simples nomeação de uma
entidade, também pode ser visto como predicativo. Dessa maneira, quando elicitamos a
palavra para ‘pato’, obtemos, na realidade, um nome na função predicativa que significa
‘é pato’, m-íbɔ́58. É com base nessas observações que proponho glosar o m(a)- como PRED
‘predicativo’, embora reconheça que tal rótulo não dá conta da sua função topicalizadora,
registrada por Palácio (1984).
(41)

m-égɨt̃ í
n-ɛ-gwo
rogɨ ̃
g-óhad͡ʒa
PRED-peixe
IPFV-3SG-pescar
comer
NM-mulher
‘O peixe, a mulher pescou e comeu.’ (Palácio 1984: 48, ex.: 2.24)

(42)

óhe
ma-to-d͡ʒɔ-he
gwa-ɾa
2
PRED-AUM-patrão-2 2-?
‘Você é patrão grande.’

(43)

mani gwa59-feta
ma-t͡ʃɛda-fɛ
DEM
2-calça
PRED-velho-roupa
‘Sua calça é roupa.’ (quando elicitei: ‘a calça é um tipo de roupa’)

(44)

ma-d͡ʒaiɛ́
PRED-ave

g-ábɔ́
NM-juriti

57

Segundo Hengeveld (1992: 80-81), a relação semântica entre o sujeito e o termo predicativo é a de
identificação quando o termo predicativo é definido e a de classificação quando o termo predicativo é
indefinido. Até agora, só elicitei frases em que o termo predicativo era indefinido. No futuro, pretendo
elicitar frases em que o termo predicativo seja definido para ver se há diferenças gramaticais entre os dois
tipos semânticos de predicação nominal.
58
Na 3ª pessoa singular, a marca do sujeito é zero.
59
Parece que, por vezes, Eufrásia pronuncia o prefixo nominal g(o)- como gw(a)-, homófono ao prefixo
possessivo de 2ª pessoa.
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‘A juriti é uma ave.’ (Palácio 1984: 98, ex.: 3.62)
Visto que chamei o prefixo g(o)- de ‘nominal’, devemos concluir que o m(a)- não
é nominal, pois as duas formas se encontram em distribuição complementar. Essa
conclusão é, pelo menos em parte, certa. Quando os nomes funcionam como predicados,
eles, além de levarem o m(a)-, levam também os sufixos de concordância pessoal próprios
dos verbos intransitivos, como o -he para a 2ª pessoa no exemplo (42) acima. Na 3ª
pessoa, o sufixo é zero e, portanto, a concordância não fica manifesta. Vemos um exemplo
de concordância do nome predicativo com a 1ª pessoa singular do sujeito em (45). Além
disso, os nomes na função predicativa podem ocorrer no modo desiderativo, como em
(46). Essas são as evidências de que os nomes do Guató adquirem características verbais
quando usados na função predicativa e, portanto, são “menos nominais” do que quando
usados em outras funções sintáticas.
(45)

óio
ma-t͡ʃéuvɯ́-io
1SG PRED-guató-1SG
‘Eu sou guató.’

(46)

óhe
na-ta-t͡ʃéuvɯ́-he
2
IPFV-DES-índio-2
‘Você quer ser índio(a).’
•

mani a-ɾa-ɾu
DEM
1SG-?-1SG

Classes nominais

As classes nominais são agrupamentos de nomes conforme algum critério
semântico (como sexo, animacidade, humanidade, concretude etc.) manifestados através
da concordância morfológica entre o nome e outros elementos do sintagma nominal
(Corbett 2007: 242). No Guató, as classes nominais não possuem marcação
morfológica60. Isso significa, inclusive, que não há marcação de gênero nessa língua.
•

Posse e alienabilidade

No Guató, a posse é marcada no nome que denota o possuído, ou seja, no núcleo
do sintagma nominal, como em (47). Mais adiante, veremos que a relação entre o verbo
e seus argumentos também é marcada no núcleo (ou seja, no verbo). Além da posse

60

Porém, as classes de humanos e não humanos parecem constituir categorias ocultas, pois somente os
nomes que possuem o traço [+ humano] podem levar o prefixo ka-, marcador de coletivos, que será tratado
abaixo.
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propriamente dita (47), os afixos de posse marcam as relações de parentesco (48), de
partes do corpo (49) e de ingrediente em relação ao alimento (50).
go-to-d͡ʒᴐ
NM-AUM-patrão

(47)

mani i-óvɯ
DEM
3SG-casa
‘a casa do patrão’

(48)

ɛ-dúníhi
mani a-d͡ʒau-ɾu
3SG-irmão
DEM
1SG-marido-1SG
‘o irmão do meu marido’

(49)

i-ófá
g-ɛ́vɯ́
3SG-peito
NM-mulher
‘o peito da mulher’

(50)

i-gɯ̃
g-ótɯ
3SG-caldo
NM-piranha
‘o caldo de piranha’

As relações de contêiner e conteúdo (51) e de material e artefato (52) são expressas
pela justaposição dos sintagmas nominais, sem afixos de posse.
(51)

(52)

mani go-dí-vai
DEM
NM-DIM-metal
‘latinha de cerveja’

g-iɾod͡ʒapokɯ
NM-cerveja

mani go-feta
mani go-t͡ʃe
DEM NM-calça
DEM
NM-algodão
‘calça de algodão.’

O Guató não parece distinguir entre a posse alienável e a inalienável. Nas línguas
que apresentam uma dicotomia gramatical entre esses dois tipos de posse, os nomes
inalienáveis, geralmente, denotam algo intimamente associado a uma pessoa, como as
partes do seu corpo, os termos de parentesco, as relações espaciais (por ex., ‘frente’,
‘topo’, ‘lado’) ou os objetos essenciais no seu cotidiano (por ex., sua casa ou suas
ferramentas)61. Todos esses tipos semânticos têm em comum o fato de compreenderem
“relações inextricáveis, essenciais ou imutáveis entre o ‘possuidor’ e o ‘possuido’, ou

61

Outros tipos semânticos que podem ser marcados pela posse inalienável são excreções (como suor,
lágrimas), aspectos da personalidade (como emoções), formas de representação pessoal (como termos para
alma, reputação e nome) e conceitos que dizem respeito à imagem de uma pessoa (como suas pegadas, sua
sombra ou sua foto) (Chappell & McGregor 1989: 27).
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seja, relações sobre as quais os possuidores exercem pouca escolha ou controle”62
(Chappell & McGregor 1996: 4). Já os nomes alienáveis denotam as entidades com que
o possuidor se relaciona de uma maneira temporária ou não inerente.
A marcação da distinção entre a posse alienável e a inalienável geralmente é feita
de uma maneira icônica. Tipologicamente, a íntima ligação entre o possuidor e o possuído
inalienável se reflete na marcação zero dessa relação ou no uso de um morfema anexado
ao nome possuído para se referir à pessoa do possuidor, ou seja, os dois participantes
acabam sendo referidos pela mesma palavra. Já a relação não inerente da posse alienável
se reflete no fato de que o possuidor é separado do nome possuído por um marcador
morfológico que, dependendo da língua, pode ser anexado ao próprio nome possuidor, ao
classificador possessivo ou ser um morfema livre (mais raramente, o marcador é anexado
ao nome possuído) (Chappell & McGregor 1989: 24-26). A tendência geral é que a posse
alienável seja gramaticalmente mais marcada que a inalienável.
No Guató, todos os tipos semânticos de nomes recebem os mesmos afixos
possessivos, conforme demonstro a seguir (53a-d), usando como exemplo o circunfixo
que denota a posse da 1ª pessoa singular, (a-)...-ɾu/ɾɯ.
(53)

a.

partes do corpo
a-t͡ʃád͡ʒio-ɾɯ ‘minha língua’
a-bɔ-ɾu ‘meu pé’

b.

termos de parentesco
a-kɯ̃-ɾu ‘meu pai’
a-d͡ʒɛu-ɾu ‘meu marido’

c.

objetos essenciais no cotidiano
óvɯ-ɾɯ, a-hi-óvɯ-ɾɯ ‘minha casa’ (a segunda variante leva o
prefixo reflexivo hi-)
a-fɛ-ɾu ‘minha roupa’

d.

objetos não tão essenciais no cotidiano
a-toié-ɾɯ ‘minha lanterna’
a-dívai-ɾɯ ‘minha latinha (de cerveja)’
ót͡ʃi-ɾu ‘meu pente’

Nos meus dados, são atestados também os prefixos possessivos gwa- ‘2’, i-/ɛ‘3SG’ e bi- ‘3PL’, exemplificados em (54a), (54b) e (54c), respectivamente. Além disso,
No texto original, “inextricable, essential or unchangeable relations between "possessor" and "possessed"
- that is, relations over which possessors exercise little choice or control”.
62
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Palácio (1984: 50) registra gi- ‘1DU’ (inclusiva) e had͡ʒi- ‘1PL’ (tanto inclusiva como
exclusiva). Os marcadores de posse do Guató são reunidos na Tabela 6, abaixo do
exemplo (54).
(54)

a.
b.
c.

gwa-fɛ ‘tua roupa’
i-fɛ ‘roupa dele/dela’
bi-fɛ ‘roupa deles/delas’
Tabela 6. Marcadores de posse no Guató.

1
2
3

Singular
(a-)...-ɾu/ɾɯ
i-/ɛ-

Dual
gigwa-

Plural
had͡ʒibi-

Vale notar que, quando termos de parentesco e palavras para partes do corpo eram
elicitados fora do contexto, Eufrásia geralmente falava esses itens com o prefixo
possessivo da 3ª ou da 2ª pessoa: gwa-dunihi ‘teu irmão’, i-ɾa ‘a mão dele’, gwa-kwa ‘teu
dente’. Porém, alguns levavam o prefixo predicativo ma-, igual aos demais nomes: ma-ɾɛ
‘olho’, ma-t͡ʃɛga ‘nariz’.
É preciso fazer investigações específicas sobre o uso dos termos de parentesco e
as palavras para partes do corpo no Guató. Em particular, seria interessante descobrir se
os itens pertencentes a esses tipos semânticos podem ocorrer com o prefixo nominal g(o)e o predicativo m(a)-. Caso isso não aconteça, poderemos chamá-los de nomes
obrigatoriamente possuídos, ou seja, que não podem ocorrer sem os sufixos possessivos.
Nichols & Bickel (2013c) afirmam que tais nomes só foram encontrados em línguas que
manifestam a marcação da posse no núcleo e por meio de afixos, e o Guató é justamente
uma língua desse tipo.
•

Número e quantificação

No Guató, os nomes não são marcados morfologicamente para o número. De
acordo com a classificação de nomes proposta por Rijkhoff (2000), os nomes do Guató
são nomes de conjunto (set nouns). Isso se justifica por dois motivos. Primeiro, esses
nomes aparecem em uma construção direta com os numerais cardinais, sem precisar de
classificadores, como em (56). Segundo, os nomes Guató são transnumerais, ou seja,
apresentam a mesma forma não marcada para o número quando usados para se referir a
uma entidade (mais precisamente, a um conjunto composto de uma única entidade), como
em (55), ou a um conjunto de várias entidades, como em (56) e (57). Segundo Rijkhoff
54

(2000: 234), os nomes de conjunto não precisam levar marcadores do plural, pois, no seu
caso, o numeral especifica a quantidade de entidades contidas em um único conjunto e
não a quantidade de conjuntos: “quando um nome de conjunto é modificado por um
numeral, não passamos a ter mais conjuntos; ao invés disso, o numeral indica o tamanho
ou a cardinalidade de um único conjunto”63.
(55)

mani go-ve
to-í-aɾi-akwɔ́-ni
DEM
cachorro
AUM-NEG-ATEN-ser.branco-PER
‘Esse cachorro é meio branco.’ (olhando para foto de um cachorro branco,
de pelo sujo)

(56)

mani g-opíga
ma-ɛ-gũ
DEM
NM-onça
PFV-3SG-matar
‘A onça matou dois cachorros.’

duni
dois

(57)

aɾio-pṹ
INTNS-ser.muito

ma-bɛ-tá
PFV-3PL-morder

mani go-ve
DEM
NM-cachorro

go-ve
NM-cachorro

mani
DEM

g-áɾód͡ʒa
NM-gato
‘Tem muitos cachorros, morderam um gato.’
No entanto, há dois morfemas opcionais usados para indicar a pluralidade do
referente nominal: o prefixo ka- ‘coletivo humano’, que indica um grupo de indivíduos,
e o sufixo -d͡ʒĩ ‘quantificador da totalidade’, que indica a totalidade dos itens/seres que
compõem o referente. O prefixo ka- ocorre nos nomes e, quando marca o sujeito da frase,
aciona a concordância de número plural (o prefixo bɛ-/be-) nos verbos transitivos, como
em (58) e (59). O sufixo -d͡ʒĩ geralmente ocorre com verbos. Quando anexado aos verbos
intransitivos, o sufixo -d͡ʒĩ tem como escopo o sujeito da frase, como em (60) e (61), já
quando ocorre com os transitivos, a generalização é sobre o objeto (62).
(58)

aɾio-pṹ
INTNS-ser.muitos

mani go-ka-dɛ́
DEM
NM-COL-homem

ma-be-ókɯ
PFV-3PL-beber

aɾo-gahe
INTNS-estar.bêbado
‘Eram muitos homens que beberam, estavam bêbados.’
(59)

ma-bɛ-dinie

go-d͡ʒeɾu

mani go-ka-d͡ʒ-ɛ́vɯ́

No texto original, “when a set noun is modified by a numeral we do not get more sets; instead the numeral
indicates the size or cardinality of the (single) set”.
63
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PFV-3PL-achar

NM-milho

DEM

NM-COL-E-mulher

g-afí
ma-bɛ-ɾo
NM-noite
PFV-3PL-comer
‘A mulherada achou (lit.: acharam) milho e comeu (lit.: comeram) de
noite.’
(60)

mani a-dúníhi-ɾu
tede-tuigí-d͡ʒĩ
DEM
1SG-irmão-1SG
já-estar.velho-QUANT.TOT
‘Todos meus irmãos estão velhos.’

(61)

ma-t͡ʃɔ́gá-d͡ʒĩ
PFV-estar.morto-QUANT.TOT
‘Todas as pessoas morreram.’

(62)

ma-g-at͡ʃɛ-d͡ʒĩ-io
mani a-fɛ-ɾu
PFV-CAUS-estar.molhado-QUANT.TOT-1SG DEM
1SG-roupa-1SG
‘Eu molhei todas as minhas roupas.’ (Lit.: ‘Eu fiz todas as minhas roupas
ficarem molhadas.’)

mani go-t͡ʃéuvɯ́
DEM
NM-gente

Nos exemplos (60) a (62) acima, os sujeitos dos verbos marcados pelo sufixo -d͡ʒĩ
se referiam a pessoas e objetos no plural, e o escopo do -d͡ʒĩ abrangia a totalidade desses
múltiplos referentes. Já quando o sujeito se refere a algo ou alguém no singular, o sufixo
-d͡ʒĩ acrescido ao verbo significará que o evento em questão se estende sobre a totalidade
desse único referente, como em (63), no qual a barba inteira da pessoa é escura. Esse uso
constitui mais uma prova de que os nomes Guató são nomes de conjunto (set nouns). O
uso do sufixo -d͡ʒĩ, portanto, indica um evento que se estende sobre a totalidade do
conjunto e, se o conjunto é composto de apenas um item, a totalidade referida é desse
item.
(63)

n-ípɛ́-d͡ʒɪ̃
i-kʷabo
IPFV-ser.preto-QUANT.TOT
3SG-barba
‘A barba inteira dele é escura.’ (Vicente)

O -d͡ʒĩ também pode ser anexado a nomes, embora tais ocorrências sejam mais
raras. O nome com que o -d͡ʒĩ aparece com bastante frequência, tanto nos dados de Palácio
(1984) como nos meus, é tɔ́ɾa ‘filho’, como em (64). Além disso, registrei a ocorrência
do sufixo com o nome sʲéuvɯ ‘gente’, como em (65).
(64)

ɛ-tɔ́ɾa-d͡ʒĩ
g-ɛ́vɯ́
DEM
3SG-filho-QUANT.TOT NM-mulher
‘Todas as filhas dele estão grávidas.’
man

mani n-íadɛ́
DEM
IPFV-estar.grávida
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ɛ-sʲéuvɯ-d͡ʒɪ̃
go-d͡ʒɔ́
3SG-gente-QUANT.TOT
NM-patrão
‘empregados’ (lit.: ‘gente do patrão’) (Vicente)

(65)

A distinção contável x massivo não é marcada nas construções que envolvem o
uso de quantificadores. Assim, os nomes que designam líquidos, tais como gɯ̃ ‘água’ e
ogwá ‘sangue’, se combinam com os numerais diretamente, como em (66) e (67), igual os
nomes contáveis, sem precisar de elementos que marcariam contêiners ou medidas (Alves
& Godoy 2017). Ao se combinarem com os numerais, os nomes massivos recebem a
leitura de porções (Alves 2018: 59). Além disso, tanto os contáveis como os massivos
podem ser argumentos dos verbos pũ ‘ser muito’, como em (68) e (69), e ͡tʃúmu ‘ser
pouco’.
(66)

m-ókɯ-io
dúni go-gɯ̃
PFV-beber-1SG
dois NM-água
‘Eu bebi duas águas (dois copos de água).’ (Alves 2018: 59, ex. 22)

(67)

͡tʃúmu mani g-ógwa

(68)

aɾio-pṹ
g-opíga
gɯɾi
g-od͡ʒáho
INTNS-ser.muito
NM-onça
DEM.PROX
NM-mato
‘Tem muita onça neste mato! (lit.: ‘são muitas onças...’)’

(69)

aɾio-pṹ
mani g-oɾod͡ʒapokɯ mani i-dí-vai
INTNS-ser.muito
DEM
NM-cerveja
DEM 3SG-DIM-metal
‘Tem muita cerveja na sua latinha.’

g-afó
três
DEM
NM-sangue
DEM.PROX
NM-chão
‘três sangues neste chão (três pingos de sangue)’ (Alves 2018: 60-1, ex.
24c)

•

giɾi

Grau

No Guató há prefixos que marcam o grau dos nomes: o diminutivo (ó)dí- (70) e o
aumentativo (o)to- (71). De modo geral, o prefixo diminutivo parece ser bem mais
recorrente que o aumentativo, pois é o recurso mais utilizado para indicar o referente de
um tamanho menor que o normal. Já a grandeza de um referente é mais comunmente
expressa por meio do verbo aɾiofɛ ‘é grande’, como em (72). Isso reflete uma tendência
geral nas línguas do mundo, visto que “as duas categorias são relacionadas por um
universal implicacional: a existência de aumentativos em uma língua implica a presença
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de diminutivos, mas não ao contrário. Se uma língua tem ambas as categorias, os
diminutivos são mais frequentes”64 (Bakema & Geeraerts 2000: 1046).
(70)

go-t͡ʃene-ti
go-gwa-dohi ma
?-um-FUT
?-2-trazer
DEM
‘Traga-me um pacu pequeno!’

go-dí-d͡ʒ-ogwákwá
NM-DIM-E-pacu

(71)

mani go-to-d͡ʒɔ
ma-kugwa
mahĩ
DEM
NM-AUM-patrão
PFV-deitar
DEM.DIST
‘O patrão grande (= cacique) deitou naquele banco.’

(72)

aɾio-fɛ́
g-oʃáda
aɾ-atɔ́
INTNS-ser.grande
NM-gamela
INTNS-ser.duro
‘A gamela grande é dura.’ (Lit.: ‘A gamela é grande, é dura.’)

g-ikɯbada
NM-banco

Alguns nomes com prefixos de grau já foram lexicalizados, como dí-vai ‘latinha
de metal’ (lit. ‘metalzinho’) e oto-d͡ʒ-ɛpagu ‘cavalo’ (lit. ‘bicho grande’).
•

Derivação nominal

Os nomes são formados a partir de raizes verbais por meio do acréscimo do
prefixo nominal g(o)-, como em (73) e (74), ou dos afixos de posse, como em (75).
(73)

ókɯ ‘beber’ → g-ókɯ ‘bebida’
aɾo-bɛ̃hɛ̃
mani g-ókɯ
INTNS-ser.doce
DEM
NM-beber
‘Essa bebida é muito doce.’

(74)

áho ‘cantar’ → g-áho ‘canto’
o-d͡ʒagɯ̃
mani g-áho
IMP-parar
DEM
NM-cantar
‘Deixe o canto (= pare de cantar)!’

(75)

áot͡ʃa ‘cozinhar’ → gw-áot͡ʃa ‘tua comida’
aɾ-étɯvɯ
mani gw-áot͡ʃa
INTNS-ser.bom
DEM
2-cozinhar
‘Tua comida está boa.’

No Guató, há algumas construções sintáticas que exigem a nominalização do
verbo. Uma delas é a construção que envolve o uso do verbo na-gu ‘há’. O verbo que

64

No texto original, “The two categories are related by an implicational universal: the existence of
augmentatives in a language implies the presence of diminutives, but the reverse does not hold. If a language
has both categories, diminutives are more frequent”.
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indica a ação principal é nominalizado por afixos possessivos que indexam o sujeito, e o
nome deverbal resultante funciona como o sujeito do verbo na-gu ‘há’, o que mostro em
(76). O verbo pũ ‘ser muito’ exige uma construção análoga, como é mostrado em (77).
(76)

na-gu
IPFV-haver

gad=a-d͡ʒó-io
HAB=1SG-ver-1SG

mani g-ɛ́vɯ́
DEM
NM-mulher

g-íadɛ́
NM-estar.grávida
‘Eu vi uma mulher grávida.’ (Lit.: ‘Há minha visão de uma mulher
grávida.’)
káio-pṹ
mani i-ókɯ
g-orod͡ʒapokɯ
ENF-ser.muito DEM
3SG-beber
NM-cerveja
‘Ele/ela bebeu muita cerveja.’ (Lit.: ‘É/foi muito seu beber de cerveja.’)

(77)

•

Pronomes pessoais

Eufrásia e Vicente se lembram de dois pronomes pessoais: óio ‘1SG’ e óhe ‘2SG’.
Seu uso não é obrigatório, pois a pessoa do sujeito é marcada por afixos verbais. Além
desses dois pronomes, Palácio (1984: 55) registra gókó ‘1DU’ (inclusivo) e had͡ʒiókó ‘1PL’
(sem distinção inclusivo/exclusivo). De acordo com a autora, a 2ª pessoa plural se forma
através da posposição da partícula mẽhẽ ao pronome de 2ª pessoa singular: ó(he) mẽhẽ
‘vocês’. Rodrigues (1983: 218) nota que essa mesma partícula se usa regularmente para
expressar a pluralidade do interlocutor também no nível dos sintagmas nominais, como
em (78a), e verbais, como em (78b) e (78c). Segundo o autor, mẽhẽ pode ser glosado
como ‘pluralizador da segunda pessoa’. Nos meus dados, mẽhẽ ocorre raríssimas vezes.
Em (79), apresento uma dessas ocorrências.
(78)

(79)

a.

gwa-rɛ
‘teu(s) olho(s)’

gwa-rɛ mehẽ
‘olho(s) de vocês’

b.

na-ki-he
‘Você está pescando.’

na-ki-he mehẽ
‘Vocês estão pescando.’

c.

na-gwa-d͡ʒo-io
na-gwa-d͡ʒo-io mehẽ
‘Você está me vendo.’
‘Vocês estão me vendo.’
(Rodrigues 1983: 218, ex.: 3-5, dados coletados por Palácio)

óhe
mẽhẽ aɾo-kani-ed͡ʒógɯ-he mẽhẽ
2
PLZ
INTNS-andar-?-2
PLZ
‘Vocês andam muito.’
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•

Pronomes demonstrativos

No Guató, há três pronomes demonstrativos: giɾi, que marca a proximidade do
objeto, mani que marca a distância média, e mahĩ, que marca uma distância maior até o
objeto. Esses pronomes se antepõem ao nome que modificam, como em (80), (81) e (82),
respectivamente. Repare-se que, na fala da Eufrásia, mani acompanha os nomes quase
sempre, podendo ser reduzido a man ou ma. Portanto, considero que, na maioria dos
casos, mani não possui o valor demonstrativo. Às vezes, Eufrásia repete a mesma
sequência ora com ora sem esse pronome, como em (83a) e (83b), ou coloca mani em
posições atípicas, por exemplo, precedendo um verbo, como em (84).
g-íbɔ́
DEM.PROX
NM-pato
‘Este pato é branco.’

aɾ-akʷɔ́
INTNS-ser.branco

(80)

giɾi

(81)

aɾ-íkíɾɔ
mani go-dí-dɛ́
INTNS-ser.bagunceiro DEM
NM-DIM-homem
‘Esse menino é bagunceiro.’

(82)

aɾio-pṹ
INTNS-ser.muito

mani g-áɾót͡ʃa
DEM
NM-gato

mahĩ
DEM.DIST

go-t͡ʃéuvɯ́
NM-índio

i-hi-óvɯ
3SG-REFL-casa
‘Tem muito gato na casa daquele índio.’
(83)

a.

ma-go-pɯ́-io
mani go-gɯ̃
PFV-CAUS-estar.quente-1SG DEM
NM-água
‘Eu esquentei água.’

b.

ma-go-pɯ́-io
go-gɯ̃
PFV-CAUS-estar.quente-1SG NM-água
‘Eu esquentei água.’

óio
mani nɛ-t-ófá-ti-o
1SG DEM IPFV-DES-estar.magro-FUT-1SG
‘Eu quero ficar magra.’

(84)

•

Concordância pessoal
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No Guató, os argumentos verbais não recebem marcadores morfológicos que
indiquem suas funções sintáticas. Isso é mostrado em (85) para o sujeito e o objeto direto
e em (86) para o objeto indireto.
(85)

mani g-opíga
ma-ɛ-gũ
DEM
NM-onça
PFV-3SG-matar
‘A onça matou o ouriço.’

(86)

óhe
2

ma-gwa-doki mani go-gɯ̃
PFV-2-trazer DEM
NM-água

mani go-ɾod͡ʒave
DEM
NM-ouriço

o-doka-ti
IMP-dar.lhe-FUT

mahĩ
g-ɛ́vɯ́
DEM.DIST
NM-mulher
‘Você trouxe água, dê àquela mulher!’
Os argumentos verbais são marcados por afixos nos próprios verbos. Os verbos
transitivos podem levar os afixos de concordância com o sujeito e/ou com o objeto direto.
Quando o objeto direto é expresso por um sintagma nominal, o verbo recebe apenas os
afixos marcadores do sujeito, que são os seguintes: -io ‘1SG’, gwa- ‘2’, e-/ɛ- ‘3SG’ e be/bɛ- ‘3PL’. Eles são exemplificados em (87), (88), (89) e (90), respectivamente. Palácio
(1984) também registra os prefixos da 1ª pessoa não singular, ga- ‘1DU’ (inclusivo) e d͡ʒa‘1PL’ (tanto inclusivo como exclusivo), mas Eufrásia e Vicente não se lembram dessas
formas gramaticais.
(87)

ma-kwogehe-io
mani go-t͡ʃɛda-fɛ
g-at͡ʃɛ
PFV-vestir-1SG
DEM
NM-ser.velho-roupa NM-estar.molhado
‘Eu vesti roupa molhada.’

(88)

óhe ma-gwa-t͡ʃɔ
mani g-óvɯ
2
PFV-2-varrer DEM
NM-casa
‘Você varreu a casa.’

(89)

mani go-fe
DEM
NM-vento

ma-e-pɯj-d͡ʒɪ ̃
mani i-bɔ́
PFV-3SG-quebrar-QUANT.TOT DEM 3SG-galho

g-adá
NM-árvore
‘O vento quebrou os galhos da árvore.’
(90)

mani go-gʷaɾipo
ma-bɛ-ɾo
DEM
NM-caititu
PFV-3PL-comer
‘Os caititus comeram mandioca.’

go-ma
NM-mandioca
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Já quando o objeto direto é expresso por meio de uma referência pronominal, a
marcação dos dois argumentos segue os padrões sistematizados na Tabela 7 a seguir
(reproduzido de Palácio 1984: 65 com algumas modificações).
Tabela 7. Marcação dos argumentos dos verbos transitivos no Guató.
objeto
sujeito

1SG

1SG

t͡ʃíná

2
-he
Ø
-io

2

-io
ɛ-

-he
ɛ-

Ø
d͡ ʒa-

Ø

d͡ ʒabɛ-

Ø

Ø

t͡ʃíná

gat͡ʃíná

d͡ ʒaØ
bɛ-

d͡ ʒɛ-

gɛØ

Ø
ɛ-

Ø

Ø

-he
bɛ-

d͡ ʒɛ-

gɛ-

t͡ʃíná*

Ø
gwa-

gwa-

ga-

-io

3PL
-io

gwa-

-he

1PL

1PL

Ø

Ø

1DU

3PL

1DU

-io
tʃ͡ íná

gwa-

3SG

3SG

Ø

Ø
d͡ ʒat͡ʃíná*

As áreas verdes correspondem aos casos em que tanto o sujeito como o objeto são
marcados. Isso acontece somente quando o objeto não é 3ª pessoa, como em (91) e (92).
Em outras palavras, toda vez que o objeto designa um participante do discurso (1ª ou 2ª
pessoa), os dois argumentos serão marcados no verbo. A única exceção a essa regra é
quando a 1ª pessoa singular age sobre a 2ª, como em (93). Nesse caso, só o objeto é
marcado. Os demais casos em que só o objeto é marcado (as áreas amarelas) são situações
em que uma 3ª pessoa (singular ou plural) age sobre uma 1ª pessoa não singular. As áreas
azuis correspondem aos casos em que só o sujeito é marcado. Isso acontece somente e
sempre quando o objeto é uma 3ª pessoa (singular ou plural), como em (94).
ma-bɛ-d͡ʒɯ́-io
PFV-3PL-ver-1SG

(91)

dúni mani go-kɯ
[...]
dois DEM NM-capivara
‘As duas capivaras me viram.’

(92)

mani go-ve
ma-bɛ-tá-he
DEM
NM-cachorro
PFV-3PL-morder-2SG
‘Os cachorros te morderam.’

(93)

na-d͡ʒó-ga-he
IPFV-ver-PST-2
‘Eu te vi.’

(94)

na-ga-bagáki
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IPFV-1DU-bater

‘Nós dois batemos nele(s).’ (Palácio 1984: 66, ex. 2.111)
As áreas brancas correspondem aos casos indicados por Palácio (1984: 65) como
impossíveis do ponto de vista pragmático. As áreas em cinza se referem aos casos de
reflexividade (uma pessoa agindo sobre si mesma), em que se usa a partícula reflexiva
͡tʃíná (Palácio 1984: 87-88). Os asteriscos nas células que se referem à 3ª pessoa (singular
ou plural) agindo sobre a 3ª pessoa do mesmo número gramatical indicam que, nesses
casos, nem sempre há reflexividade, embora Palácio (1984) não tenha considerado isso.
A partícula reflexiva não ocorre nos meus dados, portanto reproduzo em (95) o exemplo
de Palácio (1984).
(95)

͡tʃíná

bɛ-ókwari
REFL 3PL-ferir
‘Eles se feriram.’ (Palácio 1984: 88, ex. 2.203)

O conjunto dos afixos que marcam o sujeito dos verbos intransitivos é o seguinte:
-io ‘1SG’, -he ‘2’, Ø ‘3SG’ e be-/bɛ- ‘3PL’. Eles são exemplificados em (96), (97), (98) e
(99), respectivamente. Palácio (1984: 69) também registra ga- ‘1DU’e d͡ʒa- ‘1PL’. Os
marcadores dos sujeitos dos verbos intransitivos no Guató são reunidos na Tabela 8
abaixo.
(96)

ma-kage-io
PFV-sentar-1SG
‘Eu sentei na rede.’

mani go-pana
DEM
NM-rede

(97)

óhe
ma-hẽgigi-he
2
PFV-fumar-2
‘Você fumou.’

(98)

mani gwa-fɛ
ma-Ø-haɾiɛ
DEM
2-roupa
PFV-3-rasgar.se
‘Sua roupa rasgou.’

(99)

mani go-ku
na-bɛ-tá
DEM
NM-mosquito IPFV-3PL-morder
‘Os mosquitos picam.’
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Tabela 8. Marcadores do sujeito nos verbos intransitivos no Guató.
Singular
-io

1
2
3

Dual
ga-he
-

Ø

Plural
d͡ʒabe-/bɛ-

Se compararmos esses marcadores com os demonstrados na Tabela 7, percebemos
que os sujeitos dos verbos intransitivos da 2ª pessoa e da 3ª pessoa singular são marcados
da mesma maneira que os objetos dos verbos transitivos (marcadores -he e Ø,
respectivamente). Portanto, nesses casos, temos o alinhamento ergativo – absolutivo. Já
os sujeitos dos verbos intransitivos das 1ªs pessoas dual e plural e da 3ª pessoa plural são
marcados da mesma maneira que os sujeitos dos verbos transitivos (prefixos ga-, d͡ʒa- e
be-/bɛ-, respectivamente). Portanto, nesses casos, temos o alinhamento nominativo –
acusativo. Na 1ª pessoa singular, os sujeitos de todos os verbos assim como os objetos
dos verbos transitivos levam o sufixo -io.
•

Aspecto65

O aspecto codifica a estrutura temporal interna de um evento. A principal
distinção teórica é entre o aspecto perfectivo, no qual um evento é visto como completo,
e o imperfectivo, em que um evento é visto como estando em andamento (Boogaart 2000:
1173). Palácio (1984: 61-62) afirma que o aspecto imperfectivo no Guató é expresso pelo
prefixo ma-, mas não diz qual seria o marcador do perfectivo. Na verdade, a maioria dos
verbos com o ma- nos exemplos da autora são traduzidos por verbos no pretérito perfeito
do português, como em (100). Além disso, Eufrásia usa o prefixo ma- para traduzir as
frases em que o evento se completou, como em (101). Por isso, opto por glosar esse
prefixo como ‘perfectivo’. O aspecto imperfectivo, ao meu ver, é codificado pelo prefixo
na-, exemplificado em (102), que Palácio (1984: 60) glosa como ‘indicativo’. Na minha
opinião, o prefixo na- não pode ser considerado um marcador do modo indicativo, pois
ele co-ocorre, por exemplo, com o prefixo do modo desiderativo, ta-, como mostro em
(103). Além disso, ele se encontra em distribuição complementar com o prefixo do
aspecto perfectivo, ma-, e é usado para falar dos eventos em andamento.
(100)

ma-ɛ-ro

g-ɛ́pagu

g-ɛ́ki
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Nas subseções dedicadas aos afixos de modo e de aspecto, alguns afixos característicos dos verbos
descritivos serão omitidos para serem tratados apenas no capítulo 4 sobre a morfossintaxe dos verbos
descritivos.
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PFV-3SG-comer

NM-onça

NM-coelho

‘A onça comeu o coelho.’ (Palácio 1984: 101, ex. 3.83)
(101)

mani a-dúníhi-ɾu
DEM
1SG-irmão-1SG

ma-t͡ʃágɯna mani i-kɯ̃ mahĩ
PFV-enterrar DEM
3-pai DEM.DIST

go-ɾábɔhɔ
NM-aterro
‘Meu irmão enterrou o pai no aterro.’
(102)

óhe
na-gwa-hẽgigi
mani g-otégi
2
IPFV-2-fumar
DEM
NM-cachimbo
‘Você está fumando um cachimbo.’

(103)

na-ta-ɾo-gad-io
mani i-kɯ́
IPFV-DES-comer-HAB-1SG
DEM
3SG-ovo
‘Eu quero comer ovo de galinha.’

go-gáɾed͡ʒaiɛ́
NM-galinha

Palácio (1984: 62) também identifica os seguintes prefixos aspectuais: ɾa‘iterativo’, bo- ‘inceptivo’, pa- ‘intensivo’ e gwá- ‘progressivo’. Deles, só o gwá- ocorre
nos meus dados. Ele indica uma ação que está em curso no momento da fala, como em
(104). Além disso, a autora inclui na flexão aspectual os prefixos ta- ‘desiderativo’, í‘obrigatório’ e tí- ‘proibitivo’, mas tratarei deles na subseção dedicada ao modo verbal.
(104)

mani g-obe
[...]
DEM
NM-bebê
‘O bebê está chorando.’
•

mani gwá-uni
DEM
PROG-chorar

Tempo

No Guató, há marcadores do tempo passado e do futuro. O sufixo do passado, ga, é exemplificado em (105). Ele é glosado por Palácio (1984: 82) como ‘punctual’. O
sufixo do futuro, -ti, é exemplificado em (106). Sua glosa em Palácio (1984: 82) é a
mesma.
(105)

mahɪ ̃ a-hi-óvɯ-ɾɯ
lá
1SG-REFL-casa-1SG

na-d͡ʒó-ga-io
IPFV-ver-PST-1SG

mani g-ápáda
DEM
NM-balsa

aɾio-kí
mahɪ ̃ go-d͡ʒékɯ̃
INTNS-ser.comprido lá
NM-rio
‘Na minha casa, eu via balsas compridas no rio.’
(106)

óhe

na-gwa-gofá-ti

i-gɯ́ ̃ d͡ʒakwɯ́

mani go-váká
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2
IPFV-2-ferventar-FUT 3SG-miolo
‘Você vai ferventar miolo de vaca.’
•

DEM

NM-vaca

Modo

No modo imperativo, se faz uma distinção morfológica entre o imperativo positivo
(pedido ou ordem que o interlocutor para faça algo) e o negativo (pedido ou ordem para
que o interlocutor não faça algo). O positivo é expresso pelo prefixo o- (107) e, na maioria
daz vezes, leva também o sufixo do futuro -ti, como em (108). Já o negativo é expresso
pelo circunfixo ma-...-ɾe, como em (109). Uma semântica semelhante à do imperativo
negativo está expressa no modo proibitivo, marcado pelo prefixo tí-, exemplificado em
(110). O prefixo obligativo í- expressa a necessidade de fazer algo, como mostro em
(111). Há também o prefixo t(a)- com o valor desiderativo, como em (112).
(107)

o-gái
IMP.POS-jogar.fora
‘Jogue fora!’

(108)

o-gɯgɯ̃-ti
IMP.POS-tomar.água-FUT
‘Tome água!’

(109)

ma-doka-ɾe
IMP.NEG-dar.lhe-IMP.NEG
‘Não lhe dá cerveja!’

(110)

tí-áho-ɾehe
PROH-cantar-2.NEG
‘Pare de cantar!’ (Lit.: ‘Você está proibido de cantar.’)

(111)

í-nuna-ti-o
mani g-ípɛ́
OBLG-fazer-FUT-1SG DEM
NM-café
‘Preciso / tenho que fazer café.’

(112)

na-ta-kɯnia-io
IPFV-DES-vomitar-1SG
‘Estou com vontade de vomitar.’
•

mani g-oɾod͡ʒapokɯ
DEM
NM-cerveja

Negação

Palácio (1984: 61) registra os seguintes alomorfes do prefixo verbal negativo no
Guató: véi-, éi-, i- e vi-. No entanto, na fala de Eufrásia, a negação é sempre expressa por
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meio do prefixo í(a)-. Os sufixos pessoais usados com a negação são os seguintes: -ɾu
‘1SG.NEG’, -ɾehe ‘2.NEG’ e Ø ‘3.NEG’. Essas formas são exemplificadas em (113), (114)
e (115), respectivamente. As formas verbais negativas não recebem prefixos de aspecto e
de modo.
(113)

í-d͡ʒuaɾí-ɾu
mani g-égɯ̃tí
NEG-saber-1SG.NEG DEM
NM-peixe
‘Não conheço esse peixe.’

(114)

óhe í-ótagwagá-ɾehe
mani g-opíga
2
NEG-ter.medo-2.NEG DEM
NM-onça
‘Você não tem medo da onça.’

(115)

a-d͡ʒɛu-ɾu
[...] í-ókɯ
1SG-marido-1SG
NEG-beber
‘Meu marido não bebe pinga.’
•

go-pokɯ
NM-pinga

Mudança da valência

O conceito da valência diz respeito à quantidade de argumentos que um dado item
lexical projeta. No Guató, há morfemas que mudam a valência verbal, diminuindo ou
aumentando o número de argumentos de um verbo. Assim, o sufixo -gɯ̃ funciona como
detransitivizador ou, mais precisamente, como removedor do objeto direto (objectremoving) (Haspemath & Müller-Bardey 2000: 1131). Anexado a um verbo transitivo, o
-gɯ̃ permite a omissão do nome que denota o paciente da ação. Assim, o alimento que
está sendo cozido em (116a) e o que foi comido em (117a) acabam não sendo expressos
por conta do uso do -gɯ̃ nos respectivos verbos. Repare-se que, sem o sufixo
detransitivizador, os mesmos verbos requerem a expressão do objeto direto, como em
(116b) e em (117b).
(116)

(117)

a.

dúni g-ɛ́vɯ́
gʷ-áot͡ʃa-gɯ̃
dois NM-mulher PROG-cozinhar-INTRZ
‘Duas mulheres estão cozinhando.’

b.

dúni g-ɛ́vɯ́
gʷ-áot͡ʃa
dois NM-mulher PROG-cozinhar
‘Duas mulheres estão cozinhando pacu.’

a.

ma-ɾo-gɯ̃-io
PFV-comer-INTRZ-1SG
‘Eu comi.’

g-ogwákwá
NM-pacu
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b.

ma-ɾo-io
dúni go-gʷád͡ʒá
PFV-comer-1SG dois NM-banana
‘Eu comi duas bananas maduras.’

mani go-ɾátɯ
DEM
NM-estar.maduro

O prefixo g(o)-, por sua vez, aumenta a valência dos verbos intransitivos. Aqueles,
cujo único argumento original tem o papel semântico de experienciador, recebem um
segundo argumento com o papel semântico de agente causador. Esse caso é exemplificado
em (118). Já com os verbos cujo único argumento original tem o papel semântico de
agente, o g(o)- possibilita o acréscimo de um objeto direto, ou seja, um argumento com o
papel semântico de paciente, como em (119).
(118)

go-kotobáda ma-ɛ-go-t͡ʃia
NM-diabo
PFV-3SG-CAUS-assustar.se
‘O diabo assustava os índios.’

(119)

ma-go-fũ-io
PFV-CAUS-tomar.banho-1SG
‘Eu dei banho no meu filho.’
•

mani go-t͡ʃéuvɯ́
DEM
NM-índio

mani a-tɔ́ɾa-ɾu
DEM
1SG-filho-1SG

Incorporação nominal

A incorporação nominal constitui um processo no qual um radical nominal se
junta a um verbal para formar um novo verbo morfologicamente complexo (Mithun 2000:
916). No Guató, esse processo afeta os objetos diretos dos verbos, como exemplifico em
(120a) e (121). A incorporação faz com que os verbos transitivos se tornem intransitivos
e, portanto, constitui mais um tipo de mudança da valência. Repare-se que os mesmos
verbos podem ter seus objetos diretos expressos por sintagmas nominais independentes
(120b). Uma diferença importante entre os radicais nominais independentes e
incorporados é que estes últimos não levam nenhum afixo nominal.
(120)

a.

͡tʃogani
de.manhã

m-ogwa-fɛ-io
PFV-lavar-roupa-1SG

dekaie-gɯɾɯ
de.tarde-INTNS

ma-t͡ʃeɾa-d͡ʒĩ
PFV-estar.seco-QUANT.TOT
‘Lavei a roupa de manhã e, de tarde, ela já secou toda.’
b.

m-ogwa-io
mani a-fɛ-ɾu
PFV-lavar-1SG
DEM
1SG-roupa-1SG
‘Eu lavei minha roupa suja.’

g-íɾɯɾi
NM-estar.sujo
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(121)

4.2

í-áhɔ-kú-io
OBLG-caçar-jacaré-1SG
‘Tenho que caçar jacaré.’ (Palácio 1984: 41, ex.1.198, reanalisado)

Tipos semânticos adjetivais
No Guató, os lexemas que expressam propriedades descritivas são raízes verbais

não derivadas ou, em raros casos, composições. Para discutir seu comportamento
morfossintático, começarei apresentando uma lista com os lexemas considerados nesse
trabalho. Eles são agrupados de acordo com os tipos semânticos adjetivais propostos por
Dixon (2011 [1977]: 16, 2004: 3-4). Note-se que faço duas alterações na lista elaborada
pelo autor. Primeiro, chamo o tipo PROPENSÕES HUMANAS de PROPENSÕES PSICOLÓGICAS,
pois veremos que em Guató, são propriedades aplicáveis também aos animais. Segundo,
introduzo o tipo

ESTADOS CORPORAIS,

pois considero a semântica dos seus membros

distinta da semântica dos membros dos tipos
PROPRIEDADES FÍSICAS. Classifico

PROPENSÕES PSICOLÓGICAS

ou

dentro do tipo ESTADOS CORPORAIS lexemas referentes

a diversos estados relacionados à fisiologia de um organismo vivo, tais como sentir fome,
sentir frio, estar bêbado, estar vivo, etc. Dessa maneira, foi formada a seguinte lista de
lexemas descritivos para o Guató:
IDADE:

túigí ‘velho’, ͡tʃɛda ‘(objeto) velho’;

‘grande’, áví ‘pequeno’, kí ‘comprido’, tobɯ ‘curto’, gʷót͡ʃá ‘alto’,
ókʷada ‘baixo’, ófá ‘magro’, ád͡ʒũ/áhũ ‘gordo’;
DIMENSÃO: fɛ́

COR:

ípɛ́ ‘preto’, akʷɔ́ ‘branco’, opí ‘vermelho’, ɾápɔhu ‘azul/verde’, ɾát͡ʃɔ

‘amarelo’;
VALOR: ítɯvɯ

‘bom, bonito’, ókwɛdɛ ‘feio’, ifáni ‘ruim’;

PROPENSÕES PSICOLÓGICAS: íkíɾɔ
PROPRIEDADES FÍSICAS:

‘bagunceiro, brabo’;

ɾákwá ‘frio’, pɯ́ ‘quente’, ítavɯ ‘pesado’, át͡ʃaɾa ‘seco’,

at͡ʃɛ ‘molhado’, bɛ̃hɛ̃ ‘doce’, vɛ ‘salgado’, pá ‘forte (no teor alcóolico)’, ɾátɯ ‘maduro’,
d͡ʒé ‘verde, não maduro’, ͡tʃɛ́ ‘podre’, (ó)pého ‘cheio’, íɾɯɾi ‘sujo’, át͡ʃũ ‘fundo’, ábí
‘limpo’, gwɛ̃ ‘forte’;
ESTADOS CORPORAIS: ͡tʃɔ́gákí66

‘com fome’, kɯɾa ‘cansado’, gahe ‘bêbado’, íadɛ́

‘grávida’, ͡tʃɔ́gá ‘morto’, tidé ‘vivo’;
VELOCIDADE: ká

‘rápido’;

Derivado das raízes ͡tʃɔ́gá ‘estar morto’ e kí ‘fome’, é o único lexema composto com semântica adjetival
que será discutido nesse trabalho.
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POSIÇÃO:

͡tʃohi ‘perto’, okwóia ‘longe’.

