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Resumo 

 

 

No presente estudo descrevemos e analisamos, sob o viés morfossintático, as 

partes do discurso que se diferenciam no dialeto Timbira conhecido como Pykobjê-

Gavião (Tronco Macro-Jê, Família Jê). Através de uma abordagem tipológico-

funcionalista, discutimos (i) aspectos de tipologia e ordem de palavras, (ii) distinção 

entre as duas classes de palavras mais comuns no rol das línguas naturais do 

mundo, isto é, nome e verbo e (iii) demais classes de palavras observáveis nessa 

variante linguística, na medida em que se relacionam a nome e verbo. Veremos que 

os nomes funcionam em Pykobjê-Gavião, basicamente, como núcleo de argumento; 

ao passo que o verbo, que é mais fomentador de relações, tem como principal 

atribuição dentro da frase atuar como núcleo de predicado. Os verbos se dividem, 

por sua vez, em verbos intransitivos simples (único argumento: Sa, So ou Sio) ou 

intransitivos estendidos e verbos transitivos simples (dois argumentos: A e P) ou 

transitivos estendidos. Para fundamentar a análise utilizaremos, principalmente, 

Comrie (1985), Dik (1997), Dryer (1999), Givón (1997, 2001), Payne (1997) e 

Schachter (2007).   

 

 

Palavras-chave: Timbira; Pykobjê-Gavião; Morfossintaxe; Classes de Palavras; 

Nome; Verbo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Abstract 

 

 

In this thesis, we have described and analyzed, under the bias morphosyntactic, the 

parts-of-speech systems we could differ in one Timbira’s dialect, known as Pykobjê-

Gavião (Macro-Jê Branch, Jê Family). Via a functional-typological approach, we have 

discussed (i) some aspects about language typology and word order correlations, (ii) 

some distinctions between noun and verb classes, i.e., the most usual word classes 

among all natural languages and (iii) some others word classes we could observe in 

this dialect to extent that they are related to noun and verb. We will see that the 

names work in Pykobjê-Gavião basically as the core of the argument, whereas the 

verb, which is high promoter relations, within the clause acts mainly as the core of 

the predicate. Verbs can be divided for analysis into intransitive verbs (single 

argument: Sa, So or Sio) or extended intransitive verbs and transitive verbs (two 

arguments: A and P) or extended transitive verbs. To support our analysis we will 

use, mainly, Comrie (1985), Dik (1997), Dryer (1999), Givón (1997, 2001), Payne 

(1997) e Schachter (2007).   
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Lista de abreviaturas1 

 

1 – primeira pessoa 

1E – primeira pessoa exclusiva (restrito para 

plural, em contraposição a plural inclusivo) 

2 – segunda pessoa 

3 – terceira pessoa 

A – sujeito de verbo transitivo 

A1 – primeiro argumento de predicado 

A2 – segundo argumento de predicado 

A3 – terceiro argumento de predicado 

ADT – conjunção aditiva 

ADV – advérbio 

ANC – aspecto não-completo 

ASC – aspecto semi-completo 

AUM – aumentativo 

BDT – branching direction theory 

BEN – benefactivo 

CADV – conjunção adversativa 

CAUS – partícula causativa ou de finalidade 

COL – coletivo 

COMP – partícula de companhia 

COP – cópula 

DAT – dativo 

DEM – demonstrativo 

                                                 
1 A marcação de glosas adotada foi baseada nas Leipzig Glossing Rules, desenvolvidas em conjunto pelo 
Departamento de Linguística do Instituto Max Planck (B. Comrie, M. Haspelmath) e pelo Departamento de 
Linguística da Universidade de Leipzig (B. Bickel). 
 



 

 

 

 

DET – determinante 

DEO – verbo deôntico 

DI – dativo de interesse 

DIM – diminutivo 

DIR – diretivo 

DUR – durativo 

ERG – ergativo 

EXP – conjunção explicativa 

F – feminino 

FIN – conjunção de finalidade 

FUT/LEX – futuro por item lexicalizado 

GR – grammatical relation 

HDT – head-dependent theory 

IMP – imperative 

INS – instrumental 

INTR – intransitivo 

IRR – irrealis 

LOC – locativo 

M – masculino 

M.NLU – model of the natural language user 

MP – marca de posse 

NEG – negativo 

NLU – natural language user 

NP – noun phrase 

NPr – nome próprio 

P – objeto de verbo transitivo 



 

 

 

 

PAS/LEX – passado por item lexicalizado 

PAS/REM – passado remoto 

PB – português brasileiro 

PD – pronome dependente 

PE – pronome enfático 

PF – partícula fonte 

PI – pronome independente 

PL – plural 

PL/NC – plural não-contável 

PT – partícula temporal 

QDN – quantificador discreto numeral 

QE – quantificador existencial 

QI – quantificador indefinido 

QU – quantificador universal 

REC – recíproco 

REFL – reflexivo 

S – sujeito de verbo intransitivo 

SoA – state of affairs 

TC – termo de classe 

TI – terra indígena 

VP – verbal phrase 

WH – pró-forma interrogativa 
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1. Introdução 

 

 O Pykobjê-Gavião (Tronco Macro-Jê, Família Jê, Grupo Timbira) é a 

variedade linguística falada pela comunidade objeto de estudo. Observamos, 

durante nosso contato, que 100% da população não só aprende esse dialeto Timbira 

como língua materna, mas também o utiliza como veículo de comunicação 

interpessoal dentro das aldeias e/ou entre seus “parentes”, tratados como mehẽ, 

“minha carne” em Pykobjê-Gavião. O Português, contudo, tem se fortalecido entre 

os mais jovens (faixa etária abaixo de 30 anos), principalmente, por influência dos 

meios de comunicação, como rádio e televisão. As crianças Pykobjê, em geral, 

crescem ouvindo a variante do Português Brasileiro (PB) propagada pela macro-

mídia, bem como a variante maranhense das rádios locais e dos habitantes que 

circundam as aldeias. Apesar de haver esse contato indireto com o PB, seu uso é 

restrito a determinados usos, isto é, escola e cidade, a fim de estabelecer 

comunicação com os não-índios, chamados de cöpẽ.  

 Se por um lado os Pykobjê não têm demonstrado grande interesse em 

aprender o PB, pela outra parte a relação não é muito diversa. Desde o primeiro 

contato desse povo com os cöpẽ, ocorrido em meados do século XVIII (cf. 

NIMUENDAJU, 1946), apenas duas grandes pesquisas foram apresentadas à 

sociedade acadêmica, ambas empreendidas pela Profª. Dra. Rosane de Sá Amado 

(USP), sob orientação do Prof. Dr. Waldemar Ferreira Netto (USP). A primeira veio 

ao público em 1999 (cf. SÁ, 1999) e tratou da descrição e análise do sistema 

fonológico do Pykobjê-Gavião. A autora observou, dentre outras coisas, as unidades 

distintivas, a estrutura da sílaba e o padrão acentual dessa língua.  

 Por meio desse trabalho, sabemos que o dialeto Pykobjê-Gavião conta com 

onze consoantes, sendo duas delas os glides w e j, e dez vogais, sete orais e três 

nasais, conforme vemos nos quadros abaixo (cf. SÁ,1999, p. 10-11): 

UNIDADES DISTINTIVAS 

Quadro 1 - Consoantes do Pykobjê-Gavião 

p t t� k  k� 

    h 

m n    

w  r j   
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Quadro 2 - Vogais orais do Pykobjê-Gavião 

i         �        u 
 e      �       o 

a 

  

Quadro 3 – Vogais nasais do Pykobjê-Gavião 

e�       ��      o�  

 

Além das unidades distintivas, Sá (1999, p. 35-38) nos apresentou o quadro 

fonético-articulatório de consoantes e vogais do Pykobjê-Gavião. Segundo a autora, 

há dezoito sons consonantais e vinte e quatro sons vocálicos, sendo oito deles 

nasais, conforme vemos no quadro abaixo, copiado ipsis litteris da dissertação 

discutida (cf. SÁ, 1999, p. 35). 

 

Quadro 4 – Consoantes e vogais fonético-articulatórias2 

Consoantes  Vogais 

p t t� k  kh � i: i i�             �  ��      u : u u� 

b d  �    e: e e�: e�    �: � ��    o: o o�: o� 

m n  ��          ε          a: a      �: � 

 s �   h 

 

 

  

Ao longo de nossa pesquisa em campo, pudemos atestar o uso de todas as 

consoantes e vogais não-distintivas apontadas acima, sem novas contribuições 

nesse aspecto.  

Sobre a estrutura silábica (estudo baseado em SELKIRK, 1982, apud 

COLLISCHONN, 1996, e na tese de ITÔ, 1986), Sá (1999, p. 12-24) explicou que o 

Pykobjê-Gavião é uma língua que segue ordenamento fonológico da direita à 

esquerda para formar um dos seguintes tipos silábicos, verificados na língua falada: 

                                                 
2 Ao longo desse estudo, Sá (1999) também abordou o efeito conhecido como breathy voice (“efeito 
‘murmurado’”), que é um diacrítico cultural dos Pykobjê em relação aos demais povos Timbira. No estado atual 
da língua, o breathy voice não tem caráter distintivo.  
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CV, CVC, VC (apenas em início de palavra) e V (realização fonológica como V�, 

apenas em início de palavra).  

O ataque pode ser complexo e formado por obstruinte + aproximante, 

restringindo a sequência de dois elementos com mesmo ponto de articulação 

(*pw, *tr, *t�r, *tj, *t�j, *mw, *mr, *mj, *nw, *nr, *nj, *hw, *hr, *hj). Por outro lado, a 

coda não é complexa. As consoantes que podem ocupar essa posição são: glides, 

nasais e [-soante] / [-contínua]. Já o núcleo tende a ser simples e vocálico, com 

exceção para a modalidade de sílaba V. Nesse caso, a única vogal, que também é 

núcleo, se manifesta como V�. A autora frisou, ainda, que o Pykobjê-Gavião privilegia 

a sílaba fechada CVC, o que fica mais evidente nos casos de palavras emprestadas 

do Português (exemplos: �t�aj para ‘saia’, �rit para ‘rede’ e t�a.�r��p para ‘sarampo’). 

Para simplificar a exposição, pode-se dizer que o padrão silábico máximo do 

Pykobjê-Gavião é: C(C)V(C), com predominância de sílabas CVC. Apresentamos 

abaixo a estrutura silábica máxima possível: 

 

        σ padrão   

A           R 

               Nu       Co 

 

Em que A significa Ataque e R indica a Rima, que pode ser formada por Nu, o 

Núcleo, e Co, a expressão para Coda.  
 

                                                             σ máxima possível  

                                                                  C(C)        R 

               V        (C) 

  Sá (1999, p. 25-33) estudou o acento com base na teoria métrica clássica da 

árvore, na teoria da grade métrica (cf. HALLE; VERGNAUD, 1987) e na teoria 

rítmica assimétrica (cf. HAYES, 1995). Segundo Hayes (1995), o Pykobjê pode ser 

definido como uma língua de pé métrico iâmbico moraico que, no entanto, parece 

não ser sensível ao peso silábico, já que boa parte de seus dissílabos oxítonos 

apresenta sílaba pesada à esquerda e não à direita. Segundo a autora, o pé é 
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construído da direita para a esquerda (em alguns casos é iterativo), com dominância 

à direita. Dadas algumas exceções, pode-se dizer que o acento no Pykobjê-Gavião 

é previsível (oxítono) e de caráter delimitativo (fronteira de palavra).  

 Sá (1999) apresentou, ainda, uma discussão sobre a manifestação fonético-

fonológica dos pronomes dessa língua, a qual será retomada e ampliada em seu 

segundo estudo, para título de doutoramento (cf. AMADO, 2004), que tratou, 

especificamente, das classes de palavras do Pykobjê-Gavião, sob viés 

morfofonológico.  

 

Amado (2004) tomou como principal objetivo descrever e analisar os 

processos fonológicos que envolvem fronteiras mórficas, de modo a ampliar 

questões introduzidas em Sá (1999), dentre elas, a mudança de formas verbais em 

breves e longas; o caso do alongamento vocálico; a alternância entre hhhh e t�t�t�t�; e, 

processos de silabificação envolvendo a classe dos pronomes. 

Utilizando modelos tipológico-funcionalistas para descrição de línguas e 

autores como Jensen (1990), Anderson (1985), Bybee (1985) e Schachter (1985), a 

autora descreveu as classes de palavras do Pykobjê-Gavião a partir da distinção 

entre classes abertas (palavras com significado lexical) e classes fechadas (palavras 

com significado gramatical). Para contrapor sua análise, trouxe descrições de outras 

línguas indígenas do mesmo grupo Timbira (cf. POPJES; POPJES, 1986; SOUZA, 

1990 e 1997; FERREIRA, 2003; ALVES, 1999; OLIVEIRA, 2003)3, línguas da 

Família Jê (cf. BORGES, 1996; SANTOS, 1997; SALANOVA, 2001; DOURADO, 

1993 e 2001), uma língua da Família Karajá (cf. RIBEIRO, 1996, 2002a e 2002b) e 

uma língua do Tronco Tupi-Guarani (cf. SEKI, 2000). 