Além dos tipos semânticos listados acima, vou considerar o tipo semântico
QUANTIFICAÇÃO, que inclui as raízes pṹ ‘muitos’ e ͡tʃúmu ‘poucos’, pois elas exibem um
comportamento morfossintático semelhante ao dos lexemas dos tipos semânticos
adjetivais.
É preciso fazer alguns comentários em relação à lista apresentada. Primeiro, como
se percebe, no tipo semântico

IDADE

não consta nenhum lexema que signifique ‘novo’.

No seu vocabulário Guató - Português, Palácio (1984: 133) registra as entradas bɨnɛ́gɨ
‘novo’ e botɨ́gɨ ̃ ‘jovem’. Meu informante Vicente pronunciou a palavra para ‘novo’ como
bunɛ́gɯ̃, mas não consegui elicitá-la dentro de frase. Já Eufrásia, minha informante
principal, se recusa a traduzir frases que contêm os adjetivos ‘novo’ ou ‘jovem’, alegando
ter esquecido seus equivalentes em Guató, ou traduz ‘novo’ com referência inanimada
por ítɯvɯ ‘bom, bonito’. Segundo, no tipo

PROPENSÕES PSICOLÓGICAS,

só consta uma

raiz, íkíɾɔ ‘bagunceiro, brabo’. De fato, ainda não consegui elicitar nenhum outro lexema
desse tipo.
Tendo delimitado o conjunto das expressões a serem analisadas, podemos passar
para a discussão das suas funções sintáticas. O objetivo dessa discussão será demonstrar
que os lexemas que expressam propriedades descritivas se comportam como verbos.
Começarei discutindo, em 4.3.1, quais desses lexemas podem exercer a função prototípica
dos adjetivos, a modificadora. Em 4.3.2 tratarei do seu uso nas posições de argumentos
verbais. Para finalizar, em 4.3.3, mostrarei que esses lexemas são amplamente utilizados
como predicados verbais, detalhando a morfologia verbal com a qual eles ocorrem.
4.3 Funções sintáticas de raízes verbais descritivas
4.3.1 Modificadores de nomes
Para funcionarem como modificadores nominais, os verbos descritivos são
nominalizados por meio do prefixo g(o)-. Palácio (1984: 94) nota que, nos sintagmas
nominais (SNs), “o substantivo periférico tem muitas vezes como base uma raiz verbal
descritiva não dimensional”67, ilustrando essa afirmação com dois exemplos, um dos
quais é reproduzido em (1a). Pela estrutura idêntica dos dois constituintes, gódá ‘cesta’ e

A autora marca quatro raízes verbais descritivas como dimensionais: fɛ́ ‘grande’, fɛ́ahí ‘largo’, kí
‘comprido’ e mṹ (pṹ) ‘muito’ (veja Palácio 1984, vocabulário no Anexo 2).
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gítavɨ ‘pesada’, poderíamos supor que eles pertencem a uma mesma classe lexical. No
entanto, a raiz itavɨ é classificada como verbal e não nominal, pois recebe prefixos não
aplicáveis aos nomes, em particular, o prefixo aɾ- (discutido em 4.3.3), como no exemplo
(1b) dos meus dados. Além disso, os verbos ativos também são nominalizados pelo
prefixo g(o)-, como mostra o exemplo (2).
(1) a.

b.

g-ódá
g-ítavɨ
NM-cesta
NM-estar.pesado
‘cesta pesada’ (Palácio 1984: 94, ex. 3.25)
aɾ-étavɯ68
mani go-ti
INTNS-estar.pesado
DEM
NM-farinha
‘O pacote de farinha está pesado.’

(2) ma-ɾo-ga-io
mani go
PFV-comer-PST-1SG DEM
HES

i-kɯ́
3SG-ovo

go-gáɾed͡ʒaiɛ́ mani
NM-galinha
DEM

g-áot͡ʃa
NM-cozinhar
‘Eu comi ovo de galinha cozido.’
Nas frases (3) a (18), vemos exemplos de verbos descritivos nominalizados na
função modificadora, agrupados segundo o tipo semântico ao qual pertencem. Repare-se
que esses modificadores sempre seguem o núcleo do SN.
DIMENSÃO

(3) óhe
2

na-gu=gadɯ
IPFV-haver=HAB

gʷa-ho
2-caçar

mani g-opíga
DEM
NM-onça

mani
DEM

go-dí-d͡ʒ-áví
NM-DIM-E-ser.pequeno
‘Você caçou uma onça pequena.’ (Lit.: ‘Há sua caça de uma onça pequena.’)
(4) o-d͡ʒá-ti
gwa-haná
IMP-parar-FUT
2-comprar
‘Pare de comprar roupa curta!’
(5) o-haná-ti
IMP-parar-FUT

mani gwa-fɛ
DEM
2-roupa

mani gwa-fɛ
DEM
2-roupa

go-dí-tobɯ
NM-DIM-ser.curto

gio-kí
NM-ser.comprido
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Com os verbos intransitivos, o marcador da 3ª pessoa singular é zero. O [i] inicial das raízes se torna [e]
depois do prefixo aɾ-. A vogal [ɨ] dos dados de Palácio (1984) corresponde à vogal [ɯ] nos meus dados.
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‘Compre roupa comprida!’
COR

(6) na-gu=gadɯ
mani go-t͡ʃũkɯ
IPFV-haver=HAB
DEM
NM-copo
‘(Aqui) tem um copo vermelho.’
(7) ma-d͡ʒɯ́-io
mani g-íbɔ́
PFV-ver-1SG DEM
NM-pato
‘Eu vi um pato branco voando.’

g-opí
NM-ser.vermelho

g-akʷɔ́
NM-ser.branco

(8) mani g-átahá
go-ɾát͡ʃɔ
DEM NM-arara
NM-ser.amarelo
‘Aqui não tem araras amarelas.’

gínɛ
aqui

to-káĩ
?-voar

í-gu
NEG-haver

VALOR

(9) í-dóie-ti-o
mani go-dɛ́
g-ítɯvɯ
OBLG-pegar-FUT-1SG DEM
NM-homem
NM-ser.bonito
‘Preciso me casar com um homem bonito.’
PROPENSÕES PSICOLÓGICAS

(10) maké
ontem

ma
DEM

na-gu
IPFV-haver

gad=a-d͡ʒó-io
HAB=1SG-ver-1SG

ma
DEM

go-dí-dɛ́
g-íkíɾɔ
NM-DIM-homem
NM-ser.bagunceiro
‘Eu vi o menino bagunceiro ontem.’
PROPRIEDADES FÍSICAS

(11) ma-gáigɯ-io
mani g-ivái
PFV-jogar-1SG
DEM
NM-lata
‘Eu joguei fora a lata seca (=vazia).’

g-at͡ʃaɾa
NM-estar.seco

(12) ma-kʷogehe-io
mani go-t͡ʃɛda-fɛ
g-at͡ʃɛ
PFV-vestir-1SG
DEM
NM-ser.velho-roupa NM-estar.molhado
‘Eu vesti roupa molhada.’
(13) na-ta-ɾo-gadi
ma
gʷ-áot͡ʃa
go-vɛ
IPFV-DES-comer-HAB
DEM
NM-cozinhar NM-ser.salgado
‘Eu quero comer comida salgada.’
(14) mani g-ákɯ
DEM NM-carcará

ma-e-ɾo
PFV-3SG-comer

mani go-ɾɯ
DEM
NM-carne
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go-t͡ʃɛ́
NM-estar.podre
‘O carcará comeu carne podre.’
(15) ma-ɾo-io
dúni go-gʷád͡ʒá
PFV-comer-1SG
dois NM-banana
‘Comi duas bananas maduras.’

mani go-ɾátɯ
DEM
NM-estar.maduro

(16) m-ugʷa-io
mani a-fɛ-ɾu
PFV-lavar-1SG
DEM
1SG-roupa-1SG
‘Eu lavei minha roupa suja.’

g-íɾɯɾi
NM-estar.sujo

ESTADOS CORPORAIS

(17) mani go-t͡ʃéuvɯ́
DEM NM-gente

go-t͡ʃɔ́gá
NM-estar.morto

go-tede-t͡ʃɔ́gá
NM-já-estar.morto

ma-e-d͡ʒɯ́
mani go-t͡ʃéuvɯ́
go-tidé
PFV-3SG-ver DEM
NM-gente
NM-estar.vivo
‘A pessoa morta viu a pessoa viva.’
(18) ma-gũ-io
mani go-kɯ
g-íadɛ́
PFV-matar-1SG
DEM
NM-capivara NM-estar.grávida
‘Eu matei uma capivara grávida.’
Além dos verbos nominalizados pelo g(o)-, há o verbo túigí ‘ser velho’, que, por
alguma razão, ocorre sem qualquer prefixo na função modificadora, o que mostro em
(19).
(19) gínɛ aɾio-pṹ
mani go-t͡ʃéuvɯ́
aqui INTNS-ser.muito
DEM
NM-gente
‘Aqui tem muita gente velha.’

túigí
ser.velho

Embora não seja raro encontrar verbos descritivos na posição de modificadores,
vários deles nunca ocorrem nessa função ou ocorrem esporadicamente. Quando se elicita
uma frase em que há um adjetivo modificador, o respectivo verbo descritivo em Guató,
muitas vezes, forma uma oração à parte, posposta à oração que contem o nome a ser
modificado. Por exemplo, a frase Guató para ‘Eu comi uma banana grande’ corresponde,
estruturalmente a ‘Eu comi uma banana, é grande’, como em (20). Nessa frase, o verbo
descritivo fɛ́ ‘ser grande’ não é nominalizado pelo prefixo g(o)-, mas recebe o prefixo
intensificador verbal aɾio- e a marca zero do sujeito na 3a pessoa singular. Em (20) a (23),
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reproduzo frases com alguns verbos descritivos que nunca ocorrem como modificadores
nos meus dados.
(20) ma-ɾo-io
mani go-gʷád͡ʒá
aɾio-fɛ́
PFV-comer-1SG
DEM
NM-banana
INTNS-ser.grande
‘Eu comi uma banana grande.’ (Lit.: ‘Eu comi uma banana, é/era grande.’)
(21) óio
1SG

ma
DEM

na-gu=gadɯ
IPFV-haver=HAB

a-d͡ʒó-io
mani go-ve
1SG-ver-1SG DEM NM-cachorro

aɾ-ófá
INTNS-estar.magro
‘Eu vi um cachorro magro.’ (Lit.: ‘Eu vi um cachorro, é/era magro.’)
(22) m-ókɯ-io
mani go-ɾoditɯ́
aɾo-pɯ́
PFV-beber-1SG
DEM
NM-mate
INTNS-estar.quente
‘Tomei mate quente.’ (Lit.: ‘Tomei mate, é/era quente.’)
(23) aɾio-pṹ
mani ogwá-ɾu
go-t͡ʃɛda-fɛ
INTNS-ser.muito
DEM
lavar-1SG
NM-ser.velho-roupa
‘Lavei muita roupa.’ (Lit.: ‘Foi muita a minha lavagem de roupa.’)
Dixon (2004: 22) afirma que “em algumas línguas nas quais os adjetivos podem
funcionar tanto como o núcleo de predicado intransitivo quanto como um modificador
em um SN, há uma clara preferência por emprega-los na primeira função”69. Assim, no
coreano, seria mais natural dizer “os homens são numerosos” do que “há muitos homens”.
Interpretando o termo “adjetivo” como um conceito comparativo e não uma categoria
descritiva de uma língua particular, podemos afirmar que essa preferência existe também
no Guató. Inclusive, o exemplo do coreano é válido também para o Guató: o verbo pṹ
‘ser muito(s)’ nunca ocorre nominalizado nos meus dados, de maneira que um sintagma
como “muito X” sempre é traduzido como “X é muito”. Além disso, de modo geral, os
verbos descritivos ocorrem com mais frequência na posição de predicados e não como
modificadores. Por exemplo, em (9), vimos a raiz ítɯvɯ ‘ser bonito’ nominalizada na
função modificadora. No entanto, é mais comum encontra-la na função de predicado,
como em (24).
(24) ma-hana-io

mani go-fɛ

mani aɾ-étɯvɯ

No texto original, “In some languages where adjectives may function both as head of an intransitive
predicate and also as modifier in an NP, there is a definite preference for employing them in the former
function”.
69

74

PFV-comprar-1SG

DEM

NM-roupa

DEM

NM-ser.bonito

‘Eu comprei uma roupa nova.’ (Lit.: ‘Eu comprei uma roupa, é bonita.’)
4.3.2 Argumentos verbais
Os verbos descritivos podem funcionar como argumentos verbais quando
incorporam seus sujeitos e recebem o prefixo nominal g(o)-. Dessa maneira, sua função
semântica é a mesma dos modificadores nominais, pois eles continuam restringindo a
referência do nome, porém sua função sintática é distinta. Em (25) e (26), vemos a raiz
verbal ͡tʃɛ́ ‘ser podre’ incorporando as raízes nominais ɾɯ ‘carne’ e gʷád͡ʒá ‘banana’,
respectivamente. Os radicais resultantes são nominalizados pelo g(o)-. Note-se que, no
exemplo (14) acima, a raiz ͡tʃɛ́ ‘estar podre’ nominalizada era usada como o modificador
do nome go-ɾɯ ‘carne’. Em (27), a raiz verbal d͡ʒé ‘estar verde (não maduro)’ incorpora
a raiz nominal gʷád͡ʒá ‘banana’. Em (28), a raiz verbal ͡tʃɔ́gá ‘estar morto’ incorpora a raiz
nominal ve ‘cachorro’. Em todos esses exemplos, as incorporações nominalizadas
funcionam como objetos diretos.
(25) g-ogú
ma-e-ɾo
NM-urubu
PFV-3SG-comer
‘Urubu comeu carne podre.’

mani go-t͡ʃɛ́-ɾɯ
DEM
NM-estar.podre-carne

(26) óio gad=í-ɾo-ɾu
1SG HAB=NEG-comer-NEG.1SG
‘Eu não como banana podre.’

ma
DEM

go-t͡ʃɛ́-gʷád͡ʒá
NM-estar.podre-banana

(27) na-gʷa-ɾo
mani go-d͡ʒé-gʷád͡ʒá
IPFV-2-comer
DEM
NM-estar.verde-banana
‘Você come banana verde (não madura).’
(28) g-ogú
ma-e-ro
mani go-t͡ʃɔ́gá-ve
NM-urubu
PFV-3SG-comer
DEM
NM-estar.morto-cachorro
‘O urubu está comendo cachorro morto.’
A raiz verbal ͡tʃɛda ‘ser velho’ muitas vezes incorpora a raiz nominal fɛ ‘roupa’.
Em (29), essa incorporação nominalizada funciona como o sujeito da frase. A composição
go-t͡ʃɛda-fɛ parece ser lexicalizada, pois se usa para falar de roupa de modo geral e não só
de roupa velha. Outra incorporação lexicalizada envolve a raiz verbal ͡tʃɔ́gá ‘estar morto’
e a raiz nominal tɔ́ɾa ‘filho’, acrescidas do prefixo aumentativo to-, como em (30). O
nome resultante, go-to-t͡ʃɔ́gá-tɔ́ɾa (lit.: ‘filho morto grande’), designa boneca de pano.
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(29) aɾ-at͡ʃɛ-d͡ʒĩ
INTNS-estar.molhado-QUANT.TOT
‘A roupa está toda molhada.’
(30) óio mani go-kádid͡ʒa
1SG DEM NM-criança

mani go-t͡ʃɛda-fɛ
DEM
NM-ser.velho-roupa

na-tagɯgɯ̃-io
IPFV-brincar-1SG

mani
DEM

go-to-t͡ʃɔ́gá-tɔ́ɾa
NM-AUM-estar.morto-filho
‘Quando criança, eu brincava de boneca de pano.’
Em todos os exemplos de incorporações apresentados acima, a raiz verbal
descritiva vem antes da raiz nominal. Essa ordem é oposta à que encontramos nos SNs,
em que o nome sempre precede o verbo nominalizado na função de modificador. Porém,
ela é idêntica à ordem usada nas incorporações do objeto direto, como em (31).
(31) ͡tʃogani
de.manhã

m-ogwa-fɛ-io
PFV-lavar-roupa-1SG

dekaie-gɯɾɯ
de.tarde-INTNS

m-at͡ʃéɾa-d͡ʒĩ
PFV-estar.seco-QUANT.TOT
‘Lavei a roupa de manhã e, de tarde, ela já secou toda.’
Algumas composições que envolvem verbos descritivos ocorrem nos meus dados
só como predicados nominais, levando o prefixo predicativo m(a)-. É o caso da
composição m-okʷɛ́dɛ-gʷáɛka, que denota um tipo do espírito maligno, em (32) e das
composições entre verbos descritivos e a raiz ɾo ‘comer/comida’, que denotam alimentos
segundo suas características, como bolacha (lit. ‘comida seca’) em (33) e rapadura (lit.:
‘comida doce’) em (34).
(32) m-okʷɛ́dɛ-gʷáɛka
PRED-ser.ruim/feio-santo
‘(é) santo ruim’
(33) m-at͡ʃáɾa-ɾo
PRED-estar.seco-comer
‘(é) bolacha’
(34) ma-bɛ̃hɛ̃-ɾo
PRED-ser.doce-comer
‘(é) rapadura’ (Valeriano, dados coletados por Heraldo Felipe Vasques Mendes)
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Fora das composições, os verbos descritivos podem ser nominalizados sozinhos
para funcionarem como argumentos verbais. Esse uso é menos frequente, pois parece
mais difícil usar apenas uma propriedade para fazer referência a algo ou alguém. Em
(35a), vemos a nominalização do verbo gahe ‘estar bêbado’ para designar uma pessoa
bêbada. Em (35b), para fins de comparação, dou um exemplo do mesmo verbo na função
de predicado.
(35) a.

b.

mani go-gahe
DEM
NM-estar.bêbado
‘O bêbado está cantando.’

na-ho
IPFV-cantar

aɾo-gahe
mani g-idá
INTNS-estar.bêbado DEM
NM-moça
‘A moça está bêbada.’

Em (36a), o verbo bɛ̃hɛ̃ ‘ser doce’ é nominalizado para designar água doce, mas a
sua nominalização pode designar qualquer comida ou bebida doce, dependendo do
contexto. Em (36b), esse mesmo verbo funciona como o predicado. Além disso, vemos
na mesma frase que o verbo ativo ókɯ ‘beber’ é nominalizado da mesma forma que os
descritivos.
(36) a.

b.

g-ivé
aɾi-ókɯ
mani go-bɛ̃hɛ̃
NM-beija.flor INTNS-beber DEM
NM-ser.doce
‘O beija-flor gosta de beber água doce.’
aɾo-bɛ̃hɛ̃
mani g-ókɯ
INTNS-ser.doce
DEM
NM-beber
‘Essa bebida é doce.’

O verbo ípɛ́ ‘ser preto’ nominalizado significa ‘café’, como em (37a), e,
eventualmente, ‘pessoa negra’, como em (37b). Em (37c), dou um exemplo de ípɛ́ ‘ser
preto’ na função de predicado.
(37) a.

b.

aɾo-pɯ́
mani g-ípɛ́
INTNS-estar.quente
DEM
‘O café está quente.’

NM-ser.preto

mani g-ípɛ́
na-t͡ʃɔ́gá-kí
DEM
NM-ser.preto IPFV-estar.morto-fome
‘A pessoa negra está com fome.’
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c.

mahĩ nut͡ʃá aɾ-ípɛ́
lá
céu
INTNS-ser.preto
‘O céu está preto (= nublado).’

Por fim, na frase (38), a nominalização do verbo descritivo ítavɯ ‘estar pesado’
denota ‘coisas pesadas’ de forma genérica.
(38) mani g-ɛ́vɯ́
DEM NM-mulher

g-íadɛ́
NM-estar.grávida

í-gwe-gúhi
mani
NEG-?-pegar DEM

g-ítavɯ
NM-estar.pesado
‘A mulher grávida não pode pegar coisa pesada.’
Os verbos de semântica ativa podem ser nominalizados por meio dos afixos
possessivos, como o verbo ɾo ‘comer’ em (39a) e o verbo ho ‘cantar’ em (39b). Ambos
os verbos nominalizados funcionam como os sujeitos das frases.
(39) a.

b.

aɾio-pṹ
mani a-ɾo-ɾɯ
INTNS-ser.muitos
DEM
1SG-comer-1SG
‘Eu comi muito.’ (Lit.: ‘A minha comida é muita.’)
aɾ-étɯvɯ
mani g-idá
ɛ-ho
INTNS-ser.bonito
DEM
NM-moça
3SG-cantar
‘A moça canta bonito.’ (Lit.: ‘O canto da moça é bonito.’)

Nos meus dados, há apenas dois verbos descritivos nominalizados por afixos
possessivos. O primeiro é d͡ʒé ‘estar verde (não maduro)’, que já vimos no exemplo (27)
acima, em que esse verbo incorpora o sujeito para restringir a sua referência. Outra
construção em que d͡ʒé exerce a mesma função semântica é a de posse. Nela, o verbo leva
o prefixo possessivo da 3ª pessoa, i-, para funcionar como o núcleo, enquanto o nome
referente à respectiva fruta funciona como seu dependente. Essa construção é
exemplificada em (40a) e pode ser traduzida literalmente como “o verde do cupari”. Notese que o verbo d͡ʒé não ocorre na função de modificador nominal. Em (40b), dou para fins
de comparação uma frase em que a raiz d͡ʒé exerce a função do predicado verbal,
recebendo o prefixo do aspecto imperfectivo na-.
(40) a.

ma-e-ɾo
mani go-vɛdá
PFV-3SG-comer
DEM
NM-cupari
‘Ela comeu cupari verde.’

i-d͡ʒé
3SG-estar.verde
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b.

na-d͡ʒé
mani go-gʷád͡ʒá
IPFV-estar.verde
DEM
NM-banana
‘A banana está verde (não madura)’

O segundo verbo descritivo nominalizado pelo mesmo prefixo possessivo é kí ‘ser
comprido’, que participa da construção fixa i-kí g-át͡ʃo ‘o dia inteiro’ (lit.: ‘o comprimento
do dia’), como em (41). Essa construção funciona como um complemento adverbial.
(41) ma-kɯ́ni-o
i-kí
PFV-dormir-1SG
3SG-ser.comprido
‘Eu dormi o dia inteiro.’

g-át͡ʃo
NM-dia

4.3.3 Predicados verbais
a. Os prefixos descritivos da- e ad(i)- e o prefixo intensificador aɾi(o)/aɾ(o)Entre os prefixos verbais, Palácio (1984: 60-1) registra da-, chamado de
‘descritivo dimensional’, e ad(i)-, chamado de ‘descritivo não dimensional’. Como se
percebe dos seus nomes, os dois prefixos são usados com os verbos descritivos. A autora
nota que eles “geralmente marcam um tema composto com a partícula intensificadora
gɨri”. Esses prefixos ocorrem na fala de Vicente, como em (42a) e (42b).
(42) a.

b.

da70-mṹ-gɯɾɯ
go-kúd͡ʒafé it͡ʃá
g-óvɯ
DD-muito-INTNS
NM-escorpião dentro NM-casa
‘Tem muito escorpião dentro da casa.’ (Vicente, dados coletados por
Gustavo Godoy)
ad-ítɯvɯ-gɯɾɯ-he
DN-ser.bonito-INTNS-2
‘Você é muito bonito(a).’ (Vicente, dados coletados por Gustavo Godoy)

Na fala de Eufrásia, esses prefixos não ocorrem, mas a eles corresponde o prefixo
aɾi(o)/aɾ(o)-, que gloso como ‘intensificador’, pelos motivos explicados mais adiante.
Outra diferença é que Eufrásia nunca usa os verbos marcados pelo aɾi(o)/aɾ(o)- com o
sufixo intensificador -gɯrɯ. Em (43a), (43b) e (43c), dou exemplos da raiz descritiva
ítɯvɯ ‘ser bonito’ acrescida do alomorfe aɾ- e conjugada na 1ª, 2ª e 3ª pessoas,
respectivamente. Repare-se que a marcação da pessoa do sujeito nos verbos descritivos
segue o padrão dos verbos intransitivos. Além disso, é preciso levar em conta que a
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Para os prefixos da- e adi- uso as glosas propostas por Palácio (1984).
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maioria dos verbos com o prefixo aɾi(o)/aɾ(o)- que elicitei têm o sujeito na 3ª pessoa
singular, cuja marca é zero para os verbos intransitivos.
(43) a.

óio
ma-t͡ʃóvɯ́-io
aɾ-étɯvɯ-io
1SG PRED-índio-1SG
INTNS-ser.bonito-1SG
‘Eu sou um(a) índio(a) bonito(a).’ (Lit.: ‘Eu sou um(a) índio(a), sou
bonito(a).’)

b.

aɾ-étɯvɯ-he
INTNS-ser.bonito-2
‘Você é bonito(a).’

c.

aɾ-étɯvɯ
INTNS-ser.bonito
‘A moça é bonita.’

mani g-idá
DEM
NM-moça

Em momentos distintos, perguntei para ambos os informantes qual era a diferença
entre da-mṹ-gɯɾɯ ‘tem muito’ (a forma usada por Vicente) e aɾio-pṹ ‘tem muito’ (a
forma usada por Eufrásia), e ambos afirmaram que as duas formas possuíam o mesmo
sentido. Disso, concluo que a diferença entre os prefixos da- e ad(i)-, por um lado, e
aɾi(o)/aɾ(o)-, por outro, talvez seja dialetal71. Inclusive, é possível que os dois alomorfes
do prefixo intensificador, aɾi(o)- e aɾ(o)-, codifiquem a distinção dimensional x não
dimensional. As raízes descritivas dimensionais registradas por Palácio (1984) são fɛ́
‘grande’, fɛ́ahí ‘largo’, kí ‘comprido’ e mṹ (pṹ) ‘muito’. A raiz fɛ́ahí ‘largo’ não ocorre
nos meus dados, já as outras três raízes compartilham o fato de combinarem com o
alomorfe aɾio-, como mostro em (44a), (44b) e (44c).
(44) a.

71

aɾio-fɛ́
mani i-t͡ʃega
INTNS-ser.grande
DEM
3SG-nariz
‘O nariz dele é grande.’

b.

aɾio-kí
mani i-kɯ́ga
INTNS-ser.comprido DEM
3SG-bigode
‘O bigode dele é comprido.’

c.

aɾio-pṹ
mani g-áɾót͡ʃa
INTNS-ser.muitos
DEM
NM-gato
‘Os gatos são muitos.’

A existência de dialetos no Guató é, por enquanto, uma mera especulação.
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Outra característica comum às raízes fɛ́ ‘grande’ e pṹ ‘muito’ (não tenho dados
para kí ‘comprido’) é que elas levam o alomorfe káio- do prefixo enfático, discutido em
4.4.2, enquanto todas as outras raízes levam o alomorfe kái-. Por fim, a raiz kí ‘comprido’,
quando nominalizada, leva o prefixo gio- e não go-, como se vê na frase (5) na seção 4.3.1
acima. A raiz fɛ́ ‘grande’ ocorre nominalizada uma única vez nos meus dados e também
leva o prefixo gio-. Essa frase é reproduzida em (45), em que giofɛ́ ‘o (homem) grande’
funciona como o objeto direto.
(45) mani go-t͡ʃéuvɯ́
DEM NM-pessoa

go-dí-d͡ʒ-áví
mani ma-e-tad͡ʒeiá mani
NM-DIM-E-ser.pequeno DEM PFV-3SG-bater DEM

gio-fɛ́
NM-ser.grande
‘A pessoa pequena bateu na pessoa grande.’
Dadas essas evidências é de se supor que, no dialeto de Eufrásia, haja o prefixo
io-, que marca as raizes descritivas dimensionais. Portanto, os prefixos aɾio-, káio- e giodeveriam ser analisados como aɾo- + io-, kái- + io- e go- + io-, respectivamente. Um
problema dessa hipótese é que algumas raízes que não foram consideradas dimensionais
por Palácio (1984) podem ocorrer com o prefixo aɾio- também, como fá ‘ser magro’, em
(46). É preciso coletar mais dados para fazer afirmações mais seguras.
(46) aɾio-fá
mani go-dí-dɛ́
INTNS-ser.magro
DEM
NM-DIM-homem
‘O menino é magro.’
O prefixo ad(i)- ‘descritivo não dimensional’, usado por Vicente, junto com o
sufixo -gɯɾɯ podem ser acrescidos não só aos verbos descritivos, mas também aos ativos
para intensifica-los. Veja a frase em (47), na qual o verbo ád-ɛ-ɾo-gɯɾɯ significa ‘gosta
de comer’. Esse uso não foi considerado por Palácio (1984).
(47) ad-ɛ-ɾo-gɯɾɯ
go
g-ɯ́ɾódɯ
go-d͡ʒéɾo
DN-3SG-comer-INTNS
HES
NM-landaia
NM-milho
‘A landaia (um tipo de periquito) gosta de comer milho.’ (Vicente)
O prefixo intensificador aɾi(o)/aɾ(o)-, usado por Eufrásia, também ocorre com os
verbos ativos. No caso do verbo káni ‘andar’, em (48), a intensificação diz respeito à
velocidade da ação, no caso do verbo hɔ ‘caçar’, em (49), à quantidade, já no caso do
verbo gát͡ʃa ‘dançar’, em (50), a intensificação diz respeito à qualidade.
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(48) aɾo-káni-o
INTNS-andar-1SG
‘Estou andando rápido.’
(49) mani go-t͡ʃéuvɯ́
aɾo-bɛ-hɔ
DEM NM-índio
INTNS-3PL-caçar
‘Os guatós caçavam muita capivara.’

mani go-kɯ
DEM
NM-capivara

(50) mani g-idá
aɾo-gát͡ʃa
DEM NM-moça
INTNS-dançar
‘Essa moça dança bem.’
Se, acrescido aos verbos ativos, o prefixo aɾi(o)/aɾ(o)- sempre contribui com a
semântica intensificadora, os verbos descritivos marcados por esse prefixo nem sempre
apresentam tal semântica. Na realidade, é o prefixo com os quais os verbos descritivos
ocorrem via de regra no presente. Alguns deles – sobretudo, os do tipo semântico COR –
podem também ocorrer com o prefixo do imperfectivo n(a)-. Em (51) a (56), dou
exemplos de verbos descritivos que ocorrem com ambos os prefixos, sem que haja uma
notável diferença semântica entre uma forma ou outra.
(51) a.

b.

(52) a.

aɾo-ɾápɔhu
mani go-gʷád͡ʒá
INTNS-ser.verde
DEM
NM-banana
‘A banana é verde.’
na-ɾápɔhu
g-íd͡ʒe
IPFV-ser.verde
NM-acuri
‘A fruta de acuri é verde.’
aɾio-kí
go-hɯ
INTNS-ser.comprido NM-tuiuiú

mani i-óvi
DEM
3SG-perna

aɾ-ípɛ́
INTNS-ser.preto
‘A perna do tuiuiú é comprida e preta.’
b.

(53) a.

aɾio-kí
mani go-hɯ
INTNS-ser.comprido DEM
NM-tuiuiú
‘O bico do tuiuiú é comprido e preto.’
g-íbɔ́
DEM.PROX
NM-pato
‘Este pato é branco.’
giɾi

i-tága
3SG-nariz

n-ípɛ́
IPFV-ser.preto

aɾ-akʷɔ́
INTNS-ser.branco
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b.

aɾo-ɾápohu
INTNS-ser.verde

mani g-óvɯ
DEM
NM-casa

ia
CNJ

mani i-óia
DEM
3SG-janela

n-akʷɔ́
IPFV-ser.branco
‘A casa é verde, já as suas janelas são brancas.’
(54) a.

aɾo-ɾápɔhu
INTNS-ser.verde

ma
DEM

g-átahá
NM-arara

i-kɯ́
3SG-pena

aɾo-ɾát͡ʃɔ
mani i-ɔ́dokʷɯ́
INTNS-ser.amarelo
DEM
3SG-cabeça
‘A pena da arara é azul e a cabeça é amarela.’
b.

mani g-ítɛ
DEM
NM-abóbora

aɾo-dí-d͡ʒ-áví
INTNS-DIM-E-ser.pequeno

mani
DEM

na-ɾát͡ʃɔ
IPFV-ser.amarelo
‘A abóbora é pequena e amarela.’
(55) a.

b.

(56) a.

b.

aɾo-t͡ʃɛ́
mani a-bɔ-ɾu
INTNS-estar.podre
DEM
1SG-pé-1SG
‘Meu pé está podre (= está cheirando mal).’
na-t͡ʃɛ́
mani go-ɾɯ
IPFV-estar.podre
DEM
NM-carne
‘A carne está podre.’
aɾ-áhũ
INTNS-ser.gordo
‘O pacu é gordo.’

mani g-ogʷákʷá
DEM
NM-pacu

mani go-dí-dɛ́
DEM
NM-DIM-homem
‘O menino é gordo.’

n-áhũ
IPFV-ser.gordo

Na fala de Eufrásia, o prefixo aɾi(o)/aɾ(o)- parece ter assumido a função do prefixo
do imperfectivo n(a)- no tempo presente para a maioria dos verbos descritivos. Já na fala
de Vicente, ainda há uma clara distinção entre o uso intensificador dos prefixos adi- e da(na combinação com o sufixo -gɯɾɯ) e o uso do prefixo n(a)- nas frases afirmativas no
presente. As frases em (57) a (62), todas faladas por Vicente, contêm verbos descritivos
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marcados por n(a)-. Nos dados que provêm de Eufrásia, os verbos em (57) e (58) sempre
ocorrem com o prefixo aɾo- e nunca com na-. Para os verbos em (59) a (62), infelizmente,
não tenho dados comparativos de Eufrásia.
(57) na-pɯ́
go-gũ
IPFV-estar.quente
NM-água
‘A água está quente.’ (Vicente, dados coletados por Gustavo Godoy)
(58) na-ɾákwá
g-ufé
IPFV-estar.frio
NM-vento
‘O vento sul está frio.’ (Vicente)

i-d͡ʒɛ́
3SG-não.maduro

(59) na-ɾátɯ
go-ɾimãu
IPFV-estar.maduro NM-limão
‘O limão está maduro.’ (Vicente, dados coletados por Gustavo Godoy)
(60) n-át͡ʃũ
go-rékɯ̃
IPFV-estar.fundo
NM-baía
‘A baía é funda.’ (Vicente)
(61) n-ábí
nut͡ʃá
IPFV-estar.limpo
céu
‘O céu está limpo.’ (Vicente)
(62) na-gwɛ̃
g-ofíagwá
IPFV-estar.forte
NM-vento.norte
‘O vento norte está forte.’ (Vicente)
Considerando o uso intensificador do prefixo aɾi(o)/aɾ(o)- com os verbos ativos e
seu paralelismo com os prefixos adi- e da- no dialeto de Vicente, suponho que sua função
primária era intensificar as ações e os estados expressos pelos verbos. Por isso, o gloso
como ‘intensificador’. Porém, com os verbos descritivos, o uso do prefixo ficou mais
generalizado, talvez, porque as propriedades tendam a ser intensificadas com mais
frequência que as ações. Consequentemente, aconteceu um apagamento (bleaching,
Bybee 2010: 108) da sua semântica intensificadora, quando usado nos verbos que
expressam propriedades. Como resultado, ampliou-se o número de contextos em que o
prefixo podia ser usado, de maneira que ele parece ter se tornado um simples marcador
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do tempo presente nos descritivos72. Em (63) a (73), dou mais exemplos desse uso de
aɾi(o)/aɾ(o)-, agrupando os verbos segundo o tipo semântico ao qual pertencem.
IDADE

(63) aɾo-túigí
mani go-dɛ́
INTNS-ser.velho
DEM
NM-homem
‘O homem é velho.’
(64) aɾio-t͡ʃɛda
mani go-gokʷɯ
INTNS-ser.velho
DEM
NM-chapéu
‘O chapéu é velho.’
DIMENSÃO

(65) aɾio-gʷót͡ʃá
mani go-t͡ʃéuvɯ́
INTNS-ser.alto
DEM
NM-pessoa
‘Essa pessoa é alta.’
(66) aɾi-dí-ókʷada
mani go-t͡ʃéuvɯ́
INTNS-DIM-ser.baixo DEM
NM-pessoa
‘Essa pessoa é baixinha.’
PROPENSÕES PSICOLÓGICAS

(67) aɾ-íkíɾɔ
ma
INTNS-ser.brabo
DEM
‘O dourado é brabo.’

g-ákúd͡ʒa
NM-dourado

PROPRIEDADES FÍSICAS

(68) aɾo-ɾákwá
INTNS-estar.frio
‘A água está fria.’

mani go-gɯ̃
DEM
NM-água

(69) aɾo-vɛ
mani gʷ-áot͡ʃa
INTNS-estar.salgado DEM
NM-cozinhar
‘A comida está salgada.’
(70) aɾ-éɾɯɾi
INTNS-estar.sujo

mani gʷa-tũgabo
DEM
2-chinelo

Por vezes, quando elicito frases em que os adjetivos são modificados por ‘muito’, Eufrásia marca o
respectivo verbo em Guató por aɾi(o)/aɾ(o)-. Portanto, não excluo a possibilidade de que esse prefixo ainda
possa ter semântica intensificadora com verbos descritivos em alguns casos. Porém, dada a sua
generalização (é o prefixo que mais ocorre com os verbos descritivos), é difícil supor que a falante
intensifique esses verbos constantemente, até quando isso não é pedido pela frase elicitada.
72
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‘Seu chinelo está sujo.’
VELOCIDADE

(71) aɾe-ká-io
gwá
nuni-gɯ̃-ɾu
INTNS-ser.rápido-1SG
FIN
trabalhar-INTRZ-1SG
‘Sou rápido(a) para fazer serviço.’
POSIÇÃO

(72) aɾo-t͡ʃohi-gɯ̃
mani óvɯ-ɾɯ
INTNS-estar.perto-? DEM
casa-1SG
‘A minha casa fica perto.’
(73) aɾi-okʷóia
mani óvɯ-ɾɯ
INTNS-estar.longe
DEM
casa-1SG
‘A minha casa fica longe.’
b. O marcador do passado -ga
No tempo passado, os verbos descritivos levam o prefixo do imperfectivo n(a)- e
o sufixo do passado -ga, o que mostro em (74) a (77). Essa também é uma maneira
frequente de formar o passado de verbos como d͡ʒo ‘ver’, em (78), e kũ ‘escutar’, em (79).
(74) óio mani n-ítɯvɯ-ga-io
1SG DEM IPFV-ser.bonito-PST-1SG
‘Eu era bonito(a).’
(75) óio mani n-ókwɛdɛ-ga-io
1SG DEM IPFV-ser.feio-PST-1SG
‘Eu era feio(a).’
(76) óhe n-ófá-ga-he
2
IPFV-ser.magro-PST-1SG
‘Você era magro(a).’
(77) na-t͡ʃɔ́gá-kí-ga-io
IPFV-estar.morto-fome-PST-1SG
‘Eu estava passando fome.’
(78) na-d͡ʒó-ga-io
mani go-ve
ma-t͡ʃɔ́gá
IPFV-ver-PST-1SG
DEM
NM-cachorro PFV-estar.morto
‘Eu vi um cachorro morto’. (Lit.: ‘Eu vi um cachorro, morreu.’)
(79) dóbɯɾagwát͡ʃo

mani na-kũ-ga-io

mani
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cedo

DEM

IPFV-escutar-PST-1SG

DEM

ɛ-ho
g-ábɔ́
3SG-cantar NM-pomba
‘De manhã cedo, escutei a pomba cantar (lit.: o canto da pomba).’
Os verbos descritivos e os verbos como ver e escutar têm em comum o fato de
expressarem eventos atélicos, que, na definição de Smith (1991: 19), “são simples
processos. Eles podem parar a qualquer momento: não haverá um desfecho. Em outras
palavras, os eventos atélicos têm pontos finais arbitrários”73. O uso do aspecto
imperfectivo, no qual “a situação é vista de ‘dentro’, como um processo em andamento”74
(Payne 1997: 239), condiz com o caráter atélico dos verbos em questão e seu foco no
curso do evento e não no seu ponto final. Já os verbos como gũ ‘matar’ ou nuna ‘fazer’
são télicos, pois “têm uma mudança de estado que constitui o desfecho ou o objetivo do
evento. Se o objetivo for atingido, ocorre uma mudança de estado e o evento se torna
completo” (Smith 1991: 19). No Guató, os verbos télicos, para terem a referência no
tempo passado, levam o prefixo do perfectivo ma-, o que mostro em (80) e (81).
Interessantemente, com os verbos descritivos, o prefixo ma- denota a aquisição da
respectiva propriedade, o que será discutido em 4.4.4.
(80) mani g-opíga
ma-e-gũ
DEM NM-onça
PFV-3SG-matar
‘A onça matou dois cachorros.’

dúni
dois

go-ve
NM-cachorro

(81) mani go-gáɾi
ma-be-nuna mani g-óvɯ
DEM NM-não.índio PFV-3PL-fazer DEM
NM-casa
‘Os brancos fizeram uma casa de tábua.’

g-ápáda
NM-tábua

c. O prefixo causativo goOs verbos descritivos (ao menos, alguns) podem levar o prefixo causativo go-,
transformando-se em verbos transitivos, como vemos em (82) a (87). O mesmo prefixo
causativo é utilizado com outros verbos intransitivos, por exemplo, ɾápeɾa ‘apagar-se’
em (88).
(82) ma-g-ópého-io
PFV-CAUS-estar.cheio-1SG

ma
DEM

go-gɯ̃
NM-água

͡tʃúmu mani go
três
DEM
HES

No texto original, “[...] atelic events are simply processes. They can stop at any time: there is no outcome.
In other words, atelic events have arbitrary final endpoints.”
74
No texto original, “In imperfective aspect the situation is viewed from “inside”, as an ongoing process.”
73
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go-t͡ʃãpokɯ
NM-garrafa
‘Enchi de água três garrafas.’
(83) ma-go-pɯ́-io
go-gɯ̃
PFV-CAUS-estar.quente-1SG NM-água
‘Esquentei água.’
(84) g-idá
ma-g-at͡ʃɛ-d͡ʒĩ
NM-moça
PFV-CAUS-estar.molhado-QUANT.TOT
‘A moça molhou as roupas dela.’

mani i-fɛ
DEM
3SG-roupa

(85) mani go-fe
ma-g-át͡ʃaɾa-d͡ʒɪ̃
DEM NM-vento
PFV-CAUS-estar.seco-QUANT.TOT
‘O vento secou as roupas.’

mani go-fɛ
DEM
NM-roupa

(86) mani go-pokɯ
DEM NM-pinga

aɾio-pá
INTNS-estar.forte

ke
ma-e-go-gahe
então PFV-3SG-CAUS-estar.bêbado

mani go-t͡ʃéuvɯ́
DEM NM-gente
‘A pinga é forte, fez as pessoas ficarem bêbadas.’
(87) mani go-dɛ́
[...] ma-g-éadɛ́-io
DEM NM-homem
PFV-CAUS-estar.grávida-1SG
‘Este homem me engravidou.’
(88) ma-go-ɾápeɾa-io
PFV-CAUS-apagar.se-1SG
‘Apaguei o fogo.’

go-ta
NM-fogo

d. O prefixo desiderativo t(a)- e outros prefixos de modo
Os descritivos podem levar o prefixo de modo desiderativo t(a)-. Embora,
segundo Palácio (1984: 62), este prefixo não ocorra com as raízes descritivas, é um uso
bastante comum nos meus dados. O prefixo t(a)- sempre é precedido pelo prefixo do
imperfectivo na-, como vemos nos exemplos em (89) a (94). Repare-se que o verbo em
(92) leva o sufixo de aspecto habitual -gádi, enquanto os em (93) e (94) levam o sufixo
do futuro -ti. Ainda é preciso descobrir o que condiciona a presença ou ausência desses
sufixos no modo desiderativo.
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(89) óio na-t-étɯvɯ-io
1SG IPFV-DES-ser.bonito-1SG
‘Eu quero ficar bonito(a).’
(90) óio na-ta-túigí-io
1SG IPFV-DES-ser.velho-1SG
‘Eu quero ficar velho(a).’
(91) óio na-t-íadɛ́-io
1SG IPFV-DES-estar.grávida-1SG
‘Eu quero ficar grávida.’
(92) óio na-ta-d͡ʒũ-gád-io
1SG IPFV-DES-estar.gordo-HAB-1SG
‘Eu quero engordar.’
(93) óio mani na-t-ófá-ti-o
1SG DEM IPFV-DES-estar.magro-FUT-1SG
‘Eu quero ficar magro(a).’
(94) óio na-ta-gʷót͡ʃa-ti-o
1SG IPFV-DES-ser.alto-FUT-1SG
‘Eu quero ficar alto(a).’
Na frase reproduzida em (95), a raiz descritiva at͡ʃɛ ‘estar molhado’ leva, além do
prefixo causativo, o circunfixo do modo imperativo negativo ma-...-ɾe. Em (96), a raiz
descritiva íadɛ́ ‘estar grávida’ ocorre com o prefixo proibitivo tí-. Segundo Palácio (1984:
62), o uso do proibitivo com os verbos descritivos não seria possível.
(95) ma-g-at͡ʃɛ-ɾe
IMP.NEG-CAUS-estar.molhado-IMP.NEG
‘Não molhe a panela!’

mani g-ikɯvái
DEM
NM-panela

(96) óhe tí-íadɛ́-ɾehe
2
PROH-estar.grávida-2.NEG
‘Você não pode ficar grávida.’
4.4 Operações semânticas que envolvem propriedades
4.4.1 Negação
Os verbos descritivos em Guató são negados da mesma maneira que os demais
verbos: por meio do prefixo í- e dos sufixos pessoais negativos na 1ª e na 2ª pessoas,
como mostro em (1) a (8).
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(1) í-ítɯvɯ-ɾehe
NEG-ser.bonito-NEG.2
‘Você não é bonito(a).’
go-gɯ̃
í-ɾákwá
DEM.PROX
NM-água
NEG-estar.frio
‘Esta água não está gelada, está bem quente.’

(2) giɾi

kái-pɯ́
ENF-estar.quente

(3) í-íkíɾɔ-ɾu
NEG-ser.brabo-NEG.1SG
‘Eu não sou brabo(a).’
(4) í-gahe-ɾu
NEG-estar.bêbado-NEG.1SG
‘Eu não estou bêbado(a).’
(5) gad=í-tobɯ
mani a-t͡ʃɛda-fɛ-ɾu
HAB=NEG-ser.curto
DEM
1SG-ser.velho-roupa-1SG
‘Minha roupa não é curta.’
(6) gad=í-bɛ̃hɛ̃
mani go-gwád͡ʒekɯ́ ̃
HAB=NEG-ser.doce
DEM
NM-melancia
‘A melancia não está doce.’
(7) mani g-iɾod͡ʒapokɯ gad=í-pa
DEM
NM-cerveja
HAB=NEG-ser.forte
‘A cerveja não é forte.’
(8) óio
gad=í-íadɛ́-ɾu
1SG HAB=NEG-estar.grávida-NEG.1SG
‘Eu não estou grávida.’
Como se vê em (5) a (8), muitas vezes, o verbo negado recebe também o clítico
gad=75. Esse clítico ocorre também com as formas negadas de verbos não descritivos,
como mostro em (9) e (10), e ainda não sei o que condiciona a sua presença ou ausência.
Note-se também que, quando a raiz começa com a vogal [i], na fala há fusão entre essa
vogal e o prefixo negativo í-, como acontece com as raizes ítɯvɯ ‘ser bom, bonito’ (1),
íkíɾɔ ‘ser brabo’ (3) e íadɛ́ ‘estar grávida’ (8).
Palácio (1984: 82) registra o sufixo gáde, que chama de ‘habitual’. Segundo a autora, ele “indica que a
ação costumava acontecer”. Considero que se trata do mesmo morfema, mas, na fala de Eufrásia, ele muitas
vezes ocorre na forma de clítico (geralmente, proclítico), sendo reduzido a [gad]. Continuo glosando esse
morfema como ‘habitual’, mas reconheço que é preciso investigar melhor suas funções.
75

90

(9) gad=í-ókɯ-ɾɯ
HAB=NEG-beber-NEG.1SG
‘Eu não tomo pinga.’
(10)

mani go-pokɯ
DEM
NM-pinga

gad=í-d͡ʒɯ́-ɾu
mani go-ve
HAB=NEG-ver-NEG.1SG
DEM
NM-cachorro
‘Eu não vi nenhum cachorro.’

A forma negativa ífáni significa ‘ruim’, como em (11), mas também pode
eventualmente indicar outras características negativas como ‘perigoso’ em (12) e até
‘triste’ em (13). Essa forma parece ser lexicalizada, pois a raiz fáni nunca ocorre sem o
prefixo negativo. Ao mesmo tempo, sabemos que ífáni é (ou já foi) segmentável em í‘NEG’ e fáni, pois esse verbo recebe os sufixos de pessoa que só ocorrem com as formas
marcadas pela negação. Esses sufixos são -ɾu/-ɾɯ na 1ª pessoa singular, como em (14), e
-ɾehe na 2ª pessoa, como em (15) (lembrando que, na 3ª pessoa singular, a marca é zero).
Porém, visto que não se conhece o significado da raiz fáni sozinha, não segmento os dois
morfemas na glosa.
(11)

ífáni
mani go-dɛ́
ser.ruim
DEM
NM-homem
‘Esse homem é ruim.’

(12)

ífáni
go-ɾékɯ̃
ser.perigoso NM-baía
‘A baía é perigosa.’ (Vicente)

(13)

mani g-ɛ́vɯ́
ífáni
DEM
NM-mulher
estar.triste
‘A mulher está triste.’ (Vicente)

(14)

óio
ífáni-ɾɯ
1SG ser.ruim-1SG.NEG
‘Eu sou ruim.’

(15)

óhe
ífáni-ɾehe
2SG ser.ruim-2.NEG
‘Você é ruim.’

Para fins de comparação, em (16) vemos a construção de predicação nominal
negativa, na qual o nome na função de predicado é precedido pela partícula negativa (i)ni,
que nunca ocorre com os predicados verbais. Outra diferença é que o nome negado não
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leva o prefixo negativo í-, embora receba as variantes negativas dos sufixos de
concordância com a pessoa do sujeito.
(16)

óhe
mani dúnihi
ini
2
DEM
dois
NEG
‘Vocês dois não são Guató.’

ma-t͡ʃéuvɯ́-ɾehe
PRED-guató-2.NEG

4.4.2 Intensificação
Em 4.3.3, discuti o prefixo intensificador aɾi(o)/aɾ(o)-, que ocorre na fala de
Eufrásia e nem sempre contribui com a semântica intensificadora quando acrescido aos
verbos descritivos. Além deste prefixo, há o prefixo kái/káio-, analisado por Palácio
(1984: 60-61) como ‘enfático’. Esse prefixo é muito usado com os verbos descritivos para
intensificar as propriedades expressas por eles, como mostram os exemplos em (17) a
(33), agrupados de acordo com o tipo semântico ao qual pertencem as raízes verbais
descritivas.
IDADE

(17)

mani go-nɯ
kái-t͡ʃɛda
ke
ma-t͡ʃõi
DEM
NM-canoa
ENF-ser.velho então PFV-afundar
‘A canoa estava muito velha e afundou.’

DIMENSÃO

(18)

mani g-idá
DEM
NM-moça

n-íadɛ́
IPFV-estar.grávida

káio-fɛ́
ENF-ser.grande

mani
DEM

i-pɔ
3SG-barriga
‘A moça está gravida, sua barriga está muito grande.’
(19)

kái-dí-tobɯ
mani go-t͡ʃɛda-fɛ
ENF-DIM-ser.curto
DEM
NM-ser.velho-roupa
‘Essa roupa é muito curta.’

(20)

mani a-dúníhi-ɾu
g-ɛ́vɯ́
DEM
1SG-irmão-1SG
NM-mulher
‘Minha irmã era bem baixa.’

(21)

mani a-d͡ʒɛo-ɾu
ma-e-tɯ
mani kái-d͡ʒũ-he
DEM
1SG-marido-1SG
PFV-3SG-falar DEM
ENF-estar.gordo-2
‘Meu marido falou: “Você está muito gorda!”’

[...]

kái-dí-ókwada
ENF-DIM-ser.baixo
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VALOR

(22)

kái-ókwɛdɛ
ENF-ser.feio
‘Ele é muito feio.’

PROPENSÕES PSICOLÓGICAS

(23)

kái-íkíɾɔ-he
ENF-ser.brabo-2
‘Você é muito brabo.’

PROPRIEDADES FÍSICAS

(24)

kái-ɾákʷá
mani g-ípɛ́
ENF-estar.frio DEM
NM-café
‘O café está bem frio.’

(25)

kái-pɯ́
go-gɯ̃
ENF-estar.quente
NM-água
‘A água está bem quente.’

(26)

ma-haná-io
PFV-comprar-1SG

mani ɛɾáni [...]
DEM
coisas

ma-kwageka-io
PFV-colocar-1SG

mani
DEM

go-t͡ʃágwa
kái-távɯ
NM-bolsa
ENF-estar.pesado
‘Comprei várias coisas, coloquei na bolsa, está muito pesado.’
(27)

kái-ʃʲɛ́76
mani g-ikó
ENF-estar.podre
DEM
NM-jacaré
‘A carne de jacaré estava muito podre.’

i-ɾɯ
3SG-carne

ESTADOS CORPORAIS

(28)

mani go-t͡ʃéuvɯ́
DEM
NM-índio

ma-t͡ʃiahu
PFV-cair

mahĩ
DEM.DIST

go-gɯ̃
NM-água

kái-gahe
ENF-estar.bêbado
‘O índio caiu na água, está muito bêbado.’
(29)

76

kái-kɯɾa-io
ENF-estar.cansado-1SG
‘Estou muito cansado(a).’

Na fala de Eufrásia e de Vicente, observa-se variação entre a africada [t͡ʃ] e a fricativa palatalizada [ʃʲ].
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VELOCIDADE

(30)

kái-ká
g-ótɯ-gɯ́ ̃ -ɾu
ENF-ser.rápido
NM-falar-INTRZ-1SG
‘Eu falo muito rápido.’ (Lit.: ‘A minha fala é muito rápida.’) (Vicente)

POSIÇÃO

(31)

kái-okʷɯ́ia
go-t͡ʃáiovɯ
ENF-estar.longe
NM-cidade
‘A cidade fica bem longe.’ (Vicente)

(32)

na-gu=gádɯ
IPFV-haver=HAB

[...]

g-adá
NM-árvore

kái-t͡ʃóhi-gɯɾɯ-gɯ̃
ENF-estar.perto-INTNS-?

mani a-hi-óvɯ-ɾɯ
DEM
1SG-REFL-casa-1SG
‘Tem uma árvore perto da minha casa.’
QUANTIFICAÇÃO

(33)

káio-pṹ
g-opíga
ENF-ser.muitos
NM-onça
‘Neste mato, tem muita onça.’

gɯɾi
DEM.PROX

g-od͡ʒáho
NM-mato

Como já nota Palácio (1984: 61), o prefixo kái-/káio- também ocorre com verbos
intransitivos de semântica não descritiva, exemplificados em (34) e (35).
(34)

kái-hɛ-io
ENF-suar-1SG
‘Estou suando muito.’

(35)

kái-hẽgigi-he
ENF-fumar-2
‘Você fuma demais.’

Em 4.3.3, mencionei o sufixo intensificador -gɯɾɯ, que ocorre em combinação
com os prefixos da- e adi- na fala de Vicente. Esse sufixo ocorre também na fala de
Eufrásia, mas, na maioria das vezes, acrescido a advérbios, como mahĩ ‘lá’ em (36). É
bastante raro encontrar uma raiz descritiva marcada pelo -gɯɾɯ na sua fala. Por vezes,
esse sufixo ocorre em combinação com o prefixo enfático kái-/káio-, como em (32) acima
e em (37) a (39) abaixo.
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(36)

ma-ɾegɯ̃-io
mahĩ-gɯɾɯ go-hed͡ʒofád͡ʒaho
PFV-nascer-1SG
lá-INTNS
NM-aterro.do.bananal
‘Eu nasci lá no Aterro do Bananal.’

(37)

káio-pṹ-gɯɾɯ
mani g-okɯ́
ENF-ser.muito-INTNS DEM
NM-beber
‘A bebida foi muita.’

(38)

káio-fɛ́-gɯɾɯ
mani i-tági
ENF-ser.grande-INTNS DEM
3SG-catinga
‘A catinga (da fumaça) foi muito grande.’

(39)

kái-dí-t͡ʃúmu-gɯɾɯ
mane ɛ-ɾo
ENF-DIM-ser.pouco-INTNS
DEM
3SG-comer
‘Ele come pouco.’ (lit.: ‘A comida dele é bem pouca.’)

Nos exemplos (40) e (41), as raízes descritivas túigí ‘ser velho’ e pého ‘estar
cheio’, respectivamente, levam o sufixo em questão. Curiosamente, nesses casos, os
verbos não recebem nenhum prefixo.
(40)

túigí-gɯɾɯ
mani go-dɛ́
ser.velho-INTNS
DEM
NM-homem
‘O homem é bem velho.’

(41)

pého-gɯɾɯ
mani go-nɯ
estar.cheio-INTNS
DEM
NM-canoa
‘A canoa estava cheia de lenha.’

g-okwɛ́
NM-lenha

4.4.3 Atenuação
Palácio (1984: 59-60) registra o prefixo aɾi-, glosado como ‘atenuativo’. Segundo
a autora, “um tema derivado por aɾi- é obrigatoriamente marcado pelo prefixo modal
negativo véi-”. Além disso, o prefixo atenuativo se combina muitas vezes com o sufixo ni, glosado como ‘permansivo’77. Essas afirmações são válidas para os dados coletados
com Vicente, considerando que ele, assim como Eufrásia, usa quase sempre o alomorfe
í- do prefixo negativo. Assim, Vicente traduziu ‘pouco’ como í-aɾi-mṹ-ni, do verbo mṹ
‘ser muitos’, como vemos na frase com essa forma atenuativa em (42).
(42)

77
78

í-ai-mṹ-ni78
NEG-ATEN-ser.muito-PER

a-t͡ʃámu-ɾu
1SG-arroz-1SG

A função desse morfema precisa ser melhor investigada.
Vicente não pronunciou [ɾ] do prefixo aɾi-.
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‘Tenho pouco arroz.’ (Lit.: ‘Meu arroz não é muito.’) (Vicente)
Na fala de Eufrásia, as formas atenuativas levam o prefixo aumentativo to-, como
em (43) a (46). Note-se que, em (46), a forma atenuativa não leva o sufixo permansivo ni. Segundo Palácio (1984: 59), o prefixo atenuativo aɾi- só se combina com raízes
descritivas dimensionais, porém os dados coletados com Eufrásia mostram que seu uso é
mais amplo. Em particular, Eufrásia emprega a construção atenuativa para falar das cores
como roxo, rosa, laranja e outras tonalidades que não são codificadas por lexemas
específicos da língua.
(43)

mani g-adá
to-í-aɾi-opí-ni
DEM
NM-árvore
AUM-NEG-ATEN-ser.vermelho-PER
‘A árvore é vermelhaça (= meio vermelha).’ (falando de um ipê rosa)

(44)

i-ku
ma
g-adá
to-í-aɾi-ɾát͡ʃɔ-ni
3SG-folha
DEM
NM-árvore
AUM-NEG-ATEN-ser.amarelo-PER
‘A folha da árvore é meio amarela.’ (falando de uma folha seca alaranjada)

(45)

mani go-ve
to-í-aɾi-akwɔ́-ni
DEM
NM-cachorro AUM-NEG-ATEN-ser.branco-PER
‘Esse cachorro é meio branco.’ (falando de um cachorro branco de pelo
sujo)

(46)

mani go-to-d͡ʒɔ
DEM
NM-AUM-cacique

ma-kugʷa
PFV-deitar

mahĩ
DEM.DIST

g-ikɯbada
NM-banco

to-í-aɾi-gahe
AUM-NEG-ATEN-estar.bêbado
‘O cacique deitou em cima do banco, está meio bêbado.’
Além da construção atenuativa discutida acima, na fala de Eufrásia ocorre o
prefixo pagũ-, não muito frequente, que parece ter um valor semelhante. Nas frases em
(47) e (48), esse prefixo é acrescido às raízes verbais fɛ́ ‘ser grande’ e gʷót͡ʃá ‘ser alto’,
respectivamente. As formas resultantes indicam propriedades contrárias, ‘ser pequeno’ e
‘ser baixo’. Note-se que as duas formas levam também o sufixo intensificador -gɯɾɯ.
(47)

ma-gʷa-ɾo
mani go-gʷád͡ʒá
PFV-2-comer DEM
NM-banana

go-ɾát͡ʃɔ
NM-ser.amarelo

pagũ-fɛ́-gɯɾɯ
ATEN-ser.grande-INTNS
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‘Você comeu uma banana amarela pequena.’
(48)

mani a-dúníhi-ɾɯ
[...] m-ókʷé ̃
DEM
1SG-irmão-1SG
PRED-bugio

mani i-d͡ʒẽ
DEM
3SG-nome

pagũ-gwót͡ʃá-gɯɾɯ
ATEN-ser.alto-INTNS
‘Minha irmã se chamava Mokwẽ (‘bugio’ em Guató) e era baixinha.’
Poderíamos pensar em chamar o prefixo pagũ- de ‘diminutivo’, mas já existe o
prefixo diminutivo dí-, e há uma diferença importante entre os dois. Enquanto, o pagũcombina com raízes que denotam propriedades expressas num alto grau, como fɛ́ ‘ser
grande’ e gʷót͡ʃá ‘ser alto’, o dí- combina com raízes que denotam propriedades da outra
extremidade da escala, como áví ‘ser pequeno’, tobɯ ‘ser curto’, ókʷada ‘ser baixo’ e
͡tʃúmu ‘ser pouco’. Dessa maneira, o prefixo diminutivo dí- até pode ser visto como um
intensificador do baixo grau dessas propriedades. Portanto, sua função é, de certo modo,
contrária à função do pagũ-.
4.4.4 Mudança de estado
Como vimos em 4.1.2, o prefixo ma- nos verbos de semântica ativa marca o
aspecto perfectivo, como em (49) e (50). Palácio (1984: 62) afirma que os verbos
descritivos não se flexionam em aspecto. No entanto, meus dados mostram que os verbos
descritivos se combinam frequentemente com o prefixo ma-, sendo que a forma resultante
indica a transição para um novo estado, em que o referente adquire a respectiva
propriedade. Nas frases em (51) a (60), todos os verbos descritivos marcados pelo prefixo
ma- denotam uma mudança de estado.
(49)

mani go-dɛ́
ma-t͡ʃad͡ʒi
DEM
NM-homem
PFV-roçar
‘O homem roçou cedo de manhã.’

mahĩ dóbɯɾagʷát͡ʃo
lá
de.manhã

(50)

makéma
mani a-tɔ́ɾa-d͡ʒɪ-ɾu
ma-bi-tɛɾa
̃
ontem
DEM
1SG-filho-QUANT.TOT-1SG PFV-3PL-ir
‘Ontem (todos) meus filhos foram embora.’ (falando dos filhos de
criação que foram trabalhar em fazenda)

(51)

óio
iádíagɯ
ma-túigí-io
1SG agora
PFV-ser.velho-1SG
‘Agora eu fiquei velho(a).’
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(52)

mani go-ve
m-at͡ʃɛ
DEM
NM-cachorro PFV-estar.molhado
‘O cachorro ficou molhado na chuva.’

(53)

m-át͡ʃaɾa-d͡ʒĩ
mani i-kú
PFV-estar.seco-QUANT.TOT
DEM
3SG-folha
‘As folhas da árvore ficaram secas.’

(54)

ma-ɾo-gɯ̃-io
ke
m-íɾɯɾi-d͡ʒĩ
PFV-comer-INTRZ-1SG então PFV-estar.sujo-QUANT.TOT

mahĩ-gɯɾɯ
lá-INTNS

go-vɛ
NM-chuva

g-adá
NM-árvore

mani
DEM

a-fɛ-ɾu
1SG-roupa-1SG
‘Comi e minha roupa ficou toda suja.’
(55)

ma-t͡ʃɛ́
mani g-égɯ̃ti
PFV-estar.podre
DEM
NM-peixe
‘O peixe ficou podre.’

(56)

ma-haná-io
PFV-comprar-1SG

mane ɛɾáni aɾio-pũ
DEM
coisas INTNS-ser.muitos

mani
DEM

a-t͡ʃágwa-ɾɯ
m-ópého
1SG-bolsa-1SG
PFV-estar.cheio
‘Comprei muita coisa, minha bolsa ficou cheia.’
(57)

óhe
ma-gʷ-ókɯ mani go-pokɯ
2
PFV-2-beber DEM
NM-pinga
‘Você bebeu pinga e ficou bêbado(a).’

ma-gahe-he
PFV-estar.bêbado-2

(58)

mani go-t͡ʃéuvɯ́
aɾo-gát͡ʃa
ke
ma-kɯɾa
DEM
NM-gente
INTNS-dançar então PFV-estar.cansado
‘A pessoa dançou tanto que ficou cansada.’

(59)

dekohe
mani g-ɛ́vɯ́
depois
DEM
NM-mulher
‘Depois a mulher engravidou.’

(60)

mani a-kɯ̃-ɾu
ma-t͡ʃɔ́ga
DEM
1SG-pai-1SG PFV-estar.morto
‘Meu pai morreu.’

m-íadɛ́
PFV-estar.grávida
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Nos exemplos (61) a (65) abaixo, os verbos descritivos levam, além do prefixo
ma-, os sufixos -iɛ́ e -iá. Acredito que os dois sejam alomorfes. Palácio (1984: 59) chama
o sufixo -yɛ́ de ‘cursivo’ e dá um único exemplo, sem colocá-lo dentro de uma frase:
ɾákʷá-yɛ́ (frio-CUR) ‘estar esfriando’. Em (61), registrei a mesma forma, mas ainda não
sei dizer qual é o valor exato do sufixo em questão. O radical ma-ɾákʷá também pode
indicar a mudança de estado sem o acréscimo do -iɛ́, como em (65). Note-se que, nessa
mesma frase, o radical go-pɯ́ (CAUS-estar.quente) ‘esquentar’ leva o sufixo -iá. Uma
hipótese é que o sufixo -iɛ́/-iá denote uma mudança de estado não definitiva ou não
completa. Assim, até mesmo em português há uma diferença entre refrescar-se (ou seja,
moderar o calor do corpo), como em (61), e esfriar-se (ou seja, perder todo o calor), como
em (65).
(61)

ma-fũ-io
ma-ɾakʷa-iɛ́
PFV-tomar.banho-1SG
PFV-estar.frio-CUR
‘Eu tomei banho e aí refresquei.’

(62)

m-úfá-iɛ́-io
PFV-estar.magro-CUR-1SG
‘Eu emagreci.’

(63)

a-tɔ́ɾa-ɾu
aɾo-héd͡ʒa
diádígɯ̃ [...] m-ítɯvɯ-iá
1SG-filho-1SG
INTNS-brigar agora
PFV-ser.bom-CUR
‘Meu filho era bagunceiro, mas agora ficou bem-comportado.’

(64)

m-ítad͡ʒa-iá
i-ɾɯ
go-gáɾed͡ʒaiɛ́
PFV-estar.mole-CUR 3SG-carne
NM-galinha
‘A carne de galinha ficou mole (depois de cozinhar).’

(65)

mani ma-nuna-io
DEM
PFV-fazer-1SG

g-ípɛ́
NM-café

mani dekohe
DEM
depois

ma-ɾákʷá
dahi dekohe
mi-go-pɯ́-iá-d͡ʒa-io
PFV-estar.frio HES
depois
PFV-CAUS-estar.quente-CUR-?-1SG
‘Fiz café, depois ele esfriou, depois eu esquentei de novo.’
Em (66), a raiz descritiva d͡ʒũ ‘estar gordo’ leva, além do prefixo ma-, o sufixo
-ni, que gloso como ‘permansivo’ seguindo Palácio (1984) e o sufixo -a, cujo significado
desconheço.
(66)

óhe

aɾio-pṹ

mani gw-ókɯ

go-bɛ̃hɛ̃

iá
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2

INTNS-ser.muito

DEM

2-beber

NM-ser.doce

CNJ

dekohe
ma-d͡ʒũ-ni-a-he
depois
PFV-estar.gordo-PER-?-2
‘Você está bebendo muito suco, você vai engordar.’
O uso do aspecto perfectivo com os verbos de semântica não ativa para denotar
uma mudança de estado não é inédito nas línguas do mundo. Comrie (2001 [1976]: 19)
nota que, em algumas línguas, as formas perfectivas dos verbos estativos podem indicar
o começo da situação. Assim, no próprio português, a forma soube do verbo saber, como
em Eu soube que ele morreu, indica a passagem do estado em que a pessoa ignorava um
determinado fato para o estado em que a pessoa o sabe. Bybee (1994: 66) cita Johnston
(1980: 130), que comenta sobre o uso do marcador do aspecto perfectivo -ti na língua
Nakanai (da família austronésia). Segundo o autor, esse sufixo acrescido aos verbos
estativos indica que “o paciente sofreu um processo e agora está totalmente afetado”79.
Comrie (2001 (1976): 20) sugere que “há algum valor funcional em utilizar formas
perfectivas de verbos estativos para denotar o evento de entrada no respectivo estado, pois
senão as formas perfectivas desses verbos teriam pouca utilidade”80. De fato, os estados
são menos prováveis de serem descritos como eventos completos e, portanto, as formas
perfectivas dos verbos estativos desenvolvem uma função mais adequada à sua semântica.
4.4.5 Comparação
Palácio (1984: 89) registra a partícula comparativa íniradɛáka. Eufrásia pronuncia
essa palavra, na maioria das vezes, como íniadɛka. Na construção comparativa, a ordem
dos elementos é sempre

PROPRIEDADE

–

MARCADOR DE COMPARAÇÃO

–

PADRÃO DE

COMPARAÇÃO, como mostro em (67) a (71). No entanto, a ordem entre o verbo que denota

a propriedade e o nome que denota o referente que está sendo comparado pode variar.
Compare, por exemplo, a frase em (67), em que o nome gopokɯ ‘pinga’ precede o verbo
aɾopá ‘é forte’, e a frase em (68) em que o nome gogʷákʷá ‘pacu’ segue o verbo aɾétɯvɯ
‘é bom’. Além disso, note-se que, em (70) e (71), o verbo que expressa a propriedade (em
(71), é o verbo ativo ikɯ́i ‘correr’) é repetido duas vezes. No início da frase, ele é marcado
No texto original, “On a stative verb, perfective aspect indicates that the patient has undergone a process
and is now totally affected”.
80
No texto original, “there is some functional value in utilising the perfective forms of stative verbs to
denote the event of entry into the appropriate state, since otherwise there would be little use for the
perfective forms of these verbs”.
79
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pelo prefixo intensificador aɾ-. Já quando repetido depois do nome que está sendo
comparado, o verbo leva o prefixo do perfectivo ma- e o sufixo -gɯ̃, cujo valor por
enquanto não se sabe. Também ainda é preciso descobrir o que condiciona essa repetição.
(67)

mani go-pokɯ
DEM
NM-pinga

aɾo-pá
INTNS-ser.forte

íniadɛka

mani

CMP

DEM

g-iɾod͡ʒapokɯ
NM-cerveja
‘A pinga é mais forte do que a cerveja.’
(68)

aɾ-étɯvɯ
g-ogʷákʷá
íniadɛka
INTNS-ser.bom
NM-pacu
CMP
‘O pacu é melhor do que a piranha.’

mani g-ótɯ
DEM
NM-piranha

(69)

na-íkíɾɔ
g-opíga
íniadɛga
IPFV-ser.brabo
NM-onça
CMP
‘A onça é mais braba do que o jacaré.’

mani g-ikó
DEM
NM-jacaré

(70)

aɾ-étɯvɯ
INTNS-ser.bom

mani g-opá
i-ɾɯ
DEM
NM-pacupeva 3SG-carne

m-ítɯvɯ-ɛ́ ̃ -gɯɾɯ-gɯ̃
íniadɛka
mani g-ogwákwá
PFV-ser.bom-?-INTNS-?
CMP
DEM
NM-pacu
‘A carne do pacupeva é melhor do que o pacu.’
(71)

aɾ-ekɯ́i
mani g-opíga
INTNS-correr DEM
NM-onça

m-ikɯ́i-gɯ̃
íniadɛka
PFV-correr-? CMP

mani e-dúni
DEM
3SG-dois
‘Essa onça corre mais rápido que a outra.’
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5. Expressão de propriedades no Wa’ikhana
5.1 Língua Wa’ikhana
5.1.1 Estudos anteriores
No âmbito de fonologia, o primeiro trabalho sobre o Wa’ikhana é de Klumpp &
Klumpp (1973), uma descrição do quadro fonêmico, dos traços suprassegmentais
(nasalização e tom) e dos padrões silábicos da língua. Ball (2004) faz uma análise
fonológica e morfológica dos classificadores nominais bimoráicos, concluindo que eles
não podem ser considerados nem plenamente sufixais nem plenamente lexicais. Stenzel
& Demolin (2012) descrevem traços laringais no Wa’ikhana e no Kotiria, incluindo
processos de pré- e pós-aspiração e mostrando a variedade de realizações fonéticas do
suprassegmento glotal. Hutto (2015) faz um estudo sincrônico e diacrônico das vogais no
Wa’ikhana e no Kotiria.
No âmbito da morfologia e sintaxe, Stenzel (2007) descreve serializações verbais
(em particular, sua semântica) no Wa’ikhana e no Kotiria, mostrando que as construções
serializadas podem expressar noções aspectuais, adverbais e modais, assim como relações
de causa e efeito. Em Stenzel (2013b), se trata de expressões de localização e posição nas
mesmas línguas. Stenzel (2014) analisa a estrutura argumental também no Wa’ikhana e
no Kotiria. Cezario, Balykova & Stenzel (2018) utilizam a gramática de construções para
analisar a construção de evidencial inferencial no Wa’ikhana. Stenzel (2018) descreve as
funções da predicação não verbal no Wa’ikhana e no Kotiria. Cezario (2019) faz uma
análise funcional-tipológica da categoria de evidencialidade em Wa’ikhana. Stenzel &
Cezario (2019) registram e analisam uma narrativa Wa’ikhana.
Os dados coletados por Carolyn e Nathan Waltz de 1986 a 1996 resultaram em
três obras importantes. Waltz (2002) desenvolve uma análise comparativa do Wanano
(Kotiria) e Piratapuyo (Wa’ikhana), apontando suas diferenças fonológicas, gramaticais
e lexicais. Waltz (2012) é um dicionário bilingue Piratapuyo – Espanhol / Espanhol –
Piratapuyo com um esboço gramatical. Esse dicionário foi de grande ajuda para o presente
trabalho. Além disso, uma gramática pedagógica do Wa’ikhana em espanhol foi
elaborada por Waltz & Waltz (2015). As duas últimas obras foram finalizadas por
Carolyn Waltz, depois que seu marido, Nathan Waltz, faleceu.
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5.1.2 Perfil tipológico
•

Características tipológicas gerais

Wa’ikhana é uma língua predominantemente concatenativa, na qual ocorrem
apenas sufixos. Vários sufixos verbais são separativos (monoexponenciais) ou seja,
codificam apenas uma categoria gramatical, como o sufixo ~da ‘exortativo’, ~be
‘frustrativo’ ou -eda ‘negativo’. No entanto, há um conjunto muito importante de sufixos
verbais cumulativos (poliexponenciais) usados no modo realis, que codificam,
simultaneamente, a evidencialidade visual, o aspecto da evidencialidade e a pessoa do
sujeito. No âmbito nominal, há tanto sufixos separativos, por exemplo, -~ga ‘diminutivo’,
quanto cumulativos, como -poka, que denota a classe de objetos esféricos no número
plural.
•

Ordem de constituintes

O Wa’ikhana é uma língua do verbo final. Nos meus dados, a ordem de
constituintes mais frequente nas orações transitivas é Sujeito – Objeto – Verbo (SOV),
exemplificada em (1). A ordem Sujeito – Verbo (SV), como em (2) e (3), é a mais
frequente para as orações intransitivas. No entanto, é preciso considerar que, segundo
Stenzel & Cezario (2019: no prelo), a posição do sujeito no Wa’ikhana varia de acordo
com o contexto discursivo: os sujeitos, cujos referentes são novos dentro da narração,
ocorrem no início na frase, já os sujeitos, cujos referentes são informação velha, ocorrem
depois do verbo ou são omitidos.
(1) pehkasã cenoura kʉare
~pekásá
senóra
não.índios
cenoura
‘Os brancos têm cenoura.’

kʉá-de
ter-VIS.IPFV.2/3

(2) diawehkʉ i’tiado kuñari
diá-wekʉ́
i’tiá-dó
~kuyá-di
rio-anta
três-3NPL
estar.deitado-VIS.PFV.2/3
‘As três capivaras estão deitadas.’
(3) a’liro bo’tea diapʉ tinine
a’di-do
bo’tea
dia
pu’iapʉ
~tidi-de
DEM.PROX-3NPL
aracu
rio
dentro.de
andar-VIS.IPFV.2/3
‘Este aracu (tipo de peixe) anda dentro de rio.’ (Stenzel & Chagas 2018: 43)
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Em seguida, listarei as propriedades do Wa’ikhana que condizem com as
tendências universais observadas em línguas do verbo final (Dryer 1991, 2007).
a) Wa’ikhana faz uso de posposições. Em (4), a posposição ka’a ‘perto de’ segue
o nome wʉ’ʉse ‘casas’.
(4) sũiti õ’o wʉ’ʉse ka’a ihisuaga
~suití
~o’ó wʉ’ʉ-se
ka’á
ihi-su-aga
pipira
aqui casa-PL
perto.de
COP-HAB-PRES.IPFV
‘Aqui, pipira (tipo de pássaro) costuma ficar perto de casas.’
b) Os sintagmas posposicionais precedem os verbos, como pode ser visto em (4)
acima, em que o sintagma wʉ’ʉse ka’a ‘perto de casas’ vem antes do verbo
copular ihisuaga, e em (5), em que o sintagma ti-~kida watoa ‘no meio deles’
vem antes do verbo ya’udukuu ‘estava falando’.
(5) yʉ’ʉ tikina wahtoa ya’uduhkuu
yʉ’ʉ́ tí-~kídá
wátóá
1SG ANPH-ANIM.PL
no.meio
‘Eu estava falando no meio deles.’

ya’ú-duku-u
falar-estar.em.pé-VIS.PFV.1

c) Nas construções comparativas, a ordem mais frequente é
COMPARAÇÃO – MARCADOR DE COMPARAÇÃO – PROPRIEDADE,

(6) yʉ’ʉ mʉ’ʉ yʉ’dʉodo bʉhkʉ ihiaha
yʉ’ʉ́ ~bʉ’ʉ́
yʉ́’dʉ-o-do
1SG 2SG
passar-CAUS-3NPL
‘Eu sou mais velho que você.’

bʉkʉ́
velho

PADRÃO DE

como em (6).

ihi-aha
COP-VIS.IPFV.1

d) O verbo copular ihi sempre segue o seu complemento, como em (7) e (8).
(7) yʉ’ʉ nihipahko ihiaha
yʉ’ʉ́ ~dihí-pakó
ihi-aha
1SG bebê-mãe
COP-VIS.IPFV.1
‘Estou grávida.’ (lit.: ‘Sou mãe de bebê.’)
(8) yʉ’ʉ pona mahkana ihidi
yʉ’ʉ́ ~podá ~bak-~ádá
1SG filhos criança-ANIM.PL
‘Meus filhos são crianças.’

ihi-di
COP-VIS.PFV.2/3

e) A partícula plural padi sempre segue o sintagma nominal pluralizado, como
em (9).
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(9) mahã so’ãñekina pari mene i’yaye nidi
~bahá
~so’á-yé-~kídá
arara
ser.vermelho-NMLZ.3PL-ANIM.PL

pádi
PL

~bedé
ingá

i’yá-yé
~dí-di
comer-NMLZ.3PL
AUX-VIS.PFV.2/3
‘As araras vermelhas estão comendo ingá.’
f) Os nomes, que funcionam como modificadores verbais, precedem os verbos
(10).
(10)

yʉ’ʉ da’daye do’edogã da’dago niaha
yʉ’ʉ́ da’dá-ye
do’é-dó-~gá
1SG trabalhar-NMLZ.3PL ser.lento-3NPL-DIM

da’dá-gó
trabalhar-NMLZ.F.1/2

~dí-aha
AUX-VIS.IPFV.1
‘Eu estou fazendo o trabalho devagarinho.’
g) Em construções adnominais, o nome dependente, como oho ‘banana’ em (11)
e ~dihi-do-~ga ‘criança’ em (12), precede o nome núcleo.
(11)

oho duarikodo
ohó
duá-dí-kó-dó
banana
vender-NMLZ.3NPL-F-3NPL
‘vendedora de banana’

(12)

nihinogã pahko ihiaha yʉ’ʉa
~dihí-dó-~gá
pakó
bebê-3NPL-DIM
mãe
‘Sou mãe de criança!’

ihi-aha
COP-VIS.IPFV.1

yʉ’ʉ-a
1SG-EMPH

A única exceção às tendências universais das línguas do verbo final encontrada
em Wa’ikhana é a ocorrência das palavras QU_ na posição inicial, como em (13),
enquanto o esperado seria elas ocorrerem in situ (Dryer 1991: 466-7).
(13)

dʉ’segʉ uhtiahari mʉ’ʉ
dʉ’sé-gʉ́
utí-ahádi
por.que-M.1/2
chorar-INT
‘Por que você está chorando?’

~bʉ’ʉ
2SG

Além disso, o Wa’ikhana exibe algumas tendências não correlacionadas com
ordem OV. Assim, em línguas de padrão verbo-final, as orações relativas podem vir tanto
antes quanto depois do nome. Em Wa’ikhana, elas tendem a vir depois, como em (14).
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bʉhkado yʉ’ʉ ʉhsedia ke’noaria thoari
bʉkádó
yʉ’ʉ́ ʉsé-dí-á
matapi
1SG tecer-NMLZ.3NPL-CLF:esf.NPL

(14)

~ke’dóa-di-a
ser.bom- NMLZ.3NPL-CLF:esf.NPL
‘O matapi que eu teci ficou bom.’

thoá-di
ficar-VIS.PFV.2/3

A posição dos modificadores de semântica adjetival e dos demonstrativos também
não se vincula à ordem do verbo e do objeto (Dryer 2007: 101 e 104). Contudo, no
Wa’ikhana, os modificadores de semântica adjetival tendem a seguir o nome, como em
(15), enquanto os pronomes demonstrativos precedem o nome, como em (16).
(15)

minikhu ya’salikido
~bidíkhu
ya’sá-dí-kí-dó
pássaro
ser.verde-NMLZ.3NPL-M-3NPL
‘pássaro verde’

(16)

sikido ʉmʉno
sí-kí-dó
DEM.DIST-M-3NPL
‘aquele homem’
•

~ʉbʉ́-dó
homem-3NPL

Classificação dos nomes animados

A característica mais marcante da morfossintaxe nominal Wa’ikhana é o uso de
classificadores. Os classificadores se dividem em dois grandes grupos: os usados com os
nomes animados (humanos e animais) e os usados com os nomes inanimados (plantas e
objetos). Como nota Gomez-Imbert (2007: 424), a maioria das línguas Tukano exibe um
padrão morfológico nominal, em que há “uma clara distinção morfológica entre as classes
animada e inanimada em dois aspectos: (a) diferentes morfemas do singular e do plural
para cada classe, (b) especificação dos formatos introduzida por marcadores de classe
inanimada no singular”81. Em seguida, mostrarei como esse padrão se concretiza na
língua Wa’ikhana.
Proponho que os nomes animados em Wa’ikhana são submetidos a dois sistemas
de classificação: um que poderíamos chamar de externo e outro interno. A diferença entre
os dois está no fato de que o marcador do sistema externo, -do, entra em relações
No texto original, “a clear morphological separation of the animate and inanimate classes in two points:
(a) different singular and plural morphemes for each class, (b) specification of shape properties introduced
by inanimate singular class markers”.
81
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paradigmáticas com os classificadores dos nomes inanimados, enquanto os marcadores
do sistema interno não o fazem.
O sufixo que opõe os nomes animados aos inanimados é -do, usado no número
não plural82, quando o referente está na 3ª pessoa, como é mostrado em (17) para nomes
não derivados e em (18) para nomes derivados.
(17)

a.

ʉmʉno
~ʉbʉ́-dó
homem-3NPL83
‘homem’

(18)

a.

ke’noarikido
~ke’dóa-di-ki-do
ser.bonito-NMLZ.3NPL-M-3NPL
‘ser masculino bonito’

b.

bahsarikido
basá-dí-kí-dó
dançar-NMLZ.3NPL-M-3NPL
‘dançarino’

b.

diedo
dié-dó
cachorro-3NPL
‘cachorro’

Usando nomes derivados deverbais, em (19) e (20), mostro que o sufixo -do faz
parte do mesmo paradigma que os classificadores e os repetidores, marcando os nomes
da classe dos animados em oposição aos sufixos que marcam as diversas classes dos
inanimados.
(19)

a.

ke’noarikido
~ke’dóa-di-ki-do
ser.bonito-NMLZ.3NPL-M-3NPL
‘ser masculino bonito’

b.

ke’noarima
~ke’dóa-di-~ba
ser.bonito-NMLZ.3NPL-RP:igarapé
‘igarapé (ou rio) bonito’

82

Essa terminologia é discutida mais abaixo. Como noto ali, não tenho dados sobre o número gramatical
dos nomes que designam humanos. No entanto, a fim de mera coerência terminológica, aplico,
provisoriamente, a distinção não plural x plural a todos os nomes da língua.
83
Primeiro, pensei em glosar esse sufixo como ANIM.3NPL ‘animado na 3ª pessoa, no número não plural’,
mas mudei de ideia devido à existência do sufixo -do que deriva nomes contáveis a partir de massivos
(como em padʉ ‘areia’ → padʉdo ‘praia’). Apesar da semântica distinta, pode ser que os dois -do sejam
cognatos, portanto, uso uma glosa comum para os dois.
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(20)

a.

bahsadikido
basá-dí-kí-dó
dançar-NMLZ.3NPL-M-3NPL
‘dançarino’

b.

basariwʉ
basá-dí-wʉ
dançar-NMLZ.3NPL-CLF:edifício
‘casa de festa’

Os animados derivados no número não plural sempre recebem sufixos de gênero,
mas esses não fazem parte do paradigma tratado aqui. Isso fica mais evidente nos
exemplos em (21), tendo como a base de comparação a raiz nominal bʉkʉ ‘velho’, que
não recebe o sufixo de gênero quando possui a referência animada masculina.
(21)

a.

bʉhkʉdo
bʉkʉ́-dó
velho-3NPL
‘homem velho’

b.

bʉkʉdʉ
bʉkʉ́-dʉ
velho-CLF:árvore.NPL
‘árvore velha’

Além disso, o fato de os animados não derivados receberem o -do, como em (17)
acima, é comparável ao fato de os inanimados não derivados levarem classificadores, por
exemplo, busia-ga (urucum-CLF:esférico.NPL) ‘fruta de urucum’. Porém, os inanimados,
geralmente, podem ser combinados com mais de um classificador, por exemplo, busiagʉ (urucum-CLF:árvore.NPL) ‘pé de urucum’. Já para os animados, não há essa
possibilidade.
Os marcadores do sistema interno não interagem paradigmaticamente com os
classificadores inanimados. Eles estabelecem contrastes dentro da classe dos animados,
em que se opõem os gêneros masculino e feminino, no número não plural. Entre os
animados não derivados, apenas os nomes com o traço [+ humano] levam sufixos de
gênero, a saber, -kʉ/-ʉ ‘masculino’ e -ko/-o ‘feminino’, como em (22a) a (22c). Se um
nome que designa humanos não leva um sufixo de gênero, a referência é masculina, e o
sufixo de gênero feminino é adicionado para obter a referência correspondente, como em
(22d). No plural, marcado pelo sufixo -~(k)ada, a diferença entre os dois gêneros é
neutralizada, como em (22e) e (22f).
(22)

a.

wa’ikʉ
wa’í-kʉ
‘homem wa’ikhana’

wa’iko
wa’í-ko
‘mulher wa’ikhana’
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b.

mahkʉ
~bak-ʉ́
‘filho’

mahko
~bak-ó
‘filha’

c.

ba’ʉ
ba’-ʉ́
‘irmão mais novo’

ba’o
ba’-ó
‘irmã mais nova’

d.

wa’mi
~wa’bí
‘irmão mais velho’

wa’mi-o
~wa’bí-ó
‘irmã mais velha’

e.

wa’ikana
wa’í-~kada
‘os/as wa’ikhana’

f.

mahkana
~bak-~ádá
‘crianças’

Os animados derivados no número não plural são sempre marcados para o gênero.
Os sufixos de gênero, -ki ‘masculino’ e -ko ‘feminino’, ocupam a posição entre o
nominalizador da 3ª pessoa não plural -di e o sufixo -do, o marcador dos animados no
número não plural, como mostro em (23a) e (23b). No plural, os animados derivados
recebem o sufixo -~kida, no qual a diferença entre os dois gêneros é neutralizada, como
em (23c).
(23)

a.

bahsarikido
basá-dí-kí-dó
dançar/cantar-NMLZ.3NPL-M-3NPL
‘dançarino, cantor’

b.

bahsarikodo
basá-dí-kó-dó
dançar/cantar-NMLZ.3NPL-F-3NPL
‘dançarina, cantora’

c.

bahsayekina
basá-yé-~kídá
dançar/cantar-NMLZ.3PL-ANIM.PL
‘os/as dançarinos/as, cantores/as’

Embora os nomes não derivados que designam animais não-humanos não levem
sufixos de gênero, esses sufixos aparecem nos elementos correferenciais, na função de
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marcadores de concordância. Alguns nomes, como ~kadaka ‘galinha’, podem ser tanto
masculinos como femininos, como em (24a) e (24b). Outra possibilidade de marcar o
sexo feminino do animal é através do uso da palavra ~dubido ‘moça, mulher’. Os animais,
cujo pertencimento a um sexo biológico não é perceptível ao falante, são marcados pelo
gênero masculino, como o peixe acará pintado em (25).
(24)

(25)

a.

a.

•

yaakido kanaka
b.
yaá-kí-dó
~kadáka
POSS.NPL-M-3NPL galinha
‘meu galo’

yaakodo kanaka
yaá-kó-dó
POSS.NPL-F-3NPL
‘minha galinha’

akakido nimasto
b.
~aká-kí-dó ~díbástó
um-M-3NPL acará.pintado
‘um acará pintado’

*akakodo nimasto
~aká-kó-dó ~díbástó
um-F-3NPL
acará.pintado
Significado pretendido:
‘um acará pintado fêmea’

~kadáka
galinha

Classificação dos nomes inanimados

De modo geral, um nome inanimado pode ser usado de duas formas: incluso
dentro de uma classe semântica ou não classificado. Um nome não classificado,
geralmente, recebe a leitura genérica e plural. Na gramática, isso é manifestado pelo uso
do nominalizador -ye nos nomes deverbais correferenciais com os nomes não
classificados. Em (26) abaixo, o nome peka ‘lenha’ não está classificado, denotando um
conjunto de lenha não especificado em seu tamanho. Por isso, o verbo peya ‘ser muitos’
é nominalizado pelo sufixo -ye, que deriva nomes no plural ou massivos. Um nome
inanimado classificado recebe a leitura de unidades e, via regra, leva um sufixo que indica
a respectiva classe. Em (27), o nome peka ‘lenha’ leva o classificador -tia, marcador dos
objetos em forma de tora, denotando uma tora de lenha. Note-se que o nome deverbal
correferencial ~yai-di ‘(o) seco’ é derivado pelo sufixo -di e não pelo -ye. Além disso, os
três elementos correferenciais, peka ‘lenha’, aka ‘um’ e ~yai-di ‘o seco’ levam o
classificador -tia.
(26)

pehka peye nena wʉ’ʉna
peká péya-ye
~dé-~da
wa’á-gʉ-~da
lenha ser.muitos-NMLZ.3PL pegar-EXORT ir-M-EXORT
‘Vamos trazer um feixe de (muita) lenha!’