No que se refere à classe dos nomes, Amado (2004, p. 36-38) descreveu a 

existência de três morfemas, dois de grau (aumentativo e diminutivo) e um de plural, 

além disso, analisou a relação de posse nominal (alienavelmente possuído versus 

inalienavelmente possuído). 

 Ao tratar do verbo, Amado (2004, p. 99-128) discutiu a alternância entre 

formas longas e formas breves, e separou os membros dessa classe em verbos 

transitivos e verbos intransitivos. Os intransitivos foram, então, subdivididos em 

                                                 
3 Amado (2004) trata o Apinajé como uma variante Timbira. Nessa análise, seguindo Rodrigues (2002), 
consideraremos o Apinajé como uma língua mais aparentada com o Grupo Kayapó, sabendo que Kayapó e 
Timbira são variedades linguísticas bastantes próximas, em comparação com as demais existentes na Família Jê. 
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“verbos ativos” e “verbos estativos”, com base na noção semântica de volição do 

sujeito. Além disso, descreveu-se a relação de tempo do Pykobjê-Gavião, 

classificada como futuro versus não-futuro. 

 Sobre o adjetivo e o advérbio, Amado (2004, p. 40, 41) afirmou que ambas 

são classes ainda pouco estudadas nessa língua, todavia apontou como 

característica do adjetivo portar termos de classe e ponderou que os advérbios 

atuam como “modificadores de categorias que não envolvam nomes”. 

 Na classe dos prefixos relacionais, Amado (2004, p. 50-98) fez um apurado 

levantamento de outras línguas indígenas que também apresentam o que parece ser 

um prefixo relacional, analisando a alternância verificada entre duas ou mais formas, 

em que uma delas costuma ser o morfema zero {Ø}, com base na relação de 

contiguidade versus não-contiguidade (cf. RODRIGUES, 2000). Na mesma seção, 

descreveu os pronomes do Pykobjê-Gavião, que dividiu em três grupos: pronomes 

enfáticos, pronomes com forma livre (independente) e pronomes com forma presa 

(dependente). Para todos os casos pronominais, mostrou alguns contextos de uso. 

 Amado (2004, p. 42-46) descreveu, ainda, algumas posposições e partículas. 

Como posposições, as marcas de Caso ergativo, ‘te’, e dativo, ‘mỹ’, e o locativo, 

‘kym’. Como partículas, a negação, ‘nee... noore’, negação e futuro, ‘wyyr’, 

topicalização, ‘my’, diretivo, instrumental e causativo, ‘to’, plural, ‘mẽ’, interrogativo, 

‘tem’, e, as marcas de presente imediato, ‘cormy’, e durativo, ‘ry’my’4.      

Por fim e não menos importante, Amado (2004, p. 46-48) apresentou a 

hipótese de o Pykobjê-Gavião ser uma língua em que há termos de classes. Para 

fundamentar sua argumentação, elencou alguns exemplos de possíveis membros 

dessa classe de palavras, tais como, {he}, que significaria ‘osso’, e {kõn}, ‘ligamento’. 

Essa proposta foi estudada por Silva, durante sua iniciação científica (2007-2008), e 

publicada por Amado e Silva (2009). 

 

 No presente estudo, esperamos rever algumas descrições apresentadas em 

Amado (2004) e trazer novas contribuições de análise para a área da morfossintaxe 

de línguas indígenas brasileiras. Seguindo a mesma perspectiva teórica que guiou 

Amado (2004), isto é, o funcionalismo tipológico, vamos observar as relações entre 

as partes do discurso do Pykobjê-Gavião a partir da distinção entre nomes e verbos, 

                                                 
4 Estamos utilizando aqui a escrita da Grafia Uniformizada e não a fonológica, adotada em Amado (2004). O 
intuito é familiarizar o leitor com os vocábulos que serão retomados ao longo desse estudo. 
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que tem se mostrado uma constante entre as línguas naturais, conforme 

discutiremos melhor na seção das “Classes de Palavras”.   

 

Os corpora utilizados para esse estudo foram coletados em viagem de campo 

realizada entre fevereiro e março de 2010. Nessa ocasião, permaneci na aldeia 

Governador por três semanas, graças ao apoio financeiro da Fapesp (Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) e à jurisdição da Funai (Fundação 

Nacional do Índio). Em território indígena, apesar de ter contado com a colaboração 

de todo o povo Pykobjê, cinco indígenas, em particular, trabalharam com os 

questionários e se dedicaram a me ensinar um pouco dos usos de sua língua 

materna. Foram meus principais interlocutores: Paulo, Raquel, Augusto, Edvaldo e 

Evandro. Paulo é diretor da Escola Indígena estabelecida na aldeia Governador e os 

demais atuam como professores da mesma.5   

O processo de coleta de dados sempre ocorria com a interação de, pelo 

menos, três pessoas da comunidade, para que pudéssemos discutir os usos. Além 

disso, era comum que os interlocutores levassem perguntas a serem discutidas 

entre o grupo dos “velhos”, que, segundo eles, conheciam “a língua de antes dos 

cöpẽ”, em provável referência à ausência de empréstimos, que parecem ser, 

principalmente, de ordem lexical. Com tudo isso, nosso intuito foi obter um corpus 

expoente da língua em uso, e não restringir os dados a um conjunto de frases 

artificiais, que poderiam funcionar para o PB, mas impensáveis no dialeto Timbira 

estudado, de modo que privilegiamos o uso linguístico real ao questionário 

cristalizado. Ao final dessa experiência, julgamos tal perspectiva muito mais frutífera 

e adequada ao enquadramento teórico e ao objetivo da presente pesquisa. 

  

Sobre a notação dos dados, vamos utilizar a grafia uniformizada à escrita do 

Timbira padrão, o que é possível já que se trata de uma abordagem morfossintática. 

Gostaríamos, contudo, de ressaltar que essa não é a grafia utilizada dentro das 

aldeias Pykobjê-Gavião. Apesar de a escrita uniformizada Timbira ter sido aprovada 

em dezembro de 20036 e de, na ocasião, contar com a anuência de representantes 

                                                 
5 Estamos utilizando o tratamento de “interlocutor” e não “informante”, por julgarmos ser tal forma mais 
adequada, dada a metodologia de abordagem assumida. 
6 A grafia uniformizada Timbira já estava em discussão desde 1994, segundo Amado (2004, p. 06, 07). 
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de seis dos sete povos Timbira, o que incluía membros do grupo Pykobjê-Gavião, a 

grafia adotada ainda é a missionária (Missão Novas Tribos do Brasil7). 

Embora os educadores reconheçam que a grafia missionária apresenta 

“problemas”, uma vez que não estabelece uma relação constante entre um som e 

um grafema, ela é a vigente por duas razões fundamentais. Inicialmente, porque os 

indígenas são alfabetizados e “catequizados” com os materiais da imprensa 

missionária, mas, principalmente, devido ao fato de os educadores, indígenas ou 

não-indígenas, praticamente desconhecerem a existência da grafia uniformizada. Tal 

situação evidencia que, embora a grafia Timbira tenha sido elaborada com 

embasamento teórico (assessoria das linguistas Flávia de Castro Alves e Rosane de 

Sá Amado) e sob uma égide democrática, houve falhas na transmissão desse 

conhecimento às partes interessadas.  

Ao optar por utilizar a grafia uniformizada ao longo desse estudo, buscamos 

contribuir para o fortalecimento de um trabalho que significou um marco por apoiar e 

fomentar a discussão da língua indígena pelo próprio indígena, mostrando que esse 

sujeito não deveria ser o recipiente das gramáticas exógenas, mas o criador e 

modificador ativo delas. O indígena, a partir dessa proposta, desocupou o papel 

histórico de gentio passivo. Julgamos que esse é o grande mérito alcançado pela 

grafia uniformizada Timbira, por isso optamos por apresentá-la na presente 

dissertação.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Para conhecer melhor o trabalho desse grupo missionário, sugerimos uma visita ao website: 
http://www.mntb.org.br. Acesso em: 20/04/2011. 
8 Disponibilizamos nos apêndices (AMADO, 2004, p. 158-160) a relação que a grafia uniformizada Timbira 
estabelece entre fonemas e grafemas (Quadro 1). 
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2. Comunidade de Fala e Língua 

 

2.1. Pykobjê-Gavião, um povo Timbira 

 

 Os Pykobjê-Gavião estão inseridos no tronco Macro-Jê. Sobre ele, Rodrigues 

(2002, p. 49) afirma: “A constituição do tronco Macro-Jê é altamente hipotética 

ainda.” Segundo o autor, essa é a atual situação desse ramo dos estudos 

linguísticos, principalmente, porque muitas línguas indígenas desapareceram antes 

da devida documentação. A maior família do tronco Macro-Jê é a Jê, como podemos 

ver a partir do quadro mostrado abaixo: 
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Quadro 5 – Tronco Macro-Jê9 
Família Jê       

Jê do norte Apinajé  Kayapó 
(A’ukré, 
Gorotíre, 
Kararaô, 

Kokraimôro, 
Kubenkrakén, 
Menkrangnotí, 

Mentuktíre, 
Xikrin) 

Panará (Krên-
Akrarôre) 

Suyá 
(Tapayuna) 

Timbíra 
(Gavião 

Piokobjé, 
Gavião 

Parakatejé, 
Krinkatí, 
Canela 

Ramkokame
krã, Canela 
Apanyekrã, 

Krahô, 
Krenjé) 

 

Jê nordeste �Jaikó      
Jê central �Akroá 

 
�Xabiakrá Xavante Xerente   

Jê do sul �Ingaín Kaingáng 
(variantes 
regionais) 

Xokléng    

Família 
Kamakã 

�Kamakã �Kotoxó �Masakrará �Menién �Mongoyó   

Família 
Maxakalí 

�Kapoxó �Makoní �Malilí Maxakalí �Monoxó �Pataxó 

Família 
Krenák 

�Guerén Krenák (Aranã, 
Bakuén, Etwet, 

Minyãyirún, 
Naknyanúk, 

Nakpié, 
Nakrehé, 

Nyepnyep, 
Pojitxá, Potén, 

Yiporók) 

    

�Família 
Purí 

�Coroado �Koropó �Purí    

�Família 
Karirí 

�Dzubukuá �Kamurú �Kipeá �Sabuyá   

Família Yaté Yaté      
Família 
Karajá 

Karajá      

Família 
Ofayé 

Ofayé      

Família 
Boróro 

�Boróro 
ocidental 

Boróro oriental �Otúke 
(Kovare(ka), 

Kurumina(ka)) 

Umutína   

Família 
Guató 

Guató      

Família 
Rikbaktsá 

Rikbaktsá      

                                                 
9 Estamos utilizando os nomes propostos por Rodrigues (2002), que fornece informações mais detidas sobre cada 
uma das famílias e línguas citadas.  
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Dentre os Timbira, os Pykobjê-Gavião receberam, inicialmente, por parte dos 

cöpẽ, a designação de “Gavião do Maranhão” ou “Gavião do Leste”, por se 

localizarem a Leste do Rio Tocantins10, e em proximidade com o Rio Pindaré11.  

 Os Krinkati, que, no início, foram confundidos com os Pykobjê pelos não-

índios, mais tarde foram reconhecidos como um povo Timbira independente. Os 

Krinkati, em especial, costumam denominar os Pykobjê de irõmcatejë, que significa 

“aqueles (amigos) da mata”, e vice-versa. Atualmente, Krinkati é o grupo Timbira que 

mantém maior contato com o povo Pykobjê, dada a proximidade entre suas aldeias 

(ambas ao sudoeste do estado do Maranhão) e, sobretudo, a manutenção de certos 

costumes como o casamento entre os jovens dessas aldeias, a visita de curadores e 

cantores, esses últimos conhecidos como ĩmcrecate. 

 Os grupos Timbira Krinkati, Parkatejê (Gavião do Oeste) e Pykobjê (Gavião 

do Leste) são os denominados Gavião, dada a maior proximidade de aparência 

física e costumes existente entre esses três povos em relação aos demais. Além dos 

Gavião, entre os Timbira, há os Canela12, que são formados por dois grupos: 

Apaniekrá-Canela e Ramkokamekrá-Canela.  

Apaniekrá-Canela e Ramkokamekrá-Canela ficaram por muito tempo 

afastados dos cöpẽ e também eram confundidos entre si, dadas suas semelhanças 

físicas e de hábitos. Toda essa confusão se manteve porque não havia, nos 

primeiros tempos de colonização, interesse real em lidar com esses povos, que 

viviam afastados da costa.   