(27)

pehkatia akatia ñairitiare wʉaya
peká-tía
~aká-tía
~yaí-dí-tía-de
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lenha-CLF:tora um-CLF:tora estar.seco-NMLZ.3NPL-CLF:tora-OBJ
wʉá-yá
carregar-IMP
‘Traga uma tora de lenha seca!’
Alguns nomes inanimados podem ocorrer ou sempre ocorrem não marcados por
classificadores, sem perder a leitura de unidades, pois seu pertencimento a uma classe é
implícito e fica evidente na concordância. Em (28), o empréstimo do português vidru não
recebe classificador, mas sua inclusão na classe de objetos esféricos é manifestada pelo
uso dos respectivos classificadores nos seus modificadores: o pronome demonstrativo si
‘aquele’ e o nome deverbal ya’sa-di ‘o verde’. Portanto, nesse caso, vidru significa
‘garrafa’ e não simplesmente ‘vidro’.
(28)

sika vidru ya’saria
sí-ká
DEM.DIST-CLF:esf.NPL
‘aquela garrafa verde’

vídru ya’sá-dí-á
vidro ser.verde-NMLZ.3NPL-CLF:esf.NPL

Em (29), dou exemplos de sintagmas nominais com ~daraya ‘laranja’, um nome
que nunca leva classificadores explicitamente. Portanto, seu (não) pertencimento a uma
classe semântica é marcado apenas nos modificadores. Em (29a), o verbo pi’a ‘estar
azedo’ é nominalizado pelo -ye, manifestando que ~daraya não está classificado. Em
(29b), o nome de posse yaa leva o classificador -dʉ, que marca árvores. Portanto, é a
classe na qual o nome ~daraya está incluso no caso. Em (29c), o numeral ~aka ‘um’
recebe o classificador dos objetos esféricos, pelo que entendemos que se trata de fruta de
laranja.
(29)

a.

naraña pi’aye
~daráya
pi’á-yé
laranja
estar.azedo-NMLZ.3NPL
‘(uma quantidade de) laranja azeda’

b.

yaadʉ naraña
yaá-dʉ
POSS.NPL-CLF:árv.NPL
‘meu pé de laranja’

c.

akaria naraña
~aká-díá
um-CLF:esf.NPL

~daráya
laranja

~daráya
laranja
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‘uma fruta de laranja’
Há alguns nomes que não entram em nenhuma classe semântica, mas se
classificam a si mesmos. Isso significa que, nas suas expressões correferenciais, a posição
do sufixo classificador é ocupada por esse próprio nome. Em (30), vemos o nome waʉdo
‘cacuri’, que primeiro aparece como uma forma livre e depois ocorre sufixado ao nome
deverbal correferencial, dʉte-di ‘o amarrado’. Em (31), o nome deko ‘dia’ ocupa duas
posições análogas.
(30)

waʉdo mihsi me’na dʉhteriwaʉdo
waʉ́do
~bisí ~be’da
dʉté-dí-waʉ́do
cacuri
cipó COM/INS
amarrar-NMLZ.3NPL-RP:cacuri
‘cacuri (armadilha de pesca) amarrado com cipó’

(31)

dehko ke’noaridehko ihide
dekó ~ke’dóa-di-dekó
dia
ser.bonito-NMLZ.3NPL-RP:dia
‘É um dia bonito.’

ihi-de
COP-VIS.IPFV.2/3

Os nomes que podem ocupar a posição dos classificadores são chamados de
repetidores (repeaters) (Aikhenvald 2000: 103; Seifart 2005: 80-82). A principal
diferença entre os repetidores e os classificadores é que os últimos não ocorrem como
nomes independentes na mesma língua, embora geralmente se originem de nomes.
Segundo Seifart (2005: 95), é preciso fazer uma distinção semântica entre os repetidores
e os classificadores, cujos nomes de origem ainda podem ser identificados na língua. O
autor propõe que os primeiros possuem exatamente o mesmo significado quando usados
em ambas as posições morfossintáticas, já os segundos sempre apresentam um significado
mais geral que seus nomes de origem. Por exemplo, no Wa’ikhana, há o nome wʉ’ʉ
‘casa’, do qual provém o sufixo -wʉ(’ʉ), que pode denotar não só casas, mas quaisquer
edifícios, como loja, escola ou igreja. Por isso, tendo a considera-lo um classificador e
não um repetidor, embora a sua semântica ainda esteja bem próxima da semântica do
nome de origem.
Um fenômeno que evidencia a robustez do sistema de classificação nominal em
Wa’ikhana é o uso de alguns empréstimos do português na função de repetidores, como
saku em (32).
(32)

pʉasaku arususakuride nekataya
pʉá-sáku
arúsu-sáku-di-de
~de-ka-a’tá-yá
dois-RP:saco arroz-RP:saco-PL-OBJ pegar-DUR-vir-IMP
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‘Traga dois sacos de arroz!’
Baseando-me em Seifart (2005: 138), depreendo os seguintes usos dos
classificadores (e repetidores) no Wa’ikhana: derivacional, para fins de concordância e
absoluto, explicados logo a seguir. O uso derivacional ocorre com as raízes nominais.
Assim, oho ‘banana (enquanto um tipo de planta) ou bananas’ pode ser acrescido de
classificadores que derivam nomes para partes da respectiva planta, como em (33). Outros
classificadores são usados para indicar o formato do objeto referido, como em (34).
(33)

(34)

a.

ohoparo
ohó-pádó
banana-CLF:curvo
‘fruto de banana’

b.

ohopũ
oho-~pú
banana-CLF:folha
‘folha de banana’

c.

ohoño
d.
ohó-~yó
banana-CLF:palmeira
‘pé de banana’

ohotõ
ohó-~tó
banana-CLF:cacho
‘cacho de banana’

a.

ʉ̃htaga
~ʉtá-gá
pedra-CLF:esf.NPL
‘pedra redonda’

ʉ̃htapa
~ʉtá-pá
pedra-CLF:plano
‘pedra plana’

b.

Além disso, as relações semânticas entre o classificador (o repetidor) e o nome
podem ser de objeto e material de que ele é feito, como em (35), de objeto e seu conteúdo,
como em (36), e de objeto e outro objeto ligado à função do primeiro, como em (37).
(35)

(36)

a.

tabuawʉ
tábua-wʉ
tábua-CLF:edifício
‘edifício de madeira’

b.

mihsʉbahti
~bisʉ́-batí
cipó-RP:balaio
‘balaio de cipó’

c.

paperaga
papéra-ga
papel-CLF:esférico.NPL
‘bolinha de papel’

d.

komestu
~kóbe-stu
metal-RP:pote
‘pote de metal (panela)’

a.

wirimõãpʉ
~wiríboa-pʉ
limão-RP:aturá
‘aturá (cheio) de limão’

b.

arusohudo
arúso-húdo
arroz-RP:saco
‘saco de arroz’
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(37)

di’iphĩ
di’í-~phi
carne-CLF:lâmina
‘faca, terçado’ (ou seja, faca é uma lâmina para cortar carne)

Os classificadores e repetidores são usados para fins de concordância em nomes
deverbais, numerais, palavra de posse yaa e demonstrativos, como mostro em (38) e (39).
Embora a concordância seja uma função muito importante dos classificadores, não é raro
que apenas um dos elementos correferenciais receba o classificador. Assim, em (40),
apenas o nome não derivado que controla a concordância, ~kubu ‘banco’, leva o
classificador ACHATADO -pata.
(38)

yaabahti wʉhʉbahti wa’mabahti ihidi
yaá-batí
wʉhʉ-batí
POSS-RP:balaio
arumã-RP:balaio

~wa’bá-batí
novo-RP:balaio

ihi-di
COP-VIS.PFV.2/3
‘Esse meu balaio de arumã é novo’
(39)

yʉ’ʉre sistu komestu pahidisture o’oya
yʉ’ʉ́-dé
sí-stú
1SG-OBJ
DEM.DIST-RP:pote
pahí-dí-stú-dé
ser.grande.SG-NMLZ.3NPL-RP:pote-OBJ
‘Dê-me aquela panela grande!’

(40)

~kóbe-stu
metal-RP:pote
o’o-ya
dar-IMP

peye kumupatari ke’noaye ihide
péya-ye
~kubú-pata-di
ser.muitos-NMLZ.3PL
banco-CLF:achatado-PL
~ke’dóa-ye
ihi-de
ser.bonito-NMLZ.3PL COP-VIS.IPFV.2/3
‘São muitos bancos achatados bonitos.’

O uso absoluto também é próprio dos nomes deverbais, numerais, palavra de posse
yaa e demonstrativos. Esse uso ocorre quando o nome não derivado que controla a
concordância não está presente. Em (41), o nome wʉ’ʉ ‘casa’ não aparece na frase, mas
o classificador correspondente, -wʉ ‘edifício’, é acrescido ao nome deverbal ~be’e-di ‘o
pequeno’, o que permite que este exerça a função referencial.
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(41)

me’eniwʉgãpʉ ihia
~be’é-dí-wʉ-~ga-pʉ
ser.pequeno-NMLZ.3NPL-CLF:edifício-DIM-LOC
‘Eu moro numa casa pequena.’
•

ihi-aha
COP-VIS.IPFV.1

Numerais e número

De acordo com meus informantes, no Wa’ikhana há números de 1 a 5: ~aka/~dika
‘um’, pʉa ‘dois’, i’tia ‘três’, ~kope / pititia ‘quatro’84, ~i’ka ~obope / ~o’kobope ‘cinco’85.
Os numerais normalmente recebem sufixos classificadores. Dessa maneira,
mesmo quando o nome em si não leva um classificador, seu pertencimento a uma dada
classe se torna evidente por meio de concordância no numeral. Assim, em (42), o sufixo
-do é acrescido ao pʉa ‘dois’ para marcar que o nome dasepia ‘traíra’ pertence à classe
dos animados. Em outros casos, como na frase em (43), tanto o nome como o numeral
(além dos demais modificadores eventuais) recebem o classificador.
(42)

pʉado dahsepia wa’i wẽhedikido wẽhedi ihidi
pʉá-dó
dasépíá
wa’í ~wehé-dí-kí-dó
dois-3NPL
traíra
peixe matar-NMLZ.3NPL-M-3NPL
~wehé-dí
ihi-di
matar-NMLZ.3NPL
COP-VIS.PFV.2/3
‘O pescador pegou duas traíras.’

(43)

akaparo ohoparo o’oya yʉ’ʉre
~aká-pádó
ohó-pádó
um-CLF:curvo
banana-CLF:curvo
‘Dê-me uma banana!’

o’o-ya
dar-IMP

yʉ’ʉ́-dé
1SG-OBJ

O sistema de número gramatical no Wa’ikhana distingue entre o número plural e
o não plural. Nos meus dados, o não plural do Wa’ikhana é usado, na maioria das vezes,
para designar uma a três ou uma a quatro entidades86. Dessa maneira, o não plural se
assemelha ao número paucal, referente a um pequeno número de entidades, por não ter
um limite superior específico (Corbett 2001: 22), mas se distingue dele por abranger o
singular.

84

A primeira forma foi usada pelo informante Dionísio, enquanto a segunda foi usada pelo informante
Pedro.
85
As duas formas foram usadas por Pedro.
86
Isso funciona tanto para inanimados como para animados não humanos. Não entanto, não tenho dados
para os nomes que designam humanos. De modo geral, a marcação do número em Wa’ikhana precisa ser
profundamente estudada, o que não foi foco da minha pesquisa.
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Em (44) e (45), os nomes são pluralizados a partir de quatro unidades, ou seja, o
não plural abrange de uma a três unidades. Em (44b), isso fica evidente através do
marcador plural -di no nome wese ‘roça’. Já em (45a) e (45b), as diferenças gramaticais
entre o não plural e o plural estão no uso dos nominalizadores distintos (-di e -ye,
respectivamente) no nome deverbal ~tudu-di ‘o que gira (= carro)’, assim como no uso
das formas distintas do classificador ESFÉRICO (-dia / -a e -poka, respectivamente).
(44)

a.

i’tia wehse
i’tiá wesé
três
roça
‘três roças’

(45)

a.

i’tiaria tunuria
i’tiá-díá
três-CLF:esf.NPL
‘três carros’

b.

b.

kõpe wehsedi
~kopé wesé-dí
quatro roça-PL
‘quatro roças’

~tudú-dí-á
girar-NMLZ.3NPL-CLF:esf.NPL

kõpepohka tunuñepohka
~kopé-poka
~tudú-yé-poka
quatro-CLF:esf.PL
girar-NMLZ.3PL-CLF:esf.PL
‘quatro carros’

Em (46) e (47), os nomes são pluralizados a partir de cinco unidades, ou seja, o
não plural abrange de uma a quatro unidades87. Em ambos os casos, o número é marcado
no próprio numeral. Em (46b), o plural é expresso pelo sufixo -di, que segue o
classificador

FIO

-da, acrescido ao numeral ~o’kobope ‘cinco’. Já em (47), em que o

referente é animado, a distinção de número é expressa por classificadores usados nos
numerais: -do em (47a) e -~kida em (47b).
(46)

a.

pihtitiada
pitítia-da
quatro-CLF:fio
‘quatro fios’

(47)

a.

pihtitiado pisana
pitítiá-do
~pisáda
quatro-3NPL gato
‘quatro gatos’

b.

õ’komopedari
~o’kóbópé-dá-dí
cinco-CLF:fio-PL
‘cinco fios’

87

Interessantemente, os exemplos (44) e (45) provêm do informante Dionísio, enquanto os (46) e (47)
provêm do informante Pedro. Portanto, podemos supor que o limite superior do número não plural possa
variar dependendo do idioleto, o que não exclui a possibilidade de que esse limite também seja
condicionado por fatores gramaticais e/ou semânticos (os quais ainda precisam ser investigados).
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b.

õ’komopekina pisana
~o’kóbópé-~kídá
~pisáda
cinco-ANIM.PL
gato
‘cinco gatos’

Além disso, por vezes, se observa uma discrepância entre o número marcado no
numeral e o marcado no nome. Em (48), o numeral i’tia ‘três’ é marcado pela variante
não plural do classificador

ESFÉRICO,

enquanto o nome modificado pelo numeral leva a

variante plural do mesmo classificador. O exemplo (49) é mais interessante ainda, pois o
único elemento correferencial não marcado pelo plural é o numeral pʉa ‘dois’.
(48)

(49)

i’tiaria ehtoapohka
i’tiá-díá
três-CLF:esf.NPL
‘três cubios’

etóa-poka
cubio-CLF:esf.PL

wahpari pʉapa ye’seyepari
wahpá-dí
pʉ́a-pa
prato-PL
dois-CLF:plano
‘dois pratos brancos’

yé’se-ye-pa-di
ser.branco-NMLZ.3PL-CLF:plano-PL

De fato, os numerais pua ‘dois’ e i’tia ‘três’ parecem nunca admitir marcadores
plurais. Portanto, mesmo que um nome seja pluralizado a partir de duas ou três unidades,
isso não será manifestado na morfologia do numeral. Padrões semelhantes são atestados
em Tukano (Ramirez 1997a: 333), Barasano (Jones & Jones 1991: 60) e Siriano (Criswell
& Brandup 2000: 409).
O número gramatical é marcado nos modificadores nominais e, por vezes, no
próprio nome. Quando possuem uma referência não plural, os nomes animados não
derivados não levam sufixos ou levam o sufixo -do. No plural, esses nomes são acrescidos
do sufixo -a (que substitui o -do não plural). Os exemplos são dados em (50).
(50)

a.

ahke
aké
‘macaco’88

ahkea
aké-á
‘macacos’

b.

pinono
~pidó-dó
‘cobra’

pinoa
pidó-á
‘cobras’

88

Para simplificar, toda vez que se tratar do número não plural não especificado por numerais, darei
tradução no singular, embora se deva ter em mente que as formas não plurais podem designar até três ou
quatro entidades.
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c.

ʉmʉno
~ʉbʉ́-dó
‘homem’

ʉmʉ-a
~ʉbʉ́-á
‘homens’

Nos nomes inanimados, as formas de marcar o plural são várias. Quando o
classificador usado no nome possui duas formas, uma para o não plural e outra para o
plural, a distinção morfológica entre os dois números se dá exclusivamente por meio dele.
Esse é o caso dos classificadores
ESFÉRICO

ESFÉRICO

e

ÁRVORE.

As formas do classificador

são -ga/-ka/-a/-dia no não plural e -poka no plural, como mostrado em (51) e

(52). As formas do classificador ÁRVORE são -gʉ/-dʉ no não plural e -yukʉ/-kʉ no plural,
como mostrado em (53) e (54). A distribuição dos alomorfes dos classificadores ESFÉRICO
e

ÁRVORE

depende da classe lexical do item que recebe o sufixo. Esses padrões são

resumidos nas Tabelas 9 e 10.
(51)

a.

pohoaga
b.
pohoá-gá
tucum-CLF:esf.NPL
‘um novelo de linha
de tucum’

pohoapohka
pohoá-poka
tucum-CLF:esf.PL
‘vários novelos de linha
de tucum’

(52)

a.

si’õria
~si’ó-dí-a
acender-NMLZ.3NPL-CLF:esf.NPL
‘uma lâmpada, uma lanterna’

b.

si’õñepahka
~si’ó-yé-poka
acender-NMLZ.3PL-CLF:esf.PL
‘várias lâmpadas, lanternas’

(53)

a.

ʉ’segʉ
ʉ’sé-gʉ
cucura-CLF:árv.NPL
‘um pé de cucura’

b.

ʉ’seyuhkʉ
ʉ’sé-yúkʉ
cucura- CLF:árv.PL
‘vários pés de cucura
(Pourouma cecropiifolia)’

(54)

a.

bʉedʉ
bʉé-dʉ́
flechar-CLF:árv.NPL

b.

bʉeyekʉ
bʉé-yé-kʉ́ 89
flechar-NMLZ.3PL-CLF:árv.PL

89

Repare-se que, quando acrescidos do classificador -dʉ, os verbos não recebem o nominalizador -di,
necessário antes de todos os demais classificadores no número não plural. No entanto, quando acrescidos
do classificador -kʉ, os verbos recebem o nominalizador plural -ye.
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‘uma flecha’

‘várias flechas’

Tabela 9. Distribuição dos alomorfes do classificador
ESFÉRICO no número não plural no Wa’ikhana.
Alomorfe
(Sub)classe lexical / lexema
-ga
nomes não derivados
-ka
demonstrativos
-a
nomes deverbais
-dia
numerais, o marcador de posse
yaa e os nomes bʉkʉ ‘velho’ e
~wabʉ ‘novo’

Tabela 10. Distribuição dos alomorfes do classificador
ÁRVORE no Wa’ikhana.
Alomorfe
Subclasse lexical
NPL

PL

-gʉ

-yukʉ,
-kʉ
-kʉ

-dʉ

nomes não derivados
nomes deverbais

Nos nomes que levam os demais classificadores, como em (55) e (56), assim como
nos nomes inanimados inerentemente contáveis, como em (57) e (58), o plural é expresso
pelo acréscimo do sufixo -di.
(55)

a.

yooparo
yoó-pádó
milho-CLF:curvo
‘uma espiga de milho’

(56)

a.

omoka sañaribe’to
~óboká
~sayá-dí-be’tó
mão
pôr-NMLZ.3NPL-CLF:anel
‘uma pulseira’

b.

omoka sañañebe’tori
~óboká
~sayá-yé-be’tó-dí
mão
pôr-NMLZ.3PL-CLF:anel-PL
‘várias pulseiras’

a.

dehko
dekó

(57)

b.

b.

yooparori
yoó-pádó-dí
milho-CLF:curvo-PL
‘várias espigas de milho’

dehkori
dekó-dí
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‘dia’
(58)

a.

kõ’a
~ko’á
‘osso’

‘dias’
b.

kõ’ari
~ko’á-dí
‘ossos’

Um caso à parte são os nomes derivados por meio do classificador CÔNCAVO -do.
Na sua forma plural, também marcada pelo -di, o classificador -do é subtraído, o que
mostro em (59) e (60).
(59)

a.

wahpado
wapá-dó
prato-CLF:côncavo
‘um prato’

b.

wahpari
wapá-dí
prato-PL
‘vários pratos’

(60)

a.

ahkado
aká-dó
caixa-CLF:côncavo
‘uma caixa’

b.

ahkari
aká-dí
caixa-PL
‘várias caixas’

Para alguns poucos nomes inanimados, como os apresentados em (61) e (62), o
sufixo plural é -se.
(61)

a.

wʉ’ʉ ‘casa’

b.

wʉ’ʉ-se ‘casas’

(62)

a.

pʉ’ʉdo
pʉ’ʉ́-dó
aturá-CLF:côncavo
‘um aturá’

b.

kʉ’ʉpʉse
kʉ’ʉ-pʉ-se
mandioca-RP:aturá-PL
‘vários aturás de mandioca’

Além dos sufixos que marcam o plural, há a partícula pluralizadora padi, usada
tanto com os nomes animados quanto como os inanimados. Essa partícula sempre segue
ao nome e parece ocorrer na fala mais cuidada e, talvez, mais formal. O uso da partícula
não dispensa o uso de marcadores plurais no nome, como se vê em (63) e (64).
(63)

nimastoa pari
~díbástó-á
pádí
acará.pintado-PL
PL
‘um cardume de acará pintado’

(64)

ehtoapohka pari
etóa-poka
pádí
cubio-CLF:esf.PL
PL
‘muitas frutas de cubio’
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•

Posse

No Wa’ikhana, há distinção entre posse alienável e inalienável. A posse
inalienável se aplica aos termos de parentesco, como em (65) a (67), e aos nomes para
partes do corpo, como em (68) e (69). Sem ser marcada abertamente na morfologia, ela é
expressa pela justaposição entre o pronome ou o nome que designa o possuidor e o nome
que designa o possuído.
(65)

mʉ’ʉ namono
~bʉ’ʉ́ ~dabó-dó
2SG esposa-3NPL
‘tua esposa’

(66)

yʉ’ʉ wa’mio manʉno
yʉ’ʉ́ ~wa’bí-ó
~bádʉ-do
1SG irmão.mais.velho-F marido-3NPL
‘o marido da minha irmã mais velha’

(67)

yehse mahkʉno nihinogã
yesé ~bak-ʉ́-dó
~dihí-dó-~gá
porco filho-M-3NPL bebê-3NPL-DIM
‘filhote (bem pequeno) de porco’

(68)

yʉ’ʉ manʉno pagʉ
yʉ’ʉ́ ~bádʉ-do
pagʉ
1SG marido-3NPL corpo
‘o corpo do meu marido’

(69)

yaido da’pokari
yaí-dó
dá’poká-dí
onça-3NPL
pata-PL
‘patas da onça’

Já a posse alienável se estende sobre os demais nomes da língua. A construção da
posse alienável inclui o marcador yaa (no número não plural), que ocorre entre o nome
ou o pronome que designa o possuidor e o nome que designa o possuído, como em (70)
e (71). Dessa maneira, a posse alienável em Wa’ikhana segue a tendência universal de ser
mais marcada gramaticalmente que a inalienável. Repare-se que o yaa faz parte do SN
encabeçado pelo nome que designa o possuído e, como os demais modificadores
nominais, leva classificadores.
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(70)

(71)

tikido yaaria yʉhkʉsa
tí-kí-dó
yaá-díá
ANPH-M-3NPL
POSS.NPL-CLF:esf.NPL
‘a canoa dele’

yʉkʉ́sá
canoa

yʉ’ʉ yʉ’ʉ pahkʉ yaaphĩ di’iphĩne nei
yʉ’ʉ́ yʉ’ʉ́ pakʉ́
yaá-~phi
1SG 1SG pai
POSS.NPL-CLF:lâmina
di’í-~phi-de
~de-i
carne-CLF:lâmina-OBJ
pegar-VIS.PFV.1
‘Eu peguei a faca do meu pai.’

Nas construções de posse alienável, quando o possuidor é a 1ª pessoa singular, o
uso do respectivo pronome, yʉ’ʉ, é dispensado. Compare (72), em que o possuidor é
expresso pelo nome próprio Dora, e (73), em que o possuidor é a 1ª pessoa singular. No
plural, o marcador de posse é yee. Compare (74a), em que a referência é não plural, e
(74b), em que a referência é plural.
(72)

Dora yaakido diedo yariawa’ari
dora yaá-kí-dó
dié-dó
yadía-a-wa’á-di
Dora POSS.NPL-M-3NPL
cachorro-3NPL morto-?-ir-VIS.PFV.2/3
‘O cachorro da Dora morreu.’

(73)

yaakido diedo nihino ihide
yaá-kí-dó
dié-dó
POSS.NPL-M-3NPL
cachorro-3NPL

~dihí-dó
bebê-3NPL

ihi-de
COP-VIS.IPFV.2/3
‘Meu cachorro é bem novinho.’
(74)

a.

b.

•

yaakodo kanaka
yaá-kó-dó
POSS.NPL-F-3NPL
‘minha galinha’

~kadáka
galinha

yeekina kanaka
yeé-~kídá
POSS.PL-ANIM.PL
‘minhas galinhas’

~kadáka
galinha

O sufixo de grau diminutivo
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O sufixo diminutivo -~ga é o recurso mais comum para denotar objetos de
dimensões reduzidas. Em (75), observamos que sua posição dentro do nome é depois do
sufixo classificador, como em ~seda-ga-~ga ‘abacaxizinho’, e antes do sufixo -de que
marca um local referencial, como em yaa-wese-~ga-de ‘na minha rocinha’. Além disso,
o sufixo diminutivo pode ocorrer com advérbios, como em (76).
(75)

yaawehsegãre senagagã phari
yaá-wesé-~gá-dé
~sedá-gá-~gá
POSS.NPL-RP:roça-DIM-OBJ
abacaxi-CLF:esf.NPL-DIM
pha-di
brotar-VIS.PFV.2/3
‘Na minha rocinha, brotou um abacaxi pequeno.’

(76)

yu’u sõ’ogã ihiaha
yu’ʉ́ ~so’ó-~gá
1SG ali-DIM
‘Eu moro logo ali.’
•

ihi-aha
COP-VIS.IPFV.1

Derivação nominal

Os sufixos que derivam nomes referentes ao sujeito na 1ª ou na 2ª pessoa são
resumidos na Tabela 11 a seguir.
Tabela 11. Nominalizadores dos verbos, cujos
sujeitos estão na 1ª e na 2ª pessoa no Wa’ikhana.
Singular

Masculino

-gʉ

Feminino

-go

Plural

~da

Os nomes deverbais na 3ª pessoa são, normalmente, formados por meio de dois
nominalizadores, -di e -ye. O -di é acrescido às raízes verbais quando o referente é
contável e está no número não plural, como nos exemplos em (77). O -ye nominaliza as
raízes verbais quando o referente é massivo, como em (78a), contável e está no número
plural, como em (78b) ou abstrato, como em (78c).
(77)

a.

duarikido
dúá-dí-ki-do
vender-NMLZ.3NPL-M-3NPL
‘vendedor’
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(78)

b.

duariwʉ
dúá-dí-wʉ
vender-NMLZ.3NPL-CLF:edifício
‘loja, mercado’

a.

si’niñe
~si’dí-yé
beber-NMLZ.3PL
‘bebida’

b.

i’tiado mahã wʉyekina
i’tiá-dó
~bahá
wʉ-ye-~kida
três-3NPL
arara
voar-NMLZ.3PL-ANIM.PL
‘As três araras estão voando (= voadoras)’

c.

uhuaye me’na ihiaga
uhuá-yé90
rogar.praga-NMLZ.3PL
‘Estou com febre.’

~be’da
COM/INS

ihi-aga
COP-PRES.IPFV

Os nomes podem ser derivados não só de verbos, mas também de alguns advérbios
e posposições. Para essas duas classes lexicais, os nominalizadores são: -kʉ no masculino
singular, -ko no feminino singular e -ke no plural. Em (79), as nominalizações são feitas
a partir do advérbio de lugar ~o’o ‘aqui’ e designam ‘pessoa(s) daqui’. Já em (80) e (81),
as nominalizações a partir da posposição ~be’da designam ‘amigo(s), companheiro(s)’.
(79)

a.

õ’okekina ʉmʉa
~o’ó-ké-~kídá
aqui-NMLZ.PL-ANIM.PL
‘os homens daqui’

~ʉbʉ́-á
homem-PL

b.

õ’okʉ
~o’ó-kʉ́
aqui-NMLZ.M.NPL
‘Eu sou (uma pessoa) daqui.’ (um homem falando)

c.

õ’oko
~o’ó-kó
aqui-NMLZ.F.NPL

O informante Pedro explicou o uso da palavra uhuaye, lit.: ‘maldição’, no sentido de ‘febre’ da seguinte
maneira: “porque a gente sabe que isso [febre] vem como se fosse malignação da natureza ou de outras
coisas.”
90

124

‘Eu sou (uma pessoa) daqui.’ (uma mulher falando)
(80)

tikiro me’nakʉno me’na yo’yede
tí-kí-dó
~be’dá-kʉ́-dó
~be’da
ANPH-M-3NPL
COM/INS-NMLZ.NPL.M-3NPL COM/INS
yo’yé-de
pescar-VIS.IPFV.2/3
‘Esse (homem) pesca com o companheiro.’

(81)

yʉ’ʉ me’nakekina
yʉ’ʉ́ ~be’dá-ké-~kídá
1SG COM/INS-NMLZ.PL-ANIM.PL
‘meus amigos’
•

Alinhamento

Wa’ikhana exibe alinhamento nominativo – acusativo, em que os sujeitos dos
verbos transitivos e intransitivos não recebem marcação morfológica da sua função
sintática, como mostro na frase transitiva em (82) e na intransitiva em (83). Os objetos
diretos dos verbos transitivos podem ser não marcados, quando não referenciais, como
dʉedi ‘ovos’ em (82), ou marcados pelo sufixo -de, quando referenciais, como kasedo
‘couro’ em (84) (Stenzel (2008: 163-5) atesta esse padrão para o Kotiria, a língua irmã
do Wa’ikhana). Além disso, o -de marca os objetos indiretos, de maneira que, em uma
frase, ambos os argumentos podem receber esse sufixo, como em (85).
(82)

sikido ʉmʉno kanaka dʉedi kahtiye i’yakari
sí-kí-dó
~ʉbʉ́-dó
~kadáka
DEM.DIST-M-3NPL
homem-3NPL galinha

dʉé-dí
ovo-PL

katí-yé
i’yá-ká-di
estar.cru-NMLZ.3PL
comer-DUR-VIS.PFV.2/3
‘Aquele homem come ovo cru.’
(83)

sikodo numino bahsamahsiedare
sí-kó-dó
~dubí-dó
basá-~basí-éda-de
DEM.DIST-F-3NPL
mulher-3NPL cantar-saber-NEG-VIS.IPFV.2/3
‘Essa moça não sabe cantar.’

(84)

yaido kasedore parii
yaí-dó
kasédó-dé
onça-3NPL
couro-OBJ
‘Tirei o couro da onça.’

padí-i
pelar-VIS.PFV.1
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(85)

paperathurire yʉ’ʉre ahkadopʉ pohseyeya
papéra-tuhu-di-de
yʉ’ʉ́-dé
aká-dó-pʉ́
papel-CLF:pilha-PL-OBJ
1SG-OBJ
caixa-CLF:côncavo-LOC
posé-yeé-yá
conteúdo-fazer-IMP
‘Coloque os livros na caixa para mim!’

Note-se que o sufixo -de é acrescido somente ao último elemento de um SN, por
exemplo, o nome ~bʉdastu ‘pote velho’ em (86).
(86)

sistu komestu mʉnasture o’oya
sí-stú
~kóbe-stu
DEM.DIST-CLF:pote
metal-CLF:pote

~bʉdá-stú-dé
velho-CLF:pote-OBJ

o’ó-yá
dar-IMP
‘Me dê aquela panela velha!’
•

Evidencialidade

Segundo (Aikhenvald 2004: 3), “a evidencialidade é uma categoria linguística,
cujo significado primário é a fonte da informação”91. No Wa’ikhana, a evidencialidade é
expressa por recursos gramaticais usados na modalidade realis para falar dos eventos que
aconteceram no passado ou acontecem no presente.
O conjunto de sufixos evidenciais mais recorrente é o que marca a fonte visual da
informação. Esses sufixos são cumulativos: eles codificam a pessoa do sujeito, fazendo a
distinção entre 1ª e não 1ª pessoas, e o aspecto do acesso à informação. Os sufixos no
imperfectivo indicam que o falante ainda tem acesso sensorial ao evento, como em (83)
acima, já os no perfectivo indicam que o evento não é mais acessível ao falante, como em
(82) e (84) acima. Dessa maneira, há quatro sufixos de evidência visual, apresentados na
Tabela 12 a seguir.

No texto original, “Evidentiality is a linguistic category whose primary meaning is source of
information.”
91
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Tabela 12. Sufixos de evidência visual no Wa’ikhana.
Pessoa

Imperfectivo

Perfectivo

1ª

-aha

-i/-u/-ʉ

2ª/3ª

-de

-di

Outro sufixo evidencial bastante frequente nos meus dados é o presumido no
aspecto imperfectivo, -aga. Ele é usado, em particular, para falar de estados psicológicos
e corporais, como em (78c) repetido aqui como (87). No sufixo -aga, a distinção entre as
pessoas do sujeito é neutralizada. Há também o sufixo evidencial presumido no aspecto
perfectivo, -aye.
(87)

uhuaye me’na ihiaga
uhuá-yé
rogar.praga-NMLZ.3PL
‘Estou com febre.’

~be’da
COM/INS

ihi-aga
COP-PRES.IPFV

Há também uma construção evidencial muito frequente, usada quando o falante
não presenciou o evento, mas o infere com base em alguns indícios. Essa construção
envolve o verbo semanticamente pleno nominalizado pelo -di, funcionando como o
complemento da cópula ihi. A cópula, por sua vez, leva um sufixo de evidência visual.
Dou um exemplo dessa construção em (88). A frase foi dita pelo informante Pedro,
quando ele observou uma imagem de um homem com um matapi (armadilha para pegar
peixe). Já que Pedro não viu o homem fazer o matapi, ele fala desse evento, fazendo
inferência.
(88)

a’rikido ʉmʉno bʉhkado yeedi ihidi
a’dí-kí-dó
~ʉbʉ́-dó
bʉkádó
DEM.PROX-M-3NPL
homem-3NPL matapi

yeé-dí
fazer-NMLZ.3NPL

ihi-di
COP-VIS.PFV.2/3
‘Esse homem fez um matapi.’
Outro marcador de evidencialidade é o reportado, -~yoti, usado para indicar que a
informação provem de outra pessoa, como no exemplo (107) abaixo.
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•

Sufixos da primeira pessoa singular afetada

Há dois sufixos que marcam a 1ª pessoa singular afetada por um evento. Esses
sufixos são -dʉ, usado quando o evento é distante no tempo e seus efeitos não afetam
mais a pessoa, e -ti, usado quando o evento ocorreu recentemente e seus efeitos ainda são
relevantes para a situação presente. Assim, as frases em (89a) e (89b) são traduzidas
igualmente no tempo passado, ‘Eu fiquei doente’, e implicam que a pessoa já ficou bem.
A diferença é que, segundo a explicação do informante Pedro, na primeira frase, se fala
de “coisas que passou, que não são mais presente”: “Por exemplo, quando eu estive
trabalhando lá em Santa Isabel [...] de repente, pegou doença”. Já, na segunda frase, se
fala de “coisas de presente”: “Por exemplo, se eu fiquei doente aqueles dias aí, segunda,
terça, quarta”. Nesse caso, a proximidade temporal pode implicar também que a pessoa
ainda está se recuperando, ou seja, os efeitos da doença ainda estão presentes de alguma
forma. Dada essa diferença semântica, gloso o -dʉ como

AFF.DIST

‘afetado distante (no

tempo)’ e o -ti como AFF.PROX ‘afetado próximo (no tempo)’.
(89)

a.

yʉ’ʉ do’atiawa’adʉ
yʉ’ʉ́ do’átí-a-wa’á-dʉ
1SG estar.doente-?-ir-AFF.DIST
‘Eu fiquei doente.’

b.

yʉ’ʉ do’atiawa’ati
yʉ’ʉ́ do’átí-a-wa’á-ti
1SG estar.doente-?-ir-AFF.PROX
‘Eu fiquei doente.’

Note-se que esses sufixos podem indexar não apenas o sujeito que sofreu algum
evento, mas também o objeto direto de verbos transitivos, como em (90a) e (90b). O
importante é que o papel semântico do argumento seja

PACIENTE

ou

EXPERIENCIADOR,

isto é, que o evento não envolva volição da 1ª pessoa singular.
(90)

a.

uhtidoa yʉ’ʉre toadʉ
utídóá
yʉ’ʉ́-de
toá-dʉ
caba
1SG-OBJ
picar-AFF.DIST
‘Uma caba (i.e. marimbondo) me picou.’ (por exemplo, há um ou
dois meses)

b.

uhtidoa toakati yʉ’ʉre
utídóá
toá-ka-ti
yʉ’ʉ́-de
caba
picar-DUR-AFF.PROX 1SG-OBJ
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‘Uma caba me picou.’ (“há nove ou dez horas”, segundo a
explicação de Pedro)
•

Modalidade irrealis

Uma das funções da modalidade irrealis é codificar os eventos que acontecerão
no futuro. Nesse caso, os verbos são nominalizados segundo a pessoa do sujeito e, em
seguida, levam o sufixo -ta(ha). Em (91), o sujeito está na 1ª pessoa singular com a
referência masculina. Portanto, o nominalizador é -gʉ. Note-se que, na fala, wa’a ‘ir’ + gʉ se reduz a wʉ. Em (92), o sujeito está na 3ª pessoa singular, e o respectivo
nominalizador é -do, o que é uma peculiaridade dessa construção e de algumas outras
(como a do aspecto progressivo discutida abaixo), pois, via de regra, o nominalizador da
3ª pessoa no número não plural é -di.
yʉ’ʉ yo’yerisõ newʉtaha nʉhkʉpʉ
yʉ’ʉ́ yo’yé-dí-~só
1SG pescar-NMLZ.3NPL-CLF:caniço

(91)

~de-wa’á-gʉ-taha
pegar-ir-NMLZ.M.1/2-IRR

~dʉkʉ́-pʉ́
mato-LOC
‘Vou pegar uma vara de pescar no mato.’ (um homem falando)
ʉ̃hsa mahko ke’noarikodo wihiarota
~ʉsá
~bak-ó
~ke’dóa-di-ko-do
1PL.EXCL
filho-F
ser.bonito-NMLZ.3NPL-F-3NPL

(92)

wihiá-dó-tá
sair-3NPL-IRR
‘Nossa filha vai ser bonita.’
•

Aspecto progressivo

A construção de aspecto progressivo denota uma ação que está em curso no
momento da fala. Essa construção consiste do verbo principal nominalizado segundo a
pessoa do sujeito mais o verbo auxiliar ~di que recebe o sufixo evidencial. Em (93), o
sujeito está na 1ª pessoa singular com a referência feminina. Portanto, o nominalizador é
-go. Em (94), o sujeito está na 3ª pessoa singular.
(93)

yʉ’ʉ dadago niaha
yʉ’ʉ́ dadá-gó
1SG trabalhar-NMLZ.F.1/2

~dí-aha
AUX-VIS.IPFV.1
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‘Eu estou trabalhando.’ (uma mulher falando)
a’rikido wa’i yo’yedo nine
a’dí-kí-dó
wa’í yo’yé-dó
DEM.PROX-M-3NPL
peixe pescar-3NPL
‘Esse homem está pescando.’

(94)

•

~dí-de
AUX-VIS.IPFV.2/3

Modo

Os sufixos de modo que ocorrem com frequência no meu trabalho são os
desiderativo -dua (95), frustrativo ~be (96 e 97), imperativo positivo -ya (98), exortativo
~da (99) e interrogativo -ahadi (100). Os últimos três sufixos não co-ocorrem com os
sufixos evidenciais, visto que não pertencem à modalidade realis. Além disso, note-se
que o sufixo frustrativo ~be marca os verbos que denotam as ações sem resultado
desejado, como em (96), assim como os estados de coisas que deixaram de ser atuais,
como em (97).
(95)

yʉ’ʉ pehkasono me’na omoka dʉhteduaga
yʉ’ʉ́ ~pekásó-dó
~be’da
~óboká
1SG não.india-3NPL
COM/INS
mão
dʉté-dua-aga
amarrar-DES-PRES.IPFV
‘Eu quero casar com uma branca.’

(96)

nahũ yeekeomi to wa’aedali
~dahú yeé-keó-~be-i
to
wa’á-éda-di
bejú fazer-tentar-FRUS-VIS.PFV.1 ANPH ir-NEG-VIS.PFV.2/3
‘Eu tentei fazer bejú, mas ficou ruim (lit.: ‘não foi’).’

(97)

yu’u koamerikido
yu’ʉ́ koá-~be-di-ki-do
1SG gostar-FRUS-NMLZ.3NPL-M-3NPL
‘meu ex-namorado’ (lit.: ‘aquele que eu gostava (mas deixei de gostar)’)

(98)

ehtoako yeya
etóa-ko
yeé-yá
cubio-CLF:líquido
fazer-IMP
‘Faça suco de cubio!’

(99)

mali si’o i’yana
~badi
si’o
1PL.INCL
juntos

i’yá-~dá
comer-EXORT
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‘Vamos comer juntos!’
a’likodo mʉ’ʉ namono hiari
a’dí-kó-dó
~bʉ’ʉ́ ~dabó-dó
ihi-ahádi
DEM.PROX-F-3NPL
2SG esposa-3NPL COP-INT
‘Essa é tua esposa?’

(100)

•

Negação

No modo realis, negação é marcada no verbo por meio do sufixo -eda, que precede
os sufixos evidenciais, como em (101).
(101)

yʉ’ʉ wa’i wẽhewa’agʉ ahkaribodo ka’meedaga
yʉ’ʉ́ wa’í ~wehé-wa’á-gʉ́
akádibodo
~ka’bé-éda-aga
1SG peixe matar-ir-NMLZ.M.1/2 molecagem querer-NEG-PRES.IPFV
‘Quando eu pesco, não quero molecagem (do filho).’

Além disso, há verbos inerentemente negativos, como ~bada ‘não existir’, ~bo
‘não ter’ e ~bade ‘não ter’, exemplificados em (102), (103) e (104), respectivamente.
Repare-se que o verbo ~bade leva também o sufixo negativo -eda. Segundo Stenzel
(2018: 180), ~badieda já é uma raiz cristalizada.
(102)

nʉhkʉpʉre madasuari
~dʉkʉ́-pʉ́-dé
~báda-sua-di
floresta-LOC-OBJ
não.existir-HAB-VIS.PFV.2/3
‘(Ele) não costuma viver na floresta.’ (falando de um pássaro)

(103)

yo’yerisõ mori
yo’yé-dí-~só
pescar-NMLZ.3NPL-CLF:caniço
‘Ele não tinha caniço.’

(104)

~bó-di
não.ter-VIS.PFV.2/3

maneedari
~badé-éda-di
não.ter-NEG-VIS.PFV.2/3
‘Não tem (ninguém).’

Nas sentenças negativas também pode ocorrer a partícula ~de, como em (105),
que não dispensa o uso do sufixo negativo no verbo. Sua posição é sempre pré-verbal,
mas pode variar em relação aos outros constituintes.
(105)

yʉ’ʉ moayʉayede ne kueda
yʉ’ʉ́ ~boá-yʉá-ye-de
~dé

kue-éda-aha
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1SG sal-?-NMLZ.3PL-OBJ NEG gostar-NEG-VIS.IPFV.1
‘Eu não gosto de comida salgada.’
•

Switch reference

Quando há duas orações, uma principal e outra subordinada, cujos sujeitos não
são correferenciais, acrescenta-se o sufixo -~gʉ ao verbo da oração subordinada. Assim,
em (105), o sujeito da oração subordinada é ~kuba ‘verão’, já o sujeito da principal é o
sintagma genitivo bʉkʉ-~da ti-~kida oho-di ‘os grafismos dos antigos’, o que condiciona
o acréscimo do marcador de switch reference -~gʉ à copula ihi na primeira oração.
kʉma ihigʉ̃re bʉhkʉna tikina oholi bahudi
~kʉbá
ihi-~gʉ́-dé
bʉkʉ́-~dá
verão
COP-SW.REF-OBJ
velho-ANIM.PL

(106)

ti-~kida
ANPH-ANIM.PL

ohó-dí
báhú-di
desenho-PL aparecer-VIS.PFV.2/3
‘No verão (= sendo o verão), aparecem os grafismos dos antigos (nas
pedras).’
•

Serializações verbais

As serializações verbais, na sua maioria, são compostas por um verbo principal
ativo e um verbo dependente de uma subclasse semântica distinta, por exemplo, a de
verbos de movimento (Stenzel 2007: 277). Em (106), vemos duas serializações verbais.
A primeira envolve o verbo duku ‘estar em pé’, que, na posição do verbo dependente,
denota uma ação que durou no tempo. A segunda serialização, composta de três raízes
verbais, envolve dois verbos dependentes, dihia ‘afundar’ e wa’a ‘ir’, que indicam a
maneira de como o homem se afogou. Repare-se que, enquanto a primeira serialização é
marcada pelo sufixo frustrativo (afinal das contas, a ação de nadar não teve o resultado
desejado), a segunda é marcada pelo sufixo de evidência reportada ~yoti, indicando que
essa informação foi recebida dos outros. Além disso, note-se que a primeira serialização
é mais gramaticalizada que a segunda, pois o verbo duku ‘estar em pé’ não contribui com
o seu significado lexical e sim como um marcador aspectual.
(107)

mahsʉno baduhkume minidihiawa’añoti
~basʉ́-dó
bá-dúku-~be
pessoa-3NPL nadar-estar.em.pé-FRUS
‘O homem estava nadando e se afogou.’

~bidí-dihía-wa’á-~yóti
afogar.se-afundar-ir-REPORT
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5.2 Expressão de propriedades por raízes verbais
5.2.1 Tipos semânticos adjetivais
No Wa’ikhana, a maior parte dos lexemas que expressam propriedades são raízes
não derivadas (verbos ou nomes) ou composições. Um pequeno número de propriedades
é expresso por formas verbalizadas, discutidas na seção 5.2.3.
Começo a análise, tratando das expressões de propriedades não derivadas e
composições. Abaixo, apresento uma lista com as expressões discutidas nesse trabalho.
IDADE:

bʉkʉ ‘velho’, ~bʉda ‘(objeto) velho’, ~wa’ba ‘(objeto) novo’, ~wa’bʉ

‘moço’, ~dubio ‘moça’, ~dihi ‘criança’;
DIMENSÃO: pahi

‘grande’ (referência singular), bʉhʉ ‘grande’ (referência plural),

~be’e ‘pequeno’ (referência singular), de ‘pequeno’ (referência plural), yo’a ‘comprido’,
~ʉ’bʉa ‘alto’, ~pʉ’a ‘magro’, di’ibʉkʉ ‘gordo, corpulento’;
COR:

~yii ‘preto’, ye’se ‘branco’, ~so’a ‘vermelho’, ya’sa ‘azul/verde’, ewʉ

‘amarelo’;
VALOR: ~ke’doa

‘bom, bonito’, ~yaa ‘ruim, feio’, oka ‘gostoso’, kua ‘perigoso’;

PROPENSÕES PSICOLÓGICAS:

bukue ‘feliz’, bʉhaweti ‘triste’, doe ‘ciumento’, buti

‘vaidoso’, usua ‘brabo’, ~dihisia ‘preguiçoso’, wakũtutua ‘corajoso’, koe ‘medroso’,
shoa ‘apressado’;
PROPRIEDADES FÍSICAS:

yʉsʉa ‘frio’, asi ‘quente’, ~dʉkʉ ‘pesado’, tutua ‘forte’,

wʉa ‘seco’, ~yai ‘seco/murcho’, we ‘molhado,’ pi’a ‘azedo’, bisi ‘doce’, ya’pi
‘liso/escorregadio’, kati ‘cru’, buti ‘maduro’, a’ba ‘podre’, si’wa ‘afiado’, wa’pa ‘cheio’;
ESTADOS CORPORAIS: ʉhʉa’ba ‘com fome’, asibusu ‘com calor’, wa’ya ‘cansado’.
VELOCIDADE: ~ʉbʉya
POSIÇÃO:

‘rápido’, do’e ‘lento’;

~kupe ‘esquerdo’, poto ‘direito’.

Além disso, vou considerar o tipo semântico QUANTIFICAÇÃO, que inclui as raízes
peya ‘muitos’ e ~be’e ‘poucos’, pois seu comportamento morfossintático é o mesmo que
da maioria dos tipos semânticos prototipicamente adjetivais.
Ao longo do capítulo 5, argumentarei que todas essas raízes e composições –
exceto as do tipo semântico

IDADE,

di’ibʉkʉ ‘gordo, corpulento’, ewʉ ‘amarelo’, ~kupe

‘esquerdo’ e poto ‘direito’ – pertencem à classe lexical Verbo.
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5.2.2 Funções sintáticas de raízes verbais descritivas
As raízes apresentadas na subseção anterior satisfazem ao primeiro critério do
conceito comparativo “adjetivo” proposto por Haspelmath (2010b: 670), a saber, elas
denotam propriedades descritivas. Em seguida, mostrarei que elas satisfazem também ao
segundo critério, pois restringem a referência dos nomes, sendo usadas na função
modificadora. Além disso, ficará evidente que, mesmo correspondendo ao conceito
comparativo “adjetivo”, essas raízes (exceto as do tipo semântico IDADE, di’ibʉkʉ ‘gordo,
corpulento’, ewʉ ‘amarelo’, ~kupe ‘esquerdo’ e poto ‘direito’) pertencem à classe lexical
Verbo, conforme os critérios internos do Wa’ikhana. Primeiramente, mostrarei que as
raízes em questão são nominalizadas para funcionar como modificadores nominais,
complementos da cópula e argumentos verbais da mesma maneira que as raízes verbais.
Depois, discutirei seu uso na função predicativa. Para finalizar, tratarei das formas
nominalizadas que funcionam como modificadores verbais.
a. Modificadores de nomes
Os verbos descritivos são nominalizados para funcionar como modificadores
nominais. Os processos de nominalização são os mesmos aplicados aos verbos ativos. No
caso da referência não plural92, o verbo é acrescido do nominalizador -di, de um sufixo
de gênero nos nomes animados e de um classificador. Só os classificadores -do e ÁRVORE
-dʉ podem nominalizar os verbos diretamente. Quando a referência do sujeito é plural, o
nominalizador é -ye, que pode ou não ser acrescido de um classificador e do sufixo do
plural -di. O nominalizador -ye também é usado para derivar nomes massivos. Em
seguida, em (1) a (11), dou exemplos de verbos descritivos nominalizados na posição de
modificadores nominais. As frases são agrupadas de acordo com o tipo semântico, ao
qual o verbo pertence.
DIMENSÃO

(1) tikido bʉhkado pahidia yeedi ihidi
tí-kí-dó
bʉkádó
pahí-dí-á
ANPH-M-3NPL
matapi
ser.grande.SG-NMLZ.3NPL-CLF:esf.NPL
yee-di

ihi-di

No caso dos pares ~be’e e de ‘ser pequeno’, por um lado, e pahi e bʉhʉ ‘ser grande’, por outro, o primeiro
verbo de cada par é usado quando a referência do sujeito é singular e o segundo quando a referência é
plural. Isso os distingue dos nomes, nos quais há distinção do número não plural e plural, discutida em
1.2.2.
92
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fazer-NMLZ.3NPL
COP-VIS.PFV.2/3
‘Ele fez um matapi grande.’
(2) yʉ’ʉre wahpado me’enipagãre o’oya
yʉ’ʉ́-dé
wapá-dó
1SG-OBJ
prato-CLF:côncavo
~be’é-dí-pá-~gá-dé
ser.pequeno.SG-NMLZ.3NPL-CLF:plano-DIM-OBJ
‘Dê-me um prato pequeno!’
(3) yʉ’ʉ ñehkʉ pʉadi’ta bʉhʉye kʉari
yʉ’ʉ́ ~yekʉ́ pʉá-di’tá
1SG avô
dois-RP:terreno

o’ó-yá
dar-IMP

bʉhʉ-ye
ser.grande.PL-NMLZ.3PL

kʉá-di
ter-VIS.PFV.2/3
‘Meu avô tem dois terrenos grandes.’
(4) yʉ’ʉ poari yo’eyegã kʉaha
yʉ’ʉ́ poá-dí
yo’á-yé-~gá
1SG cabelo-PL
ser.comprido-NMLZ.3PL-DIM
‘Eu tenho cabelo curto.’

kʉá-aha
ter-VIS.IPFV.1

VALOR

(5) su’tido ke’noanore sa’ñaotaha
su’tí-dó
~ke’dóa-do-de
~sa’yá-ó-taha
roupa-3NPL ser.bonito-3NPL-OBJ vestir-F-IRR
‘Vou vestir uma roupa bonita.’ (uma mulher falando)
COR

(6) pʉno sõ’anʉre koaga
~pʉdó ~so’á-dʉ́-dé
rede ser.vermelho-CLF:árv.NPL-OBJ
‘Eu gosto (dessa) rede vermelha.’

koá-aga
gostar-PRES.IPFV

(7) wahpado ya’saripa o’oya
wapá-dó
ya’sá-dí-pá
prato-CLF:côncavo ser.verde-NMLZ.3NPL-CLF:plano
‘Dê-me o prato verde!’

o’ó-yá
dar-IMP
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PROPENSÕES PSICOLÓGICAS

(8) yʉ’ʉ ʉmʉno doepeyarikidore ka’medaha
yʉ’ʉ́ ~ʉbʉ́-dó
doé-peyá-dí-kí-dó-dé
1SG homem-3NPL ter.ciúmes-ser.muitos-NMLZ.3NPL-M-3NPL-OBJ
~ka’bé-éda-aha
querer-NEG-VIS.IPFV.1
‘Eu não quero (namorar) um homem muito ciumento.’
PROPRIEDADES FÍSICAS

(9) naraña pi’aye me’na bihsiye dari
~daráya
pi’á-yé
laranja
estar.azedo-NMLZ.3PL

~be’da
COM/INS

bisí-yé
ser.doce-NMLZ.3PL

da’dá-i
fazer-VIS.PFV.1
‘Fiz suco com laranja azeda.’
(10)

(11)

kanʉko yʉhsʉayede si’ni-i
~kadʉ́-kó
yʉsʉ́a-ye-de93
cana-CLF:líquido
estar.frio-NMLZ.3PL-OBJ
‘Tomei um caldo de cana gelado.’

~si’dí-í
beber-VIS.PFV.1

yʉ’ʉ ʉmʉno tuhtuarikidore ka’meaga
yʉ’ʉ́ ~ʉbʉ́-dó
tutuá-dí-kí-dó-dé
1SG homem-3NPL ser.forte-NMLZ.3NPL-M-3NPL-OBJ
~ka’bé-aga
querer-PRES.IPFV.
‘Eu quero (namorar) um homem forte.’

Como se percebe dos exemplos apresentados acima, os verbos descritivos
nominalizados enquanto modificadores nominais seguem o nome. No entanto, eles
podem ocorrer não contíguos ao nome, mas separados dele pelo verbo. Comparem as
frases (12a) e (12b), nas quais as duas possibilidades são realizadas. Falta descobrir o que
condiciona uma ou outra ordem.
(12)

a.

yʉ’ʉ ohotõ buhtiritõ duu
yʉ’ʉ́ ohó-~tó

butí-dí-~tó

93

O classificador LÍQUIDO, -ko, é o único que não é usado como a marca de concordância nos nomes
deverbais. Em vez disso, os nomes deverbais correferenciais são marcados apenas pelo nominalizador do
número plural (e dos nomes massivos) -ye.
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1SG

banana-CLF:cacho

estar.maduro-NMLZ.3NPL-CLF:cacho

du-u
comprar-VIS.PFV.1
‘Comprei um cacho de banana madura.’
b.

yʉ’ʉ ohotõ duu buhtiritõ
yʉ’ʉ́ ohó-~tó
1SG banana-CLF:cacho

du-u
comprar-VIS.PFV.1

butí-dí-~tó
estar.maduro-NMLZ.3NPL-CLF:cacho
‘Comprei um cacho de banana madura.’
Os únicos verbos nominalizados que, enquanto modificadores, costumam ocorrer
antes do núcleo do SN são peya ‘ser muitos’ e ~be’e ‘ser poucos’, do tipo semântico
QUANTIFICAÇÃO, como

em (13) e (14). Porém, a ordem Nome – Modificador também é

possível com eles.
(13)

tikido weñanu me’na peyekina wa’i ne’edi ihidi
tí-kí-dó
~wéyá-dʉ
~be’da
ANPH-M-3NPL
extrair-CLF:árv.NPL COM/INS
péya-ye-~kida
ser.muitos-NMLZ.3PL-ANIM.PL

wa’í ~de-di
peixe pegar-NMLZ.3NPL

ihi-di
COP-VIS.PFV.2/3
‘Ele pegou muito peixe com a malhadeira.’
(14)

me’eñekinagã wa’i wẽhedi ihidi
~be’é-yé-~kídá-~gá
wa’í ~wehé-dí
ser.poucos-NMLZ.3PL-ANIM.PL-DIM peixe matar-NMLZ.3NPL
ihi-di
COP-VIS.PFV.2/3
‘(O homem) pegou pouco peixe.’

Até agora, só dei exemplos em que núcleos dos SNs eram nomes não derivados
de verbos. No entanto, pode acontecer que tanto o núcleo como o seu modificador sejam
nomes deverbais. Assim, em (15), há duas nominalizações idênticas a partir de dois
verbos descritivos, yʉsʉa ‘estar frio’ e pahi ‘ser grande’. Nessa frase, o nome deverbal
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yʉsʉadikado, lit. ‘caixa fria’, deve ser considerado o núcleo pelo critério de
referencialidade94, pois só pode designar uma geladeira. Já o nome deverbal pahidikado,
lit. ‘caixa grande’, pode se referir a qualquer objeto volumoso em forma de caixa. Além
disso, o nome pahidikado ocupa a margem direita do sintagma, uma posição típica dos
modificadores deverbais.
(15)

yʉhsʉarikado pahidikado duduaha
yʉsʉ́a-di-kadó
pahí-dí-kadó
estar.frio-NMLZ.3NPL-RP:caixa
ser.grande.SG-NMLZ.3NPL-RP:caixa
du-dua-aha
comprar-DES-VIS.IPFV.1
‘Quero comprar uma geladeira grande.’

Já, na frase (16), pahidikado ‘caixa grande’ pode ser analisado como o núcleo do
SN sikado pahidikado ‘aquela caixa grande’. Porém, a questão “qual dos dois elementos
possui mais potencial para a função referencial?”, não tem uma resposta tão inequívoca.
Ambos os elementos, tanto o pronome demonstrativo si como o verbo nominalizado
pahidi, levam o repetidor kado ‘caixa’ e, portanto, são igualmente referenciais.
(16)

sikado pahidikadopʉ pohseyeya
sí-kadó
pahí-dí-kadó-pʉ́
DEM.DIST-RP:caixa
ser.grande.SG-NMLZ.3NPL-RP:caixa-LOC
posé-yé-yá
conteúdo-fazer-IMP
‘Encha (de livros) aquela caixa grande!’

Como foi dito acima, as nominalizações dos verbos descritivos são idênticas às
nominalizações dos verbos ativos, usadas, em particular, para formar orações relativas.
Comparem as frases (17) e (18), cuja única diferença é a raiz verbal nominalizada que
forma o modificador do nome wa’i ‘peixe’. Em (17), é o verbo descritivo kati ‘estar cru’,
enquanto em (18), é o verbo ativo do’a ‘cozinhar’. Em (19), o verbo ativo du ‘comprar’
é nominalizado para fazer parte da construção relativa, yʉ’ʉ dudipũ ‘(o livro) que eu
comprei’. Já o verbo descritivo ~ke’doa ‘ser bom’ é nominalizado para funcionar como o
complemento da cópula. As duas nominalizações são idênticas na sua estrutura.

94

Discutindo os casos em que mais de um elemento nominal compõem uma expressão, Payne (1993: 132)
sugere que “a posição do núcleo é revelada heuristicamente pelo nome que tem o potencial para a função
referencial naquele sintagma” (no texto original, “Headship is heuristically revealed by which noun has the
potential for referential function in that phrase.”)
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(17)

yaakido diedo wa’i kahtirikidore ne’edi ihidi
yaá-kí-dó
dié-dó
wa’í
POSS.NPL-M-3NPL
cachorro-3NPL
peixe
katí-dí-kí-dó-dé
estar.cru-NMLZ.3NPL-M-3NPL-OBJ

~de-di
pegar-NMLZ.3NPL

ihi-di
COP-VIS.PFV.2/3
‘Meu cachorro pegou um peixe cru.’
(18)

yaakido diedo wa’i do’arikidore ne’edi ihidi
yaá-kí-dó
dié-dó
wa’í
POSS.NPL-M-3NPL
cachorro-3NPL
peixe
do’á-dí-kí-dó-dé
cozinhar-NMLZ.3NPL-M-3NPL-OBJ

~de-di
pegar-NMLZ.3NPL

ihi-di
COP-VIS.PFV.2/3
‘Meu cachorro pegou um peixe cozido.’
(19)

paperapũ yʉ’ʉ duripũ ke’noaripũ ihidi
papéra-~pu
yʉ’ʉ́ du-di-~pu
papel-CLF:folha
1SG comprar-NMLZ.3NPL-CLF:folha
~ke’dóa-di-~pu
ser.bom-NMLZ.3NPL-CLF:folha
‘O livro que eu comprei é bom.’

ihi-di
COP-VIS.PFV.2/3

b. Complementos da cópula
Abaixo tratarei dos casos em que os verbos descritivos nominalizados funcionam
como complementos da cópula. Nessa posição, quando o sujeito está na 3ª pessoa, os
verbos são nominalizados da mesma maneira que na posição de modificadores nominais.
Em (20) a (24), dou alguns exemplos. Repare-se que, por vezes, a cópula pode ser
omitida, como em (22) e (24).
(20)

tikido pahirikido ihidi ahpeyekina wah’toare
tí-kí-dó
pahí-dí-kí-dó
ANPH-M-3NPL
ser.grande.SG-NMLZ.3NPL-M-3NPL
ihi-di

apé-yé-~kídá

wa’toá-dé
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COP-VIS.PFV.2/3

outro-NMLZ.3PL-ANIM.PL
no.meio-OBJ
‘Ele é (o único) grande, entre os outros.’ (falando de um porco)
(21)

ʉ̃hsa mahko ke’noarikodo wihiarota
~uhsá
~bakó ~ke’dóa-di-ko-do
1PL.EXCL
filha ser.bonito-NMLZ.3NPL-F-3NPL
‘Nossa filha vai ser bonita.’

wihiá-dó-tá
sair-3NPL-IRR

(22)

ohopũ yo’ayepũri
ohó-~pú
yo’á-yé-~pú-dí
banana-CLF:folha
ser.comprido-NMLZ.3PL-CLF:folha-PL
‘As folhas de banana são (folhas) compridas.’

(23)

peyedari ihide
péya-ye-da-di
ser.muitos-NMLZ.3PL-CLF:fio-PL
‘São muitos (fios).’

(24)

ihi-de
COP-VIS.IPFV.2/3

papuri ahko ñiiñe uaupés ye’seye
papurí akó
~yií-yé
uaupés
yé’se-ye
papuri água ser.preto-NMLZ.3PL uaupés
ser.branco-NMLZ.3PL
‘A água no Papuri é preta, e no Uaupés é branca.’

Além disso, o sujeito das construções com os verbos copulares pode estar na 1ª ou
na 2ª pessoa. Nesse caso, os verbos descritivos que funcionam como complementos da
cópula são também nominalizados como ativos. No singular, os sufixos nominalizadores
não marcam a pessoa do discurso e sim o gênero do referente: no feminino, o sufixo é
-go, tanto para a 1ª como para a 2ª pessoa, como se vê em (25) e (26), enquanto, no
masculino, o sufixo é -gʉ, como em (27). Nas frases (25) a (36), agrupadas pelo tipo
semântico no qual entram os verbos, dou exemplos dessas nominalizações.
DIMENSÃO

(25)

yʉ’ʉ me’gogã ihiaha
yʉ’ʉ́ ~be’é-gó-~gá
1SG ser.pequeno.SG-NMLZ.F.1/2-DIM
‘Eu sou baixinha.’

ihi-aha
COP-VIS.IPFV.1

mʉ’ʉ ke’noago ihide
~bʉ’ʉ́
~ke’dóa-go
2SG
ser.bonito-NMLZ.F.1/2
‘Você é bonita.’

ihi-de
COP-VIS.IPFV.2/3

VALOR

(26)
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(27)

(28)

mʉ’ʉ ke’noagʉ ihide
~bʉ’ʉ́
~ke’dóa-gʉ
2SG
ser.bonito-NMLZ.M.1/2
‘Você é bonito.’

ihi-de
COP-VIS.IPFV.2/3

ñagʉ bahukaga
~yaá-gʉ́
bahú-ká-aga
ser.feio-NMLZ.M.1/2 parecer-DUR-PRES.IPFV
‘Eu pareço feio.’, ou ‘Você parece feio.’

COR

(29)

(30)

yʉ’ʉ ye’sego ihiaha
yʉ’ʉ́ ye’sé-gó
1SG ser.branco-NMLZ.F.1/2
‘Eu sou branca.’

ihi-aha
COP-VIS.IPFV.1

yʉ’ʉ ye’segʉ ihiaha
yʉ’ʉ́ ye’sé-gʉ́
1SG ser.branco-NMLZ.M.1/2
‘Eu sou branco.’

ihi-aha
COP-VIS.IPFV.1

(31)

yʉ’ʉ pagʉ ñigo ihiaha
yʉ’ʉ́ pagʉ ~yií-gó
ihi-aha
1SG corpo ser.preto-NMLZ.F.1/2 COP-VIS.IPFV.1
‘Eu sou morena.’ (Lit.: ‘Meu corpo é preto.’)

(32)

yʉ’ʉ pagʉ ñigʉ ihiaha
yʉ’ʉ́ pagʉ ~yií-gʉ́
ihi-aha
1SG corpo ser.preto-NMLZ.M.1/2 COP-VIS.IPFV.1
‘Eu sou moreno.’ (Lit.: ‘Meu corpo é preto.’)95

PROPENSÕES PSICOLÓGICAS

(33)

nihisiagʉ ihiaha yʉ’ʉa
~dihísiá-gʉ́
ihi-aha
ser.preguiçoso-NMLZ.M.1/2 COP-VIS.IPFV.1
‘Eu sou preguiçoso.’

yʉ’ʉ-a
1SG-EMPH

PROPRIEDADES FÍSICAS

(34)

yʉ’ʉ tuhtuago ihiaha

O interessante sobre as frases (31) e (32) é que, formalmente, seu sujeito, yʉ’ʉ pagʉ ‘meu corpo’, está na
3ª pessoa. No entanto, se trata de um nome dentro da construção de posse inalienável, o que possibilita a
concordância, tanto na pessoa como no gênero, com o real referente, a pessoa que está falando.
95
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yʉ’ʉ́ tutuá-gó
ihi-aha
1SG ser.forte-NMLZ.F.1/2 COP-VIS.IPFV.1
‘Eu sou forte.’ (uma mulher falando)
(35)

yʉ’ʉ tuhtuagʉ ihiaha
yʉ’ʉ́ tutuá-gʉ́
ihi-aha
1SG ser.forte-NMLZ.M.1/2
COP-VIS.IPFV.1
‘Eu sou forte.’ (um homem falando)

VELOCIDADE

(36)

yʉ’ʉ ʉmʉñago ihiaha
yʉ’ʉ́ ~ʉbʉyá-gó
1SG ser.rápido-NMLZ.F.1/2
‘Eu sou rápida.’

ihi-aha
COP-VIS.IPFV.1

Em (37), o verbo nominalizado é ~basi ‘saber’, que não é um verbo descritivo,
estritamente falando. Por um lado, a sua forma nominalizada é usada para expressar o
conceito adjetival ‘inteligente’. Por outro, visto que se trata de um verbo transitivo, a sua
forma nominalizada pode governar um objeto direto, como bo’eye ‘estudo’ na frase em
questão. Em (38), para fins de comparação, apresento mais um verbo transitivo
nominalizado, ~bo ‘não ter’.
(37)

yʉ’ʉ mahsigõ ihiaha bo’eyede
yʉ’ʉ́ ~basi-go
ihi-aha
bo’é-yé-dé
1SG saber-NMLZ.F.1/2
COP-VIS.IPFV.1
estudar-NMLZ.3PL-OBJ
‘Eu sou inteligente.’ (Lit.: ‘Eu sou a que sabe o estudo.’) (uma mulher
falando)

(38)

yʉ’ʉ yo’yerisõ mogʉ ihiaha
yʉ’ʉ́ yo’yé-dí-~só
1SG pescar-NMLZ.3NPL-CLF:caniço

~bó-gʉ́
não.ter-NMLZ.M.1/2

ihi-aha
COP-VIS.IPFV.1
‘Eu não tenho caniço.’ (Lit.: ‘Eu sou o que não tem caniço.’) (um homem
falando)
Na 1ª e na 2ª pessoa do plural, usa-se o nominalizador ~da, no qual a distinção de
gênero é neutralizada, como em (39) e (40).
(39)

mari ke’noana ihiaha
~badi
~ke’dóa-~da

ihi-aha
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1PL.INCL
ser.bonito-NMLZ.1/2PL
‘Todos(as) nós somos bonitos(as).’
(40)

mʉhsã ke’noana ihiaha
~bʉsá
~ke’dóa-~da
2PL
ser.bonito-NMLZ.1/2PL
‘Vocês são bonitos(as).’

COP-VIS.IPFV.1

ihi-de
COP-VIS.IPFV.2/3

c. Argumentos verbais
Os verbos descritivos nominalizados podem funcionar como argumentos verbais.
Abaixo, tratarei de dois tipos de nominalização: via -ye e via -di mais um sufixo
classificador.
No primeiro tipo de nominalização, por meio do sufixo -ye, o nome resultante
pode ser abstrato ou concreto. Nos meus dados, os nomes derivados pelo -ye ocorrem
quase exclusivamente na função de objetos diretos. As raízes verbais do tipo semântico
PROPENSÕES PSICOLÓGICAS

acrescidas do nominalizador -ye, geralmente, resultam em

nomes abstratos, referentes a emoções e estados psicológicos. Em (41), a raiz verbal koe
‘ser medroso / ter medo’ serviu de base para o nome koeye ‘medo’. Na frase análoga em
(42), a raiz verbal doe ‘ser ciumento / sentir ciúmes’ deu origem ao nome doeye ‘ciúmes’.
(41)

mʉ’ʉ koéyede du’uya
~bʉ’ʉ́ koé-yé-dé
du’ú-yá
2SG ter.medo-NMLZ.3PL-OBJ
deixar-IMP
‘Deixe o seu medo! (= Não seja medroso(a)!)’

(42)

mʉ’ʉ doéyede du’uya
~bʉ’ʉ́ doé-yé-dé
du’ú-yá
2SG ter.ciúmes-NMLZ.3PL-OBJ
deixar-IMP
‘Deixe o seu ciúme! (= Não seja ciumento(a)!)’

Algumas raízes verbais do tipo semântico

PROPRIEDADES FÍSICAS

também

resultam em nomes abstratos, quando acrescidos do -ye. Assim, em (43), o nome yʉsʉaye
‘frio’ é derivado da raiz verbal yʉsʉa ‘estar frio’.
(43)

yʉ’ʉ yʉhsʉaye tʉ’otuaga
yʉ’ʉ́ yʉsʉ́a-ye
1SG estar.frio-NMLZ.3PL
‘Estou sentindo frio.’

tʉ’ótu-aga
sentir-PRES.IPFV
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Outros verbos descritivos participam de derivações de nomes concretos que
apresentam uma semântica um tanto genérica, sendo traduzidos, geralmente, como
‘coisa’ caracterizada pela respectiva propriedade. Em (44), a raiz verbal kati ‘estar cru’
recebe -ye, dando origem ao nome kati-ye ‘coisa crua’. Em (45), a nominalização da raiz
verbal ~so’a ‘ser vermelho’ resulta no nome ~so’a-ye ‘coisa vermelha’, que, no caso, se
refere às sementes de urucum. Além disso, o nome ~so’a-ye constitui o núcleo do
sintagma nominal peya-ye ~so’a-ye ‘muitas coisas vermelhas’. Em (46), o nome bisi-ye,
derivado do verbo bisi ‘ser doce’, se refere ao mingau doce. Porém, esse nome pode
designar qualquer bebida ou comida doce, dependendo do contexto.
(44)

yaakido diedo kahtiye i’yakari
yaá-kí-dó
dié-dó
POSS.NPL-M-3NPL
cachorro-3NPL

katí-yé
estar.cru-NMLZ.3PL

i’yá-ká-di
comer-DUR-VIS.PFV.2/3
‘Meu cachorro come coisa crua.’
(45)

buhsiaga peye sõañe kʉare
busía-ga
péya-ye
~so’á-yé
urucum-CLF:esf.NPL ser.muitos-NMLZ.3PL ser.vermelho-NMLZ.3PL
kʉá-de
ter-VIS.IPFV.2/3
‘A fruta de urucum tem muitas coisas (= sementes) vermelhas.’

(46)

waha wahpado bihsiyede si’nii
wahá wapá-dó
bisí-yé-dé
cuia prato-CLF:côncavo ser.doce-NMLZ.3PL-OBJ
~si’dí-i
beber-VIS.PFV.1
‘Eu tomei uma cuia de mingau doce.’

Os verbos de semântica ativa também podem ser nominalizados pelo -ye para
funcionar como argumentos verbais. Assim, em (47), o nome i’yaye ‘comida’ (ou ‘coisa
de comer’) é derivado a partir da raiz verbal i’ya ‘comer’. Em (48), o nome tʉ’oye ‘a coisa
de escutar’ vem da raiz verbal tʉ’o ‘escutar’. Nessa frase, a expressão ~ka’bo-kope-di-pu
tʉ’o-ye (lit.: ‘a coisa de escutar nos ouvidos’) se refere a fone de ouvido.
(47)

yʉ’ʉ pahko i’yaye yedi ke’noano ohkaye ihidi
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yʉ’ʉ́
1SG

pakó
mãe

i’yá-yé
comer-NMLZ.3PL

yeé-di
fazer-VIS.PFV.2/3

~ke’dóa-do
ser.bom-3NPL

oká-yé
ihi-di
estar.gostoso-NMLZ.3PL
COP-VIS.PFV.2/3
‘Minha mãe fez comida e ficou muito gostoso.’
(48)

pehkasõ yʉ’ʉre kamokhopedipu tʉ’oyere wahsoriña
~pekásó
yʉ’ʉ́-dé
~ka’bó-kópe-di-pu
não.índia
1SG-OBJ
ouvido-orifício-PL-LOC
tʉ’ó-yé-dé
~wasó-dí-yá
escutar-NMLZ.3PL-OBJ
emprestar-?-IMP
‘Branca, me empreste esse fone!’

Na frase (49) abaixo, há duas raízes verbais correferenciais nominalizadas pelo
-ye: uma de semântica adjetival, ya’sa ‘ser verde’, e outra de semântica (mais) ativa, bahu
‘aparecer’. Os nomes resultantes se referem ao limo que aparece nas pedras quando o
nível de água no rio baixa. No caso desses dois nomes, surge a questão, “qual deles é o
núcleo do sintagma nominal?”. Levando em conta a ordem dos constituintes, ya’saye
‘coisa verde’ deve ser considerado o núcleo. Outra possibilidade é que os dois nomes não
estejam em relações hierárquicas, mas em aposição. Interessantemente, a função verbal é
exercida por uma outra raiz de semântica adjetival, ya’pi ‘ser liso’ (no sentido de
‘escorregadio’).
(49)

ʉ̃htapapʉre si’bigʉ̃re ya’saye bahuye ya’pinine
~ʉtá-pá-pʉ́-dé
si’bí-~gʉ́-dé
pedra-CLF:plano-LOC-OBJ
baixar-SW.REF-OBJ

ya’sá-yé
ser.verde-NMLZ.3PL

bahú-yé
ya’pí-~dí-de
aparecer-NMLZ.3PL ser.liso-AUX-VIS.IPFV.2/3
‘Nas pedras, quando (a água) baixa, a coisa verde que aparece está
escorregadia.’
À primeira vista, parece estranho que a raiz com a semântica mais ativa das três,
bahu ‘aparecer’, não funcione como o verbo da frase acima, pois a tradução mais natural
para o nosso ouvido seria ‘a coisa verde escorregadia aparece nas pedras’. No entanto,
em termos de agentividade, o fato de o limo aparecer porque a água baixou é comparável
ao fato de ele ser verde ou escorregadio. Além disso, há um motivo pragmático para o
destaque sintático do verbo ya’pi ‘ser liso’, pois o falante estava focando justamente no
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perigo de escorregar no limo. Como ele próprio comentou em português: “Aí a gente se
diz pra não pisar muito porque, se escorregou, já viu! Caiu na pedra e pronto, quebrou a
cara.”
Outro tipo de nominalização aplicada às raízes verbais para exercerem funções
nominais é o acréscimo do nominalizador de 3ª pessoa no número não plural -di. Esse
sufixo é combinável apenas com os nomes classificados e, portanto, sempre é seguido por
um classificador ou um repetidor. Novamente, a maioria desses nomes deverbais atuam
como objetos diretos nos meus dados.
Em (50), a nominalização pahidipa ‘prato grande’ é formada a partir da raiz verbal
pahi ‘ser grande’. Em (51), a nominalização ye’sedida ‘fio branco’ é forma a partir da
raiz verbal ye’se ‘ser branco’ e denota fone de ouvido.
(50)

(51)

pahidipare yʉ’ʉre o’o-ya
pahí-dí-pá-dé
ser.grande.SG-NMLZ.3NPL-CLF:plano-OBJ
‘Dê-me um prato grande!’

yʉ’ʉ́-dé
1SG-OBJ

o’ó-yá
dar-IMP

ye’sedidare o’oya
ye’sé-dí-dá-dé
o’ó-yá
ser.branco-NMLZ.3NPL-CLF:fio-OBJ dar-IMP
‘Dê-me o fone branco!’

Na frase (48) acima, vimos a nominalização tʉ’o-ye ‘a coisa de escutar’ que se
referia a fone de ouvido de modo geral. Em (52) abaixo, o mesmo referente é codificado
de uma maneira distinta: o verbo ativo tʉ’o ‘escutar’ é nominalizado pelo -di e
classificado pelo sufixo

FILIFORME

-da. O nome resultante tʉ’o-di-da significa,

literalmente, ‘o fio de escutar’.
(52)

akada yʉ’ʉre wahsoriña kamokhopedipʉ tʉoridare
~aká-dá
yʉ’ʉ́-dé
~wasó-dí-yá
um-CLF:fio 1SG-OBJ
emprestar-?-IMP
~kábo-kópe-di-pʉ
ouvido-orifício-PL-LOC
‘Empreste-me um fone!’

tʉ’ó-dí-dá-dé
escutar-NMLZ.3NPL-CLF:fio-OBJ

Até mesmo a cópula ihi pode sofrer o segundo tipo de nominalização. No exemplo
(53), a cópula nominalizada pelo -di recebe o repetidor parcial -stu ‘pote’. Portanto, o
significado literal do nome ihidistu é algo como ‘entidade em forma de pote’. Nessa frase,
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o nome não derivado sutu ‘pote’ não é usado, talvez, porque se trate dos cacos, ou seja, o
pote não existe mais.
(53)

so’õ ihidistu wa’ado wa’tiawa’ari
~so’ó ihi-di-stu
wa’á-dó
ali
COP-NMLZ.3NPL-RP:pote
ir-3NPL
wa’tí-a-wa’á-di
estar.quebrado-?-ir-VIS.PFV.2/3
‘Ali o pote, quebrou todo.’

Repare-se que, nas estruturas com o segundo tipo de nominalização, o emprego
de verbos nominalizados em funções nominais dispensa o emprego dos nomes não
derivados que denotam as respectivas entidades. Isso é possível graças ao uso absoluto
dos classificadores (ver a subseção 5.1.2, p. 114). É justamente a semântica dos
classificadores que proporciona aos nomes deverbais um referente concreto no mundo.
d. Predicados verbais
Quando os verbos descritivos não sofrem operações semânticas típicas de verbos,
como negação ou intensificação por meio do verbo yʉ’dʉ ‘passar’ (discutidas na seção
5.4.2), parece mais comum empregá-los como complementos da cópula do que como
predicados verbais. Isso significa que eles ocorrem, na maioria das vezes, nominalizados
e que o acréscimo das marcas verbais direto às raízes descritivas, como em (54) a (56), é
raro. É preciso descobrir ainda se o tipo semântico ao qual pertence a raiz descritiva
influencia na escolha de usá-la como o complemento da cópula ou como o predicado
verbal. Minha hipótese é que as raízes dos tipos
PROPRIEDADES FÍSICAS

PROPENSÕES PSICOLÓGICAS

e

são mais prováveis de ocorrerem como predicados verbais, pois é

a tendência que se pode perceber com base nos dados que coletei.
(54)

kʉma ke’norikʉma pohtoti ahside
~kʉbá ~ke’dó-dí-~kʉbá
verão ser.bom-NMLZ.3NPL-RP:verão

potóti
INTNS

así-de
estar.quente-VIS.IPFV.2/3
‘O verão bom é muito quente.’
(55)

mahkana pohtoti buhkueaga
~bakádá
potóti bukué-aga
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crianças
INTNS estar.feliz-PRES.IPFV
‘As crianças estão alegres.’
(56)

yʉ’ʉ akʉ̃ ihi-gʉ’ʉ pohtoti bʉha-wehti-aga
yʉ’ʉ́ ~aká-kʉ́
ihi-gʉ́
potóti bʉhʉ-á-wetí-aga
1SG um-M
COP-NMLZ.M.1/2
INTNS sorrir-?-?-PRES.IPFV
‘Eu estou sozinho e, por isso, estou bem triste.’

A raiz verbal ~ke’doa pode apresentar significados diferentes, dependendo da
forma na qual é usada. Tratando-se de pessoas, ela significa ‘ser bonito’ quando é
nominalizada na posição do complemento da cópula, como no exemplo (26) repetido em
(57) abaixo. Já, quando usada na função predicativa, a raiz ~ke’doa significa ‘ser bom’,
como em (58a) a (58c).
(57)

(58)

mʉ’ʉ ke’noago ihide
~bʉ’ʉ́
~ke’dóa-go
2SG
ser.bonito-NMLZ.F.1/2
‘Você é bonita.’
a.

mʉ’ʉ ke’noare
~bʉ’ʉ́
~ke’dóa-de
2SG
ser.bom-VIS.IPFV.2/3
‘Você é bom/boa.’

b.

yʉ’ʉ ke’noaha
yʉ’ʉ́ ~ke’dóa-aha
1SG ser.bom-VIS.IPFV.1
‘Sou bom/boa.’

c.

mari ke’noaha
~badi
~ke’dóa-aha
1PL.INCL
ser.bom-VIS.IPFV.1
‘Nós somos bons.’

ihi-de
COP-VIS.IPFV.2/3

Na maioria dos casos, os verbos que expressam propriedades são combinados com
o auxiliar ~di antes de levar algum sufixo evidencial, como nas frases (59) a (64).
(59)

yʉ’ʉ uhsuaniaga
yʉ’ʉ́ usuá-~dí-aga
1SG estar.brabo-AUX-PRES.IPFV
‘Estou brabo(a).’

(60)

pʉ’ʉdore oho pohseyegʉ̃ nʉhkʉ-ni-di
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pʉ’ʉ́-dó-dé
aturá-CLF:côncavo-OBJ

ohó
banana

posé-yeé-~gʉ́
conteúdo-fazer-SW.REF

~dʉkʉ́-~dí-di
estar.pesado-AUX-VIS.PFV.2/3
‘Enchi o aturá de banana, e (agora) está pesado.’
(61)

ahkuena yʉ’ʉ shoaniaga
~akuéda
yʉ’ʉ́ shoá-~dí-aga
INTJ
1SG estar.apressado-AUX-PRES.IPFV
‘Droga, estou com pressa (para chegar)!’

(62)

yʉ’ʉ pagʉ ahsi-ni-aga
yʉ’ʉ́ pagʉ así-~dí-aga
1SG corpo estar.quente-AUX-PRES.IPFV
‘Meu corpo está quente (= estou com febre).’

(63)

yʉ’ʉre yʉhsʉaniaga
yʉ’ʉ́-dé
yʉsʉ́a-~dí-aga
1SG-OBJ
estar.frio-AUX-PRES.IPFV
‘Estou com frio.’

(64)

senako ke’noanide
~sedá-kó
~ke’dóa-~dí-de
abacaxi-CLF:líquido ser.bom-AUX-VIS.IPFV.2/3
‘O suco de abacaxi está gostoso.’

Nas serializações que envolvem verbos ativos e descritivos e nas quais o verbo
descritivo exerce uma função modificadora (adverbial), também é comum o acréscimo
do auxiliar -~di, como mostram os exemplos (65) a (67).
(65)

yʉ’ʉ batuhtuaniaha
yʉ’ʉ́ bá-tutuá-~dí-aha
1SG nadar-ser.forte-AUX-VIS.IPFV.1
‘Eu estou nadando muito rápido (lit.: forte).’

(66)

yʉ’ʉ omatuhtuaniaha
yʉ’ʉ́ ~óba-tutuá-~dí-aha
1SG correr-ser.forte-AUX-VIS.IPFV.1
‘Eu estou correndo muito rápido (lit.: forte).’

(67)

mahkana bʉhkʉamʉñánine
~bakádá
bʉkʉ́-a-~ʉbʉyá-~dí-de
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crianças
crescer-?-ser.rápido-AUX-VIS.IPFV.2/3
‘As crianças crescem rápido.’
A construção com o auxiliar -~di é um dos principais argumentos de Waltz (2012:
144-5) para estabelecer a distinção entre os adjetivos96 e os verbos no Wa’ikhana.
Segundo o autor, “en la construcción del aspecto progresivo, la raíz del verbo principal
lleva un sufijo de persona y género [...] En cambio, la raíz adjetival, en semejante
construcción, aparece sin tal sufijo”. De fato, os verbos ativos não são acrescidos do
auxiliar diretamente, como os descritivos, mas participam da construção progressiva, na
qual ocorrem nominalizados, na função do complemento do auxiliar, como nas frases (68)
e (69).
(68)

a’rikido ʉmʉno waʉdo se’neno nine
a’dí-kí-dó
~ʉbʉ́-dó
waʉ́do
DEM.PROX-M-3NPL
homem-3NPL cacuri

~sé’de-do
armar-3NPL

~dí-de
AUX-VIS.IPFV.2/3
‘Esse homem está armando um cacuri.’
(69)

si’iwʉpʉre bahsaye nidi
sí-wʉ-pʉ-de
DEM.DIST-CLF:edifício-LOC-OBJ

basá-yé
dançar-NMLZ.3PL

~dí-di
AUX-VIS.PFV.2/3
‘Naquela casa, (as pessoas) estão dançando.’
Porém, os verbos que expressam propriedades (pelo menos, alguns) também
podem participar da construção progressiva, na qual ocorrem nominalizados na função
do complemento do verbo auxiliar, como em (70) a (73).
(70)

(71)

mʉ’ʉ uhsuago niahari
~bʉ’ʉ́ usuá-gó
2SG estar.brabo-NMLZ.F.1/2
‘Você está braba?’
pʉ̃’aduado nine
~pʉ’á-dua-do

~dí-ahádi
AUX-INT

~dí-de

96

Os adjetivos de Waltz correspondem às formas que eu chamo de verbos descritivos ou verbos que
expressam propriedades.
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estar.magro-DES-3NPL
‘Ele/ela quer emagrecer.’

AUX-VIS.IPFV.2/3

(72)

wa’i a’bado nine
wa’í a’bá-dó
~dí-de
peixe estar.podre-3NPL
AUX-VIS.IPFV.2/3
‘O peixe está no ponto de estragar.’

(73)

ʉhʉa’baye nidi
ʉhʉa-a’bá-yé
~dí-di
fome-estar.podre-NMLZ.3PL AUX-VIS.PFV.2/3
‘Eles estão passando fome.’

Além disso, as duas construções, a em que o auxiliar -~di tem como complemento
um verbo nominalizado e a em que ele é acrescido a um verbo, não parecem ser sempre
sinônimas. Assim, tenho dados, como em (74) e (75), em que a segunda construção é
usada para falar de características constantes do referente, ou seja, não codifica o aspecto
progressivo.
(74)

diedo yʉ’ʉ ka’a ihirikido uhsuanidi
dié-dó
yʉ’ʉ́ ka’a
cachorro-3NPL
1SG perto.de

ihi-di-ki-do
COP-NMLZ.3NPL-M-3NPL

usuá-~dí-di
ser.brabo-AUX-VIS.PFV.2/3
‘O cachorro que mora perto de mim é brabo.’
(75)

sʉ̃’u nihisianine
~su’ʉ́
~dihísiá-~dí-de
caracol
ser.preguiçoso-AUX-VIS.IPFV.2/3
‘O caracol é muito vagaroso.’

e. Modificadores de verbos
As raízes verbais descritivas podem receber diretamente o sufixo -do, que
funciona como nominalizador nesses casos. Os nomes deverbais derivados pelo -do
modificam outros verbos, sendo traduzidos como advérbios. Em (76), há dois nomes
derivados a partir dos verbos descritivos, ~ke’doa-do (ser.bom-3NPL) ‘bem’ e ~yaa-do
(ser.mau-3NPL) ‘mal’. Além disso, o nome bo’de-do-de ‘de manhã’ é nominalização do
verbo bo’de ‘amanhecer’.
(76)

miá boredore ke’noano tʉ’otumi’i káme ñamikapede ñaano tʉ’otuaga
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~biá
hoje

bo’dé-dó-dé
~ke’dóa-do
amanhecer-3NPL-OBJ ser.bom-3NPL

tʉ’ótu-~be-i
sentir-FRUS-VIS.PFV.1

~kábe
~yabíka-péde
~yaa-do
tʉ’ótu-aga
depois
de.tarde-OBJ
ser.mau-3NPL sentir-PRES.IPFV
‘De manhã, eu me sentia bem, mas agora de tarde me senti mal.’
A raiz verbal do’e ‘ser lento’, do tipo semântico

VELOCIDADE,

é muito usada na

forma nominal, do’e-do97. Além de expressar o conceito de ‘devagar’, como em (77), esse
nome também expressa a baixa intensidade de uma ação, como o choro em (78), ou de
uma característica, como a cor amarela em (79).
(77)

(78)

(79)

do’edo i’yaya.
do’é-dó
ser.lento-3NPL
‘Coma devagar!’

i’yá-yá
comer-IMP

nihinogã do’edogã uhtidi
~dihí-dó-~gá
do’é-dó-~gá
criança-3NPL-DIM
ser.lento-3NPL-DIM
‘A criança chorou um pouco.’

utí-di
chorar-VIS.PFV.2/3

do’edo ewʉ ihiye
do’é-dó
ewʉ́
ihi-ye
ser.lento-3NPL
amarelo
COP-NMLZ.3PL
‘cor laranja’ (Segundo a explicação do meu informante Pedro: “a cor
[amarela] dele não é muito forte, a cor dele é fraca.”)

Verbos ativos também podem receber -do para formar nomes. No entanto, eles
são melhor traduzidos para o português como orações adverbais. Assim, em (80), o nome
~i’ya-e-do (ver-NEG-3NPL) significa algo como ‘sem (ele) ter visto’.
(80)

yʉ’ʉ pahkʉ uhsuanine tikido i’ñeno di’iphĩne ne’ati
yʉ’ʉ́ pakʉ́ usuá-~dí-de
tí-kí-dó
1SG pai
estar.brabo-AUX-VIS.IPFV.2/3
ANPH-M-3NPL
~i’ya-e-do
di’í-~phi-de
~de’a-ti
ver-NEG-3NPL carne-CLF:lâmina-OBJ
pegar-AFF.PROX
‘Meu pai está brabo (porque) peguei a sua faca sem ele ter visto.’

Apesar de todos os esforços, não consegui elicitar o verbo do’e ‘ser lento’ nominalizado em construções
do tipo ‘eu sou lenta’ ou ‘ele é lento’.
97
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5.2.3 Verbos derivados pelo -ti ‘atributivo’
O verbalizador -ti acrescido a uma raiz nominal que designa X deriva um verbo
com o significado de “ter ou ser provido do X”. O sujeito do verbo pode ser tanto animado
como inanimado, designando a entidade, à qual o X é atribuído de alguma forma. O
mesmo verbalizador foi descrito para o Kotiria por Stenzel (2013a: 83-4) e para o Tukano
por Ramirez (1997a: 353).
No exemplo (1), o nome verbalizado pelo -ti é ~po’da ‘filhote, filho’. O radical
verbal resultante, ~po’dati, significa ‘ter filhotes’, ou seja, os filhotes são o atributo do
sujeito da frase, be’e ‘peixe tucunaré’. Note-se que o radical verbal derivado ~po’dati é
nominalizado para funcionar como o complemento da cópula. Nos exemplos (2) e (3),
vemos a verbalização do nome dʉka ‘fruto’. O radical verbal derivado dʉkati significa
‘dar fruta’ e se aplica a plantas frutíferas, que, gramaticalmente, são nomes inanimados
no Wa’ikhana. Em (2), o radical dʉkati é nominalizado dentro da construção de aspecto
progressivo com o auxiliar ~di. Já em (3), ele é serializado com o verbo yʉ’dʉ ‘passar’,
dentro da construção intensificadora (discutida na seção 5.4.2).
(1) be’e po’natirikido ihide
be’e
~po’da-ti-di-ki-do
ihi-de
tucunaré
filhote-ATTR-NMLZ.3NPL-M-3NPL
COP-VIS.IPFV.2/3
‘(Este) tucunaré tem filhotes.’ (Stenzel & Chagas 2018: 24)
(2) naraña dʉhkatido nine
~daráya
dʉká-tí-do
laranja
fruto-ATTR-NMLZ.3NPL
‘A laranja está dando fruta.’

~dí-de
AUX-VIS.IPFV.2/3

(3) dʉhkatiyʉ’dʉare
dʉká-tí-yʉ́’dʉ-a-de
fruto-ATTR-passar-?-VIS.IPFV.2/3
‘(O pé de laranja) está cheio de fruta.’
Alguns verbos derivados pelo -ti entram em tipos semânticos característicos dos
adjetivos, tais como

PROPRIEDADES FÍSICAS

e

VALOR.