 O fato histórico do contato dos índios do Brasil revela que o padre jesuíta 

José de Anchieta (1534-1597), o mesmo que elaborou a Artes de Gramática da 

língua mais usada na costa do Brasil (1990), ajudou a criar e, principalmente, a 

difundir no imaginário popular a divisão binária dos índios do Brasil em:  

                                                 
10 O Rio Tocantins nasce no estado de Goiás, passa por Tocantins, Maranhão e Pará, antes de desembocar no Rio 
Amazonas. Seu trecho navegável na época das cheias é de aproximadamente 2000 km. Nos apêndices, a imagem 
1 apresenta a bacia hidrográfica do Rio Tocantins e a imagem 2 mostra a ponte rodoviária da cidade de 
Imperatriz, MA, erguida sobre o Rio Tocantins.    
11 O Rio Pindaré é o principal afluente do Rio Mearim. Nasce na Serra do Gurupí, no município de Amarante e 
desemboca no Rio Mearim. Na imagem 3, pode-se ver a bacia hidrográfica do Rio Pindaré. Para maiores 
informações sobre esse e outros rios maranhenses, sugerimos uma visita ao sítio sobre limnologia, no que se 
refere aos rios amazônicos, organizado pelo Instituto de Biociências (IB) da Universidade de São Paulo (USP). 
Disponível em: http://www.ib.usp.br/limnologia/Rios_pre_amazonicos/rioslocaldeestudo2.htm. Acesso em: 
20/04/2011. 
12 Canela, que é uma abreviação de Canela Fina, é um termo cunhado no começo do século XIX para se referir 
aos kapjekrans, hoje conhecidos como Ramkokamekrá.  
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(a) “os de fala melodiosa e comportamento cortês” (imagem clássica do herói 

romântico Peri13), que corresponde aos Tupi da costa (esse nome de povo e de 

língua provavelmente é uma referência ao deus Tupã, significando algo como “povo 

dos filhos de Tupã”);  

(b) “os índios de fala travada e de difícil trato”, em referência, sobretudo, aos povos 

Jê (a designação Jê advém da existência do termo de classe jë, que, embora possa 

ser pronunciado com vogal média flechada /e/ ou alta /i/, significa “gente” ou “povo”), 

que viviam mais afastados e costumavam ser menos amistosos com os 

colonizadores. 

 Nesse trabalho, vamos nos deter na observação de uma etnia desse segundo 

grupo. Estudaremos a língua falada pelo povo Pykobjê-Gavião, que faz parte do 

Complexo Timbira. A denominação Timbira, segundo Nimuendaju (1946)14, poderia 

significar “os amarrados” (do tupi: tin (amarrar) + pi’ra (passivo)), em referência às 

fitas de palha ou faixas trançadas em algodão que esses povos usam em partes do 

corpo como braços, testa e tornozelos15.  

Timbira é o nome que os não-índios atribuíram a esses povos. Entre eles, 

contudo, a designação é por mehẽ, que significa “minha gente”, “minha carne”. Isto 

ocorre porque, atualmente, praticamente, todas as hostilidades inter-étnicas do 

passado desapareceram e podemos considerar esses povos, tal qual os próprios o 

fazem, como povos irmãos16. 

 O que podemos remarcar, até então, é a recorrente apropriação pelos não-

índios desses povos Timbira, a fim de nomeá-los, como se eles próprios fossem 

                                                 
13 Peri é um indígena de origem Tapanema (Tupi), criado pelo escritor romântico José de Alencar. Ao longo de 
todo o romance, pode-se observar, contudo, que a imagem de Peri mais se assemelha a de um herói medieval do 
que a dos indígenas brasileiros, em comparação com os relatos (basicamente produzidos por viajantes) 
decorrentes das experiências de contato. Nesse romance também encontramos referência aos índios “de fala 
travada”, apresentados aqui pela etnia dos Aimorés, que incorporam o anti-heroísmo, sendo descritos como 
malévolos, traiçoeiros e vingativos. Nesse ponto, instala-se no romance um evidente maniqueísmo, em que bem 
corresponde ao herói Tupi e mal se instala na figura dos não-Tupi.  
14 Nimuendaju (1946) considera oito os povos Timbira, incluindo nesse rol os Apinajé. Contudo, seguindo 
Rodrigues (2002), que realiza uma classificação com base em dados linguísticos, consideraremos que os Timbira 
são formados apenas por sete grupos, sendo, portanto, todos eles orientais (leste do Rio Tocantins), em 
referência à proposta de Melatti (1972), que propôs dividir os povos Timbira em Orientais (todos os sete) versus 
Ocidental (Apinajé). 
15 Na imagem 4 apresentamos o mapa disponível em Nimuendaju (1946), em que visualizamos região ocupadas 
pelos Timbira e tribos vizinhas. Lá encontramos referência aos Pykobjê, chamados pelo autor de “Pukobyé” 
16 No passado, o termo sufixal (ka)mekrá era um indicador de rivalidade entre dados grupos, ao passo que o 
sufixo (ka)tejê era um indicador de aliança entre eles. Atualmente, todos os povos Timbira se chamam por 
(ka)tejê, embora tenha permanecido na nomenclatura oficial nomes com o sufixo (ka)mekrá. Para maiores 
informações confira AZANHA, G. Forma Timbira: estrutura e resistência (Dissertação de Mestrado pela 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo). São Paulo, 1984. 
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incapazes de fazê-lo por si e entre si. Por isso, os estudiosos desses grupos tendem 

a se habituar a ter duas ou mais terminologias para descrever o povo com o qual 

lidam. Essas terminologias tomam como referência o “Nome Oficial”, que é o dado 

pelo não-índio, em contraponto ao “Nome Timbira”, que é pouco divulgado e 

conhecido, mesmo entre os pesquisadores. 

 Foi pensando nisso que trouxemos à discussão o quadro abaixo, em que 

aparecem, simultaneamente, os Nomes Oficiais, os Nomes Timbira e seus 

respectivos significados, quando foi possível recuperá-los sincronicamente. É 

relevante esclarecermos, contudo, que nessa tabela só apresentaremos os povos 

Timbira que não se extinguiram. Havendo interesse em conhecer os povos Timbira 

atualmente desintegrados ou reintegrados, propomos a leitura de Nimuendaju 

(1946). 

 

Quadro 6 – Povos Timbira 

Timbiras 
Orientais 

Nome Oficial Nome Timbira17 Significado 

Maranhão Krinkati-Gavião Pinkukatejê Povo da mangaba 

 Apaniekrá-Canela Apaniekrakatejê Povo da piranha 

 Ramkokramekrá-
Canela 

Ramkokatejê Povo da mata 

 Krenjê Krenjê Povo de ...18 

 Pykobjê-Gavião Pykokatejê Povo de Pakup19 

Pará Parkatêjê-Gavião Parkatejê Povo do jusante 

Tocantins Krahô Marekatejê Povo da ema 

  

Portanto, nessa seção, buscamos ver um pouco mais sobre os demais povos 

que fazem parte do Complexo Timbira, para, então, pensarmos no modo de inserção 

dos Pykobjê entre esses grupos.  

 Essa retomada é bastante importante, se levarmos em conta que há 

hipóteses de perspectiva sociolinguística diacrônica que apontam a um passado 

                                                 
17 Designações fornecidas pelo cacique da aldeia de Governador, Antenor Gavião, conforme Amado (2004). 
Amado (2004) considera que os povos Timbira são oito, por incluir os Apinajé. 
18 Na verdade, não há um consenso sobre o significado do termo krenjê. Esse nome se aplica a dois povos, um 
que vivia no Baixo Mearim (MA), provavelmente extinto enquanto organização grupal; e outro que vivia no 
médio Tocantins, e depois se deslocou para as margens do rio Gurupi (lado leste do rio Tocantins), habitando 
próximo de seu afluente Cajuapara. Hoje os Krenjê são monolíngues em PB. 
19 Pakup corresponde à imagem mítica de uma deusa salvadora dentro da cosmologia Timbira. 
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distante em que todas as tribos Timbira formavam um único grupo, com apenas uma 

língua em uso, o “Proto-Timbira” (cf. AMADO, 2004 e ALVES, 2005). Essa hipótese 

encontra um correspondente mítico conhecido por membros das aldeias Gavião, o 

que, contudo, não seria um elemento suficientemente forte para garantir sua 

realidade linguística. Na verdade, o que sustenta a hipótese da existência do Proto-

Timbira são as semelhanças de ordem lexical e tipológica. 

 No que tange às características culturais que marcam os Timbira, de fato, há 

muitos aspectos comuns entre esses sete povos, a começar pela morfologia das 

aldeias, que apresenta casas dispostas lado a lado em formato circular e não 

aleatório, uma vez que as marcações das habitações dentro de uma aldeia Timbira 

costumam remeter a um significado da vivência concreta. Portanto, deve-se estar 

atento às oposições leste/oeste, alto/baixo e centro/periferia para se entender as 

regras de convívio dentro desses grupos (por exemplo, não pode haver casamentos 

entre pessoas nascidas em um mesmo segmento de casas, as também chamadas 

‘metades’20) e as práticas ritualísticas (na corrida de toras, por exemplo, geralmente, 

a disputa é entre duas metades da aldeia, logo, a ordem das casas é fundamental). 

Dessas casas, que formam um círculo, sai um caminho estreito direcionado ao 

espaço central, que é destinado ao convívio comum, o denominado cwy, pátio.  

 No pátio das aldeias dos Pykobjê não há uma construção destinada, 

especificamente, aos homens (“casa dos homens”), como pode haver em aldeias de 

outros povos, mesmo assim, é nesse espaço que alguns rapazes costumam dormir 

quando não chove. Mais que isso, o pátio é o local das reuniões masculinas, para a 

tomada de decisões importantes. As mulheres também ocupam o pátio, sobretudo, 

em dias festivos, os amji kin (que, ao pé da letra, significa, “alegrar-se”). Lá elas 

cantam enfileiradas o hõcrepoj, que é um conjunto de cantos que falam dos 

conhecimentos acumulados sobre o mundo natural21. Às vezes, as mulheres 

também entoam narrativas míticas e falas cerimoniais, que trazem lições éticas e 

ensinam os ideais de comportamento social, sempre ao som do maracá e puxadas 

pelo ĩmcrecate (cantor).  

                                                 
20 A organização das ‘metades’ da aldeia, como já dito, remete a uma relação de parentesco. A proibição de 
casamento entre os membros de uma mesma ‘metade’ implicaria em um incesto, tema bastante discutido na 
antropologia desde o estudo Les structures élémentaires de la parenté (1949), apresentado pelo filósofo e 
antropólogo Claude Lévi-Strauss (1908-2009).   
21 Atualmente, os pátios são mais usados para os jovens treinarem futebol, um dos esportes mais apreciados e 
disputados inter aldeias Timbira. 
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 Os ĩmcrecate atuam como organizadores dos festejos, porque conhecem e 

dominam os cantos, que, geralmente, falam da natureza, dos heróis míticos e dos 

guerreiros de outro tempo. Sem um ĩmcrecate as festas e rituais não aconteceriam, 

uma vez que é ele que conhece a tradição dos cantos e seus gêneros de 

apresentação. O ĩmcrecate tem uma formação específica que o autoriza (“discurso 

de autoridade”) a realizar esses cantos. No entanto, perante as novas demandas da 

sociedade não-índia, o número de ĩmcrecate vem diminuindo dia após dia e há 

aldeias que não tem um cantador formado e apto a conduzir os festejos, por isso, 

eles são “encomendados” das aldeias irmãs mais próximas. No caso dos Pykobjê, 

essa relação mais íntima ocorre com os Krinkati. 

Além disso, é notável grande semelhança fenotípica entre os Timbira: pele 

amarelada, olhos e cabelos castanhos escuros e bastante lisos, altura mediana (em 

torno de 1.65m)22. Alguns poucos grupos ainda mantêm o corte de cabelo 

tradicional, que é igual para ambos os sexos, longo com franjas e com um sulco em 

volta da cabeça, o que não é tão comum nas aldeias Pykobjê-Gavião. Já no que 

concerne ao antigo hábito de os homens Timbira trazerem dependurado batoque 

auricular e/ou no lábio inferior, observamos que, entre os Pykobjê, ainda faz parte do 

costume dos meninos, durante os festejos, furarem as orelhas.  

 Outra evidência de um passado comum para os sete povos Timbira está em 

sua cultura material. Todos os povos Timbira preferem utilizar cabaça à cerâmica 

para armazenar água e alimentos. No passado, nenhum dos grupos utilizava redes 

de dormir, mas apenas estrados forrados com esteiras (conhecidos como “jirau”). No 

entanto, isso mudou bastante em algumas aldeias Timbira e em todas as quatro 

aldeias Pykobjê. 

 E, por fim, gostaríamos de citar que os Timbira, em geral, costumam utilizar 

pedras aquecidas para preparar bolos de mandioca e carne para os ritos. Além de 

produzirem artefatos com palha trançada para uso pessoal e venda. Esses 

costumes ainda não mudaram.  

Contudo, quando nos voltamos ao aspecto linguístico, a proximidade não é 

tão simples assim de delimitar.  

                                                 
22 Dizemos que a altura dos Timbira é mediana em comparação com a média observada na população brasileira, 
que, segundo dados divulgados no ano de 2003, estaria em torno de 1,70m (Revista Veja, Edição Especial, julho 
de 2003. Disponível em: http://veja.abril.com.br/especiais/jovens_2003/p_072.html. Acesso em: 20/04/2011). 
Apesar disso, alguns outros povos indígenas, como os Guajajara, costumam considerar os Timbira “índios 
gigantes”. 
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Existe entre os estudiosos a controvérsia quanto ao fato de as sete línguas 

membros do Complexo Timbira serem línguas aparentadas ou se tratarem, de fato, 

de dialetos de uma única língua Timbira, que se afastou diacronicamente. Uma 

evidência a favor dos que apostam na ideia de que os Timbira formaram um grupo 

único no passado, com apenas uma língua em uso, o Proto-Timbira, é o fato de que 

todos os indivíduos que falam a língua indígena de seus “avós” (aceitando as 

variações diacrônicas existentes) conseguem se comunicar entre si através de 

linguagem verbal e sem recorrer ao PB, que vem ganhando força como língua 

veicular nos encontros festivos.  