Em seguida, apresentarei e

discutirei esses radicais verbais, assim como a formação de seus sinônimos e antônimos.
a. di’iti ‘ser/estar gordo ou corpulento’
O radical verbal di’iti ‘ser/estar gordo ou corpulento’ é derivado do nome di’i
‘carne’. Exemplifico seu uso nas frases de (4) a (7). Em (4), o verbo di’iti é serializado
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com o verbo yʉ’dʉ ‘passar’, o que resulta na intensificação da qualidade ‘gordo’. Nas
demais frases, di’iti é nominalizado para funcionar como o modificador do nome yese
‘porco’ em (5) e como o complemento da cópula em (6) e (7).
(4) yehse di’itiyʉ’dʉare
yesé di’í-tí-yʉ́’dʉ-a-de
porco carne-ATTR-passar-?-VIS.IPFV.2/3
‘O porco é bem gordo.’
(5) yehse di’itirikidore wẽhei
yesé di’í-tí-dí-ki-do-de
porco carne-ATTR-NMLZ.3NPL-M-3NPL-OBJ
‘Eu matei um porco gordo.’
(6) yʉ’ʉ di’itigo ihiaha
yʉ’ʉ́ di’í-tí-gó
1SG carne-ATTR-NMLZ.F.1/2
‘Eu estou gorda.’

~wehé-i
matar-VIS.PFV.1

ihi-aha
COP-VIS.IPFV.1

(7) numino di’imanerikodo i’yʉʉ di’itirikodo ihido ke’noarikodo ihiboaya
~dubí-dó
di’í-~báde-di-ko-do
i’yʉ-ʉ
moça-3NPL carne-não.ter-NMLZ.3NPL-F-3NPL
ver-VIS.PFV.1
di’í-tí-di-ko-do
carne-ATTR-NMLZ.3NPL-F-3.NPL

ihi-do
COP-3NPL

~ke’dóa-di-ko-do
ihi-bo-aya
ser.bonito-NMLZ.3NPL-F-3NPL
COP-DUB-PRES
‘Vi uma moça magra, se fosse gorda, seria bonita.’
Além disso, em (7), observamos um antônimo do verbo di’iti ‘ser/estar gordo’, a
saber, o radical verbal composto di’i-~bade ‘ser/estar magro’, presente na nominalização
di’i-~bade-di-ko-do ‘(a) magra’. O radical di’i-~bade é formado por meio do nome di’i
‘carne’ e do verbo ~bade ‘não ter’ e significa, literalmente, ‘não ter carne’. Outro possível
antônimo do di’iti ‘ser/estar gordo’ é o verbo não derivado ~pʉ’a ‘estar magro’,
exemplificado em (8) e (9).
(8) pʉ’ãrikido
~pʉ’á-di-ki-do
estar.magro-NMLZ.3NPL-M-3NPL
‘um homem magro’
(9) yʉ’ʉ pʉ’ãduaha
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yʉ’ʉ́ ~pʉ’á-dua-aha
1SG estar.magro-DES-VIS.IPFV.1
‘Eu quero emagrecer.’
Uma palavra alternativa para ‘gordo’ é formada pela composição das raízes di’i +
bʉkʉ. Analiso a segunda raiz como uma nominalização cristalizada do verbo bʉkʉ
‘crescer’. Portanto, o radical resultante, di’ibʉkʉ, é nominal, o que é evidenciado pelos
exemplos (10) e (11), nos quais di’ibʉkʉ não recebe nominalizadores para funcionar como
o complemento da cópula.
(10)

(11)

di’ibʉhkʉ ihide mʉ’ʉa
di’í-bʉkʉ́
ihi-de
carne-crescer.NMLZ COP-VIS.IPFV.2/3
‘Você está gordo!’
di’ibʉhkʉo ihiedaha
di’í-bʉkʉ́-o
carne-crescer.NMLZ-F
‘Não estou gorda.’

~bʉ’ʉ-a
2SG-EMPH

ihi-éda-aha
COP-NEG-VIS.IPFV.1

Ainda é preciso descobrir os contextos exatos em que se usam as formas que
parecem, à primeira vista, sinônimas: o radical verbal derivado di’iti e o radical nominal
composto di’i-bʉkʉ para ‘ser/estar gordo’, assim como o radical verbal composto di’i~bade e o verbo não derivado ~pʉ’a para ‘ser/estar magro’.
b. akoti ‘estar molhado’
O radical verbal akoti ‘estar molhado’ é derivado do nome ako ‘água’. Em (12),
akoti, combinado com o auxiliar ~di, funciona como o predicado verbal. Em (13), ele é
nominalizado pelo sufixo -do, que marca a classe implícita do nome kamiza e, além disso,
singulariza a sua referência. Esse sufixo está presente também em outras expressões
correferenciais da frase: ape-do ‘outra (camisa)’ e wʉa-do ‘(camisa) seca’.
(12)

yee su’ti ahkotinine
yeé
su’tí
akó-tí-~dí-de
POSS.PL
roupa
água-ATTR-AUX-VIS.IPFV.2/3
‘Minha roupa está molhada.’

(13)

yʉ’ʉ ahpedo camisa wʉado madari ahkotidota sañakotaha
yʉ’ʉ́ apé-dó
kamíza
wʉá-dó
1SG outro-3NPL camisa
estar.seco-3NPL
~báda-di

akó-tí-do-ta
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não.existir-VIS.PFV.2/3

água-ATTR-3NPL-EMPH

~sayá-kó-taha
vestir-F-IRR
‘Não tenho outra camisa seca (lit.: minha outra camisa seca não existe),
vou vestir a (camisa) molhada.’ (uma mulher falando)
Como se vê em (13), um antônimo do akoti é o verbo não derivado wʉa ‘estar
seco’98. Outro antônimo possível (ao menos, em alguns casos) é a composição entre ako
‘água’ e o verbo negativo ~bada ‘não existir’, como em (14).
(14)

ahkomadare laranja õ’oke
akó-~báda-de
água-não.existir-VIS.IPFV.2/3
‘A laranja daqui é seca.’

laránja
laranja

~o’ó-ké
aqui-NMLZ.PL

c. poseti ‘estar cheio’
O radical verbal poseti ‘estar cheio’ é derivado do nome pose, que significa algo
como ‘conteúdo’. Diferentemente das raízes di’i ‘carne’ e ako ‘água’, a raiz pose não
ocorre em funções nominais nos dados dos quais disponho. Porém, como veremos mais
adiante, essa raiz participa não só da derivação com -ti, mas também da composição com
o verbo negativo ~bada ‘não existir’.
Em (15), o radical poseti funciona como o predicado verbal. Em (16) e (17), poseti
é nominalizado para, em seguida, receber o repetidor parcial -stu ‘pote’ e o classificador
ESFÉRICO no

número plural -poka, respectivamente.

(15)

vidruga ahko pohsetide
vídru-ga
akó
posé-tí-de
vidro-CLF:esf.NPL
água conteúdo-ATTR-VIS.IPFV.2/3
‘A garrafa está com água dentro.’

(16)

ahko pohsetidistu
akó
posé-tí-dí-stú
água conteúdo-ATTR-NMLZ.3NPL-RP:pote
‘panela cheia de água’

(17)

peyepohkagã wahpa pohsetiyepohkare duari akakido ʉmʉno
péya-ye-poka-~ga
wapá
ser.muitos-NMLZ.3PL-CLF:esf.PL-DIM
minhoca

Em Wa’ikhana, há distinção entre wʉa ‘estar seco’ no sentido de ‘enxuto, desprovido de água’ (como
roupa) e ñai ‘estar seco’ no sentido de ‘murcho’ (como folhas de planta).
98
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posé-tí-ye-poka-de
conteúdo-ATTR-NMLZ.3PL-CLF:esf.PL-OBJ

duá-di
vender-VIS.PFV.2/3

~aká-kí-dó
~ʉbʉ́-dó
um-M-3NPL homem-3NPL
‘Um só homem estava vendendo várias latinhas com minhoca.’
O radical verbal que significa ‘estar vazio’ é composto pelo nome pose e pelo
verbo ~bade ‘não ter’, como em (18) abaixo, em que o radical pose-~bade é nominalizado
e, em seguida, recebe o repetidor parcial -pʉ ‘aturá’.
(18)

pʉ’ʉdo pohsemanenipʉ
pʉ’ʉ́-do
posé-~báde-di-pʉ
aturá-CLF:côncavo conteúdo-não.ter-NMLZ.3NPL-RP:aturá
‘O aturá (está) vazio.’

Além do poseti, há o verbo não derivado wa’pa, que também significa ‘estar
cheio’. Ele é exemplificado nas frases de (19) a (21).
(19)

ahko wa’paristu
akó
wa’pá-dí-stú
água estar.cheio-NMLZ.3NPL-RP:pote
‘Panela (está) cheia de água.’

(20)

yʉ’ʉ kahsa kũriare wa’i wa’pawa’ari ihidi
yʉ’ʉ́ kasá
~ku-di-a-de
1SG matapi
colocar-NMLZ.3NPL-CLF:esf.NPL-OBJ

wa’í
peixe

wa’pá-a-wa’á-di
ihi-di
estar.cheio-?-ir-NMLZ.3NPL COP-VIS.PFV.2/3
‘No matapi que eu coloquei, ficou cheio de peixe.’
(21)

yʉhkʉsa wa’payʉ’dʉaria a’tari ihidi tikina
yʉkʉ́sá
wa’pá-yʉ́’dʉ-a-di-a
canoa
estar.cheio-passar-?-NMLZ.3NPL-CLF:esf.NPL
a’tá-dí
ihi-di
chegar-NMLZ.3NPL COP-VIS.PFV.2/3
‘Eles vieram na canoa cheia.’

tí-~kídá
ANPH-PL
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Em relação à diferença semântica entre o verbo derivado poseti e o não derivado
wa’pa, uma hipótese é que este denote ‘cheio’ no sentido de ‘lotado, sobrecarregado’,
enquanto aquele denote ‘cheio’ simplesmente no sentido de ‘não vazio, com algum
conteúdo dentro’. Porém, essa possível distinção ainda há de ser investigada.
d. wapati ‘ser/estar caro’
O radical verbal wapati ‘ser/estar caro’ é derivado do nome wapa ‘valor’. Em (22),
exemplifico o uso desse radical na serialização com o verbo yʉ’dʉ ‘passar’.
(22)

wahpatiyʉ’dʉari yaido
wapá-tí-yʉ́’dʉ-a-di
valor-ATTR-passar-?-VIS.PFV.2/3
‘A onça custava muito caro.’

yaí-dó
onça-3NPL

Seu antônimo, o verbo que significa ‘ser/estar barato’, é formado pela composição
do nome wapa e dos verbos negativos ~bade ‘não ter’, como em (23), ou ~bada ‘não
existir’, como em (24).
(23)

pehtapʉ yʉ’ʉ akino wahpamaneno duu
petá-pʉ
yʉ’ʉ́ ~akído
wapá-~bade-do
porto-LOC
1SG dagiru
valor-não.ter-3NPL
du-u
comprar-VIS.PFV.1
‘Comprei um dagiru (uma espécie de peixe) barato no porto.’

(24)

pehtamapʉre wahpamanare wa’i do’adopʉre wahpabʉhʉnine
~petába-pʉ-de
wapá-~báda-de
wa’í
porto-LOC-OBJ
valor-não.existir-VIS.IPFV.2/3
peixe
do’ado-pʉ-de
wapá-bʉhʉ-~dí-de
feira-LOC-OBJ
valor-ser.grande.PL-AUX-VIS.IPFV.2/3
‘No porto, o peixe é barato, mas, na feira, ele é caro.’

Em (24), também encontramos um outro verbo que significa ‘ser caro’, wapabʉhʉ-~dí-de. A base desse verbo é a composição entre o nome wapa ‘valor’ e o verbo
bʉhʉ ‘ser grande’99, usado quando o referente está no plural.
e. baladiti ‘ser pintado’

99

Ramirez (1997a: 356) atesta a mesma composição no Tukano e atribui à raiz verbal bʉhʉ o significado
de ‘estar cheio de’.
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O radical verbal baladiti ‘ser pintado’, provavelmente, é derivado do nome baladi,
cujo significado desconheço, mas que deve ser relacionado às manchas no pelo de
animais. Tenho apenas um dado com o baladiti, reproduzido em (25).
(25)

balaritirikido
baladí-tí-dí-ki-do
?-ATTR-NMLZ.3NPL-M-3NPL
‘(cachorro) pintado (com manchas pretas e brancas)’

f. do’ati ‘estar doente’
Outra possível derivação por meio do verbalizador atributivo -ti é o radical verbal
do’ati ‘estar doente’. No entanto, não encontrei nos dados o nome do’a, que deveria
significar algo como ‘doença’, exercendo funções nominais ou participando de
composições com outras raízes. É possível que ela tenha se preservado apenas no radical
do’ati. Inclusive, o nome que significa ‘doença’ é formado por meio da nominalização do
do’ati, como em (26). Em (27) e (28), dou outros exemplos com doa’ti. Visto que não
identifico a raiz do’a fora desse radical, não o segmento em duas partes nas glosas100.
(26)

yʉ’ʉ do’atiye yʉ’ʉre ke’noamahsiedare
yʉ’ʉ́ do’átí-yé
yʉ’ʉ́-dé
1SG estar.doente.-NMLZ.3PL
1SG-OBJ
~ke’dóa-~basi-éda-de
ser.bom-saber-NEG-VIS.IPFV.2/3
‘Minha doença não passa.’ (Lit.: Minha doença não consegue ficar bem
para mim.)

(27)

yʉ’ʉ do’atigʉ niaga
yʉ’ʉ́ do’átí-gʉ́
~dí-aga
1SG estar.doente-NMLZ.M.1/2
AUX-PRES.IPFV
‘Estou doente.’ (um homem falando)

(28)

do’atiedaha
do’átí-éda-aha
estar.doente-NEG-VIS.IPFV.1
‘Eu não estou doente.’

Ramirez (1997: 134 e 156) registra o radical do’âti ‘estar doente’ no Tukano e tampouco o segmenta.
Já Stenzel (2013a: 131 e 239) segmenta o radical em do’á ‘sickness, illness’ + -tí no Kotiria.
100
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Como dito no início desta subseção, os verbos derivados por meio do sufixo -ti
foram identificados também no Kotiria e no Tukano. Nas línguas Desano e Siriano, foi
atestado o verbalizador -kʉ/-kɨ, que participa das derivações análogas às do Wa’ikhana.
No Desano, Silva (2012) registra o verbo que significa ‘engordar’ composto pelo nome
di ‘carne’ e pelo verbalizador -kʉ, como na frase reproduzida em (29). Já, o seu antônimo,
o verbo com o significado de ‘ser/estar magro’, é uma composição entre o di ‘carne’ e o
verbo estativo negativo mãɾɪ ̃ (~badi) ‘não existir’. O respectivo exemplo é reproduzido
em (30).
(29)

ĩgũ dikʉmĩ
~igʉ
di-kʉ-~bi
3SG:M
meat-VBLZ-3SG:M.IMPERF
‘He fattened (up).’ (Silva 2012: 205, ex. 2)

(30)

kaɾu dimãɾĩgũ ãɾĩmĩ
Carlos
di-~badi-gʉ
~adi-~bi
Carlos
meat-not.exist-3SG:M
be-3SG:M.IMPERF
‘Carlos is skinny.’ (Silva 2012: 210-1, ex. 12)

No Siriano, Criswell & Brandrup (2000) atestam o verbo que significa ‘valer’,
composto pelo nome wahá ‘valor’ e pelo -kɨ, glosado como ‘ter’, veja o exemplo (31). Já
o conceito de ‘não custar nada’ é expresso por uma construção em que o nome wahá
‘valor’ é o sujeito do verbo negativo bãrĩ, como em (32).
(31)

dõõ´-pā
wahá-kɨ-ri
qué-cantidad valor-tener-INTERR
‘¿cuánto vale?’ (Criswell & Brandrup 2000: 403)

(32)

wahá bārĩ-koa
valor NEG-EVID
‘no cuesta nada’, ‘no tiene precio’ (Criswell & Brandrup 2000: 403)

Os dados das línguas Carapana (Metzger 2000), Tatuyo (Gomez-Imbert 1982) e
Barasano (Jones & Jones 1991) indicam que os sufixos verbalizadores -kʉ/-kɨ têm como
fonte diacrônica um verbo com o significado de ‘ter’. Assim, no dicionário Carapana –
Espanhol compilado por Metzger (2000), encontramos as entradas rii cʉtaje ‘gordo’,
manapʉ cʉtaje ‘ter esposo’, nʉmo cʉtaje ‘ter esposa’, wãme cʉtaje ‘chamar-se’ e wapa
cʉtaje ‘custar’, baseadas no verbo cʉtaje (com a raiz cʉti-101) ‘ter’. O autor nota que se

101

O grafema <c> representa o fone [k].
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trata não simplesmente de um verbo com um objeto direto, mas de composições lexicais
entre os nomes, tais como rii ‘carne’, manapʉ ‘esposo’, nʉmo ‘esposa’ wãme ‘nome’ e
wapa ‘valor pago por algo’, e o verbo cʉtaje: “se coloca la base verbal a um substantivo
para hacer uma raíz verbal” (Metzger 2000: 33).
No Tatuyo, há o verbo kɨ́tí ‘ter’, que “pertence à área conceitual próxima do
indivíduo, que diz respeito ao inalienável”102 (Gomez-Imbert 1982: 56). A autora dá
exemplos do uso desse verbo com nomes como ‘esposa’ (33a), ‘esposo’ (33b) e ‘sono’
(33c). Repare-se que os objetos do verbo kɨ́tí sempre ocorrem integrados a ele.
(33)

a. ~dɨ̀b-o+kɨ́tí
‘avoir épouse’ (‘ter esposa’)
b. ~bàdàp-ɨ1+kɨ́tí
‘avoir époux’ (‘ter esposo’)
c. wɨ̀góà+kɨ́tí
‘avoir sommeil’ (‘ter sono’)
(Gomez-Imbert 1982: 56, ex. 1f, 1g e 1i)

Jones & Jones (1991: 111) afirmam que, no Barasano, o verbo kʉ/kʉti “é
geralmente usado quando o possuído é visto como uma característica inerente do
possuidor, por exemplo, ‘A cabeça tem cabelo’ ou ‘Eu tenho o nome João’”103. Nos
exemplos dos autores, o verbo em questão tem como objetos os nomes para ‘esposa’ (34),
‘manchas’ (35) e ‘nome’ (36).
(34)

bãdah-o
kʉti
spouse-fs
have
‘to have a wife’ (Jones & Jones 1991: 26, ex.74)

(35)

uka-ri
kʉti-go
yã-ka-bõ
write-PTCPL have-fs
be-far^PST-3fs
‘she had spots (as a characteristic)’ (Jones & Jones 1991: 43, ex.125)

(36)

hũa wãbe kʉti-a-ha
yʉ
John name have-PRES-~3
1s
‘I have the name John.’ (Jones & Jones 1991: 111, ex. 342)

Jones & Jones (1991: 66, nota 22) notam que “alguns falantes suprimem o -ti do
verbo kʉti quando acresentam a ele nominalizadores animados. Por exemplo, kʉ-kʉ
‘aquele que tem’”104. Já Gomez-Imbert (1982: 58) registra as formas -kɨ́ e -kɨ́ɨ́ como os

No texto original, “Il appartient à une aire conceptuelle proche de l’individu, qui relève de l’inaliénable”.
No texto original, “kʉ/kʉti is generally used when the possessed is perceived as an inherent characteristic
of the possessor, e.g., ‘A head has hair’, or ‘I have the name John’”.
104
No texto original, “some speakers drop the -ti in kʉti when nominalizing it with animate nominalizers.
E.g., kʉ-kʉ ‘one who has’”
102

103
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alomorfes do kɨ́tí. Esses dados nos permitem afirmar que os sufixos verbalizadores -kʉ/kɨ do Desano e do Siriano também provêm da raiz -kʉti/-kɨti reduzida à primeira sílaba105
e, além disso, sugerem que o sufixo -ti do Wa’ikhana, Kotiria e Tukano poderia ser uma
redução da mesma raiz, mas com a primeira, e não a segunda, sílaba suprimida.
As construções atributivas de todas essas línguas compartilham o fato de
permitirem um conjunto específico de nomes. Esses nomes, como constatado por GomezImbert (1982: 56) e Jones & Jones (1991: 111), pertencem ao âmbito de posse
inalienável/inerente. Eles denotam parentesco e tais conceitos como ‘nome’, ‘carne’
enquanto um constituinte do corpo e outras noções entendidas como intimamente
associadas a uma pessoa ou até a um objeto (como o conceito de ‘valor’). Tanto GomezImbert (1982) quanto Jones & Jones (1991) citam outros verbos com o significado de
‘ter’, kɨ́gó e kʉo, respectivamente, que se empregam fora do âmbito da posse
inalienável/inerente.
No Wa’ikhana, a situação é semelhante. É comum formar verbos em que o -ti
verbaliza termos de parentesco, como em ~po’dati ‘ter filhotes/filhos’, derivado de
~po’da ‘filhote, filho’ (veja o exemplo (1) no início dessa subseção), ou ~daboti ‘ter
esposa’, derivado de ~dabo ‘esposa’, como em (37). O sufixo -ti também pode verbalizar
o nome ~wabe ‘nome’ (38). Porém, na maioria dos casos, as construções de posse
predicativa envolvem o verbo kʉa ‘ter’, seja o possuído alienável, como um artefato em
(39), ou inalienável, como uma parte do corpo em (40).
(37)

namotirikido
~dabo-ti-di-ki-do
esposa-ATTR-NMLZ.3NPL-M-3NPL
‘homem casado ou amigado’

(38)

o’õ numia yaawʉ’ʉpʉ AMIDI wametidi
~o’ó
~dubiá
yaá-wʉ’ʉ́-pʉ
DEIC.PROX
mulheres
POSS-casa-LOC

AMIDI
AMIDI

~wabé-tí-dí
nome-VBZ-VIS.PFV.2/3
‘aqui na casa das mulheres que chamam de AMIDI’ (Lit.: ‘aqui na casa
das mulheres, (ela) se chama AMIDI’). (Stenzel & Cezario 2019: no prelo)
(39)

105

peye yo’ye kʉaha

Embora, atualmente, tanto no Desano como no Siriano, a raiz verbal para ‘ter’ seja opa.
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péya-ye
yo’yé
ser.muitos-NMLZ.3PL anzol
‘Tenho vários anzóis.’
(40)

kʉ́a-aha
ter-VIS.IPFV.1

candiru kahpedi deyegã kʉare
kandidú
kapé-dí
dé-yé~gá
candiru
olho-PL
ser.pequeno.PL-NMLZ.3PL-DIM
kʉá-de
ter-VIS.IPFV.2/3
‘O candiru (Vandellia cirrhosa) tem olhos miúdos.’

Somando as evidências das línguas Tukano Oriental analisadas aqui, podemos
supor que as construções atributivas, cuja provável fonte diacrônica é um verbo idêntico
ou semelhante ao kɨti ‘ter’ e que envolvem alguns conceitos da posse inalienável, apontam
para a existência, no passado, de um sistema da distinção alienável x inalienável na posse
predicativa, comum a todas essas línguas. Nesse sistema, as composições com kɨti ‘ter’
se opunham às construções que envolviam um verbo distinto, usado para a expressão da
posse alienável. No Wa’ikhana atual, conseguimos vislumbrar apenas vestígios desse
antigo sistema, visto que a derivação de verbos por meio do -ti, embora ainda seja uma
estratégia produtiva, perde em frequência para as construções com o verbo kua ‘ter’. Além
disso, no Wa’ikhana, se desenvolveu um outro sistema da distinção da posse alienável x
inalienável, já no âmbito dos sintagmas nominais.
A construção atributiva com o -ti pode ser classificada de acordo com os tipos de
posse predicativa propostos por Stassen (2009). O autor distingue quatro tipos, dos quais
três são codificados por construções intransitivas e um corresponde às construções
transitivas com verbos significando ‘ter’. As construções de posse predicativa intransitiva
são locativa, topical e do tipo COM.
A construção locativa se caracteriza por a) conter um predicado locativo ou
existencial; b) o nome possuído ser o sujeito da frase e c) o nome possuidor estar
flexionado em algum caso oblíquo, adverbial. Sua estrutura morfossintática, portanto,
pode ser representada como Para/junto a N-possuidor, há/existe um N-possuído (Stassen
2009: 49-50). A construção topical se distingue da locativa pelo fato de que o SN referente
ao possuidor constitui o tópico da frase. A estrutura morfossintática da construção topical
pode ser representada como (Quanto a) N-possuidor, há/existe um N-possuído (Stassen
2009: 57-8). Já a construção predicativa do tipo COM se distingue das duas primeiras por
apresentar o nome possuidor, e não o possuído, como o sujeito. Sua estrutura
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morfossintática, portanto, é algo como N-possuidor é/existe com um N-possuído (Stassen
2009: 54-5).
Com base nessas definições, percebe-se que as construções possessivas com o
verbalizador -ti (e também as com o verbalizador -kʉ/-kɨ) pertencem ao tipo

COM,

pois

apresentam o nome possuidor na posição do sujeito. Porém, elas não contêm um
predicado locativo ou existencial, visto que o próprio nome possuído é verbalizado para
funcionar como o predicado. Stassen considera tais construções como variantes flexionais
do tipo COM, pois nelas “o sintagma que expressa o possuído é tratado como um radical
verbal intransitivo e, portanto, recebe toda a marcação morfológica que a língua reserva
para verbos intransitivos”106 (Stassen 2009: 139). É justamente o que observamos no
Wa’ikhana, em que os verbos derivados pelo -ti se comportam com outros verbos
intransitivos.
Stassen (2009: 141) propõe um universal, segundo o qual uma língua com a
variante flexional da construção possessiva do tipo

COM

terá, também, adjetivos

predicativos semelhantes a verbos (verby predicative adjectives). O Wa’ikhana comprova
essa afirmação, embora, como vimos, a construção em questão seja periférica enquanto
um meio de expressar a posse.
Olhando para as expressões de propriedades formadas por meio do verbalizador ti e discutidas nessa subseção, percebe-se que elas não fazem parte de um mesmo tipo
semântico. Assim, di’iti ‘ser/estar gordo ou corpulento’ pertence ao tipo TAMANHO, akoti
‘estar molhado’, poseti ‘estar cheio’ e baladiti ‘ser pintado’ ao tipo
FÍSICAS,

wahpati ‘ser/estar caro’ ao tipo

CORPORAIS.

VALOR,

PROPRIEDADES

do’ati ‘estar doente’ ao tipo

ESTADOS

Essa heterogeneidade semântica se deve ao fato de que a expressão de

propriedades por essas derivações é uma função secundária. Acima propus que a
construção com o -ti provém de uma construção de posse predicativa inalienável, ou seja,
sua função primária era marcar uma característica inerente a uma pessoa ou a um objeto.
Essa característica, por sua vez, podia coincidir com um conceito adjetival ou não. Por
exemplo, as derivações a partir de termos de parentesco são casos em que não há
coincidência com conceitos adjetivais.
Todas as propriedades derivadas por meio do -ti compartilham o fato de serem
vistas como atributos de uma entidade, que podem estar presentes ou faltar. A presença
desses atributos, concretos (como carne, água, algum conteúdo e manchas no pelo) ou
No texto original, “the possessee-phrase is treated as an intransitive verb stem, and hence it receives all
the morphological marking that the language reserves for intransitive verbs”.
106
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abstratos (como valor e doença), é expressa pela construção com o verbalizador atributivo
-ti. Assumindo que esse sufixo provém do verbo com o significado de ‘ter’, conseguimos
enxergar um paralelismo lógico entre os verbos derivados pelo -ti e seus antônimos, que
indicam a falta de um respectivo atributo, formados por meio de composições com os
verbos negativos ~bade ‘não ter’ e ~bada ‘não existir.’
5.3 Expressão de propriedades por raízes nominais
5.3.1 Tipo semântico IDADE
Entre os tipos semânticos que denotam propriedades no Wa’ikhana, o tipo
semântico

IDADE

é o único, em que todos os elementos exibem um comportamento

morfossintático semelhante ao dos nomes e não ao dos verbos. As raízes do tipo

IDADE

são bʉkʉ ‘velho’, ~bʉda ‘(objeto) velho’, ~wa’ba ‘(objeto) novo’, ~wa’bʉ ‘moço’,
~dubio ‘moça’, ~dihi ‘criança’. Primeiramente, tratarei de suas propriedades semânticas
e, em seguida, das propriedades morfossintáticas que afastam essas raízes dos verbos e as
aproximam dos nomes. Depois disso, discutirei as peculiaridades da raiz bʉkʉ e, em
menor medida, das raízes ~bʉda e ~wa’ba em comparação com os nomes não derivados.
Para finalizar, apresentarei uma pequena análise comparativa dos cognatos da raiz bʉkʉ
na família Tukano Oriental e de como esses cognatos foram tratados por pesquisadores
de diferentes línguas aparentadas.
a. Propriedades semânticas
A raiz bʉkʉ ‘velho’ é usada, sobretudo, para se referir aos humanos na idade
avançada107. No entanto, registrei algumas ocorrências em que bʉkʉ se referia a nomes
inanimados, como o abacaxi velho em (1) ou a casa velha em (2).
(1) cozinhapu senaga akaria pehsari buhkuria
~kozíya-pʉ ~sedá-gá
~aká-díá
cozinha-LOC abacaxi-CLF:esf.NPL um-CLF:esf.NPL

pesá-di
estar-VIS.PFV.2/3

bʉkʉ́-díá
velho-CLF:esf.NPL
107

São interessantes as considerações de Gomez-Imbert (1982: 248) acerca da semântica do lexema cognato
bɨ̀kɨ́ no Tatuyo. A autora o glosa como “maduro”, mas reconhece que esse não é um equivalente semântico
perfeito. Porém, segundo ela, “velho” tampouco o é (embora seja a tradução dada pelos indígenas), pois o
conceito do bɨ̀kɨ́ inclui crianças a partir de aproximadamente 10 anos de idade. A autora conclui que “uma
concepção do ciclo vital essencialmente diferente da nossa transparece aqui” (“Une conception du cycle de
vie essentiellement différente de la nôtre transparaît ici.”) (Gomez-Imbert 1982: 248, nota 2).
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‘Na cozinha, tem um abacaxi velho.’
(2) yaawʉ bʉhkʉwʉ hide
yaá-wʉ
bʉkʉ́-wʉ
POSS.NPL-CLF:edif.
velho-CLF:edif.
‘Minha casa é velha.’

ihi-de
COP-VIS.IPFV.2/3

Por sua vez, a raiz ~bʉda ‘velho’ ocorre quase exclusivamente com os nomes que
designam objetos. Alguns nomes inanimados parecem admitir ambas as raízes, bʉkʉ e
~bʉda. Em (3a) e (3b), reproduzo uma frase em que o falante usou bʉkʉ na primeira
repetição e ~bʉda na segunda, referindo-se a um balaio velho.
(3) a.

yaabahti wʉhʉbahti bʉhkʉbahti mʉnano ihidi
yaá-batí
wʉhʉ́-batí
bʉkʉ́-batí
POSS.NPL-RP:balaio
arumã-RP:balaio
velho-RP:balaio
~bʉdá-dó
ihi-di
velho-3NPL COP-VIS.PFV.2/3
‘Meu balaio de arumã é velho, é coisa velha.’

b.

yaabahti wʉhʉbahti mʉnabahti mʉnano ihidi
yaá-batí
wʉhʉ́-batí
~bʉdá-batí
POSS.NPL-RP:balaio
arumã-RP:balaio
velho-RP:balaio
~bʉdá-dó
ihi-di
velho-3NPL COP-VIS.PFV.2/3
‘Meu balaio de arumã é velho, é coisa velha.’

Do mesmo modo, há nomes inanimados que não podem ser referidos por bʉkʉ.
Por exemplo, na frase em (4), o falante julgou impossível a substituição de ~bʉda-do por
bʉkʉ-do. Talvez, isso se deva ao fato de que a forma bʉkʉ-do (velho-3NPL) pode ser
interpretada não só como ‘uma roupa velha’, mas também como ‘um homem velho’.
(4) yaado camisa munano
yaá-dó
kamíza
POSS.NPL-3NPL
camisa
‘Minha camisa é velha.’

~bʉdá-dó
velho-3NPL

Suponho que, de modo geral, o uso da raiz bʉkʉ com os inanimados é mais
periférico. Sua principal função é se referir aos humanos, enquanto os inanimados
combinam, em sua grande parte, com a raiz ~bʉda. Essa última, por sua vez, não ocorre
modificando nomes animados nos meus dados, mas a forma ~bʉda-do, na qual a raiz em
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questão é acrescida do marcador dos animados no número não plural -do, significa
‘falecido’. Ainda é preciso descobrir quais são, exatamente, os traços semânticos (ou os
de outra natureza) que determinam a escolha de uma ou outra raiz.
No que diz respeito à expressão dos conceitos ‘novo’ e ‘jovem’, a distinção é mais
inequívoca. A raiz ~wa’ba ‘novo’ é usada, exclusivamente, para se referir aos objetos. A
raiz ~wa’bʉ se refere aos homens jovens, ~dubio às mulheres jovens, enquanto ~dihi se
refere às crianças dos dois sexos, assim como aos filhotes de animais.
b. Características nominais das raízes do tipo semântico IDADE.
Em seguida, apresento algumas características morfossintáticas que as raízes do
tipo semântico IDADE compartilham com os nomes não derivados.
•

Uso nas funções nominais sem sofrer derivação.
Diferentemente das raízes dos demais tipos semânticos discutidas em 5.1.2, as

raízes do tipo semântico

IDADE

não são nominalizadas para exercer funções nominais.

Nas frases de (5) a (7), as raízes bʉkʉ ‘velho’, ~wa’bʉ ‘moço’ e ~dubio ‘moça’,
respectivamente, funcionam como complementos da cópula, referindo-se à 1ª pessoa
singular, sem nenhuma morfologia adicional. A frase (8) é interessante porque, nela, a
raiz ~dihi ‘criança’ recebe o sufixo -go, que poderia ser analisado como o nominalizador
feminino da 1a e 2ª pessoa. Porém, visto que em nenhum outro dado a raiz ~dihi ocorre
nominalizada, prefiro interpretar esse sufixo como um alomorfe do marcador do gênero
feminino, ao lado dos alomorfes usuais -o e -ko. Mesmo assim, reconheço que é uma
questão a ser melhor investigada.
(5) yʉ’ʉ bʉhkʉ ihiaha
yʉ’ʉ́ bʉkʉ́ ihi-aha
1SG velho COP-VIS.IPFV.1
‘Eu sou velho.’
(6) yʉ’ʉ wa’mʉ ihigʉ ke’noagʉ ihii
yʉ’ʉ́ ~wa’bʉ́
ihi-gʉ
1SG moço
COP-NMLZ.M.1/2

~ke’dóa-gʉ
ser.bonito-NMLZ.M.1/2

ihi-i
COP-VIS.PFV.1
‘Quando eu era jovem, eu era bonito.’
(7) yʉ’ʉ numio ihigo ke’noago bahuu
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yʉ’ʉ́
1SG

~dubío
moça

ihi-go
COP-NMLZ.F.1/2

~ke’dóa-go
ser.bonito-NMLZ.F.1/2

bahú-u
parecer-VIS.PFV.1
‘Quando eu era jovem, eu era bonita.’
(8) yʉ’ʉ nihigo ihigo diedo akakido kʉami
yʉ’ʉ́ ~dihí-gó
ihi-go
1SG criança-F
COP-NMLZ.F.1/2

dié-dó
cachorro-3NPL

~aká-kí-dó
um-M-3NPL

kʉá-~bi
ter-FRUS.1
‘Quando eu era criança, eu tinha um cachorro.’ (uma mulher falando)
Em contraste com as raízes do tipo IDADE, vemos, nas frases (9a) e (9b), que
a raiz verbal tutua ‘ser forte’ é nominalizada para exercer a função de complemento da
cópula.
(9) a.

b.

•

yʉ’ʉ tuhtuagʉ ihiaha
yʉ’ʉ́ tutuá-gʉ́
ihi-aha
1SG ser.forte-NMLZ.M.1/2
COP-VIS.IPFV.1
‘Eu sou forte.’ (um homem falando)
yʉ’ʉ tuhtuago ihiaha
yʉ’ʉ́ tutuá-gó
ihi-aha
1SG ser.forte-NMLZ.F.1/2 COP-VIS.IPFV.1
‘Eu sou forte.’ (uma mulher falando)
Uso com o classificador dos animados -do sem sofrer derivação.
As raízes do tipo semântico

IDADE

referentes a seres animados na 3ª pessoa

não plural levam o classificador -do, sem serem nominalizadas antes. As frases de (10) a
(12) ilustram esse processo por meio das raízes bʉkʉ ‘velho’, ~dubio ‘moça’ e ~dihi
‘criança’, respectivamente. Repare-se que, em todas essas frases, as palavras em questão
funcionam como sujeitos. Também registrei a forma ~wa’bʉ-do ‘homem jovem’, mas
não tenho nenhuma frase com este termo.
(10)

si’ikido bʉhkʉdo do’edogã tinine
sí-kí-dó
bʉkʉ́-do
DEM.DIST-M-3NPL
velho-3NPL

do’é-dó-~gá
ser.devagar-3NPL-DIM

~tidí-de
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andar-VIS.IPFV.2/3
‘Aquele velho anda devagar.’
(11)

sikodo numino bahsamahsiedare
sí-kó-dó
~dubí-dó
DEM.DIST-F-3NPL
moça-3NPL
basá-~basi-éda-de
cantar-saber-NEG-VIS.IPFV.2/3
‘Aquela moça não sabe cantar.’

(12)

nihinogã uhtido nine
~dihí-dó-~gá
utí-dó
criança-3NPL-DIM
chorar-3NPL
‘A criança está chorando.’

~dí-de
AUX-VIS.IPFV.2/3

Comparem as frases acima com a (13) abaixo, em que uma raiz verbal, ~saya
‘vestir’, leva o nominalizador -di e o sufixo de gênero masculino -ki, antes de receber o
sufixo -do. O nome resultante, ~saya-di-ki-do ‘aquele que veste’, também exerce a função
do sujeito na frase.
(13)

camisa ya’saro sañarikido yo’yerisõ mone
kamísa
ya’sá-dó
~sayá-dí-kí-dó
camisa
ser.verde-3NPL
vestir-NMLZ.3NPL-M-3NPL
yo’yé-dí-~só
~bó-de
pescar-NMLZ.3NPL-CLF:caniço
não.ter-VIS.IPFV.2/3
‘O homem de camisa verde está sem caniço.’ (Lit.: ‘Aquele que está
vestindo camisa verde não tem caniço.’)

•

Uso com os classificadores dos nomes inanimados sem sofrer derivação
As raízes do tipo semântico

IDADE

não são nominalizadas antes de levarem

classificadores (e repetidores) dos nomes inanimados. Essa regra diz respeito às raízes
bʉkʉ ‘velho’, ~bʉda ‘velho’ e ~wa’ba ‘novo’, pois somente elas podem ter uma referência
inanimada. Em (14a), uma repetição do exemplo (2), a raiz bʉkʉ leva o classificador -wʉ
‘edifício’ e em (15a), a raiz ~bʉda leva o repetidor -stu ‘pote’. Em contraste, em (14b) e
(15b), vemos frases com os verbos ~wiso ‘pintar’ e pahi ‘ser grande’ nominalizados antes
de levarem os mesmos sufixos -wʉ e -stu, respectivamente. Em (16), ~wa’ba leva o
classificador -pa ‘plano’. Nessa mesma frase, há o verbo ape ‘jogar’ nominalizado antes
de levar o classificador -pa.
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(14)

a.

b.

yaawʉ bʉhkʉwʉ hide
yaá-wʉ
bʉkʉ́-wʉ
POSS.NPL-CLF:edif.
velho-CLF:edif.
‘Minha casa é velha.’

ihi-de
COP-VIS.IPFV.2/3

wʉ’ʉ ya’saye me’na wihsõriwʉ
wʉ’ʉ
ya’sá-ye
~be’da
casa
ser.verde-NMLZ.3PL COM/INS
~wisó-dí-wʉ
pintar-NMLZ.3NPL-CLF:edif.
‘A casa (é) pintada de verde.’

(15)

a.

sistu komestu mʉnasture o’oya
sí-stú
~kóbe-stu
DEM.DIST-RP:pote
metal-RP:pote

~bʉdá-stú-dé
velho-RP:pote-OBJ

o’ó-yá
dar-IMP
‘Dê-me aquela panela velha!’
b.

komestu pahidistu ka’meaga
~kóbe-stu
pahí-dí-stú
metal-RP:pote
ser.grande.SG-NMLZ.3NPL-RP:pote
~ka’bé-aga
querer-PRES.IPFV
‘Eu quero uma panela grande.’

(16)

di’iga ahpedipa wa’mapa yeedi ihidi
di’ígá
apé-di-pa
~wa’bá-pá
bola
jogar-NMLZ.3NPL-CLF:plano novo-CLF:plano
yeé-di
ihi-di
fazer-NMLZ.3NPL
COP-VIS.PFV2/3
‘Fizeram um novo campo de futebol.’

c. Peculiaridades de raízes do tipo

IDADE

em comparação com as raízes nominais

não derivadas
Acima, argumentei que as raízes do tipo semântico IDADE se comportam como os
nomes não derivados. Agora, mostrarei que, não obstante as semelhanças
morfossintáticas discutidas, há quatro características morfológicas que distinguem o
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nome bʉkʉ ‘velho’ dos nomes não derivados. As últimas duas características dizem
respeito também ao nome ~wa’ba ‘novo’ e, em menor medida, ao nome ~bʉda ‘velho’.
1) Forma feminina.
Tratando-se de seres humanos, a raiz bʉkʉ designa, necessariamente, um homem
velho. Dada essa referência masculina, poderíamos supor que a respectiva forma feminina
fosse bʉko, por analogia com outros pares nominais que se referem aos humanos, tais
como pakʉ ‘pai’ x pako ‘mãe’, ~bakʉ ‘filho’ x ~bako ‘filha’ e bahʉ ‘irmão mais novo’ x
baho ‘irmã mais nova’ (ver a subseção 5.1.2). Porém, não é o que acontece. A forma
feminina do bʉkʉ é formada pelo acréscimo do sufixo -o, como em (17), o que não ocorre
com nenhum outro nome, cuja forma masculina termina em -ʉ.
(17)

bʉhkʉo ihide mʉ’ʉ
bʉkʉ́-ó
ihi-de
velho-F
COP-VIS.IPFV.2/3
‘Você está velha!’

~bʉ’ʉ
2SG

2) Forma plural
Há duas maneiras de formar o plural dos nomes não derivados que designam os
humanos. A primeira é substituir o sufixo de gênero pelo sufixo do plural -~ada, por
exemplo, ~bak-ʉ ‘filho’ → ~bak-~ada ‘crianças’, bah-ʉ ‘irmão mais novo’ → bah-~ada
‘irmãos mais novos’. A segunda é preservar o sufixo de gênero e acrescentar a ele o sufixo
plural -~sʉbʉa, quando a referência é masculina ou mista, ou o sufixo plural -~sa mais o
nome ~dubia ‘mulheres’, quando a referência é feminina. Assim, a partir do nome pakʉ
‘pai’, deriva-se pakʉ-~sʉbʉa ‘pais’, enquanto, a partir do nome pako ‘mãe’, deriva-se
pako-~sa ~dubia ‘mães’108. Nenhuma das duas maneiras se aplica ao nome bʉkʉ, pois seu
plural é formado pelo simples acréscimo do sufixo -~da, como em (18). Essa maneira de
formar o plural não é registrada para nenhum nome não derivado.
(18)

peye ohori daredi ihidi bʉhkʉna
péya-ye
oho-di
ser.muitos-NMLZ.3PL desenho-PL

dadé-dí
fazer-NMLZ.3NPL

ihi-di
bʉkʉ́-~dá
COP-VIS.PFV.2/3
velho-PL
‘Os antigos fizeram muitos desenhos.’ (falando de petróglifos)
108

Essa descrição é parcialmente baseada em Waltz & Waltz (2015: 25).
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3) Uso com o classificador ESFÉRICO
As raízes bʉkʉ e ~wa’ba recebem o alomorfe -dia do classificador

ESFÉRICO

no

número não plural, como em (19a) e (19b). Esse mesmo alomorfe é usado com a palavra
de posse yaa- e os numerais de um a três, como mostro em (20a) e (20b). Já os verbos
recebem a combinação do nominalizador -di e do alomorfe do classificador ESFÉRICO -a,
exemplificada em (21a) e (21b). Como se percebe, essa combinação é homófona ao
alomorfe -dia. Poder-se-ia considerar, então, que o -dia acrescido às raízes bʉkʉ e ~wa’ba
também é segmentável em -di, o nominalizador, + -a, o classificador

ESFÉRICO.

Eu

descarto essa hipótese, pois não há nenhum outro classificador que exija a nominalização
das raízes em questão109. Dessa maneira, considero que as raízes bʉkʉ e ~wa’ba levam o
alomorfe -dia, e, nisso, elas se diferem dos nomes não derivados, que levam somente o
alomorfe -ga do classificador ESFÉRICO não plural, como em (22a) e (22b).
(19)

(20)

a.

senaga [...]bʉhkʉria
~sedá-gá
[...] bʉkʉ́-díá
abacaxi-CLF:esf.NPL velho-CLF:esf.NPL
‘um abacaxi velho’

b.

bʉhkado wa’mariagã
bʉkádó
~wa’bá-díá-~gá
matapi
novo-CLF:esf.NPL-DIM
‘um matapizinho novo’

a.

yaaria yʉhkʉsa
yaá-díá
POSS.NPL-CLF:esf.NPL
‘minha canoa’

b.

(21)

a.

pʉaria bʉhkado
pʉá-díá
dois-CLF:esf.NPL
‘dois matapis’

yʉkʉ́sá
canoa

bʉkádó
matapi

wa’tedia
wa’té-dí-á
alisar-NMLZ.3NPL-CLF:esf.NPL
‘pedra para alisar cerâmica’

109

Outra possibilidade seria considerar, como Waltz (2012: 142), que o classificador -ria (-dia, na minha
transcrição) substitui o sufixo -ri (-di) (que o autor chama de adjetivador) nos verbos, da mesma maneira
que o classificador ÁRVORE -dʉ o faz. Portanto, diríamos que os verbos também são acrescentados do -ria,
e não do -ri + -a.
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(22)

b.

yʉhkʉsa pahidia
yʉkʉ́sá
pahí-dí-á
canoa
ser.grande-NMLZ.3NPL-CLF:esf.NPL
‘canoa/bongo/barco grande’

a.

kʉ-ga
b.
mandioca-CLF:esf.NPL
‘um tubérculo de mandioca’

plástiku-ga
plástico-CLF:esf.NPL
‘uma garrafa de plástico’

4) Classificador ÁRVORE
As raízes bʉkʉ e ~wa’ba recebem o alomorfe -dʉ do classificador

ÁRVORE

no

número não plural, como em (23a) e (23b). Esse mesmo alomorfe é usado nos nomes
deverbais, exemplificados em (24a) e (24b). Diferentemente, os nomes não derivados
levam o alomorfe -gʉ, como em (25a) e (25b).
a.

bʉhkʉdʉ
bʉkʉ́-dʉ́
velho-CLF:árv.NPL
‘um pé de fruta velho’

(24)

a.

weñanʉ
~wéya-dʉ
extrair-CLF:árv.NPL
‘malhadeira’

b.

kanʉ ke’noano wʉadʉ
~kadʉ́ ~ke’dóa-do wʉá-dʉ
cana ser.bom-3NPL estar.seco-CLF:árv.NPL
‘cana bem seca’

a.

biagʉ
biá-gʉ
pimenta-CLF:árv.NPL
‘um pé de pimenta’

(25)

b.

wa’manʉ
~wa’bá-dʉ́
novo-CLF:árv.NPL
‘um pé de fruta novo’

(23)

b.

mʉ’nogʉ
~bʉ’dó-gʉ
tabaco-CLF:árv.NPL
‘um charuto’

Já para a raiz ~bʉda, tenho sua ocorrência com o alomorfe -kʉ do classificador
ÁRVORE no número plural, apresentada em

(26). Esse alomorfe é o único possível com os

nomes deverbais, o que é manifestado inclusive pela nominalização do verbo ~weya
‘extrair’ na mesma frase. Já os nomes não derivados, geralmente, são combináveis tanto
com o alomorfe -kʉ quanto com o -yukʉ, como em (27a) e (27b), respectivamente.
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Portanto, aqui não fica claro se a raiz ~bʉda se comporta com um verbo ou como um
nome.
(26)

yee weñeku munaku
yeé
~wéya-ye-ku
~budá-ku
POSS.PL
extrair-NMLZ.3PL-CLF:árv.PL velho-CLF:árv.PL
‘Minhas malhadeiras estão velhas.’