 Para os Pykobjê, bem como para todos os Timbira, a passagem do tempo se 

divide em dois momentos: a “estação das chuvas”, que corresponde ao nosso verão 

(de outubro a março), chamada por eles de amcro; e a “estação da seca”, que 

corresponde ao nosso inverno (de abril a setembro), conhecido entre eles por ta’ty.  

Os Pykobjê comemoram a passagem de um ciclo sazonal a outro em suas 

amji kin. Essas festas ficaram conhecidas como ritos relacionados ao ciclo anual, 

assim como as tradicionais festas do milho e da batata-doce. Essas amji kin 

costumam ocorrer, preferencialmente, na estação da chuva e, nessa ocasião, os 

ĩmcrecate entoam cantos que falam da natureza. Já na estação da seca, preferem 

preparar os “ritos relacionados à iniciação”, em que comemoram a iniciação dos 

jovens de uma aldeia; os ritos de regulamentação das relações interpessoais e de 

parentesco (como as tradicionais festas do peixe, do papamel e das máscaras); as 

amji kin em comemoração à assunção e/ou à entrega da dignidade de wyty (os 

meninos e meninas são ritualmente associados aos indivíduos da aldeia do sexo 

oposto). Nesse último caso, é a casa do festejado que deve prover toda a comida 

para a amji kin.  

Também é a casa da família em voga que deve suprir toda a demanda de 

alimentos no caso dos ritos relacionados ao ciclo de vida dos indivíduos, que 

comemoram, por exemplo, o fim do resguardo do pai por conta do nascimento de 

seu filho (entre os índios do Brasil de várias etnias é comum apenas o pai se 

resguardar devido ao nascimento da criança)23, ou os ritos de retorno do indivíduo à 

sua aldeia, depois de longa ausência por causa de luto, doença, ou mesmo, porque 

este índio estava na cidade estudando e/ou trabalhando.  

                                                 
23 Entre os Pykobjê-Gavião, o costume diz que, para que a criança tenha saúde por toda a vida, é importante que 
o pai não faça esforços e restrinja certos alimentos após o parto. 
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 O que devemos acentuar a partir do que já foi dito, é que os festejos são parte 

da vivência e da transmissão cultural desse povo enquanto unidade étnica, por isso 

trata-se de algo tão corriqueiro. As amji kin, além de denotarem um momento de 

lazer e de encontro inter-tribal (fundamentais para o equilíbrio das relações internas 

e para atualizar a estrutura sociocultural Timbira), funcionam como ratificadoras e 

difusoras das regras acerca do comportamento Timbira. Esses momentos também 

são importantes, por permitirem o estabelecimento de relações conjugais entre 

membros dos sete povos Timbira, o que preserva semelhanças mais culturais do 

que linguísticas, quando os observamos numa perspectiva diacrônica. 

Entre os Timbira, a norma matrimonial é a monogamia, com respeito à 

liberdade sexual dos cônjuges, se há acordo entre as partes. E, de modo muito 

sábio, dada essa relativa liberdade sexual, a relação familiar é matrilinear24, descrita 

pela organização das casas da aldeia. Dentro do grupo, as mulheres parecem ter 

mais “poder” sob as decisões que envolvem o bem-estar do núcleo familiar, 

enquanto que os homens ficam responsáveis pelas decisões sócio-políticas que 

envolvem o bem-estar de todos da aldeia, por isso só homens podem ser caciques 

e/ou participar das reuniões no pátio junto a representantes de órgãos como a 

Funai25. 

 Tendo apresentado um panorama acerca da proximidade cultural e linguística 

existente entre os sete povos Timbira integrados ou reintegrados na atualidade, 

dentre eles o Pykobjê-Gavião, terminamos essa seção, cujo intuito era, justamente, 

promover a percepção dos Pykobjê enquanto um povo que está inserido dentro do 

Complexo Timbira. 

 

2.2. HISTÓRIA E COSTUMES 

 

 Segundo consta nos anais da história oficial, os Pykobjê mantiveram-se 

voluntariamente afastados dos não-índios até meados do século XIX, devido ao seu 

                                                 
24 Não é difícil perceber que, à medida que a religião católica ganha força entre os Pykobjê-Gavião, a relação 
matrilinear e os aspectos da sexualidade vão se acomodando aos observados nas sociedades ocidentais cristãs, ou 
seja, organização paternalista e valorização da virgindade feminina. Sobre essa questão, deixamos a sugestão 
para futuras pesquisas sócio-antropológicas.  
25 A Funai, Fundação Nacional do Índio, é o órgão do Governo Brasileiro responsável pelo cumprimento da 
Constituição de 1988 no que se refere às políticas indigenistas. Entre suas principais atribuições estão: demarcar, 
assegurar e proteger as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, contabilizar a população indígena ano após 
ano, estimular o desenvolvimento de estudos e levantamentos sobre os grupos indígenas e, por fim, fiscalizar as 
terras indígenas demarcadas, visando, assim, o impedimento de atividades predatórias.  



 

 

31 

ethos belicoso. Da época do primeiro contato, ocorrido no século XVIII, temos 

descrições de “guerreiros ferozes e traiçoeiros”, daí eles receberem por parte dos 

não-índios o nome de “Gavião”, o mesmo dado para outros povos Timbira, 

igualmente não receptivos aos homens alheios à sua cultura e tradições. Segundo 

Nimuendaju (1946) e Barata (1981), a história do contato entre os índios Pykobjê e 

os cöpẽ pode ser dividida em dois momentos principais.  

 O primeiro inicia-se no fim do século XVIII, quando não-índios criadores de 

gado (“expansão pastoril”) passaram a ocupar extensões de terras secularmente 

habitadas pelos diversos grupos Timbira, dentre eles os Pykobjê, gerando, desse 

modo, inúmeros conflitos que se estenderam até meados do século XX. E o 

segundo momento do contato foi marcado por intensas disputas de terras entre 

índios e não-índios extrativistas (“expansão agrícola”). Esse segundo momento é 

tido como um período histórico muito mais brutal que o primeiro e culminou com a 

“dominação” dos Pykobjê por volta de 1850.  

 Segundo Nimuendaju (1946), foi nesse momento de aparente “paz” entre 

Pykobjê e cöpẽ que ocorreu a ruptura desse grupo indígena, formando uma 

comunidade Timbira autônoma denominada Gavião do Pará ou Paracatejê. Os 

Parkatejê-Gavião, tal qual são conhecidos hoje em dia, teriam se reagrupado, 

segundo essa proposta, por vontade de alguns Pykobjê que não aceitaram essa 

“paz” imposta. Atualmente, os Parkatejê são cerca de quatrocentos indivíduos e 

vivem em duas aldeias localizadas ambas em Bom Jesus do Tocantins, cidade esta 

que fica a sudoeste do estado do Pará. Segundo estudiosos, apenas 10% de sua 

população fala a língua Parkatejê26. 

 Outro momento histórico importante de contato entre os Pykobjê e os não-

índios ocorreu na década de 1950, quando fazendeiros do Sudeste/Nordeste (Minas 

Gerais, São Paulo e alguns da Bahia), os denominados “paulistas”, passaram a 

buscar a posse de terras que pudessem lhes permitir acesso fácil à rodovia Belém-

Brasília, construída durante o governo do presidente Juscelino Kubitschek.  

 Esse contexto histórico teve como consequências finais inúmeros conflitos 

pelas terras dos Pykobjê e dos Krinkati, culminando, no ano de 1976, com o ataque 

de um “fazendeiro paulista” à aldeia de Rubiácea dos Pykobjê (o “paulista” ateou 
                                                 
26 Para maiores informações sobre a cultura dos Parkatêjê, ver: FERRAZ, I. “Os índios Parkatejê 30 anos 
depois”. In: MARTINS, J. S. (Org.) O massacre dos inocentes, a criança sem infância no Brasil. São Paulo: 
Hucitec, 1993 (p. 21-35). Sobre a língua sugerimos a leitura de Ferreira (2003) e Freitas (2008). 
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fogo em toda a aldeia), o que os obrigou a fugirem para a aldeia de Governador, 

que, segundo relatos indígenas, é a aldeia que fundou as demais aldeias Pykobjê.  

 Depois desse ataque, segundo Barata (1993), houve maior preocupação da 

Funai em resolver a questão da delimitação de TIs (terras indígenas). Portanto, um 

ano depois desse incidente, os Pykobjê tiveram seus limites delimitados pelo 

convênio Funai/Radam, cujo objetivo era demarcar TIs de, no máximo, 70 mil 

hectares de extensão. Os Pykobjê receberam 42 mil hectares de terras.  

 Contudo, atualmente, esse espaço demarcado vem se mostrando bem menos 

extenso do que o mínimo necessário para a manutenção das condições culturais 

básicas desse povo. Isso acontece porque a população indígena Pykobjê triplicou 

em número desde a década de 1970 (de cerca de 190 pessoas, em 1969, para 

aproximadamente 600 em 2011). Além disso, na área demarcada não há espaços 

para as tradicionais atividades de caça (a carne animal é a principal fonte de 

alimentação para esse povo), pesca (“tinguizada”, pesca com tingui) e coleta.  

A atual condição de vida dos Pykobjê-Gavião deixa aparente o pouco ou 

nenhum comprometimento para com as reais necessidades desses índios no 

momento da demarcação. Nessa ocasião, o que, de fato, pesou parece ter sido 

antes os interesses dos não-índios, do que as necessidades vitais dos indígenas. 

Tanto assim o é que dentro desses 42 mil hectares demarcados nenhum dos rios 

das redondezas (Pindaré e Batalha) ou algum de seus afluentes ficou em terras 

indígenas. Sem rio não há peixes nem água. A água, recurso essencial à vida 

humana, chega às habitações das aldeias por meio de poços artesianos 

comunitários bombeados por energia elétrica, a qual, por sua vez, costuma falhar 

com frequência. Além disso, sem peixes e água próxima, os animais de caça ficam 

cada vez mais escassos.  

 Para a prática da pescaria o único espaço de que esses índios ainda dispõem 

é um pequeno açude, localizado a quase 6 km da aldeia de Riachinho. No entanto, 

os peixes de lá são escassos e miúdos, em decorrência da barragem que há na 

cidade de Amarante. A questão da caça é ainda mais grave, em virtude da constante 

invasão dos cöpẽ às TIs dos Pykobjê, e, também, devido ao intenso movimento da 

estrada de rodagem que liga o município de Amarante ao de Campo Formoso, 

aliado à degradação do meio ambiente.  

Sem caça ou pesca, a alimentação das famílias tende a ser pobre em 

proteínas e rica em carboidratos, cuja fonte principal advém do arroz e da mandioca 
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trazidos das roças. Em decorrência da subnutrição, é comum haver casos de 

anemia e deficiências vitamínicas, sobretudo nas crianças e velhos, que, por sua 

vez, não costumam receber o tratamento medicamentoso adequado, já que o 

ambulatório que deveria funcionar na aldeia de Governador encontra-se, há alguns 

anos, inutilizado pela ausência de médicos e equipamentos apropriados. 

 Além de tudo isso, devemos lembrar a importância do espaço/meio 

adequados para a vivência e a transmissão da cultura indigenista, pois, é na 

atualização dos costumes que a tradição Pykobjê é vivenciada, recriada e repassada 

às novas gerações. Entre esse grupo não é tradicional, como entre alguns povos 

africanos, que se separe um momento específico para a vivência e recriação das 

tradições, onde se preste atenção à fala dos velhos transmissores dessa cultura. A 

ocasião tende a ser propícia, justamente, durante as festas e rituais típicos. Deve-se 

perceber que esse é o catalisador para o processo de transmissão e recriação da 

tradição Timbira. Afinal, para esse povo é, especificamente, nesse momento de 

preparação ritualística, pescaria, caçada e/ou coleta que a tradição emerge. 

Portanto, caçar e pescar são atos que remontam, necessariamente, a um passado 

mítico (tempo/espaço mítico, para os Timbira, é, resumidamente, quando não havia 

diferenciação entre humanos e animais, céu e terra, caos e ordem cósmica), uma 

vez que requer conhecer, respeitar e se harmonizar com as forças que conduzem a 

natureza.  

 O bom caçador, para os Pykobjê, então, seria aquele indivíduo que conseguiu 

modificar seu corpo e, por isso, pode falar a língua da floresta e dos animais que 

nela habitam. Contudo, na atual situação dos Pykobjê, esses momentos são raros 

porque os índios necessitam de uma autorização dos cöpẽ membros da parte 

administrativa para poderem pescar e caçar, além de precisarem se deslocar quase 

60 km, sem o devido auxílio.  