(27)

a.

narañakʉ
~daráya-kʉ
laranja-CLF:árv.PL
‘vários pés de laranja’

b.

narañayuhkʉ
~daráya-yukʉ
laranja-CLF:árv.PL
‘vários pés de laranja’

Proponho que as irregularidades expostas nesta subseção se devem ao fato de o
nome bʉkʉ ser, diacronicamente, derivado. Ele tem sua origem no verbo homófono bʉkʉ
‘crescer’, ainda usado na língua, como demonstram as frases (28) e (29).
(28)

bʉhkʉanine
bʉkʉ́-a-~dí-de
crescer-?-AUX-VIS.IPFV.2/3
‘(O pé de banana) está crescendo.’

(29)

mʉ’nogʉ bʉhkʉedare
~bʉ’dógʉ́
bʉkʉ́-a-éda-de
charuto
crescer-?-NEG-VIS.IPFV.2/3
‘O mʉ’nogʉ (um tipo de peixe) nunca cresce.’

Em seguida, tratarei dos cognatos da raiz bʉkʉ ‘velho’ em outras línguas Tukano
Oriental, o que ajudará a entender melhor a sua relação com o verbo bʉkʉ ‘crescer’.
d. Cognatos da raiz bʉkʉ em outras línguas Tukano Oriental
O uso dos cognatos da raiz bʉkʉ para se referir às pessoas e, eventualmente, a
objetos velhos constitui um traço compartilhado por praticamente todas as línguas
Tukano Oriental. Os cognatos do bʉkʉ identificados em diversos trabalhos linguísticos110
são reunidos na Tabela 13111. Repare-se que a ausência de algumas línguas da família
nessa tabela se deve à falta de dados e não à existência de alguma outra raiz não
110

As fontes são Stenzel 2013a e Coutinho-Silva 2014 (Kotiria), Ramirez 1997b (Tukano), Gomez-Imbert
1982 (Tatuyo), Barnes & Malone 2000 (Tuyuka), Kinch & Kinch 2000 (Yuruti), De Perez 2000 (Pisamira),
Metzger 2000 (Carapana), Eraso 2015 (Tanimuka), Jones & Jones 1991 (Barasano), Smothermon &
Smothermon 1993 (Macuna), Silva 2012 (Desano), Criswell & Brandrup 2000 (Siriano), Hanke 1964
(Jupua), Chacon 2012 (Kubeo).
111
Preservei a ortografia usada pelos autores. Os grafemas <ʉ>, <ɨ> e <y> representam o mesmo fonema
/ɨ/. Os grafemas <k> e <c> representam o mesmo fonema /k/.
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relacionada para a expressão do conceito em questão. Apenas no Tanimuka, o cognato
bíkìa significa, curiosamente, ‘jovem’, enquanto o conceito de ‘velho’ é expresso pela
raiz ɸákia.
Tabela 13. Cognatos da raiz bʉkʉ em línguas Tukano Oriental.
Língua

Forma Masc.

Forma Fem.

Forma Plural

Wa’ikhana

bʉkʉ

bʉkʉ-~da

Kotiria

bʉkʉ

bʉkʉ-~da

bʉkʉ

Tukano
Tatuyo
Tuyuka
Yuruti
Pisamira
Carapana
Tanimuka
Barasano
Macuna
Desano

bɨkɨ́
(ká)-bɨ̀kɨ́-ɨ
bɨkɨ
bɨkɨ
bɨkɨ

bʉkʉ-o
bʉko,
bʉkʉ-o
bɨkɨ-ó
(ká)-bɨ̀kɨ́-o

Verbo
‘crescer’
bʉkʉ

bɨkɨ-rã´
(ká)-bɨkɨ-~ra

bɨkɨâ

bɨko

bɨk̃ ɨ-rà

Siriano

bɨgɨ

Jupua

býgy

Kubeo

bɨkɨ-kɨ

bʉcʉa
bíkìa
bʉkʉ
bʉcʉ-gʉ
bu-gʉ

bʉco
bu-go

bʉcʉrã
mũ-ɾã

bɨkɨ-ko

bɨkɨ-wa

bʉkʉa
bʉcʉa

bɨkɨ

Comparando as formas masculinas e femininas da Tabela 13, vê-se que as relações
entre elas diferem, dependendo da língua. Pode-se perceber que, em Wa’ikhana, Kotiria
e Tukano, o sufixo feminino -o é acrescido à forma usada no masculino. Portanto,
podemos supor que essa forma é inerentemente masculina ou que ela não é marcada para
o gênero, mas recebe o morfema zero do masculino, conforme a análise de CoutinhoSilva (2014: 74, nota 33) para o Kotiria.
Já em Kubeo, a forma bɨkɨ não é analisada como inerentemente masculina ou
marcada pelo morfema zero masculino, pois recebe o sufixo masculino -kɨ, como
qualquer nome da língua. O mesmo processo ocorre em Tatuyo, no qual o lexema bɨ̀kɨ́
recebe o sufixo masculino -ɨ.
Em Pisamira, a forma masculina bɨkɨ é melhor analisada como bɨk + ɨ, pois há a
contraparte feminina segmentável em bɨk + o. Para Desano, Silva (2012: 108) segmenta
os nomes bugʉ ‘homem velho’ e bugo ‘mulher velha’ em duas partes: a raiz buu- ‘velho’
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e os sufixos -gʉ ‘3 singular masculino’ e -go ‘3 singular feminino’, respectivamente.
Percebe-se que a raiz verbal para ‘crescer’ não é mais identificada nas formas do Desano.
Além disso, os estudiosos de línguas Tukano Oriental fazem análises distintas
acerca do pertencimento dos cognatos do bʉkʉ a uma classe lexical. Assim, Barnes &
Malone (2000: 447) chamam o lexema bɨkɨ em Tuyuca de substantivo, traduzindo-o,
inclusive como “entidad vieja”.
Stenzel (2013a: 88) considera a raiz bʉkʉ do Kotiria acategorial, com a
possibilidade de levar a morfologia verbal ou nominal. Ao mesmo tempo, a autora
reconhece que o significado nominal se originou do verbal, sendo “uma evidência de que
uma raiz nominal inerentemente qualitativa pode se desenvolver de um conceito
verbal”112.
Para Barasano, Jones & Jones (1991: 128) analisam a forma bʉkʉ ‘homem velho’
como uma nominalização do verbo bʉkʉa ‘crescer’. Segundo os autores, com o acréscimo
dos sufixos -ʉ (masculino singular), -o (feminino singular) ou -rã (plural animado), o /a/
do verbo bʉkʉa cai. No entanto, os autores não segmentam a forma subjacente do bʉkʉ
em bʉkʉa + ʉ, como vemos em (30). Nisso, a análise do bʉkʉ se difere da análise de
outros verbos nominalizados em que a raiz e o sufixo nominalizador são claramente
distinguíveis, como vemos em (31).
(30)

bʉkʉ
bẽhe yã-a-bĩ
grow.MS
NEG
be-PRES-3MS
‘He is not old.’ (Jones & Jones 1991: 128, ex. 395)

(31)

hai-gʉ
yã-a-bĩ
ĩ
big-MS
be-PRES-3MS 3MS
‘He is big.’ (Jones & Jones 1991: 21, ex. 52)

Gomez-Imbert (1982: 156-7) dá uma atenção especial a três raízes do tipo
semântico

IDADE

em Tatuyo: ~wàbá ‘novo’, ~wíbà ‘não maduro’ e bɨ̀kɨ́ ‘maduro’. A

autora ressalta seu status ambíguo, dizendo que “morfologicamente, esses lexemas não
são nem nominais nem verbais”113. Por um lado, eles servem de base para nomes como
‘adolescente’, ‘criança’ e ‘pessoa madura’, respectivamente. Por outro, para funcionar
como nomes, eles seguem um esquema de nominalização, levando o prefixo ká- e um
sufixo classificador. Em seguida, mostro como as formas resultantes, nos exemplos de

112
113

No texto original, “evidence that an inherently qualitative noun root can develop from a verbal concept”.
No texto original, “Morphologiquement, ces lèxemes ne sont ni nominaux ni verbaux”.
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(32a) a (32c), são análogas às nominalizações a partir de verbos pàí ‘ser grande’ e ~dúú
‘alimentar’, nos exemplos (32d) e (32e).
(32)

a.

ká-~wàbá-o

‘menina adolescente’
(Gomez-Imbert 1982: 157, ex. 12a’)

b.

ká-~wíbà-o

‘menina pequena’
(Gomez-Imbert 1982: 157, ex. 12b’)

c.

ká-bɨ̀kɨ́-o

‘mulher madura’
(Gomez-Imbert 1982: 157, ex. 12c’)

d.

ká-pàí-o

‘aquela que é grande’
(Gomez-Imbert 1982: 148, ex. 4b)

e.

ká-~dúú-o

‘aquela que alimenta’
(Gomez-Imbert 1982: 146, ex. 1b)

Segundo a autora, a proximidade semântica entre as raízes ~wàbá, ~wíbà e bɨ̀kɨ́ e
bases verbais qualitativas nos permite pensar que essas raízes são verbos que deixaram
de ser usados como tais (verbes désaffectés). De fato, embora elas não exerçam funções
verbais de modo geral, a raiz bɨ̀kɨ́ pode levar o sufixo verbal causativo -´ò, como em bɨ̀kɨ́´ò ‘envelhecer’. Todas essas considerações levam a autora a chamar os lexemas em
questão de verbóides.
Para Kubeo, Chacon (2012: 304-8) classifica a raiz bɨkɨ ‘velho, grande114’ dentro
da classe fechada de adjetivos. Essa classe é composta de seis raízes caracterizadas pelo
fato de não sofrerem derivação quando exercem as funções nominais, a função
modificadora ou quando participam de composições com nomes. Além disso, Chacon
(2012: 308-9) subclassifica os dois termos do tipo semântico IDADE, bɨkɨ ‘velho’ e bãbã
‘novo, jovem’, como adjetivos semelhantes a nomes (noun-like adjectives). O autor
justifica esse subgrupo com os seguintes argumentos:
•

As raízes bɨkɨ e bãbã entram em composições com o verbo te ‘fazer’, um processo
típico para nomes: bɨkɨ#te ‘ficar velho’ e bãbã#te ‘agir como um bobo, se perder’.

•

As raízes bɨkɨ e bãbã não podem flexionar como verbos. Porém, o autor ressalta
que a raiz bɨkɨ é polissêmica, sendo usada como um nome para significar ‘pais’,
‘ancestrais’, ‘homem de meia idade maduro’ ou vocativo para esposo e esposa,

114

No sentido de great e não big ou large em inglês.
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mas também como um verbo no sentido de ‘crescer’. Portanto, levanta-se a
questão “se estamos lidando com uma raiz não classificada dentro de uma classe
lexical maior [...] ou com palavras homônimas, relacionadas apenas
diacronicamente”115 (Chacon 2012: 309).
Chacon (2012: 309, nota de roda pé) faz mais observações sobre o comportamento
morfológico do bɨkɨ, notando que, no plural, essa raiz leva o sufixo -wa ‘ANIM.PL’, que
ocorre com nomes não derivados, mas não com modificadores nominais. Além disso, o
autor não encontrou no seu corpus dados em que o bɨkɨ funcione como um autêntico
modificador nominal. Portanto, não fica claro se bɨkɨ pode exercer essa função ou se atua
sempre como um nome em aposição ao outro. Nesse último caso, como observa o próprio
autor, bɨkɨ não deve ser considerado um adjetivo.
Nos dados do Wa’ikhana, há um indício de que bʉkʉ ocorre em aposição ao nome
correferencial, pelo menos em alguns casos. Em (33), há dois elementos correferenciais
que levam o marcador de objeto -de, wʉhʉ-bati ‘balaio de arumã’ e bʉkʉ-bati ‘balaio
velho’. Sabemos que, nos SNs com mais de um constituinte, o sufixo -de é acrescido
somente ao constituinte que está na margem direita do SN. Portanto, é preciso concluir
que, em (33), há dois SNs correferenciais, a’di-bati wʉhʉ-bati ‘esse balaio de arumã’ e
bʉkʉ-bati ‘balaio velho’.
(33)

a’libahti wʉhʉbahtide bʉhkʉbahtide yʉ’ʉ kõakoto niha
a’dí-batí
wʉhʉ́-batí-dé
bʉkʉ́-batí-dé
DEM.PROX-RP:balaio arumã-RP:balaio-OBJ velho-RP:balaio-OBJ
yʉ’ʉ́ ~koá-kó-ta-go
~dí-aha
1SG jogar.fora-F-IRR-NMLZ.F.1/2
AUX-VIS.IPFV.1
‘Vou jogar fora esse balaio de arumã velho.’ (uma mulher falando)

Substantivo, raiz acategorial, nominalização deverbal sincrônica, verbóide,
adjetivo... percebe-se que o status lexical dos cognatos do bʉkʉ recebe as mais diversas
interpretações em línguas Tukano Oriental. Certamente, as análises diferentes são
devidas, em grande parte, às diferenças nos sistemas gramaticais das línguas em questão.
Por exemplo, o Tatuyo é uma das poucas línguas em que o cognato, bɨ̀kɨ́, segue um padrão
de nominalização verbal. Esse é um dos principais motivos pelos quais Gomez-Imbert
(1982) chama o lexema de verbóide. Ao mesmo tempo, na análise de Silva (2012) para o

No texto original, “there is a question whether one is dealing with a root with no classification in the
lexicon to a major word class [...], or with homonymous words, which are only related diachronically”.
115
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Desano, a estrutura do cognato bugʉ também é idêntica à de um verbo nominalizado:
compare bu-gʉ ‘homem velho’ e wʉa-gʉ ‘aquele que é grande’, nos exemplos citados em
(34) e (35)116. Porém, os nomes não derivados também podem apresentar a mesma
estrutura, como pa-gʉ ‘pai’, na frase citada em (35), o que permite o autor a chamar bugʉ
de nome e não de verbo nominalizado.
(34)

bugʉ sĩrĩgʉ̃ mĩ
bu-gʉ
~sidi-gʉ
i-~bi
elder-3SG:M die-3SG:M.IMPERF
do-3SG:M.IMPERF
‘The old man is dying.’ (Silva 2012: 230-1, ex. 52b)

(35)

pagʉ wʉagʉ
pa-gʉ
wʉa-gʉ
genitor-3SG:M
be.big-3SG:M
‘big father’ (Silva 2012: 96, extraído do ex. 13)

Não obstante as diferentes análises, vários autores apontam para a relação dos
cognatos do bʉkʉ com o verbo ‘crescer’. Nas línguas em que as formas nominal e verbal
são homófonas, os autores propõem que pode se tratar de uma raiz que não pertence a
nenhuma das duas classes lexicais a priori. Considero que esse não é o caso do
Wa’ikhana. Se a raiz bʉkʉ fosse acategorial, ela deveria poder se declinar como um nome
normal, sem exibir as irregularidades morfológicas apontadas acima. Além disso, no
Wa’ikhana, o nome bʉkʉ não é derivado sincronicamente do verbo bʉkʉ ‘crescer’, pois
não segue nenhum padrão nominalizador sincrônico.
Feitas essas considerações, proponho que o nome bʉkʉ ‘velho’ do Wa’ikhana é,
diacronicamente, uma nominalização do verbo bʉkʉ ‘crescer’, derivada por meio do
sufixo de gênero masculino: bʉkʉ ‘crescer’ + -ʉ ‘M’→ bʉkʉ ‘velho’117. Com o passar do
tempo, essa forma deixou de ser pensada como uma nominalização (até porque a
nominalização via o sufixo -di se tornou obrigatória para os verbos com o sujeito na 3ª
pessoa) e se manteve cristalizada. No entanto, ela preservou algumas características
próprias dos nomes deverbais, como, por exemplo, os alomorfes específicos dos
116

No Desano, o sufixo de gênero é acrescido diretamente à raiz verbal somente quando o referente é um
animado. No caso de referente inanimado, o verbo precisa ser nominalizado pelo sufixo -di (Silva 201: 96).
Infelizmente, o autor não comenta se a raiz bu- ‘velho’ pode ter um referente inanimado e como ela se
comporta morfologicamente, se tiver.
117
No Wa’ikhana atual, só os verbos, cujo sujeito está na 1ª ou na 2ª pessoa, podem ser nominalizados
diretamente pelos sufixos de gênero. Com o sujeito na 3ª pessoa, é preciso o uso dos nominalizadores -di
(no não plural) e -ye (no plural), o que deve ter sido uma inovação mais recente do Wa’ikhana. O mecanismo
mais frequente (e, portanto, acredito, mais antigo) nas línguas Tukano Oriental é que os verbos sejam
nominalizados diretamente pelos sufixos de gênero, não importa qual seja a pessoa do sujeito.
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classificadores

ESFÉRICO

e

ÁRVORE

no número não plural. Além disso, suas formas

feminina e plural também são analisáveis, diacronicamente, como nominalizações: bʉkʉ
‘crescer’ + -o ‘F’→ bʉkʉo ‘velha’ e bʉkʉ ‘crescer’ + -~da ‘PL’→ bʉkʉna ‘velhos’
Portanto, concluo que, no Wa’ikhana atual, bʉkʉ é um nome não derivado, no qual
transparece sua origem verbal.
5.3.2 Outros nomes que expressam propriedades
Como vimos na seção 5.2, há quatro raízes verbais que codificam cores: ye’se
‘branco’, ~yii ‘preto’, ~so’a ‘vermelho’ e ya’sa ‘verde, azul’. Já a cor amarela é designada
por uma raiz nominal, ewʉ. Originalmente, essa raiz designava um barro de coloração
amarela que, misturado com água, era usado pelos Wa’ikhana antigos para pintar as
paredes das casas.
Os exemplos (1) a (3) abaixo evidenciam o caráter nominal da raiz ewʉ. Assim,
ela não sofre a derivação para funcionar como o complemento da posposição ~be’da,
como em (1). Já as raízes verbais para cores precisam ser nominalizadas, como em (2).
(1) yaa wʉ’ʉ ewʉ me’na wĩhsoriwʉ’ʉ ihide
yaá
wʉ’ʉ ewʉ́
~be’da
POSS.NPL
casa amarelo
COM/INS

~wisó-dí-wʉ’ʉ
pintar-NMLZ.3NPL-CLF:edif.

ihi-de
COP-VIS.IPFV.2/3
‘Minha casa é pintada de amarelo.’
(2) wʉ’ʉ ya’saye me’na wihsõriwʉ
wʉ’ʉ ya’sá-yé
~be’da
casa ser.verde-NMLZ.PL COM/INS
‘Essa casa é pintada de verde.’

~wisó-dí-wʉ
pintar-NMLZ.3NPL-CLF:edif.

Em (3), observamos mais uma frase em que as raízes verbais para cores são
nominalizadas. Note-se que em (2), a raiz ya’sa recebe o sufixo -ye para designar a cor
de modo geral e, portanto, forma um nome abstrato. Já em (3), as raízes ~so’a, ya’sa e
ye’se recebem o mesmo sufixo para designar uma quantidade grande de novelos e,
portanto, formam nomes concretos. A classe de objetos esféricos, na qual entram esses
nomes, está marcada no núcleo yuta-poka ‘vários novelos de linha’. A raiz ewʉ, na frase
em questão, não recebe nominalizador e tampouco o classificador de objetos esféricos
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(nesse caso, o do número não plural118). Ao invés disso, faz-se necessário o uso da cópula
nominalizada que recebe o classificador. Já a raiz ewʉ funciona como o complemento
dessa cópula.
(3) peye yuhtapohka sõ’añe ya’saye ye’seye ewʉ ihidia
péya-ye
yutá-poká
~so’á-yé
ser.muitos-NMLZ.3PL linha-CLF:esf.PL
ser.vermelho-NMLZ.3PL
ya’sá-yé
ser.azul-NMLZ.3PL

ye’sé-yé
ser.branco-NMLZ.3PL

ewʉ́
amarelo

ihi-di-a
COP-NMLZ.3NPL-CLF:esf.NPL
‘muitos novelos vermelhos, azuis, brancos, um amarelo’
Na minha opinião, o classificador

ESFÉRICO

não é acrescido diretamente à raiz

ewʉ, pois o nome resultante ewʉ-ga teria uma semântica ambígua, podendo designar uma
bolinha do respectivo barro. Porém, ewʉ pode combinar com outros classificadores e
repetidores. Assim, em (4), a raiz recebe o repetidor -stu ‘pote’.
(4) ewʉsturi
ewʉ́-stú-dí
amarelo-RP:pote-PL
‘panelas amarelas’
Há outros nomes referentes a objetos relevantes na cultura Wa’ikhana que são
usados para designar cores. Porém, diferentemente de ewʉ, esses nomes precisam ser
seguidos pela posposição sa ‘do jeito de’. Em (5), o nome ~yabudo se refere ao cará, um
tubérculo roxo por dentro. Portanto, a expressão ~yabudo sa designa a cor roxa e pode
ser traduzida literalmente como ‘do jeito do cará’. Ela modifica o verbo bahu ‘parecer’,
nominalizado por meio do classificador -do, usado com os nomes referentes às peças do
vestuário. O sintagma resultante é ~yabudo sa bahu-do ‘(uma roupa) do jeito do cará’.
Em (6), o nome deverbal ~yai-di-~pu ‘folha seca’ entra na expressão ~yai-di-~pu sa ‘do
jeito da folha seca’, referente à coloração alaranjada e/ou amarronzada de algumas cobras.
Assim como no exemplo anterior, a expressão com sa modifica o verbo bahu, que, dessa
vez, é nominalizado pelo -di e marcado pela morfologia dos nomes animados.

118

Essa frase foi dita em relação a uma imagem que mostrava um cesto com vários novelos de diferentes
cores, entre os quais só um novelo era amarelo.
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(5) yʉ’ʉ akaro su’tiro duu ñamuno sa bahudo
yʉ’ʉ́ ~aká-dó
su’tí-dó
du-u
1SG um-3NPL
roupa-3NPL comprar-VIS.IPFV.1
~yabúdó
sá
bahú-dó
cará
do.jeito.de
parecer-3NPL
‘Comprei uma roupa roxa (= que parece com cará).’
(6) ñairipũ sa bahurikido
~yaí-dí-~pú
sá
estar.seco-NMLZ.3NPL-CLF:folha
do.jeito.de
‘(a cobra que) parece com folha seca.’
No tipo semântico

POSIÇÃO,

bahú-dí-kí-dó
parecer-NMLZ.3NPL-M-3NPL

as palavras ~kupe e poto, que designam as partes

esquerda e direita do corpo, respectivamente, também são nomes. Em (7), ~kupe ~oboka
é traduzido como ‘a mão esquerda’, mas é melhor analisada como um sintagma genitivo
com o significado de ‘a mão do lado esquerdo’. Vemos em (8) que o nome ~oboka ‘mão’
pode ser omitido e o nome ~kupe pode funcionar como o complemento da posposição
~be’da sem sofrer derivação. Em (9), o nome poto funciona como o complemento da
posposição ka’a ‘perto de’, também sem sofrer a derivação. Portanto, a expressão poto
ka’a ~oboka, traduzida como ‘a mão direita’, significa literalmente ‘a mão perto do lado
direito’.
(7) kũpe omoka me’na ohoare
~kúpe
~óboká
~be’da
lado.esquerdo
mão
COM/INS
‘Você escreve com a mão esquerda.’

ohoá-de
escrever-VIS.IPFV.2/3

(8) kũpe me’na ohoare
~kúpe
~be’da
ohoá-de
lado.esquerdo
COM/INS
escrever-VIS.IPFV.2/3
‘Você escreve com a mão esquerda.’
(9) pohto ka’a omoka me’na ohoaha
potó
ka’a
~óboká
lado.direito perto.de
mão
‘Eu escrevo com a mão direita.’

~be’da
COM/INS

ohoá-aha
escrever-VIS.IPFV.1
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5.4 Operações semânticas que envolvem expressões de propriedades
5.4.1 Negação
Nessa subseção, listarei e discutirei quatro tipos de construções nas quais os
verbos e os nomes que expressam propriedades são negados.
a. Tipo I (nominal com cópula)
Nesse tipo de construção, o verbo que expressa uma propriedade é nominalizado
e ocupa a posição de complemento da cópula, referindo-se ao sujeito da frase (aquilo ou
aquele que possui a propriedade). A cópula leva o sufixo de negação -eda, como vemos
em (1) e (2).
(1) yʉ’ʉ me’gogã ihiedaha
yʉ’ʉ́ ~be’é-gó-~gá
1SG ser.pequeno.SG-NMLZ.F.1/2-DIM
‘Eu não sou baixa.’
(2) nihisiago ihiedaha yu’ua
~dihísiá-gó
ser.preguiçoso-NMLZ.F.1/2
‘Eu não sou preguiçosa.’

ihi-éda-aha
COP-NEG-VIS.IPFV.1

ihi-éda-aha
COP-NEG-VIS.IPFV.1

yu’ʉ
1SG

A mesma construção é usada quando a posição de complemento da cópula é
ocupada por um nome não derivado, como em (3) e (4), ou por uma composição nominal,
como em (5) e (6). Por isso, chamo o tipo de nominal.
(3) a’rikido yʉ’ʉ manʉno ihiedare
a’dí-kí-dó
yʉ’ʉ́ ~bádʉ-do
ihi-éda-de
DEM-M-3NPL 1SG
marido-3NPL COP-NEG-VIS.IPFV.2/3
‘Ele não é meu marido.’
(4) yʉ’ʉ pahkʉ ne bʉhkʉdo ihiedare
yʉ’ʉ́ pakʉ́ ~dé bʉkʉ́-dó
1SG pai
NEG
velho-3NPL
‘Meu pai não é velho.’

ihi-éda-de
COP-NEG-VIS.IPFV.2/3

(5) nihipahko ihiedaha
~dihí-pákó ihi-éda-aha
criança -mãe COP-NEG-VIS.IPFV.1
‘Não estou grávida.’ (Lit.: ‘Não sou mãe de bebê.’)
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(6) di’ibʉhkʉo ihiedaha
di’í-bʉkʉ́-ó
carne-crescer.NMLZ-F
‘Não estou gorda.’

ihi-éda-aha
COP-NEG-VIS.IPFV.1

Nos meus dados, as construções do tipo nominal são a maneira menos frequente
de negar verbos que expressam propriedades.
b. Tipo II (verbo-nominal)
No tipo verbo-nominal, o verbo que expressa uma propriedade é nominalizado e
ocupa a posição de complemento da cópula, referindo-se ao sujeito da frase (aquilo ou
aquele que possui a propriedade). Além disso, o verbo leva o sufixo de negação -e, que
parece ser próprio das formas nominalizadas. A cópula não leva sufixo de negação.
Exemplifico essa construção negativa nas frases (7) a (9). Chamo esse tipo de construção
de verbo-nominal, pois é o verbo que recebe a marca de negação e, além disso, é
nominalizado.
(7) yʉ’ʉ ʉ̃’mʉego ihiaha
yʉ’ʉ́ ~ʉ’bʉ́a-e-go
1SG ser.alto-NEG-NMLZ.F.1/2
‘Eu não sou alta.’

ihi-aha
COP-VIS.IPFV.1

(8) yʉ’ʉ ne mahsiegʉ ihiaha
yʉ’ʉ́ ~dé ~basi-e-gʉ
ihi-aha
1SG NEG saber-NEG-NMLZ.M.1/2
COP-VIS.IPFV.1
‘Eu não sou inteligente.’ (um homem falando)
(9) si’ikido ne mahsierikido ihide
sí-kí-dó
~dé ~basi-e-di-ki-do
DEM.DIST-M-3NPL

NEG

saber-NEG-NMLZ.3NPL-M-3NPL

ihi-de
COP-VIS.IPFV.2/3

‘Esse cara não é inteligente.’
A forma negativa nominalizada do verbo também pode ser utilizada na função de
modificador do núcleo de um SN, como em (10), em que a nominalização usua-e-di-kido ‘o não brabo’ modifica o nome diedo ‘cachorro’.
(10)

yʉ’ʉ nihigogã ihigo’o akakido diedo ne uhsuerikido kʉami.
yʉ’ʉ́ ~dihí-gó-~gá
ihi-go
~aká-kí-dó
1SG criança-F-DIM
COP-NMLZ.F.1/2
um-M-3NPL
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dié-dó
cachorro-3NPL

~dé
NEG

usuá-e-di-ki-do
ser.brabo-NEG-NMLZ.3NPL-M-3NPL

kʉá-~be-i
ter-FRUS-VIS.PFV.1
‘Quando eu era pequena, eu tinha um cachorro manso.’
c. Tipo III (verbal)
Nesse tipo, o verbo que expressa uma propriedade leva, ele próprio, o sufixo de
negação -eda, assim como um sufixo evidencial, como nas frases (11) a (15). Chamo esse
tipo de verbal, pois é o próprio verbo descritivo que exerce a função predicativa. Além
do mais, é a maneira mais frequente de negar esses verbos.
(11)

a’ri pʉ’ʉdo me’ñegã pohsetidipʉ’ʉ nʉhkʉedare
a’dí pʉ’ʉ́-dó
~be’é-yé-~gá
DEM
aturá-CLF:côncavo ser.pequeno.SG-NMLZ.3PL-DIM
posé-tí-dí-pʉ’ʉ́
~dʉkʉ́-éda-de
contéudo-ATTR-NMLZ.3NPL-RP:aturá estar.pesado-NEG-VIS.IPFV.2/3
‘Meu aturá tem poucas coisas dentro, não está pesado (= não pesa).’

(12)

diaya o’okekina uhsuedare
dié-yá
~o’ó-ké-~kídá
cachorro-PL aqui-NMLZ.3PL-ANIM.PL
‘Os cachorros daqui são mansos.’

(13)

yʉ’ʉ ne tuhtuedaaga
yʉ’ʉ́ ~dé tutuá-éda-aga
1SG NEG ser.forte-NEG-PRES.IPFV
‘Eu não sou forte.’

(14)

ahsibʉhsuedaaga
así-bʉsu-éda-aga
estar.quente-?-NEG-PRES.IPFV
‘Não estou com calor.’

(15)

ahko yʉhsʉedare
akó
yʉsʉá-éda-de
água estar.frio-NEG-VIS.IPFV.2/3
‘A água não está gelada.’

usuá-éda-de
ser.brabo-NEG-VIS.IPFV.2/3
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Visto que, nessa construção, o verbo é usado na sua função prototípica, em alguns
casos, é possível traduzi-lo tanto por um adjetivo como por um verbo. Dou exemplos
disso nas frases (16) a (18).
(16)

yʉ’ʉ ne koedaha
yʉ’ʉ́ ~dé koé-éda-aha
1SG NEG temer-NEG-VIS.IPFV.1
‘Eu não sou medroso(a)’, ou ‘Eu não tenho medo’.

(17)

sikido ne mahsiedari
sí-kí-dó
~dé ~basí-éda-di
DEM.DIST-M-3NPL
NEG
saber-NEG-VIS.PFV.2/3
‘Aquele homem não é inteligente’, ou ‘Aquele homem não sabe’.

(18)

yaaphĩ di’iphĩ siwaedare
yaá-~phi
di’í-~phi
si’wá-éda-de
POSS.NPL-CLF:lâmina carne-CLF:lâmina
ser.afiado-NEG-VIS.IPFV.2/3
‘Minha faca está cega’, ou ‘Minha faca não corta’.

Além disso, os verbos de semântica ativa são negados da mesma maneira, como
mostro nas frases (19) e (20).
(19)

mʉ’nogʉ
bʉhkʉedare
~bʉ’dógʉ́
bʉkʉ́-a-éda-de
charuto
crescer-?-NEG-VIS.IPFV.2/3
‘O mʉ’nogʉ (um tipo de peixe) nunca cresce.’

(20)

yʉ’ʉ poari seedaha
yʉ’ʉ́ poá-dí
se-éda-aha
1SG cabelo-PL
cortar-NEG-VIS.IPFV.1
‘Eu não corto o cabelo.’

d. Tipo IV (nominal com verbos inerentemente negativos)
Nesse tipo, o verbo que expressa uma propriedade é nominalizado pelo sufixo
-ye, resultando em um nome abstrato que denota aquela propriedade. Esse nome funciona
como um argumento de um verbo inerentemente negativo: sujeito do verbo ~bada ‘não
existir’ ou objeto direto dos verbos ~bade e ~bo ‘não ter’. Nas frases (21a) a (21c),
exemplifico as três possibilidades com a nominalização do verbo doe ‘ter ciúmes’.
(21)

a.

doeye madare yu’ure
doé-yé
~báda-de
ter.ciúmes-NMLZ.3PL não.existir-VIS.IPFV.2/3

yu’ʉ́-dé
1SG-OBJ
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‘Eu não sou ciumento(a).’ (Lit.: ‘O ciúme não existe para mim.’)
b.

yʉ’ʉ doeye maredaga
yʉ’ʉ́ doé-yé
~báde-éda-aga
1SG ter.ciúmes-NMLZ.3PL
não.ter-NEG-PRES.IPFV
‘Eu não sou ciumento(a).’ (Lit.: ‘Eu não tenho ciúme.’)

c.

yu’u doeye mogo ihiaha
yu’ʉ́ doé-yé
~bó-gó
ihi-aha
1SG ter.ciúmes-NMLZ.3PL não.ter-NMLZ.F.1/2 COP-VIS.IPFV.1
‘Eu não sou ciumenta.’ (Lit.: ‘Eu sou quem não tem ciúme.’)

Repare-se que as três frases não são gramaticalmente idênticas. Assim, na
construção com o verbo ~bo ‘ter’ (21c), esse último aparece nominalizado, referindo-se
ao sujeito, e ocupa a posição de complemento da cópula. Já nas construções com os verbos
~bada ‘não existir’ e ~bade ‘não ter’, são esses próprios verbos que exercem a função
predicativa. A construção com ~bade ‘não ter’ (21b) se distingue das outras pelo fato de
que esse verbo leva o sufixo de negação -eda. Já a peculiaridade da construção com ~bada
‘não existir’ (21a) está no uso do nome que denota uma dada propensão na posição de
sujeito e não na de objeto direto. Portanto, se trata de um conjunto de três construções
que compartilham características morfossintáticas. Essas características são resumidas na
Tabela 14 a seguir.
Tabela 14. Propriedades morfossintáticas das construções que envolvem verbos
inerentemente negativos e verbos descritivos nominalizados no Wa’ikhana.
~bade ‘não ter’
~bo ‘não ter’
~bada ‘não existir’
Vdescritivo-yenmlz

✓

Vnegativo-edaneg

✓

Vnegativo-NMLZ + COP

✓

✓

✓

Suj. = Vdescritivo-yenmlz

✓

Se as construções dos tipos nominal, verbo-nominal e verbal não parecem ser
associadas com nenhum tipo semântico específico, todas as ocorrências das construções
com os verbos inerentemente negativos envolvem o tipo semântico
PSICOLÓGICAS.

PROPENSÕES

São justamente propensões humanas, tais como ciúmes, vaidade,

coragem, que aparecem expressas por verbos nominalizados pelo sufixo -ye. Em (22) a
(24), dou mais exemplos dessas construções.
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(22)

yʉ’ʉre buhtiye bodo madadʉ
yʉ’ʉ́-dé
butí-yé
bodo ~báda-dʉ
1SG-OBJ
ser.vaidoso-NMLZ.3PL
?
não.existir-AFF.DIST
‘Não sou vaidosa.’ (Lit.: ‘A vaidade não existe para mim.’)

(23)

yʉ’ʉ manʉno buhtiye morikido
yʉ’ʉ́ ~bádʉ-do
butí-yé
1SG marido-3NPL
ser.vaidoso-NMLZ.3PL
~bó-dí-kí-dó
não.ter-NMLZ.3NPL-M-3NPL
‘Meu marido não é vaidoso.’ (Lit.: ‘Meu marido é quem não tem
vaidade.’)

(24)

wahkũtuhtuaye madadʉ yʉ’ʉre
~wakú-tutuá-yé
~báda-dʉ
yʉ’ʉ́-de
pensar-ser.forte-NMLZ.3PL não.existir-AFF.DIST 1SG-OBJ
‘Eu não sou corajoso(a).’ (Lit.: ‘A coragem não existe para mim.’)

Por fim, a frase (25) é um exemplo de um nome abstrato não derivado, duti
‘doença’, que funciona como o sujeito do verbo negativo ~bada ‘não existir’.
(25)

diedo duhti madare
dié-dó
dutí
~báda-de
cachorro-3NPL
doença
não.existir-VIS.IPFV.2/3
‘O cachorro não está doente.’ (Lit.: ‘A doença do cachorro não existe.’)

5.4.2 Intensificação
Há duas maneiras de expressar a intensificação de uma propriedade: a)
sinteticamente, via serializações verbais e b) analiticamente, via o uso de nomes ou
advérbios itensificadores. Essas duas maneiras são discutidas a seguir.
a. Intensificação das propriedades via serializações verbais
Entre as serializações com a semântica intensificadora, as que envolvem o verbo
yʉ’dʉ ‘passar’ são, de longe, as mais frequentes. Yʉ’dʉ ‘passar’ pode ser usado como o
verbo independente (26), inclusive em serializações com outros verbos (27).
(26)

yʉ’ʉ yʉ’dʉaha mʉ’ʉre
yʉ’ʉ́ yʉ́’dʉ-aha
~bʉ’ʉ́-dé
1SG passar-VIS.IPFV.1
2SG-OBJ
‘Passo para aí (= em direção a você).’
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(27)

tunuria shoado me’na yʉ’dʉmakawa’ari
~tudú-dí-á
shoá-do
~be’da
girar-NMLZ.3NPL-CLF:esf.NPL
estar.apressado-3NPL COM/INS
yʉ́’du-~baká-wa’á-di
passar-buscar-ir-VIS.PFV.2/3
‘Passou um carro de repente aqui.’

Abaixo, nas frases (28) a (41), apresento os verbos descritivos serializados com o
verbo yʉ’dʉ ‘passar’. As frases estão agrupadas de acordo com o tipo semântico, no qual
entra a propriedade expressa por cada verbo. O único tipo semântico adjetival codificado
por verbos para o qual, infelizmente, não tenho dados é o tipo

COR.

Repare-se que, na

construção intensificadora, yʉ’dʉ é quase sempre seguido pelo sufixo -a, cujo valor
desconheço119. Esse sufixo só não é usado quando yʉ’dʉ é seguido pelo verbo auxiliar
~di, como em (36).
DIMENSÃO

(28)

yaadʉ naraña ʉ’mʉayʉ’dʉare
yaá-dʉ́
~daráya
POSS.NPL-CLF:árv.NPL
laranja
‘Meu pé de laranja está alto.’

~ʉ’bʉ́a-yʉ́’dʉ-a-de
ser.alto-passar-?-VIS.IPFV.2/3

VALOR

(29)

(30)

yʉ’ʉ yo’yerisõ ke’noyʉ’dʉare
yʉ’ʉ́
yo’yé-dí-~só
1SG
pescar-NMLZ.3NPL-CLF:caniço
‘Meu caniço é muito bom.’

~ke’dó-yʉ́’dʉ-a-de
ser.bom-passar-?-VIS.IPFV.2/3

yaia peo poekʉre kuayʉ’dʉare
yaí-á
péó
poekʉ-de
onça-PL
cachoeira
inverno-OBJ
kuá-yʉ́’dʉ-a-de
ser.perigoso-passar-?-VIS.IPFV.2/3
‘No inverno, a cachoeira da Onça é muito perigosa.’

PROPENSÕES PSICOLÓGICAS

(31)

diaya õ’okekina uhsuayʉ’dʉare
dié-yá
~o’ó-ké-~kídá
cachorro-ANIM.PL aqui-NMLZ.3PL-ANIM.PL

usuá-yʉ́’dʉ-a-de
ser.brabo-passar-?-VIS.IPFV.2/3

119

Segundo Stenzel (2013a: 263-4), que descreveu uma construção análoga no Kotiria, o sufixo -a indica
que o referente é totalmente afetado pela situação em questão.
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‘Os cachorros daqui são muito brabos.’
(32)

diedo nihisiayʉ’dʉari
dié-dó
~dihísiá-yʉ́’dʉ-a-di
cachorro-3NPL
ser.preguiçoso-passar-?-VIS.PFV.2/3
‘O cachorro está muito preguiçoso.’

(33)

yʉ’ʉ buhkueyʉ’dʉaha
yʉ’ʉ́ bukué-yʉ́’dʉ-a-aha
1SG estar.feliz-passar-?-VIS.IPFV.1
‘Eu estou muito feliz.’

(34)

yʉ’ʉ bʉhawehtiyʉ’dʉaga
yʉ’ʉ́ bʉhʉ-á-wetí-yʉ́’dʉ-a-aga
1SG sorrir-?-?-passar-?-PRES.IPFV
‘Eu estou muito triste.’

ESTADOS CORPORAIS

(35)

yʉ’ʉ ahsibʉhsuyʉ’dʉ-a-aga
yʉ’ʉ́ así-bʉsú-yʉ́’dʉ-a-aga
1SG estar.quente-?-passar-?-PRES.IPFV
‘Estou com muito calor.’

(36)

yʉ’ʉ ʉhʉaa’bayʉ’dʉniaga
yʉ’ʉ́ ʉhʉá-a’bá-yʉ́’dʉ-~dí-aga
1SG fome-estar.podre-passar-AUX-PRES.IPFV
‘Estou com muita fome.’

PROPRIEDADES FÍSICAS

(37)

ñamiare ahsiyʉ’dʉarota
~yabía-de
así-yʉ́’dʉ-a-do-ta
amanhã-OBJ
estar.quente-passar-?-3NPL-IRR
‘Amanhã, estará muito quente.’

(38)

bʉ’ʉ ihpidi si’wayʉ’dʉari
bʉ’ʉ́
ipí-di
si’wá-yʉ́’dʉ-a-di
piranha
dente-PL
ser.afiado-passar-?-VIS.PFV.2/3
‘Os dentes de piranha são bem pontudos.’

(39)

yʉ’ʉ mahkʉ nihino nʉhkʉ nʉhkʉyʉ’dʉare
yʉ’ʉ́
~bakʉ́ ~dihí-dó
~dʉkʉ́
~dʉkʉ́-yʉ́’dʉ-a-de
1SG
filho
criança-3NPL estar.pesado estar.pesado-passar-?-VIS.IPFV.2/3
‘Meu filho já está bem pesado.’

VELOCIDADE
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(40)

dehkori ʉmʉñayʉ’dʉare
dekó-dí
~ʉbʉ́ya-yʉ́’dʉ-a-de
dia-PL
ser.rápido-passar-?-VIS.IPFV.2/3
‘Os dias passam muito rápido (= são muito rápidos).’

QUANTIFICAÇÃO

(41)

wa’i mʉ’ʉ wẽhedikido kõ’ari peyayʉ’dʉari
wa’í ~bʉ’ʉ́ ~wehé-dí-kí-dó
~ko’á-dí
peixe 2SG matar-NMLZ.3NPL-M-3NPL espinha-PL
peyá-yʉ́’dʉ-a-di
ser.muitos-passar-?-VIS.PFV.2/3
‘O peixe que você trouxe tinha muita espinha.’ (Lit.: ‘As espinhas do peixe
que você matou eram bem muitas.’)

Os verbos de semântica ativa também podem ser intensificados por meio de yʉ’dʉ
‘passar’, como mostro nos exemplos (42) e (43).
(42)

nihinogã uhtiyʉ’dʉari
~dihí-dó-~gá
utí-yʉ́’dʉ-a-di
criança-3NPL-DIM
chorar-passar-?-VIS.PFV.2/3
‘A criança chorou muito.’

(43)

kʉmare yʉ’ʉ mahkʉ bʉhkʉayʉ’dʉari ihidi
~kʉbá-dé
yʉ’ʉ́ ~bakʉ́
bʉkʉ́-a-yʉ́’dʉ-a-di
verão-OBJ
1SG filho
crescer-?-passar-?-NMLZ.3NPL
ihi-di
COP-VIS.PFV.2/3
‘Meu filho cresceu muito no verão.’

Os verbos serializados com yʉ’dʉ ‘passar’ podem ser nominalizados, embora esse
uso seja menos frequente do que o predicativo. Nos meus dados, todas as nominalizações
possuem um referente animado. Para ter um exemplo, compare (44a), em que o referente
é ~widodo ‘vento’ e o verbo exerce a função predicativa, e (44b), em que o referente é
yʉ’ʉ ~badʉ-do ‘meu marido’ e o verbo está nominalizado para funcionar como o
complemento da cópula. Um caso interessante é a frase (44c), em que o referente é yaido
da’pokadi ‘patas da onça’. Embora, gramaticalmente, o nome da’pokadi ‘patas’ seja
inanimado, ele está em uma relação de posse inalienável (enquanto uma parte do corpo,
ver a subseção 5.1.2, p.121) com o nome animado yaido ‘onça’. Isso deve explicar por
que a serialização verbal, na frase em questão, está nominalizada.
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(44)

a.

winono tuhtuayʉ’dʉare
~widódo
tutuá-yʉ́’dʉ-a-de
vento
ser.forte-passar-?-VIS.IPFV.2/3
‘O vento está (batendo) muito forte.’

b.

yʉ’ʉ manʉno tuhtuayʉ’dʉarikido ihide
yʉ’ʉ́ ~bádʉ-do
tutuá-yʉ́’dʉ-a-di-ki-do
1SG marido-3NPL ser.forte-passar-?-NMLZ.3NPL-M-3NPL
ihi-de
COP-VIS.IPFV.2/3
‘Meu marido é muito forte.’

c.

yaido da’pokari tuhtuayʉ’dʉaye ihide
yaí-dó
dá’poká-di
tutua-yʉ́’dʉ-a-ye
onça-3NPL
pata-PL
ser.forte-passar-?-NMLZ.3PL
ihi-de
COP-VIS.IPFV.2/3
‘As patas da onça são muito fortes.’