 Com tantos empecilhos, não é apenas a caça e a pesca que os cöpẽ estão 

restringindo, mas a vivência cultural e, consequentemente, a transmissão da 

tradição Pykobjê. Sem o conhecimento e a transmissão da tradição, as regras de 

vivência das aldeias perdem muito de seu sentido. As relações sociais de 

parentesco, a tradição que rege as uniões matrimoniais27, as divisões nos partidos e 

                                                 
27 Informações mais detalhadas sobre esses aspectos sócio-antropológicos podem ser obtidas em LADEIRA, M. 
E. A troca de nomes e a troca de cônjuges: uma contribuição ao estudo do parentesco Timbira (Dissertação de 
Mestrado, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, USP). São Paulo, 1982. 
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os diversos rituais, muitos dos quais Melatti (1978) descreve de modo primoroso, 

perdem sua significação prática. Daí o surgimento de inúmeros conflitos geracionais, 

isto é, entre as três ou quatro gerações que vivem em uma mesma aldeia.  

Por todas essas razões, a situação da TI ocupada pelos Pykobjê precisa ser 

repensada o quanto antes, sob pena de prejuízos acentuados aos valores culturais 

indígenas, que marcam o ethos desse povo. Por outro lado, não podemos deixar de 

considerar os problemas que a remarcação de terra tardia promove no que concerne 

à relação social existente entre os indígenas e os cöpẽ. O fato a lidar é que, no 

Brasil atual, não se pode ampliar terras sem desocupá-las de outras famílias, que, 

ainda que não tenham a posse legal, geralmente, só contam com tal fonte de renda. 

Especialmente no caso dos Pykobjê, a partir de meados de outubro de 2010, 

chegam notícias sobre a implementação do aumento de sua TI. Desde então, 

episódios de intolerância se fortaleceram na região, seguidos por ameaças de 

conflito armado entre as partes. Em 08 de dezembro do mesmo ano, a Revista Veja 

(Editora Abril, edição 2194, ano 43, nº 49, p. 104-108), na pessoa do jornalista 

Fernando Mello, trouxe à macro-mídia uma reportagem sobre a situação da 

demarcação de terras em Amarante. Com o sugestivo título, “Uma bordoada no 

próprio pé”, afirma-se a existência de favorecimentos por parte da Funai em 

associação com o Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) e o 

CTI (Centro de Trabalho Indigenista)28 em prol da demarcação de terras em 

Amarante. O discurso se constrói a partir da desvalorização do ethos indígena, 

apontando-o como o sujeito exógeno a terra em disputa, como se observa no 

seguinte excerto:  

 

No período colonial, os gaviões viviam na região onde hoje se localiza o 
Pará. De guerra em guerra, foram se espalhando e migrando de território. 
No século XIX, um grupo alcançou o Maranhão. Foi só por volta de 1950 
que eles chegaram ao local onde vivem hoje. Em 1982, ganharam a posse 
das terras – 42000 hectares. Hoje, vivem em casas de alvenaria, a maioria 
com antena parabólica. No centro da reserva, acessível por uma estrada de 
terra, há um orelhão e uma escola. Muitos moradores trabalham na cidade 
como motoristas, comerciantes ou funcionários públicos. Outros tiram o 
sustento da agricultura de subsistência: plantam feijão, milho e mandioca. 
Ninguém mais vive da caça nem se desloca pela mata conforme as 
estações. Diante disso, o motivo pelo qual a Funai quer dar a cada gavião 

                                                 
28 No mesmo ano (2010), a Revista Veja (edição 2163) publicou a matéria intitulada “A farra da antropologia 
oportunista”, em que se acusou ONGs (organizações não-governamentais), com o apoio da Funai, de 
favorecerem a demarcação de terras indígenas através de critérios frouxos e sem teor científico. Acesso em: 
http://veja.abril.com.br/050510/farra-antropologia-oportunista-p-154.shtml 
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um território do tamanho do Central Park, a maior área verde de Nova York, 
resta um mistério. (Revista Veja, edição 2194, p. 104, 106, grifos nossos) 

  

Apenas tomando esse pequeno trecho poderemos ter a percepção de quais 

estratégias estão envolvidas ao longo de todo o discurso. A começar, há a 

preocupação em mostrar o lado bárbaro dos indígenas, como sujeitos 

historicamente belicosos, que apenas devido ao mau gênio precisaram migrar, o que 

se sintetiza pela expressão “de guerra em guerra”. Então, usa-se a imagem do 

estado do Maranhão como a Canaã a ser tomada por esse povo, quando se diz 

“alcançou o Maranhão”. O questionamento sobre o direito a essa terra pelo povo 

Pykobjê se manifesta, com maior ímpeto, quando aparece a expressão “foi só” para 

indicar a época em que os indígenas teriam chegado a Amarante, em claro 

contraponto à população local que, pretensamente, viveria lá desde um paradisíaco 

sempre. De repente, ignora-se muitas violências sofridas pelos indígenas, já 

descritas aqui, e aparece o verbo mais benevolente de nossa semântica, em 

“ganharam a posse das terras”.  

Os fatos passados são colocados de lado e passa-se a investir no que parece 

ser o presente para esse povo indígena, então, é elencada uma série de bens de 

consumo que não só os dissociariam da ideia culturalmente construída para 

indígenas, mas que também os mostram em grau de superioridade em relação aos 

não-indígenas daquela região, uma vez que possuem: “casas de alvenaria”, 

“antenas parabólicas” (o que pressupõe TVs), “orelhão” e “uma escola”. Pode 

parecer pouco para quem vive comodamente nas metrópoles, mas observando a 

situação de Amarante, onde a maioria dos orelhões públicos está quebrada e 

apenas os mais ricos possuem telefone residencial e casas de alvenaria em boas 

condições, isso é capaz de deflagrar conflitos sociais de larga escala. Contudo, a tal 

superioridade dos indígenas em relação aos locais não para por aí, o artifício da 

gradação é trazido para mostrar as posições sociais do indígena no contexto atual: 

“Muitos moradores trabalham na cidade (...) Outros tiram o sustento da agricultura 

de subsistência (...) Ninguém mais vive da caça nem se desloca pela mata conforme 

as estações.” 

Durante o tempo em que estive nas aldeias soube de apenas um indígena 

que trabalhasse na cidade. A maior parte dos que vão à cidade é para estudar, 

muitas vezes, temas relacionados às questões indigenistas, com programas e 

cronogramas recentemente criados para atender a essa minoria. Em contraponto, 
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correntemente, ouvia falar da necessidade de ir às roças para buscar o alimento 

diário, do prazer de pescar no açude, mesmo sabendo da escassez piscosa, e das 

estratégias para a caçada. 

Por fim, o objetivo do discurso construído em toda a reportagem se concentra 

em apontar a Funai como a causa do flagelo social, colocada no discurso como 

aquela que “quer dar”, como o faria, por exemplo, um juiz “ladrão” em uma partida 

de futebol. Não pode deixar de surpreender, contudo, a medida de comparação 

trazida, “um território do tamanho do Central Park, a maior área verde de Nova 

York”, que vende a ilusão de que cada um desses indígenas receberia, inferido que 

é sem mérito, o poder e o glamour de possuir um Central Park. Podemos dizer que, 

para quem se deu ao trabalho de conhecer a realidade do cerrado maranhense, fica 

evidente que não há como estabelecer essa comparação, sem parecer tolo ou 

irônico. Nem tudo que é verde é Central Park, deve-se acrescentar. 

 

 Com esse excerto publicado pela Revista Veja, temos uma amostra de quão 

difícil é a ampliação de TIs em tempos atuais, porque, sem dúvida, há muitos 

interesses envolvidos, que têm o direito de serem considerados a partir de 

discussões pautadas por honestidade, ética e bom-senso. Apesar de o discurso 

apresentado pela Revista Veja, nessa matéria, ser apelativo e inverídico em vários 

aspectos, não podemos deixar de encarar o fato de que há famílias inteiras vivendo 

em áreas sugeridas para a demarcação. Desse ponto de vista, torna-se uma 

questão central: Como lidar com essas pessoas, que, afinal, são tão brasileiras 

quanto os indígenas que pleiteiam a terra? 

 

Tudo que vimos até então são apenas alguns dos desafios que instigam os 

estudiosos de línguas e culturas indígenas do Brasil a continuarem suas pesquisas.      
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3. Enquadramento Teórico 

 

 Considerando que a linguagem é uma faculdade humana, manifestada ao 

longo da interação social entre seres da mesma espécie, como deixar o homem, seu 

grupo de fala e aspectos situacionais de fora no momento da coleta de dados e de 

sua posterior análise? Por isso, tomaremos como instrumento de estudo os avanços 

propostos pela corrente funcionalista da linguagem. 

 O funcionalismo é uma abordagem teórica linguística tão antiga29 quanto 

heterogênea30. Os vários grupos que se identificam com a proposta funcionalista, no 

entanto, partilham, dentre outras coisas, do objetivo de analisar as estruturas 

linguísticas sem separar o sistema linguístico de seu uso, ao contrário do que 

propunha o mestre estruturalista, Saussure (langue X parole), em seu Cours de 

linguistique générale (Curso de linguística geral), que foi organizado e publicado 

postumamente (1916) por três de seus alunos (Bally, Sechehaye e Riedlinger). 

As perspectivas funcionalistas partem do seguinte paradigma para entender 

seu objeto de estudo, a linguagem natural humana: 

 

 A linguagem é vista como uma ferramenta cuja forma se adapta às funções 
que exerce e, desse modo, ela pode ser explicada somente com base 
nessas funções, que são, em última análise, comunicativas. (PEZATTI, 
2009, p. 168) 

 

 Ao traçar um paralelo com a proposta do Curso de linguística geral (2004), 

podemos dizer que, no enfoque funcionalista, não só langue não se separa de 

parole, mas, ainda, langue está subordinada a parole. Isso influencia os estudos 

morfossintáticos e morfossemânticos31 que estamos empreendendo ao longo dessa 

                                                 
29 No século V a.C., na cidade de Atenas, o filósofo Sócrates já apontava à necessidade de entender o homem e 
sua linguagem não como unidades isoladas, mas em contínua relação com seus semelhantes, bem como com o 
Estado. De certa forma, essa ideia foi apropriada pelo Behaviorismo, que reforça a necessidade de estudar o 
homem e suas faculdades na relação com o meio em que vive. No campo da linguística, observa-se que o 
funcionalismo antecede os estudos saussurianos, com autores como Whitney, Hermann Paul e von der Gabelentz 
(cf. DeLANCEY, 2001). Essa corrente ganhou força com a Escola Linguística de Praga (início dos anos 1920), 
sobretudo, com a figura de Roman Jakobson.  
30 Podemos citar três grandes grupos de estudos funcionalistas, todos centrados nos Estados Unidos da América. 
O mais amplo e variado deles está situado na University of California, Los Angeles e conta com expoentes como 
Talmy Givón, Wallace Chafe e John DuBois, entre outros. Há um grupo centrado na State University of New 

York, Buffalo, que conta com Van Valin e outros, auto-denominados como a corrente da Role and reference 

Grammar. Por fim, é interessante citar o grupo da University of California, Berkeley que se detém, basicamente, 
nas teorias funcional-cognitivas, com estudiosos como George Lakoff .       
31 Schachter (2007), ao tratar da descrição das classes de palavras, assume que o critério de classificação deve ser 
preferencialmente gramatical e não semântico, apesar de reconhecer que cada um dos rótulos de classe dispõe de 
considerações semânticas universais. 
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dissertação, já que sintaxe e semântica estão abaixo da pragmática, que é 

considerada o componente mais abrangente. Desse modo, a gramática funcional 

trabalha com a hipótese de que a língua é composta por sistemas de regras 

estruturadas, que estão subordinadas, por sua vez, às atividades da convenção 

social (língua natural = estruturada + cooperativa). Para entendermos melhor a 

relação que se estabelece entre pragmática, semântica e sintaxe, trazemos abaixo a 

explicação apresentada por Dik (1997): 

 

A semântica é considerada como fundamental no que diz respeito à 
pragmática, e a sintaxe como instrumental em relação à semântica. Nesta 
visão não há espaço para algo como uma “sintaxe autônoma”. Ao contrário, 
na medida em que uma divisão clara e ampla pode ser feita entre sintaxe e 
semântica, a sintaxe está aí para que as pessoas sejam capazes de formar 
expressões complexas e com significados complexos, tais significados 
estão lá, por sua vez, para que as pessoas sejam capazes de se comunicar 
de diferentes e sutis maneiras.32 (DIK, 1997, p. 08, tradução nossa) 

 

Dik (1997) propõe que uma gramática funcional deve tentar organizar e 

descrever a competência comunicativa33 com que um “usuário de língua natural” 

(NLU) trabalha, logo, busca elaborar um “modelo de usuário de língua natural” 

(M.NLU). Esse modelo precisa se adequar ao que a performance/competência34 

comunicativa humana explora, isto é, adequação pragmática, brevemente discutida 

acima e considerada como a de maior peso no uso, adequação tipológica e 

adequação psicológica.  