Mais três exemplos de serializações com yʉ’dʉ nominalizadas são dados em (45)
a (47). Como se vê em todas as frases, o sujeito é animado.
(45)

(46)

(47)

ʉ’mʉayʉ’dʉarikido ihide
~ʉ’bʉ́a-yʉ́’dʉ-a-di-ki-do
ser.alto-passar-?-NMLZ.3NPL-M-3NPL
‘Ele é muito alto.’

ihi-de
COP-VIS.IPFV.2/3

pʉ̃’ayʉ’dʉarikido ihide
~pʉ’á-yʉ́’dʉ-a-di-ki-do
ser.magro-passar-?-NMLZ.3NPL-M-3NPL
‘Ele é muito magro.’

ihi-de
COP-VIS.IPFV.2/3

mʉ’ʉ mahsiyʉ’dʉago
~bʉ’ʉ́ ~basi-yʉ́’dʉ-a-go
2SG saber-passar-?-NMLZ.F.1/2
‘Você é muito inteligente.’ (falando para uma mulher)

Teve casos, em que o falante repetia a mesma frase, ora sem nominalizar a
serialização verbal ora nominalizando, como em (48a) e (48b).
(48)

a.

mʉ’ʉ wa’yayʉ’dʉaagari
~bʉ’ʉ́
wa’ya-yʉ́’dʉ-a-aga-di
2SG
estar.cansado-passar-?-PRES.IPFV-INT
‘Você está muito cansado?’
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b.

mʉ’ʉ wa’yayʉ’dʉagʉ ihiahari
~bʉ’ʉ́
wa’ya-yʉ́’dʉ-a-gʉ
ihi-ahádi
2SG
estar.cansado-passar-?-NMLZ.M.1/2 COP-INT
‘Você está muito cansado?’

Resumindo, é possível formular uma generalização válida, ao menos, para os
meus dados: se a serialização verbal com yʉ’dʉ ‘passar’ é nominalizada, seu referente é
animado. Porém, o contrário não se comprova.
Outro verbo que pode trazer o valor de intensificação a uma serialização é peya
‘ser muitos’. Essa raiz pode receber flexão verbal, como em (49), mas é muito mais
comum encontrá-la nominalizada, exercendo a função de modificador do núcleo de um
SN, como em (50). Repare-se que, quando nominalizada pelo sufixo -ye, a raiz peya perde
a segunda sílaba: peya + ye → peye.
(49)

ñaarikido hide uhuaye peyanidi
~yaá-dí-kí-dó
ser.ruim-NMLZ.3NPL-M-3NPL

ihi-de
COP-VIS.IPFV.2/3

uhuá-yé
peyá-~dí-di
rogar.praga-NMLZ.3PL
ser.muitos-AUX-VIS.PFV.2/3
‘Ele é ruim, fica rogando praga nos outros.’ (Lit.: ‘Ele é ruim, as maldições
(dele) são muitas.’)
(50)

peye ʉ’se yʉ’ʉ kʉaha
péya-ye
ʉ’sé
ser.muitos-NMLZ.3PL cucura
‘Tenho muita (fruta de) cucura.’

yʉ’ʉ́
1SG

kʉ́a-aha
ter-VIS.IPFV.1

A única raiz com semântica adjetival que participa de serializações com peya ‘ser
muitos’ nos meus dados é doe ‘ser ciumento, sentir ciúmes’, como em (51). A semântica
da construção serializada resultante é de intensificar a propriedade. Essa serialização
também pode ser nominalizada, como em (52).
(51)

(52)

doepeyanidi tikido
dóe-peyá-~dí-di
ser.ciumento-ser.muitos-AUX-VIS.PFV.2/3
‘Ele está muito ciumento.’

ti-ki-do
ANPH-M-3NPL

õ’oke’ekina ʉmʉa doepeyekina
~o’ó-ké-~kídá
~ʉbʉ́-á
aqui-NMLZ.3PL-ANIM.PL
homem-ANIM.PL
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doé-peya-yé-~kídá
ser.ciumento-ser.muitos-NMLZ.3PL-ANIM.PL
‘Os homens daqui são muito ciumentos.’
A construção com o peya ‘ser muitos’ pode ser acrescida de mais um verbo
intensificador, yʉ’dʉ ‘passar’, como em (53).
(53)

õ’okekina ʉmʉa doepeyayʉ’dʉari
~o’ó-ké-~kídá
~ʉbʉ́-á
aqui-NMLZ.3PL-ANIM.PL
homem-ANIM.PL
doé-peyá-yʉ́’dʉ-a-di
ser.ciumento-ser.muitos-passar-?-VIS.PFV.2/3
‘Os homens daqui são muito ciumentos.’

O verbo yʉ’dʉ ‘passar’ pode até mesmo substituir peya ‘ser muitos’, de maneira
que, por exemplo, haja duas formas de designar um homem muito ciumento:
doepeyadikido e doeyʉ’dʉadikido.
O verbo peya ‘ser muitos’ participa também de composições de base nominal.
Assim, no (54), o nome ya’ko ‘lágrima’ dá origem à composição ya’kopeya ‘chorar
muito’.
(54)

ya’kopeyarikido
yá’ko-péya-di-ki-do
lágrima-ser.muitos-NMLZ.3NPL-M-3NPL
‘chorão’

O verbo wadi não ocorre sozinho nos meus dados e desconheço seu significado
exato. Ele participa de serializações com verbos ativos i’ya ‘comer’, como em (55), e
~si’di ‘beber’, como em (56), para se referir a alguém que exagera na comida e na bebida,
respectivamente. Portanto, gloso esse verbo como ‘exagerar’.
(55)

i’yawaririkido
i’yá-wádi-di-ki-do
comer-exagerar-NMLZ.3NPL-M-3NPL
‘guloso’

(56)

si’niwaririkido
~si’dí-wádi-di-ki-do
beber-exagerar-NMLZ.3NPL-M-3NPL
‘aquele que bebe muito’
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Além disso, segundo meu informante Pedro, o verbo wadi não pode ser
combinado raízes descritivas como, por exemplo, doe ‘sentir ciúmes’.
b. Intensificação das propriedades via nomes e advérbios
O nome intensificador wa’ado é formado pelo acréscimo do sufixo -do ao verbo
wa’a ‘ir’. Esse nome ocorre com verbos nominalizados, como em (57) a (59), ou com
nomes não derivados, como os nomes do tipo semântico IDADE em (60) a (62), e sempre
os segue.
(57)

(58)

mʉ’ʉ mahsigʉ wa’ado ihidi
~bʉ’ʉ́ ~basi-gʉ
wa’á-dó
2SG saber-NMLZ.M.1/2
ir-3NPL
‘Você é muito inteligente.’

ihi-di
COP-VIS.PFV.2/3

adei me’nikidogã wa’ado ihide
adeí
~be’é-dí-kí-dó-~gá
pequeno
ser.pequeno.SG-NMLZ.3NPL-M-3NPL-DIM
wa’á-dó
ihi-de
ir-3NPL
COP-VIS.IPFV.2/3
‘É muito pequeno (falando de animal).’

(59)

(60)

(61)

ke’noarikodo wa’ado ihide
~ke’dóa-di-ko-do
ser.bonito-NMLZ.3NPL-F-3NPL
‘Ela é bonita demais.’

wa’á-dó
ir-3NPL

bʉhkʉodo wa’ado ihide
bʉkʉ́-ó-dó
wa’á-dó
velho-F-3NPL
ir-3NPL
‘Ela é velha demais.’

ihi-de
COP-VIS.IPFV.2/3

ihi-de
COP-VIS.IPFV.2/3

mʉ’ʉ wihiamahsiedare mʉ’ʉ numiogã wa’ado ihide
~bʉ’ʉ́ wihia-~basi-éda-de
~bʉ’ʉ́
~dubío-~ga
2SG sair-saber-NEG-VIS.IPFV.2/3 2SG
moça-DIM
wa’á-dó
ihi-de
ir-3NPL
COP-VIS.IPFV.2/3
‘Você não pode sair, você é nova demais.”

(62)

mʉ’ʉ wamʉ wa’ado ihide
~bʉ’ʉ́ ~wabʉ́
wa’á-dó

ihi-de
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2SG moço
ir-3NPL
‘Você é novo demais.’

COP-VIS.IPFV.2/3

O nome ~ke’doado, derivado a partir do verbo ~ke’doa ‘ser bom, bonito’, pode
ser usado para modificar verbos na função predicativa, tanto ativos, como em (63), quanto
descritivos, como em (64). Além disso, ele ocorre bastante com verbos descritivos
nominalizados, como em (65) a (68). Em todos os casos, ele precede o constituinte
modificado.
(63)

tikido namono me’na ke’noano bahsare
tí-kí-dó
~dabó-dó
~be’da ~ke’dóa-do
ANPH-M-3NPL
mulher-3NPL COM/INS ser.bom-3NPL
‘Esse casal (lit.: ‘ele com a mulher’) dança muito bem.’

(64)

naraña ke’noano bihsiaga
~daraya
~ke’doa-do bisi-aga
laranja
ser.bom-3NPL ser.doce-PRES.IPFV
‘A laranja é muito doce.’ (Fonte: cartilha)

(65)

si’ikido ke’noano mahsirikido ihide
sí-kí-dó
~ke’dóa-do
DEM.DIST-M-3NPL
ser.bom-3NPL

basá-de
dançar-VIS.IPFV.2/3

~basi-di-ki-do
saber-NMLZ.3NPL-3NPL

ihi-de
COP-VIS.IPFV.2/3
‘Esse cara é bem inteligente.’
(66)

ke’noano buhkuego ihiduaha
~ke’dóa-do bukué-gó
ihi-dua-aha
ser.bom-3NPL ser.feliz-NMLZ.F.1/2 COP-DES-VIS.IPFV.1
‘Eu quero ser muito feliz.’ (uma mulher falando)

(67)

yʉ’ʉ wa’i ke’noano ohkarikido i’yʉʉ
yʉ’ ʉ́ wa’í ~ke’dóa-do oká-di-ki-do
1SG peixe ser.bom-3NPL ser.gostoso-NMLZ.3NPL-3NPL
i’yá-ʉ
comer-VIS.PFV.1
‘Eu comi um peixe muito gostoso.’

(68)

kanʉ ke’noano wʉadʉ pa’sare
~kadʉ́ ~ke’dóa-do wʉá-dʉ
cana ser.bom-3NPL estar.seco-CLF:árv.NPL

pa’sá-de
boiar-VIS.IPFV.2/3
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‘A cana bem seca boia.’
Nos meus dados, o advérbio intensificador não derivado pototi ocorre,
principalmente, com verbos descritivos na função predicativa, como em (69) a (71). No
entanto, ele também é usado com verbos ativos (72), assim como com verbos descritivos
nominalizados (73). Esse advérbio sempre precede o constituinte modificado.
(69)

kʉma ke’norikʉma pohtoti ahside
~kʉbá ~ke’dó-dí-~kʉbá
Verão ser.bom-NMLZ.3NPL-RP:verão
‘O verão bom é muito quente.’

potóti
INTNS

así-de
estar.quente-VIS.IPFV.2/3

(70)

mahkana pohtoti buhkueaga
~bakádá
potóti bukué-aga
crianças
INTNS estar.feliz-PRES.IPFV
‘As crianças estão alegres.’

(71)

yʉ’ʉ akʉ̃ ihigʉ’ʉ pohtoti bʉhawehtiaga
yʉ’ʉ́ ~aká-kʉ́
ihi-gʉ́
potóti bʉhʉ-á-wetí-aga
1SG um-M
COP-NMLZ.M.1/2
INTNS sorrir-?-?-PRES.IPFV
‘Eu estou sozinho e, por isso, estou bem triste.’

(72)

mʉ’ʉ pohtoti bo’eya mahsigʉ thoagʉ
~bʉ’ʉ́ potóti bo’é-yá
~basi-gʉ
2SG INTNS estudar-IMP saber-NMLZ.M.1/2
‘Estude bastante para ficar inteligente!’

(73)

thoá-gʉ́
ficar-NMLZ.M.1/2

sõ’o yʉ’dʉrikodo pohtoti ke’noarikodo ihidi’i
~so’ó yʉ́’dʉ-di-ko-do
potóti
lá
passar-NMLZ.3NPL-F-3NPL
INTNS
~ke’dóa-di-ko-do
ihi-di
passar-NMLZ.3NPL-F-3NPL
COP-VIS.PFV.2/3
‘A moça que passou por aí é muito bonita.’

5.4.3 Mudança de estado
A mudança de estado que envolve a aquisição de uma propriedade é normalmente
expressa por serializações com o verbo wa’a ‘ir’. Segundo Stenzel (2013a: 258), as
construções serializadas análogas no Kotiria codificam “um tipo particular da
perfectividade: uma mudança completa para um novo estado, no qual o paciente (sujeito
ou objeto) é totalmente afetado”. Ramirez (1997a: 193-4) glosa wa’a, em uma construção
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análoga do Tukano, como ‘ingressivo’. Segundo o autor, wa’a “indica a entrada numa
situação” e, em particular, “a entrada no estado”, quando combina com verbos de estado.
Repare-se que, na construção em análise, a raiz verbal principal sempre recebe o sufixo
-a, cujo valor ainda não está definido120. Em (74) a (81), dou exemplos de serializações
com wa’a ‘ir’ que indicam a mudança de estado. Somente no exemplo (81), o verbo, doho
‘estragar-se’, não possui semântica descritiva, mas sua nominalização pode ser traduzida
como um particípio que expressa a propriedade ‘estragado’.
(74)

(75)

ñaiawa’ari narañagʉ
~yai-a-wa’á-di
estar.seco-?-ir-VIS.PFV.2/3
‘O pé de laranja secou.’

~daráya-gʉ
laranja-CLF:árv.NPL

tikido pʉ̃’awa’ari ihidi
tí-kí-dó
~pʉ’á-a-wa’á-di
ANPH-M-3SG estar.magro-?-ir-NMLZ
‘Ele emagreceu.’

ihi-di
COP-VIS.PFV.2/3

(76)

yʉ’ʉ manʉno doeawa’ari
yʉ’ʉ́ ~bádʉ-do
doé-a-wa’á-di
1SG marido-3SG sentir.ciúmes-?-ir-VIS.PFV.2/3
‘Meu marido ficou com ciúmes.’

(77)

wa’i kahsare wa’pawa’ari ihidi
wa’í kasá-dé
wa’pá-a-wa’á-di
ihi-di
peixe matapi-OBJ estar.cheio-?-ir-NMLZ COP-VIS.PFV.2/3
‘No matapi, ficou cheio de peixe.’

(78)

ahkoro a’tagʉ̃ yee su’ti wepi’tiawa’ari ihidi
akó-dó
a’tá-~gʉ
yeé
água-3NPL
chegar-SW.REF
POSS.PL

su’tí
roupa

wé-pi’ti-á-wa’á-di
ihi-di
estar.molhado-acabar-?-ir-NMLZ
COP-VIS.PFV.2/3
‘Choveu e molhou toda minha roupa.’
(79)

yee su’ti wʉawa’ari
yeé
su’tí wʉá-a-wa’á-di
POSS.PL
roupa estar.seco-?-ir-VIS.PFV.2/3
‘Minha roupa secou.’

Segundo Stenzel (2013a: 263-4), esse sufixo -a é o mesmo que o usado depois do verbo yʉ’dʉ ‘passar’
nas serializações intensificadoras.
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(80)

ʉ’se bʉhkʉaka’todo ya’saye ihide kame buhtidosa wa’ado ñiiawa’are
ʉ’sé bʉkʉ́-a-ka-a’tá-do
ya’sá-yé
cucura crescer-?-DUR-chegar-3NPL ser.verde-NMLZ.3PL
ihi-de
COP-VIS.IPFV.2/3

~kabé
depois

butí-dó
estar.maduro-3NPL

sá
do.jeito.de

wa’á-dó
~yií-a-wa’á-de
ir-3NPL
ser.preto-?-ir-VIS.IPFV.2/3
‘A cucura, quando cresce, é verde. Depois, quando está bem madura,
fica preta.’
(81)

wa’i dohawa’aye
wa’í doho-a-wa’á-ye
peixe estragar.se-?-ir-NMLZ.3PL
‘peixe estragado’

Nos exemplos (82) e (83) abaixo, wa’a é serializado com o verbo yohoa, cujo
significado desconheço, mas que deve ser ligado ao crescimento dos organismos vivos.
No (82), a respectiva serialização tem como complemento a composição ~dihi-pako
‘grávida’ (lit.: ‘mãe de criança’). No (83), o complemento é o nome di’i ‘carne’ que, junto
com o verbo serializado, expressa o conceito de ‘engordar’.
(82)

yʉ’ʉ bao nihi pahko yohawa’aridi nihino
yʉ’ʉ́ baó
~dihí-pakó
1SG irmã.mais.nova
criança -mãe
yohoá-a-wa’á-di
ihi-di
~dihí-dó
?-?-ir-NMLZ.3NPL
COP-VIS.PFV.2/3
criança-3NPL
‘Minha irmã mais nova engravidou bem nova.’

(83)

topanore tikido di’imanerikido ihidi mianore tikido di’iyohoawa’aretha
~topádo-de tí-kí-dó
di’í-~báde-di-ki-do
antes-OBJ
ANPH-M-3NPL carne-não.ter-NMLZ.3NPL-M-3NPL
ihi-di
COP-VIS.PFV.2/3

~biáno-de
agora-OBJ

tí-kí-dó
ANPH-M-3NPL

di’í
yohoá-a-wa’á-de-taha
carne ?-?-ir-VIS.IPFV.2/3-EMPH
‘Antes ele era magro, mas agora engordou.’
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Há serializações que envolvem, ao mesmo tempo, o verbo yʉ’dʉ ‘passar’, para
indicar a intensificação da propriedade expressa pelo verbo descritivo, e o verbo wa’a
‘ir’, para indicar a mudança de estado. Nelas, wa’a ocupa a última posição, como
exemplificado em (84) e (85).
(84)

yo’ado a’taʉ segʉ wa’yayʉ’dʉawa’aaga
yo’á-do
a’tá-ʉ
ser.comprido-3NPL chegar-VIS.PFV.1

ségʉ
por.isso

wa’ya-yʉ́’dʉ-a-wa’á-aga
estar.cansado-passar-?-ir-PRES.IPFV
‘Eu andei muito e fiquei muito cansado(a).’
(85)

yʉ’ʉ omʉehsʉ’ʉ yʉ’ʉ pagʉ ahsibuhsuyʉ’dʉawa’ati
yʉ’ʉ́ ~obá-esá-ʉ
yʉ’ʉ́ pagʉ
1SG correr-chegar.lá-VIS.PFV.1 1SG corpo
así-busu-yʉ́’dʉ-a-wa’á-ti
estar.quente-?-passar-?-ir-AFF.PROX
‘Eu corri muito e fiquei com muito calor (= meu corpo ficou muito
quente).’

Em alguns casos, o verbo descritivo e o verbo wa’a ‘ir’ não são serializados, mas
o verbo descritivo aparece nominalizado como o complemento do verbo wa’a. Isso
acontece, muitas vezes, quando wa’a leva o sufixo desiderativo -dua, como
exemplificado em (86) e (87). Ainda falta descobrir se é possível ter uma serialização,
quando o verbo wa’a é marcado pelo desiderativo.
(86)

yʉ’ʉ me’egogã ihigo pahigo wa’aduaha
yʉ’ʉ́ ~be’é-gó-~gá
1SG ser.pequeno.SG-NMLZ.F.1/2-DIM

ihi-go
COP-NMLZ.F.1/2

pahí-gó
wa’á-dua-aha
ser.grande.SG-NMLZ.F.1/2
ir-DES-VIS.IPFV.1
‘Estou magra, quero engordar.’ (Lit.: ‘Estando pequena, quero ficar
grande.’)
(87)

ke’noano buhkuego wa’aduaha
~ke’dóa-do bukué-gó
wa’á-dua-aha
ser.bom-3NPL estar.feliz-NMLZ.F.1/2
ir-DES-VIS.IPFV.1
‘Eu quero ficar bem feliz.’ (uma mulher falando)
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Nos exemplos (88) a (90), mostro que bʉkʉ ‘velho’, um nome do tipo semântico
IDADE, também

funciona como o complemento do verbo wa’a ‘ir’.

(88)

yʉ’ʉ bʉhkʉ wʉ’ʉ nia
yʉ’ʉ́ bʉkʉ́ wa’á-gʉ́
~dí-aha
1SG velho ir-NMLZ.M.1/2 AUX-VIS.IPFV.1
‘Estou ficando velho.’

(89)

yʉ’ʉ bʉhkʉ-o wo’o nia
yʉ’ʉ́ bʉkʉ́-ó
wa’á-gó
~dí-aha
1SG velho-F
ir-NMLZ.F.1/2 AUX-VIS.IPFV.1
‘Estou ficando velha.’

(90)

yʉ’ʉ bʉhkʉo wa’adueda
yʉ’ʉ́ bʉkʉ́-ó
wa’á-dua-éda-aha
1SG velho-F
ir-DES-NEG-VIS.IPFV.1
‘Eu não quero ficar velha.’

Outra maneira de indicar a mudança de estado é via o uso do verbo thoa ‘ficar’.
Esse verbo é tão polissêmico como o próprio verbo ficar do português. Thoa pode ser
usado com o sentido de ‘estar’, como em (91), e ‘permanecer’, como em (92).
(91)

(92)

yaa wʉ’ʉ yo’adopʉ thoare
yaá
wʉ́’ʉ yo’á-dó-pʉ́
POSS.NPL
casa ser.comprido-3NPL-LOC
‘Minha casa fica longe.’

thoá-de
ficar-VIS.IPFV.2/3

ihidistu punu thoagari
ihi-di-stu
~pudu
thoá-gá-di
COP-NMLZ.3NPL-RP:pote
inteiro
ficar-?-VIS.PFV.2/3
‘O pote ficou (= permaneceu) inteiro (depois de cair).’

Quando o verbo thoa ‘ficar’ é usado para indicar a mudança de estado, ou seja, a
aquisição de uma propriedade, o respectivo verbo descritivo sempre ocorre na sua forma
nominalizada, como o complemento do verbo thoa. Exemplifico esse uso com as frases
(93) a (96).
(93)

yʉ’ʉ tuhtuagʉ thoaduaga
yʉ’ʉ́ tutuá-gʉ́
thoá-dua-aga
1SG ser.forte-NMLZ.M.1/2 ficar-DES-PRES.IPFV
‘Eu quero ficar forte.’ (um homem falando)

(94)

bʉhkado yʉ’ʉ ʉhsedia ke’noaria thoari
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bʉkádó
matapi

yʉ’ʉ́
1SG

ʉsé-dí-á
tecer-NMLZ.3NPL-CLF:esf.NPL

~ke’dóa-di-a
ser.bom-NMLZ.3NPL-CLF:esf.NPL
‘O matapi que eu teci ficou bom.’
(95)

thoá-di
ficar-VIS.PFV.2/3

yʉ’ʉ bo’ego ke’noano mahsigo thoaaha
yʉ’ʉ́ bo’é-gó
~ke’dóa-do ~basi-go
1SG estudar-NMLZ.F.1/2 ser.bom-3NPL saber-NMLZ.F.1/2
thoá-aha
ficar-VIS.IPFV.1
‘Eu estudei muito e fiquei inteligente.’ (uma mulher falando)

(96)

yʉ’ʉ ya’saye me’na yʉ’ʉ wĩhsomi’i yo ñaliwʉ thoali
yʉ’ʉ́ ya’sá-yé
~be’da
yʉ’ʉ́ ~wisó-~be-i
1SG ser.verde-NMLZ.3PL COM/INS
1SG pintar-FRUS-VIS.PFV.1
yo

~yaá-dí-wʉ
ADVERS
ser.ruim-NMLZ.3NPL-CLF:edifício
‘Pintei minha casa de verde, ficou feia.’

thoá-di
ficar-VIS.PFV.2/3

Parece que as construções com thoa ‘ficar’ indicam mudanças de estado
definitivas ou, ao menos, mais duradouras em comparação com as mudanças de estado
expressas pelas construções com wa’a ‘ir’. Assim, segundo meu informante Pedro, a frase
em (97a), ‘eu quero ficar bonita’ com o uso de thoa, é sinônima à frase em (97b), na qual
se usa a cópula ihi, ou seja, se trata de um estado constante. Já a frase em (97c), ‘eu quero
ficar bonita’ com o uso de wa’a, se emprega no sentido de ‘se arrumar para uma ocasião
específica’: “se você enfeitar bem, ajeitar bem, colocar cheio de pintura”.
(97)

a.

b.

c.

yʉ’ʉ ke’noago thoaduaha
yʉ’ʉ́ ~ke’dóa-go
1SG ser.bonito-NMLZ.F.1/2
‘Eu quero ficar bonita.’
ke’noago ihiduaha
~ke’dóa-go
ser.bonito-NMLZ.F.1/2
‘Eu quero ser bonita.’

thoá-dua-aha
ficar-DES-VIS.IPFV.1

ihi-dua-aha
COP-DES-VIS.IPFV.1

ke’noago wa’aduaha
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~ke’dóa-go
ser.bonito-NMLZ.F.1/2
‘Eu quero ficar bonita.’

wa’á-dua-aha
ir-DES-VIS.IPFV.1

Para falar sobre uma mudança de estado em curso, usa-se a construção
progressiva. Porém, o verbo descritivo não é simplesmente nominalizado para funcionar
como o complemento do auxiliar ~di. Antes de ser nominalizado, o respectivo verbo
recebe o sufixo -ka, que parece codificar o aspecto durativo, e é serializado com o verbo
a’ta ‘vir’. Exemplifico essa construção com as frases (98) a (101).
(98)

ahko ahsika’tado nine
akó
así-ka-a’tá-dó
~dí-de
água estar.quente-DUR-chegar-3NPL
AUX-VIS.IPFV.2/3
‘A água está ficando quente, vem fervendo.’

(99)

oho buhtikaa’tado níne
ohó
butí-ka-a’tá-dó
banana
estar.maduro-DUR-chegar-3NPL
‘A banana está ficando madura.’

(100)

~dí-de
AUX-VIS.IPFV.2/3

yʉ’ʉ mahkʉ bo’eye mahsika’tado nine
yʉ’ʉ́ ~bakʉ́ bo’é-yé
~basi-ka-a’tá-dó
1SG filho estudar-NMLZ.3PL
saber-DUR-chegar-3NPL
~dí-de
AUX-VIS.IPFV.2/3
‘Meu filho está ficando inteligente.’

(101)

yʉhsʉka’tado nine
yʉsʉá-ka-a’tá-dó
~dí-de
estar.frio-DUR-chegar-3NPL AUX-VIS.IPFV.2/3
‘Está ficando frio.’

Por vezes, verbos descritivos não entram em construções serializadas com a’ta
‘vir’. Nesses casos, o complemento do auxiliar ~di é composto só pelo verbo a’ta
nominalizado, enquanto o verbo descritivo nominalizado funciona como o complemento
do verbo a’ta. Exemplifico essa construção em (102). Outra possibilidade é que o
complemento do auxiliar ~di seja composto pela serialização do verbo a’ta ‘vir’ e de um
verbo ativo, como bʉkʉ ‘crescer’ em (103), enquanto o verbo descritivo nominalizado
funciona como o complemento dessa serialização.
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(102)

yʉ’ʉ mahkʉ ke’noarikido a’tado nine
yʉ’ʉ́ ~bakʉ́
~ke’dóa-di-ki-do
1SG filho
ser.bonito-NMLZ.3NPL-M-3SG
a’tá-dó
~dí-de
chegar-3NPL AUX-VIS.IPFV.2/3
‘Meu filho está ficando bonito.’

(103)

yʉ’ʉ mahkʉ ʉ’mʉarikido bʉhkʉaka’tado nine
yʉ’ʉ́ ~bakʉ́
~ʉ’bʉ́a-di-ki-do
1SG filho
ser.alto-NMLZ.3NPL-M-3NPL
bʉkʉ́-a-ka-a’tá-dó
~dí-de
crescer-?-DUR-chegar-3NPL AUX-VIS.IPFV.2/3
‘Meu filho está ficando alto.’

Além disso, o verbo a’ta ‘chegar’ pode entrar em composições com nomes para
funcionar como o complemento do auxiliar ~di. Nas frases (104) e (105), esses nomes
são ~wa’bʉ ‘moço’ e ~dubi ‘moça’ respectivamente, acrescidos do sufixo -a.
(104)

(105)

yʉ’ʉ wa’mʉakatagʉ niaga
yʉ’ʉ́ ~wa’bʉ́-a-ka-a’tá-gʉ́
1SG moço-?-DUR-chegar-NMLZ.M.1/2
‘Eu estou ficando moço.’

~dí-aga
AUX-PRES.IPFV

yʉ’ʉ bao numiakatago nine
yʉ’ʉ́ bao
~dubí-a-ka-a’tá-gó
1SG irmã.mais.nova
moça-?-DUR-chegar-NMLZ.F.1/2
~dí-de
AUX-VIS.IPFV.2/3
‘Minha irmã mais nova está ficando moça.’

Tenho apenas dois dados em que a construção com o verbo a’ta ‘chegar’ é usada
para falar de uma mudança de estado que já aconteceu. As duas frases são traduções de
‘eu engravidei no mês passado’. Na frase em (106a), o verbo a’ta ‘chegar’ é serializado
com o verbo kʉa ‘ter’. Essa serialização nominalizada funciona como o complemento da
cópula ihi e tem como o complemento o nome ~dihido ‘bebê’. Assim, a tradução literal
da frase seria algo como ‘Eu sou a que teve bebê no mês passado’. Na frase em (106b), o
verbo a’ta ‘chegar’ é serializado com a própria cópula ihi e tem como o complemento a
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composição ~dihi-pako ‘grávida’ (lit.: ‘mãe de bebê’). Dessa maneira, a tradução literal
da frase é algo como ‘Eu me tornei mãe de bebê no mês passado’.
(106)

a.

si’isʉ si’i ahsʉ yʉ’ʉ nihino kʉaka’tago ihiaga
sí-sʉ́
sí
asʉ́
DEM.DIST-RP:mês
DEM.DIST
mês

yʉ’ʉ́
1SG

~dihí-dó
kʉá-ka-a’tá-gó
ihi-aga
bebê-3SG
ter-DUR-chegar-NMLZ.F.1/2 COP-PRES.IPFV
‘Eu engravidei no mês passado.’
b.

si’i ahsʉre nihipahko ihika’tati
sí
asʉ́-dé
~dihí-pakó
DEM.DIST
mês-OBJ bebê-mãe
‘Eu engravidei no mês passado.’

ihi-ka-a’tá-ti
COP-DUR-chegar-AFF.PROX

5.4.4 Comparação
Como dito na subseção 5.1.2, os elementos das construções comparativas ocorrem
na seguinte ordem:

PADRÃO DE COMPARAÇÃO

MARCADOR DE COMPARAÇÃO

–

PROPRIEDADE.

(o termo com o qual algo se compara) –
Exemplifico essa ordem com as frases

(107) a (109), nas quais os respectivos elementos estão marcados em negrito. Repare-se
que o marcador de comparação que indica a superioridade é um nome derivado do verbo
yʉ’dʉ ‘passar’. Além disso, o verbo leva o sufixo -o que, talvez, seja o sufixo causativo.
(107)

(108)

(109)

yʉ’ʉ mʉ’ʉ yʉ’dʉodo bʉhkʉ ihiaha
yʉ’ʉ́ ~bʉ’ʉ́
yʉ́’dʉ-o-do
1SG 2SG
passar-CAUS-3NPL
‘Eu sou mais velho que você.’

bʉkʉ́ ihi-aha
velho COP-VIS.IPFV.1

yʉ’ʉ yʉ’dʉodo mʉ’ʉ numio ihide
yʉ’ʉ́ yʉ́’dʉ-o-do
~bʉ’ʉ́ ~dubío
1SG passar-CAUS-3NPL
2SG moça
‘Você é mais nova que eu.’

ihi-de
COP-VIS.IPFV.2/3

yaido diawehkʉ yʉdʉoro omʉto
yaí-dó
diá-wekʉ́
yʉ́’dʉ-o-do
onça-3NPL
rio-anta
passar-CAUS-3NPL
‘A onça corre muito mais que a capivara.’

~obá-to121
correr-NMLZ

121

Assim como Stenzel & Cezario (2019), considero o sufixo -to um nominalizador, pois os verbos que o
recebem nunca são marcados pela flexão verbal. É possível que ele seja um nominalizador de eventos e a
frase em questão possa ser traduzida como ‘A corrida da onça é mais do que da capivara’.
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Quando os referentes são comparados pelo seu tamanho, é comum não usar as
respectivas raízes do tipo semântico

DIMENSÃO,

como pahi ‘ser grande’ ou ~be’e ‘ser

pequeno’. Em vez delas, se emprega a raiz verbal kuhu, que parece ter uma semântica
mais genérica, algo como ‘ter tamanho’. A partir dos exemplos (110) a (114) abaixo,
pode-se perceber que, nas construções comparativas, kuhu aparece nominalizado,
funcionando como o complemento da cópula ihi e que a ordem canônica entre os
elementos da comparação se preserva. Note-se também que, além do marcador de
superioridade yʉdʉ-o122, há o marcador de inferioridade ~be’e-do, exemplificado em
(114), que constitui uma nominalização da raiz ~be’e ‘ser pequeno’.
(110)

diga sõ’alia a’lipohka yʉdʉo kuhulia hide
dígá ~so’á-dí-á
bola ser.vermelho-NMLZ.3NPL-CLF:esf.NPL
yʉ́’dʉ-o
passar-3NPL

a’dí-poka
DEM.PROX-CLF:esf.PL

kuhú-dí-á
ter.tamanho-NMLZ.3NPL-CLF:esf.NPL

ihi-de
COP-VIS.IPFV.2/3
‘A bola vermelha é maior do que as outras bolas.’
(111)

Kristina yʉ’dʉo kuhulikodo ihidi Bruna
kristina
yʉ́’dʉ-o
kuhú-dí-kó-dó
Kristina
passar-3NPL ter.tamanho-NMLZ.3NPL-F-3SG
ihi-di
bruna
COP-VIS.PFV.2/3
Bruna
‘Bruna é mais alta que Kristina.’

(112)

Bruna yʉ’dʉo kuhulikodo ihidi Kristina
bruna
yʉ́’dʉ-o
kuhú-di-kó-dó
Bruna
passar-3NPL ter.tamanho-NMLZ.3NPL-F-3SG
ihi-di
kristina
COP-VIS.PFV.2/3
Kristina
‘Kristina é mais alta que Bruna.’

122

Note-se que o marcador de superioridade não é mais yʉdʉodo como nas frases (107) a (109). Enquanto
essas provêm dos informantes Pedro e Dionísio, as frases em (110) a (114) foram ditas pelo informante
Edgar.
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(113)

ISA wʉ’ʉ siwʉ yʉdʉo kuhuliwʉ ihide
isa
wʉ’ʉ sí-wʉ
yʉ́’dʉ-o
ISA casa DEM.DIST-CLF:edif. passar-3NPL
kuhú-dí-wʉ
ihi-de
ter.tamanho-NMLZ.3NPL-CLF:edif. COP-VIS.IPFV.2/3
‘O prédio do ISA é maior que aquela casa.’

(114)

siwʉ’ʉ a’liwʉ me’no kuhuliwʉ ihide
sí-wʉ’ʉ
a’dí-wʉ
~be’é-dó
DEM.DIST-CLF:edif.
DEM.PROX-CLF:edif. ser.pequeno.SG-3NPL
kuhú-dí-wʉ
ihi-de
ter.tamanho-NMLZ.3NPL-CLF:edif. COP-VIS.IPFV.2/3
‘Aquela casa é menor do que essa.’
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6. Conclusão
Nesta dissertação, desenvolvi uma primeira descrição e análise da expressão de
propriedades nas línguas Guató e Wa’ikhana, focando nas características morfossintáticas
dos lexemas com semântica adjetival.
Vimos que, no Guató, os lexemas de todos os tipos semânticos característicos dos
adjetivos mostram um comportamento morfossintático semelhante aos verbos e, portanto,
foram chamados de verbos descritivos. As semelhanças mais importantes entre esses e os
demais verbos são as seguintes:
1. Os verbos descritivos levam os mesmos marcadores de concordância com
o sujeito que os verbos intransitivos.
2. Os verbos descritivos levam o prefixo causativo go-, assim como os verbos
intransitivos.
3. Os verbos descritivos levam o prefixo desiderativo ta-, assim como os
demais verbos.
4. Os verbos descritivos são negados da mesma maneira que os demais
verbos.
5. Os verbos descritivos levam o prefixo enfático kái-, assim como os verbos
intransitivos.
6. Os verbos descritivos, para terem uma referência no passado, levam o
prefixo do aspecto imperfectivo na- e o sufixo do passado -ga, assim como
os verbos atélicos.
Porém, o comportamento morfossintático dos verbos descritivos nem sempre é
idêntico ao dos outros verbos. Em seguida, listarei as diferenças mais marcantes.
1. Na fala de Eufrásia, os verbos descritivos no presente, via de regra, levam
o prefixo aɾi(o)-/aɾ(o)-, que eventualmente pode contribuir com semântica
intensificadora. Esse mesmo prefixo usado com outros verbos sempre
contribui com semântica intensificadora.
2. Os verbos não descritivos, para terem uma referência no presente, levam
o prefixo do aspecto imperfectivo na-. Na fala de Eufrásia, os verbos
descritivos levam esse prefixo com muito menos frequência, sendo
geralmente marcados pelo prefixo aɾi(o)-/aɾ(o)-.
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3. O prefixo do aspecto perfectivo ma- acrescido aos verbos não descritivos
denota uma ação que se completou. Já com os verbos descritivos, esse
prefixo denota a passagem para o estado expresso pelo respectivo verbo.
4. Os verbos descritivos participam das construções atenuativas, o que não
foi atestado para os demais verbos.
Além disso, vimos que os verbos descritivos são nominalizados por meio do
prefixo nominal go- para funcionar como modificadores nominais e argumentos verbais.
Os verbos ativos são nominalizados da mesma maneira, e os nomes não derivados
também levam o prefixo nominal go- em todas as funções, menos a predicativa (ver a
subseção 4.1.2, pp. 49-51). Portanto, no âmbito do sintagma nominal fora da predicação,
não há diferença morfológica entre os nomes não derivados e deverbais. Ao mesmo
tempo, vimos que os verbos descritivos têm uma tendência maior a ocorrerem como
predicados e não como modificadores nominais.
Para funcionar como argumentos verbais, os verbos descritivos, geralmente,
incorporam seus sujeitos e, em seguida, são nominalizados pelo go-. Os verbos
descritivos nominalizados pelo go- sem os sujeitos incorporados são menos frequentes na
posição de argumentos verbais, talvez, porque não possuem o potencial referencial
suficiente. Outra possibilidade, menos frequente ainda e a ser melhor explorada, é que os
verbos descritivos sejam nominalizados por afixos possessivos.
Ainda há muito a descobrir sobre os verbos descritivos e suas diferenças em
relação aos demais verbos, assim como sobre outros tópicos gramaticais do Guató. Em
particular, seria interessante mapear todos os pontos que aproximam e distanciam os
nomes dos verbos. Entre as questões que pretendo investigar no futuro, gostaria de
destacar as seguintes:
•

Distinção dimensional x não dimensional codificada pelos alomorfes aɾi(o)- e
aɾ(o)- do prefixo intensificador na fala de Eufrásia. É preciso coletar mais dados
para comprovar ou refutar essa hipótese.

•

Incorporação do sujeito dos verbos descritivos. Falta verificar se outros verbos,
além dos já atestados, podem incorporar seu sujeito.

•

Nominalização dos verbos descritivos por meio dos afixos possessivos. Registrei
apenas dois verbos descritivos que participam dessa construção. Ainda não
sabemos se os demais verbos podem ocorrer nela.
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•

Ocorrência dos verbos descritivos com outros afixos de modo, além do prefixo
desiderativo t(a)-. Registrei uma ocorrência de verbo descritivo com o prefixo do
modo proibitivo e uma de verbo descritivo com o prefixo do modo negativo.
Ainda não registrei nenhum verbo descritivo marcado pelo modo obligativo ou
pelo imperativo positivo. Tentarei descobrir se esses usos são possíveis e quão
comuns eles são.

•

Potencial de comportamento dos nomes na função predicativa. Os dados já
analisados apontam que os nomes nessa função levam os marcadores da pessoa
do sujeito e o sufixo desiderativo ta-. É preciso descobrir quais outros afixos
verbais são possíveis com os nomes enquanto predicados.
Neste trabalho, cinco morfemas registrados por Palácio (1984) receberam glosas

diferentes: go- ‘determinativo’ foi glosado como ‘nominal’, ma- ‘determinativo’ como
‘predicativo’, ma- ‘imperfectivo’ como ‘perfectivo’, na- ‘indicativo’ como ‘imperfectivo’
e -ga ‘punctual’ como ‘passado’. Dessas novas glosas, as duas primeiras já foram usadas
em Balykova & Godoy (2019), enquanto as demais se empregam pela primeira vez.
Vários outros morfemas gramaticais do Guató ainda precisam ter seu valor exato
estabelecido.
No Wa’ikhana, o único tipo semântico característico dos adjetivos, no qual todos
os membros se assemelham aos nomes, é
POSIÇÃO

IDADE.

Os dois lexemas do tipo semântico

analisados, ~kupe ‘esquerdo’ e poto ‘direito’, também se comportam como os

nomes, mas esse tipo ainda precisa ser melhor investigado. O comportamento nominal se
expressa no fato de que os membros dos tipos assinalados não precisam ser nominalizados
para atuar nas funções nominais e para receber a morfologia nominal. Porém, alguns
desses lexemas – sobretudo, bʉkʉ ‘velho’ – exibem características morfológicas atípicas
para os nomes não derivados. Em particular, a raiz bʉkʉ leva os alomorfes dos
classificadores

ESFÉRICO

e

ÁRVORE

não usados com outros nomes não derivados. Em

relação ao bʉkʉ, propus que esse lexema deve ser considerado um nome não derivado
(ainda que não prototípico) sincronicamente, mas a sua origem diacrônica está no verbo
bʉkʉ ‘crescer’.
Nos demais tipos semânticos, os lexemas são majoritariamente codificados como
verbos e, portanto, foram chamados de verbos descritivos, assim como no Guató. Em
seguida, listo algumas semelhanças mais importantes entre esses verbos e os demais:
1. Os verbos descritivos são nominalizados como os demais verbos.
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2. Os verbos descritivos são negados pelo sufixo -eda, como os demais
verbos.
3. Ao menos, alguns verbos descritivos podem levar diretamente os sufixos
cumulativos que marcam a evidencialidade e a concordância pessoal.
4. Os verbos descritivos participam das serializações na posição do verbo
principal. Neste trabalho, discuti em detalhes as serializações
intensificadoras com o verbo yʉ’dʉ ‘passar’ e as serializações que denotam
a mudança do estado com o verbo wa’a ‘ir’.
As diferenças mais salientes são as seguintes:
1. Os verbos descritivos são usados na posição de complemento da cópula
(ou predicado nominal) com mais frequência que na função predicativa.
2. Os verbos descritivos, na função predicativa, geralmente são acrescidos do
auxiliar -~di, o que não acontece com os verbos não descritivos.
3. Há três construções de negação em que os verbos descritivos ocorrem
nominalizados. Os verbos não descritivos não foram atestados em
nenhuma dessas construções.
O Wa’ikhana é uma língua morfologicamente complexa, tanto no âmbito nominal
quanto no verbal, e vários dos seus aspectos ainda esperam um estudo detalhado. Em
relação à expressão de propriedades, os seguintes pontos merecem uma análise
aprofundada:
•

Os verbos descritivos na função predicativa. Ainda não se conhecem os fatores
que condicionam o uso desses verbos como predicados verbais e não como
complementos da cópula e os fatores que determinam o acréscimo do auxiliar ~di na primeira função.

•

Os verbos descritivos na posição do verbo dependente em serializações verbais.
Registrei apenas dois verbos descritivos nessa posição, tutua ‘ser forte’ e ~ʉbʉya
‘ser rápido’, que modificam o significado do verbo principal. É preciso descobrir
quais outros verbos descritivos podem atuar como verbos dependentes.

•

Uso da morfologia verbal com os verbos descritivos. Por exemplo, não investiguei
se o sufixo causativo -o pode ocorrer com esses verbos.

•

Uso de classificadores para indicar formatos. No presente trabalho, me concentrei
nos recursos lexicais com que se expressam propriedades. Assim, deixo para
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futuro o estudo de sufixos classificadores que podem modificar o sentido de um
nome através da referência ao seu formato (como o -pa PLANO em ~ʉta-pa ‘pedra
plana’ em oposição ao -ga ESFÉRICO em ~ʉta-ga ‘pedra redonda’).
Como se percebe, tanto no Guató como no Wa’ikhana as propriedades são
expressas por lexemas que formalmente se assemelham aos verbos. Porém, se
compararmos os verbos descritivos dessas duas línguas entre si, veremos que seu
comportamento morofssintático se difere bastante, visto que eles são inseridos em dois
sistemas gramaticais muito distintos. Comentarei algumas dessas divergências.
No Wa’ikhana, a morfologia nominal é mais rica que no Guató, o que tem
implicações sintáticas. Assim, os nomes deverbais nas posições de argumentos verbais
parecem ser bem mais comuns no Wa’ikhana do que no Guató, pois o uso dos marcadores
de gênero nos animados e dos classificadores contribui para aumentar o potencial
referencial desses nomes, dispensando o uso de um nome não derivado com a mesma
referência. Não é surpresa que, no Guató, os nomes deverbais nas posições de argumentos
verbais são, na maioria das vezes, formados pela incorporação do sujeito ao verbo
descritivo, como em go-t͡ʃɔ́gá-ve ‘cachorro morto’. Esse procedimento aumenta o
potencial referencial do verbo nominalizado, o que não pode ser alcançado por
marcadores gramaticais à maneira do Wa’ikhana.
Outra diferença estrutural entre as duas línguas é a existência da cópula no
Wa’ikhana e sua ausência no Guató. Os verbos descritivos no Wa’ikhana podem ser
usados como complementos da cópula e, de fato, ocorrem nessa função com maior
frequência do que na função predicativa. Além disso, no Wa’ikhana, há as construções
negativas em que os verbos descritivos atuam como complementos da cópula. Já para os
verbos descritivos no Guató não existe essa opção, e eles são amplamente usados como
predicados verbais.
Por fim, enquanto o Guató se serve de marcadores gramaticais para codificar as
operações semânticas de intensificação e de mudança de estado, no Wa’ikhana, essas
operações são expressas por serializações verbais, um recurso característico da língua.
Porém, os verbos dependentes dessas serializações, yʉ’dʉ ‘passar’ e wa’a ‘ir’, não são
usados no seu sentido lexical (i.e., para indicar o movimento no espaço). Isso indica que
as construções em questão também já estão, pelo menos em parte, gramaticalizadas.
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