A adequação tipológica é a que mais se afasta das demais, apesar disso 

interessa a qualquer teoria linguística. Entende-se que o M.NLU deve ser capaz de 

explicar o que há em comum e o que difere entre os sistemas linguísticos das 

línguas humanas naturais, levando em consideração fatores como a difusão areal, 

discutida em Dryer (1992), em citação a Greenberg (1963). Nas palavras de Dik 

(1997) a adequação tipológica 

 

                                                 
32 Texto original: “Semantics is regarded as instrumental with respect to pragmatics, and sintax as instrumental 
with respect to semantics. In this view there is no room for something like an "autonomous" syntax. On the 
contrary, to the extent that a clear division can be made between syntax and semantics at all, syntax is there for 
people to be able to form complex expressions for conveying complex meanings, and such meanings are there 
for people to be able to communicate in the subtle and differentiated ways.”  
33 A gramática funcional trabalha com a concepção de “competência comunicativa” (cf. HYMES, 1972), e não 
com a ideia de “competência gramatical” (cf. CHOMSKY, 1965), por assumir que nem todas as construções que 
“ferem” as regras gramaticais são infrutíferas e/ou incompreensíveis no conjunto dos falantes nativos.  
34 O enfoque funcionalista, de um modo geral, não distingue “performance” de “competência”, como o faz a 
gramática gerativa chomskiana. 
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[...] deveria ser capaz de fornecer gramáticas para línguas de qualquer tipo 
e, ao mesmo tempo, estabelecer de maneira sistemática as semelhanças e 
as diferenças existentes entre essas línguas.35 (DIK, 1997, p. 14, tradução 
nossa) 

 

As adequações psicológicas são aquelas que dão conta, basicamente, dos 

“modos de compreensão” e dos “modos de produção” dos diversos usos 

linguísticos36. Em Dik (1997), encontramos a seguinte explicação sobre ambos os 

modos:  

 

Os modos de produção definem como os falantes atuam para construir e 
formular expressões linguísticas; os modos de compreensão especificam 
como os ouvintes atuam para processar e interpretar expressões 
linguísticas.37 (DIK, 1997, p. 13, tradução nossa) 
 

Em suma, a gramática funcional propõe que olhemos para a linguagem como 

um mecanismo difundido culturalmente para suprir as necessidades comunicativas 

da espécie humana, homo sapiens sapiens, por isso o M.NLU deve prever e dar 

conta dessas três adequações: pragmática, a mais importante; tipológica, a mais 

afastada; e psicológica, atada à pragmática para dar conta da relação 

produção/compreeensão. 

 Assim como a gramática gerativa chomskiana, o funcionalismo também 

aponta capacidades específicas, que estão diretamente relacionadas ao 

aprendizado de línguas. No entanto, de acordo com Croft (1991), a grande distinção 

entre a gramática gerativa chomskiana e a funcionalista está na motivação para sua 

teoria, isto é, enquanto a primeira aposta todas as suas fichas em um elemento 

estritamente biológico (inato) existente no cérebro humano, que daria conta de 

aprender qualquer gramática natural a partir de um conjunto de input restrito; a 

gramática funcional, apesar de também acreditar na existência de fatores biológicos 

favoráveis à aquisição da linguagem, empreende maiores esforços no estudo da 

evolução humana em favor da adaptação da espécie ao meio social, por isso, 

                                                 
35 Texto original: “[...] that it should be capable of providing grammars for languages of any type, while at the 
same time accounting in a systematic way for similarities and differences between these languages.” 
36 Para saber mais sobre as relações possíveis entre descrição e análise gramatical e adequação psicológica, na 
perspectiva funcional-cognitiva, sugerimos a leitura de G. Lakoff, Women, fire and dangerous things. What 

categories reveal about the mind. Chicago: University of Chicago Press, 1987. Também recomendamos o livro 
de R. Jackendoff, Language of mind. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.  
37 Texto original: “Production models define how Ss go about constructing and formulating linguistic 
expressions; comprehension models specify how As go about processing and interpreting linguistic 
expressions.” O autor usa S como abreviatura para Speaker (falante) e A para Addresser (remetente ou ouvinte): 
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apresenta a “capacidade linguística” como uma dentre outras capacidades que 

favorecem a comunicação. 

Dik (1997) aponta cinco capacidades que, segundo ele, desempenham papéis 

essenciais na comunicação linguística e, por isso, não poderiam ficar de fora do 

M.NLU: linguistic capacity (capacidade linguística), epistemic capacity (capacidade 

epistêmica), logical capacity (capacidade lógica), perceptual capacity (capacidade 

perceptual) e social capacity (capacidade social). Para entendermos melhor como o 

funcionalismo explica a gramática universal, vejamos abaixo o que diz Croft (1991): 

 
Para esses linguistas (Talmy Givón, Paul Hopper e Sandra Thompson e 
outros), a gramática universal é composta por uma variedade de funções a 
que a linguagem se destina a servir. Essas funções especificam certos 
elementos da estrutura da frase e restrições das estruturas sentenciais.38 
(CROFT, 1991, p. 01, parênteses nossos para especificar o conteúdo 
anafórico, tradução nossa) 

 

 Dryer (1999) ressalta essa mesma percepção de Croft (1991), ao contrastar a 

abordagem formalista chomskiana com as funcionalistas: 

 

O ponto de vista das teorias que caracterizam a habilidade linguística 
humana inata é rejeitado pelos funcionalistas porque assume (ou parece 
assumir) que fatores cognitivos gerais e função comunicativa não 
representam qualquer papel para explicar por que as línguas são como 
são.39 (DRYER, 1999, p. 04) 

 

 Dryer (1999) argumenta ainda que o funcionalismo é um modelo eficiente 

para descrição e análise de línguas, a despeito de alguns linguistas o considerarem 

uma proposta “ateórica”, uma vez que evita “metalinguagens”, que não só 

restringem a leitura a um nicho introduzido nos rudimentos teóricos específicos, 

mas, também, segundo o autor, ata a análise a um pressuposto teórico que tende a 

falsear os dados, para que eles se adaptem à teoria e não o contrário. Abaixo, há 

um trecho em que Dryer (1999) defende, brevemente, sua postura em favor do 

funcionalismo: 

 

                                                 
38 Texto original, com parênteses recuperado do conteúdo do parágrafo anterior: “For these linguistis (Talmy 
Givón, Paul Hopper and Sandra Thompson, and a number of others), universal grammar consists of a variety of 
functions that language is intended to serve. These functions specify certain elements of sentence structure and 
constraints on sentence structure.”  
39 Texto original: “The view of theories as characterizing the innate human linguistic endowment is rejected by 
functionalists because it claims (or appears to claim) that general cognitive factors and communicative function 
play no role in explaining why languages are the way they are.” 
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Em outras palavras, frequentemente parece que os mecanismos formais 
fornecidos pelas metalinguagens de teorias formais são lastimavelmente 
inadequados para descrever os fenômenos reais em questão e, por essa 
razão, é duvidoso se as metalinguagens das teorias formais oferecem, de 
fato, muito para o objetivo de atingir adequação descritiva (ou mesmo 
adequação observacional) e, portanto, ao objetivo de caracterizar o 
conhecimento subjacente ao comportamento linguístico.40 (DRYER, 1999, 
p. 14, tradução nossa) 

 

 Assim, desenvolveremos a descrição e a análise do Pykobjê-Gavião (Timbira) 

a partir dos pressupostos teóricos dispostos na teoria funcional, relacionando essa 

pesquisa com outras que a antecederam e também focaram na descrição e análise 

de línguas indígenas brasileiras (cf. SANTOS, 1997; SOUZA, 1997; SEKI, 2000; 

FERREIRA, 2003; ALVES, 2004, dentre outras), incluindo a tese de Amado (2004), 

que abordou esse mesmo dialeto Timbira (Pykobjê-Gavião), sob o viés 

morfofonológico.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40 Texto original: “In other words, it often looks like the formal mechanisms that the metalanguages of formal 
theories provide are woefully inadequate for really describing the phenomena in question, and for that reason it 
is dubious whether the metalanguages of formal theories really do offer much towards the goal of achieving 
descriptive adequacy (or even observational adequacy) and hence of characterizing the knowledge that underlies 
linguistic behavior.” 
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4. Análise Tipológica e Relações Gramaticais 

 

 Lehmann (1981), ao tratar da tipologia linguística, nos relembra que a 

necessidade de agrupar coisas a partir de características em comum não é algo 

novo. No campo da biologia, cita o trabalho de taxonomia botânica realizado por 

Linnaeus (1707-1778), como um exemplo dessa necessidade de organização por 

classes. No entanto, ressalta que o trabalho de um linguista não é exatamente igual 

ao de um botânico, uma vez que este profissional se basearia apenas na 

característica dos traços físicos evidentes, enquanto que o outro precisaria ir além, 

conhecer seu objeto de estudo a fundo, para ter sucesso em sua classificação 

tipológica. Seria, então, essencial a um linguista identificar princípios e padrões 

centrais, tais como a estrutura de frases simples (com ou sem núcleo verbal) e 

complexas (divididas em modificação e subordinação), além das relações 

gramaticais que se estabelecem entre as partes do discurso. 

 Assim como um botânico deve colher uma amostra ampla e variada para 

compor sua análise, um linguista também deve se preocupar em contrastar o maior 

número possível de línguas para realizar seus estudos tipológicos. O que, segundo o 

autor, sustenta os estudos funcional-tipológicos é a percepção de que as línguas 

partilham propriedades internas comuns, o que explicaria a capacidade humana 

para aprender idiomas, aparentemente, muito diferentes entre si. A essas 

propriedades referentes ao conjunto completo das línguas humanas, Dik (1997, cit. 

GREENBERG, 1963) chama de “linguistic universals” (universais linguísticos). Para 

Dik (1997), os quatro principais universais podem ser distinguidos a partir de quatro 

traços, opostos em pares: unconditional (incondicional) vs implicational (implicativo) 

e absolute (absoluto) vs statistical (estatístico). 

 Os universais linguísticos chamados de Type A (Tipo A) são absolutos e 

incondicionais. Uma das afirmações que o autor cita como Type A é: “todas as 

línguas distinguem vogais e consoantes”41. Há, também, os universais ditos Type B 

(Tipo B), que são incondicionais, como os Type A, mas estatísticos. Um exemplo 

apresentado como Type B é: “99% de todas as línguas têm duas ou mais vogais 

distintas”42. Os universais Type C (Tipo C) são absolutos como os Type A, mas 

implicativos, como os Type D (Tipo D), que, por sua vez, são estatísticos como os 

                                                 
41 Texto original (DIK, 1997, p. 28): “All languages distinguish vowels and consonants.” 
42 Texto original (DIK, 1997, p. 28): “99% of all languages have two or more distinct vowels.” 
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denominados Type B. Os Type C, enquanto absolutos, partem de uma relação 

válida universalmente para, então, estabelecerem uma implicação do tipo “se X 

então Y”, que pode ser descrita como “X → Y”. Dik (1997) traz como exemplo 

ilustrativo de Type C tal afirmação universal implicativa absoluta: “se uma língua tem 

o fonema /m/, ela também tem o fonema /n/”43. Por fim, o autor mostra que o Type D 

é o mais desafiador dentre os quatro tipos de universais linguísticos, uma vez que 

leva o estudioso a lidar com um plano menos assertivo, de modo a alcançar 

tendências, ao invés de resultados. 

 Estabelecer correspondentes dos quatro principais universais linguísticos em 

uma única língua demanda estudo meticuloso não só dessa língua, mas do maior 

número possível de línguas. Os universais linguísticos são indispensáveis a uma 

análise porque contribuem para marcar a adequação tipológica que um M.NLU deve 

dispor. Mas nem sempre os estudiosos de línguas naturais perceberam a 

importância de se realizar um estudo com fronteiras mais amplas.      

 No campo das línguas naturais, Lehmann (1981) cita filósofos e linguistas que 

obtiveram menor êxito no trabalho de classificação linguística, por não observarem 

um rol mais amplo e/ou variado de línguas, são eles: Platão (427?-347 a.C.), 

Aristóteles (384-322 a.C.), Panini (século IV ou V a.C.) e Sibawayhi (século VIII 

d.C.). Acrescentaríamos, ainda, o caso da Gramática de Port-Royal (ARNAULD; 

LANCELOT, 2001), conhecida como Grammaire générale et raisonnée contenant les 

fondemens de l'art de parler, expliqués d'une manière claire et naturelle (Gramática 

geral e razoada contendo os fundamentos da arte de falar, explicados de modo claro 

e natural), que foi produzida no século XVII por dois “solitários” do mosteiro de Port-

Royal de Champs, Antoine Arnauld (1612-1694) e Claude Lancelot (1615-1695). 

Apesar de essa gramática ter sido bastante citada no meio linguístico (MIT, 

Massachusetts Institute of Technology: Roman Jakobson, Noam Chomsky, dentre 

outros), ela expõe limitações ao levar em conta uma quantidade baixa e não-difusa 

de línguas (baixa difusão areal, concentração nas principais línguas faladas na 

Europa).  

Lehmann (1981) aponta, também, que, ainda no século XVII, essa limitação 

linguística foi não só percebida como evitada com sucesso por filósofos como 

Leibnitz (1646-1716) e linguistas como Adelung (1732-1806).  

                                                 
43 Texto original (DIK, 1997, p. 29): “If a language has the phoneme /m/, it also has the phoneme /n/.” 
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 Mais adiante, Lehmann (1981), assim como Schachter (2007), afirma que a 

análise tipológica, para ser bem sucedida, além de tomar um número grande e 

variado de línguas, deve dar maior atenção ao nível da sintaxe em detrimento da 

morfologia44, fonologia45 ou semântica, sabendo que a abordagem funcional entende 

a pragmática como o nível mais elevado: 

 

O padrão sintático é tomado como mais central do que as características 
morfológicas porque regula e faz uso de formas variáveis (do mesmo 
vocábulo); [...] O padrão sintático é também mais relevante que o fonológico 
por regular processos fonológicos se as condições são adequadas; [...] 
Além disso, os sentidos fundamentais são expressos pela sintaxe.46 
(LEHMANN, 1981, p. 5, tradução nossa, parênteses nosso para elucidar o 
conteúdo recolhido ao longo do texto) 

 

 Greenberg (1963), apesar de inaugurar um marco nos estudos de tipologia 

linguística, também vem sendo criticado, dentre outras coisas47, por não ter tomado 

uma quantidade significativamente grande e variada de línguas naturais para apoiar 

suas predições. Greenberg (1963) trabalhou com uma amostra de apenas 30 

línguas, o que se mostrou insuficiente para suportar os “universais de Greenberg”.  

Anos mais tarde, muitos linguistas se dispuseram a revisar e/ou ampliar o 

trabalho de Greenberg (1963)48. Citaremos aqui a abordagem crítica apresentada 

por Dryer (1992). Este autor começou por aumentar a amostra de línguas naturais, 

de 30 para 625, distribuídas em seis grandes áreas geográficas (África, Eurásia, 

Sudeste da Ásia & Oceania, Austrália - Nova Guiné, Norte da América e Sul da 

                                                 
44 August Wilhelm von Schlegel (1767-1845) foi um dos pioneiros da tipologia morfológica. Com base em suas 
pesquisas e na teoria evolucionista das espécies, August Schleicher (1821-1868), em 1863, publicou um estudo 
dividindo as línguas naturais em três tipos: (1) isolantes ou analíticas (ex. Chinês); (2) aglutinantes (ex. Turco); 
(3) flexionais ou fusionais (ex. Latim). Wilhelm von Homboldt (1767-1835) identificou um quarto tipo 
morfológico, as denominadas polissintéticas ou incorporantes (ex. Bella-Coola, Salishan). Lembrando que 
nenhuma língua corresponde, exclusivamente, a um dos tipos, o Pykobjê-Gavião se encaixaria como uma língua 
de tipologia morfológica predominantemente analítica ou isolante, com fortes traços aglutinantes. 
45 Roman Jakobson (1896-1982) foi um dos nomes mais eminentes no estudo da tipologia aplicada ao nível 
fonético-fonológico. Para entender melhor essa temática, sugerimos a leitura do artigo “Estudos tipológicos e sua 
contribuição à linguística histórico-comparativa”. In: JAKOBSON, R. Princípios de fonologia histórica. 
Campinas: Curt Nimuendajú, p. 43-60, 2008. Tradução: Wilmar R. D’Angelis. 
46 Texto original: “The syntactic pattern is taken as more central than morphological characteristics because it 
regulates and makes use of varying forms; […] The syntactic pattern is also more significant than the 
phonological, regulating phonological processes when conditions are appropriate; […] Moreover, fundamental 
meanings are expressed by the syntax;” 
47 Payne (1997, p.73, livre tradução) cita mais dois problemas que a tipologia proposta por Greenberg encontra 
na aplicação às línguas naturais: (1) dificuldade em identificar a ordem básica de constituinte para muitas línguas 
do mundo; (2) o fato de que a tipologia de Greenberg simplesmente assumiu que as línguas ordenam seus 
elementos nominais em acordo com as relações gramaticais de sujeito e objeto; 
48 Payne (1997, p. 71-91) cita, dentre outros, os trabalhos de Doris Payne (1985), Matthew Dryer (1988), John 
Hawkins (1983, 1994) e Marianne Mithun (1987). 
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América). Seu estudo de perspectiva funcional-quantitativa observou que as 

inadequações ao modelo de Greenberg (1963) são mais fortes no nível de NP (Noun 

Phrase), com atenção especial a determinantes e adjetivos. 

Para mostrar que NP não exibe correlação necessária com a ordem canônica 

do objeto (dependente) e do verbo (núcleo), como os dados empíricos indicam, o 

autor propôs uma teoria chamada de BDT (Branching Direction Theory), que é 

oposta, por sua vez, à HDT (Head-Dependent Theory), nome dado por Dryer (1992) 

à teoria de Greenberg (1963). Enquanto a HDT afirma que há uma correlação direta 

entre núcleos e dependentes, que corresponde à ordem canônica de uma língua, em 

que ‘verbo padrão’ funciona como ‘núcleo’ e ‘objeto padrão’ como ‘dependente’; a 

BDT aposta no ordenamento consistente entre ‘elementos frasais’ (podem se 

ramificar) e ‘elementos não-frasais’ (não podem se ramificar).  

Dryer (1992) trabalha com a perspectiva de pares ordenados, do tipo {X, Y}, 

em que ‘X’ atuaria como um ‘verbo padrão’ e ‘Y’ como um ‘objeto padrão’. O ‘verbo 

padrão’ (‘X’) é não-frasal, lexical, ao passo que o ‘objeto padrão’ (‘Y’) é frasal. Sobre 

isso, Dryer (1992, p. 89) explica:  

 

Ou seja, uma parte dos elementos X e Y empregará a ordem XY 
significativamente com maior frequência entre as línguas VO do que entre 
as línguas OV se e somente se X é uma categoria não-frasal e Y é uma 
categoria frasal.49 (DRYER, 1992, p. 89, tradução nossa)  

 

Portanto, enquanto a HDT opõe “língua head-final” a “língua head-initial”, cuja 

predição é que a ordem entre núcleo e dependente sempre seja mantida, a BDT 

estabelece a relação entre “língua right-branching” e “língua left-branching”50, que, 

por sua vez, está condicionada às características sintáticas de ‘X’ e ‘Y’, conforme 

discutido acima. 

Um dos pressupostos da gramática funcional é entender a língua não como 

um objeto estático, mas suscetível às influências pragmáticas, de modo que se 

referir à ordem das palavras de uma língua não quer dizer que a língua sempre vai 

se manifestar daquela maneira, apenas significa que essa é sua “ordem básica”. 

Segundo Payne (1997), a ordem básica dos constituintes pode ser identificada em 

                                                 
49 Texto original: “That is, a part of elements X and Y will employ the order XY significantly more often among 
VO languages than among OV languages if and only if X is a nonphrasal category and Y is a phrasal category.” 
50 Consideramos adequadas as seguintes traduções: “língua head-final” = língua de núcleo final, “língua head-

initial” = língua de núcleo inicial, “língua right-branching” = língua com ramificação à direita e “língua left-

branching” = língua com ramificação à esquerda.   
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frases “pragmaticamente neutras” e que não sejam de tais tipos: relativas, de 

parágrafo inicial, introdutoras de participantes do discurso, interrogativas, negativas 

ou frases claramente contrastantes. Seguindo essas orientações, tomamos as 

seguintes frases do Pykobjê-Gavião: 

 

1. xoore   me  rop        ngõr                                                                 

      raposa   e   onça  dormirINTR 

‘A raposa e a onça dormiram’ 

 

2. cahỹj             köt        ha         ãpraa               ẽjryry        ny                                             

      mulher  ser.alta/alta   IRR    acordarINTR    cedoADV    PT 

‘A mulher alta acordará cedo’ 

 

3. copry - te         cö       japrö                                                       

    menina-ERG    água   comprar 

‘A menina comprou água’ 

 

4. copry - te        ẽncreere - mỹ       cö      jõor                                     

    menina-ERG     criança-BEN       água    dar 

‘A menina deu água para a criança’ 

 

Dentro da classificação de Payne (1997), que distingue as línguas em 

“línguas com ordem ‘rígida’ de constituintes” e “línguas com ordem ‘flexível’ de 

constituintes”, vamos manter a notação de Greenberg, isto é, usar a sigla ‘S’ para 

‘sujeito’, ‘O’ para ‘objeto’ e ‘V’ para ‘verbo’, para apresentar essa discussão no 

Pykobjê-Gavião51. Evidentemente, seria necessário citar um rol muito maior de 

exemplos para chegarmos à conclusão, apresentada aqui, de que o Pykobjê-Gavião 

pode ser incluído no conjunto das “línguas com ordem ‘rígida’ de constituintes”, do 

tipo OV.   

Em todas as frases disponíveis marcamos o verbo e podemos observar em 

(3) e (4), que todos os NPs antecedem o verbo, de modo que não fica difícil levantar 

                                                 
51 Payne (1997, p. 75) propõe uma nova classificação, baseada no estudo dos “papéis semântico-sintáticos” de 
Dixon (1979) e Comrie (1981), em que S é ‘sujeito de verbo intransitivo’, A é ‘sujeito de verbo transitivo’ e P é 
‘objeto de verbo transitivo’. Essa distinção não altera a discussão proposta por Dryer (1992), mas será 
importante para entender algumas relações gramaticais que se estabelecem no Pykobjê-Gavião, tais como a 
ergatividade.  
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a hipótese de se tratar de uma língua de verbo final52. O exemplo em (2), contudo, 

pode trazer dúvidas, mas ao ser comparado com (1), que também utiliza um verbo 

intransitivo, percebemos que em (2) o que vem depois do verbo não é seu 

argumento, mas apenas um satélite ou elemento acessório. Desse modo, o único 

argumento que o verbo ãpraa exige é preenchido em sua teia argumentativa pelo 

NP cahỹj köt, de modo similar ao que vemos com maior clareza no exemplo (1). Em 

(1) o único argumento do predicador verbal é xoore me rop. 

Segundo Payne (1997), ao considerar a tipologia proposta por Greenberg 

(1963), pode-se observar que as línguas de tipo VO tendem a desviar mais das 

predições do que as línguas OV. Payne (1997) diz que todas as línguas naturais 

rígidas podem se encaixar em um dos três critérios: “very consistent” (muito 

consistente, ex.: Japonês), “fairly consistent” (razoavelmente consistente ex.: Inglês) 

ou “inconsistent” (inconsistente, ex.: Yagua), de acordo com o grau de discordância 

com as predições de Greenberg (1963). Tendo isso em vista, o Pykobjê-Gavião não 

poderia ser considerado uma língua “very consistent”, como o Japonês, porque o 

ordenamento dentro de NP é flexível em relação aos modificadores que podem 

acompanhar o núcleo nominal em uma frase simples. Para Greenberg (1963), dentro 

de NP, o substantivo é o núcleo, de modo que a ordem prevista para o Pykobjê-

Gavião (ou qualquer outra língua OV) seria: adjetivo atributivo-substantivo, 

numeral53-substantivo, marca de posse-substantivo, e assim por diante. No entanto, 

o que vemos é: 

 

5. e’no’ny        hõmre         prëre                ngõr              pex 

PAS/LEX    homem  ser.baixo/baixo   dormirINTR    bemADV 

‘Ontem o homem baixo dormiu bem’ 

 

6.     ẽj - te        hỹj             xwa’              petxet      cor 

1PD-ERG  laranja  ser.azeda/azeda   umQDN   comer 

‘Eu comi uma laranja azeda’ 

 

 

                                                 
52 Ribeiro (2006, p. 422) mostra que a ordem de verbo final se mantém na maioria das línguas pertencentes ao 
Tronco Macro-Jê. Para saber mais sobre as características sintáticas mais comuns das línguas do Tronco Macro-
Jê, sugerimos a leitura de Rodrigues (1999) 
53 Elementos da classe do numeral serão tratados nas glosas de acordo com sua funcionalidade, isto é, 
quantificadores discretos cardinais. 
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7. aa - te          hỹj         petxet      cor 

2PD-ERG   laranja    umQDN   comer 

‘Você comeu uma laranja’  

 

8.  h-õxëë        ẽj-kry          pỹr 

PR-mãe   1PD-cabeça   beijar 

      ‘A mãe dele beijou minha cabeça’ 

 

Nas frases (5: hõmre prëre) e (6: hỹj xwa’), vemos que a ordem verificada é 

substantivo-adjetivo atributivo. Em (7: hỹj petxet) podemos observar que o 

substantivo antecede o numeral, evidenciando a ordem substantivo-numeral. Por 

fim, em (8), a predição de Greenberg se confirma em dois casos. O primeiro deles 

(8: h-õxëë) envolve prefixo relacional (PR) e mostra que a sequência é prefixo 

relacional-substantivo. O segundo ponto interessante para o estudo de NP, (8: ẽj-

kry) trata da marca de posse (nomes inalienavelmente possuídos) e também aponta 

substantivo em posição final, isto é, marca de posse-substantivo. Em vista disso, 

podemos afirmar que, dentro de NP, as predições de Greenberg (HDT) não dão 

conta de explicar os dados. Por isso, julgamos relevante retomarmos a proposta de 

Dryer (1992), a BDT, já apresentada acima. 

Ao olharmos para a BDT, observamos que ela consegue explicar esses dois 

casos que, aparentemente, não correspondem à regra do ordenamento linguístico, 

através da seguinte lógica: se adjetivo e numeral aparecem em posição final em 

uma língua left-branching, como o Pykobjê-Gavião, isso ocorre porque nesses dois 

casos, o substantivo funciona como ‘objeto padrão’ (‘Y’), ao passo que adjetivo e 

numeral funcionam como ‘verbo padrão’ (‘X’). Desse modo, percebemos que o 

ordenamento se mantém através do par {Y, X}, o mesmo de qualquer outra língua 

de tipo left-branching.  

A BDT, ao contrário da HDT, não só resolve o problema dentro de NP, mas 

também nos deixa pistas de que, no Pykobjê-Gavião, adjetivos e numerais podem 

estar associados em outros contextos que não NP ao padrão sintático verbal. Isso 

deve ser tomado apenas como uma “pista” e não como um “fato”, já que tanto 

adjetivo quanto numeral são itens bastante flexíveis nas mais distintas línguas. Em 
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Português (língua right-branching)54, por exemplo, com relação ao adjetivo e ao 

numeral, encontramos usos como os indicados abaixo: 

 

9. A garota bonita dormiu cedo 

10.  ?? A bonita garota dormiu cedo55 

11. Uma mulher grande passou por mim 

12. Uma grande mulher passou por mim  

 

13.  Deus criou o mundo em sete dias 

14. Minha consulta médica será dia sete 

 

Em Inglês, que é uma língua right-branching56, a ordem básica do adjetivo e 

do numeral também contraria a predição de Greenberg (1963), e, embora dentro de 

NP esses dois elementos sejam não-frasais (‘X’), nos demais contextos, não há 

evidências de que ambos ocupem a posição de ‘Y’, conforme observamos a partir 

das frases dadas abaixo: 

 

15. That beautiful girl saw me at the club 

‘Aquela garota bonita me viu no clube’ 

16. She looks beautiful tonight 

‘Ela está bonita esta noite’ 

                                                 
54 O Português pode ser considerado uma língua right-branching de tipo SVO, como podemos entender a partir 
das frases dadas abaixo, em que V está em negrito, S sublinhado e O em itálico: 
Frases intransitivas (ordem básica, SV): O gato morreu. / Às sete horas da manhã, a mulher partirá. 
Frases transitivas (ordem básica, SVO): João ama Maria. / O cão comeu ração. 
Frase bitransitiva (ordem básica, SVOO): A mulher deu sua camiseta ao Pedro.  
Para saber mais sobre a análise tipológica do Português Brasileiro, sugerimos a leitura da tese (Doutorado, PUC-
SP) intitulada Constituintes sentenciais: preenchimento, queda e ordenação, de D. P. Oliveira (1989). 
55 Por ?? queremos dizer que tal frase não costuma ser produzida pela maior parte da comunidade de fala, ainda 
que possa ser entendida com o auxílio de fatores pragmáticos. Utilizaremos * para dizer que tal frase não faz 
parte do uso difundido pela maioria da comunidade de fala, o que não quer dizer que a mesma seja totalmente 
inconcebível ou ininteligível, devido a restrições de qualquer espécie.     
56 O Inglês pode ser considerado uma língua right-branching de tipo SVO, como podemos entender a partir das 
frases dadas abaixo, em que V está em negrito, S sublinhado e O em itálico: 
Frases intransitivas (ordem básica, SV): The child cried – A criança chorou. / At seven a.m., the girl will leave – 
As sete da manhã, a garota partirá. 
Frases transitivas (ordem básica, SVO): John loves Mary - João ama Maria. / The dog ate feed - O cão comeu 
ração. 
Frase bitransitiva (ordem básica, SVOO): The woman gave her shirt to Pedro - A mulher deu sua camiseta ao 
Pedro.  
Para saber mais sobre a análise tipológica do Inglês Padrão, sugerimos a leitura de Lehmann (1981), que propõe 
uma ordenação tipológica a partir do arranjo entre objeto e verbo; e o texto “Right-branching in English 
derivational morphology”, de T. Berg In: English language and linguistics, 7, p. 279-307. Disponível (com 
custos) em: http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=185173. Acesso em: 
04/06/2011.   
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17. *She beautifuls tonight 

 

18. I have two childs 

‘Eu tenho dois filhos’ 

19.  *I two childs  

 

A partir do que foi exposto acima, podemos entender que a ordem das 

palavras é uma propriedade universal importante para se entender as relações que 

se estabelecem em dada língua natural, mas não é a única que se deve observar. 

Givón (1997), ao retomar criticamente as pesquisas de Anderson (1976) e Keenan 

(1975 e 1976 apud GIVÓN, 1997), esclarece-nos acerca das demais relações 

gramaticais (doravante GR, seguindo a sigla usada por Givón (1997) e Payne 

(1997), em referência ao termo em inglês, grammatical relation), que devem ser 

levadas em consideração ao longo de uma análise linguística.  

Sobre as GRs, Payne (1997) deixa claro que elas não podem ser diretamente 

derivadas da semântica, uma vez que papéis semânticos particulares podem ser 

expressos por muitas e diferentes GRs; tampouco, derivariam imediatamente do 

nível pragmático, com risco de a análise apoiar generalizações simplistas e não 

comprováveis no rol de todas as línguas naturais, como a que propõe que a 

categoria “sujeito” seria a manifestação do estatuto pragmático denominado “tópico”. 

A percepção do autor é de que as GRs são universais, apesar de os linguistas ainda 

não saberem por que elas existem e/ou por quais fatores são imediatamente 

regidas, conforme apresentado abaixo: 

 

GRs provaram ser úteis aos linguistas durante séculos, embora tenha 
havido muita discussão e pouco consenso quanto a por que devem existir. 
Elas parecem algo natural, uma vez que as línguas, de fato, as possuem, 
mas seu estatuto funcional na língua tem sido algo difícil de explicar 
satisfatoriamente. (PAYNE, 1997, p. 131, tradução nossa)57 
 

 Em uma tentativa de mapear as relações gramaticais que se estabelecem nas 

línguas naturais, Keenan (1975 apud GIVÓN, 1997) traz a proposta de que as 

categorias gramaticais devem ser determinadas não por um traço, mas a partir de 

um conjunto de traços. O primeiro insight que Keenan (1975 apud GIVÓN, 1997) 

                                                 
57 Texto original: “GRs have proven useful to linguists for centuries, even though there has been much debate 
and little agreement as why they should exist. They seem natural because languages do have them, but their 
functional status in language has been difficult to explain satisfactorily.” 
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torna público diz respeito ao comportamento dos sujeitos gramaticais58. Segundo 

ele, haveria três propriedades de codificação aberta (overt coding properties), que, 

por sua vez, se manifestariam ao longo de uma hierarquia implicativa 

(correspondente ao universal de Type C proposto por DIK, 1997), são elas:  

 

(a) ordem de palavras (word order); 

(b) concordância verbal (verb agreement); 

(c) morfologia nominal de caso (nominal case morphology). 

 

De acordo com Keenan (1975 apud GIVÓN, 1997, p. 5, tradução nossa), a 

distribuição dessas propriedades deveria ocorrer da seguinte forma: “Línguas que 

têm (c) tendem a ter também (b); aquelas que têm (b) tendem a ter também (a), mas 

não vice-versa”59.  

Em um segundo trabalho, Keenan (1976 apud GIVÓN, 1997) amplia sua 

proposta e sugere que, na verdade, haveria dois macro-grupos de propriedades 

interagindo na abordagem do comportamento de sujeito gramatical: propriedades 

funcionais e propriedades formais. Por funcionais, Keenan (1976 apud GIVÓN, 

1997) aponta seis propriedades:  

 

(a) existência independente (independent existence); 

(b) indispensabilidade (indispensability); 

(c) referência absoluta, pressuposta ou independente (absolute, presupposed 

or persistent reference); 

(d) definitude (definiteness); 

(e) topicalidade (topicality); 

(f) agentividade (agentivity). 

 

Givón (1997) contesta a propriedade (f), argumentando que nem todo sujeito 

é agente, e afirma que as demais propriedades poderiam ser reduzidas pela 

propriedade (e), topicalidade.  
                                                 
58 Keenan (1975 apud GIVÓN, 1997), assim como Givón (1995, 1997 e 2001), aposta na noção de protótipos. 
Segundo Keenan (1975 apud GIVÓN, 1997), os sujeitos de frases “básicas” (em oposição às frases “não-
básicas”) seriam os mais protótipos de uma língua, por isso, uma análise que deseje entender as relações 
gramaticais deve partir de frases que privilegiem apenas um elemento nuclear. 
59 Texto original: “Languages that have (c) tend to also have (b); those that have (b) tend to also have (a); but not 
vice versa.” 
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Ao lado das propriedades funcionais, aparecem as formais, que tratam do 

comportamento que é governado por regras, em contextos sintáticos relevantes. 

Keenan (1976) divide as propriedades formais dos sujeitos gramaticais em dois 

grupos: propriedades de codificação aberta (retomadas de KEENAN, 1975, 

dispostas acima) e propriedades de comportamento e controle (behavior-and-control 

properties).  

Para Wierzbicka (1981 apud GIVÓN, 1997), os dois conjuntos de 

propriedades formais, propostos em Keenan (1976) para os sujeitos gramaticais, 

não só podem como devem ser estendidos para as relações gramaticais em geral. 

Givón (1997), então, oferece-nos um conjunto composto por dez propriedades que 

poderiam dar conta das línguas naturais. Ele ressalta, contudo, que é comum que, 

dentre as diversas línguas, as regras variem seus contextos de aplicação, de modo, 

que as dez propriedades apresentadas serviriam apenas como pistas para entender 

as relações que se estabelecem entre sujeito e objeto(s). As dez propriedades de 

comportamento e controle, dadas por Givón (1997, p. 08), são: 

 

(a) promoção a objeto direto (promotion to direct object); 

(b) rebaixamento do objeto direto, antipassiva (demotion from direct object, 

antipassive); 

(c) passivização (passivization); 

(d) reflexivização (reflexivization); 

(e) causativização (causativization); 

(f) referência equi-NP em relação de complemento (equi-NP reference in 

complementation); 

(g) elevação (raising); 

(h) promoção do possuidor (possessor promotion); 

(i) correferência anafórica em frases encaixadas (anaphoric co-reference in 

chained clauses); 

(j) correferência em relativas, questão WH, frases clivadas e frases com 

particípio (co-reference in relativization, WH-questions, cleft constructions 

and participial clauses).  

 

Como podemos concluir, as propriedades funcionais estão relacionadas 

intimamente com o nível pragmático, que, segundo as correntes funcionalistas da 
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linguagem, é o mais abrangente e universal. Tomando as propriedades formais, 

observamos que as propriedades de codificação aberta são prototipicamente 

aplicadas às frases simples, ao passo que as propriedades de comportamento e 

controle se referem às frases complexas de uma língua. Retomando a questão dos 

universais gramaticais e cognitivos, Anderson (1976) propõe que as propriedades de 

comportamento e controle são mais universais do que as de codificação aberta, de 

modo que a ordem proposta por ele seria a seguinte (quadro baseado em GIVÓN, 

1997, p. 29): 

 

mais universal 

 

(a) propriedades funcionais; 

(b) propriedades formais de comportamento e controle; 

(c) propriedades formais de codificação aberta (ordem de palavras > 

concordância gramatical > marcação nominal de caso). 

___________________________________________________________________ 

menos universal 

 

 Contudo, Givón (1997, p. 44) levanta três fatores que colocam essa proposta 

em dúvida. Do ponto de vista da aquisição, lembra-nos de que a sintaxe de frases 

complexas é tardiamente adquirida pela criança; do ponto de vista do uso, afirma 

que as frases complexas são pouco frequentes (razão de 1:10); e não deixa de 

retomar o fato de que processos controlados pela sintaxe em frases complexas são 

muito menos comuns do que processos controlados pela sintaxe em frases simples. 

Portanto, sua sugestão é que as propriedades de codificação aberta seriam, 

naturalmente, mais universais do que as propriedades de comportamento e controle. 

De modo que o quadro dado acima ficaria da seguinte forma: (a) > (c) > (b).  

 Nessa dissertação, vamos nos deter nas frases simples, relegando as 

propriedades de comportamento e controle a estudos futuros. Sobre as propriedades 

funcionais (reduzidas a “topicalidade”, por sugestão de GIVÓN (1997)) aplicadas ao 

sujeito, veremos que sua principal importância se concentra na classe dos 

pronomes, para entendermos melhor o grupo denominado como “pronomes 

enfáticos” (cf. AMADO, 2004).  
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No que diz respeito às propriedades de codificação aberta, retomando a 

hierarquia implicativa apresentada por Keenan (1975 apud GIVÓN, 1997, p. 5)60, 

devemos lembrar que já discutimos a ordem das palavras em Pykobjê-Gavião, 

mostrando que, nessa língua, a ordem básica e razoavelmente consistente é SOV61. 

Sobre a propriedade (b), em Pykobjê-Gavião, não encontramos qualquer marca 

morfológica que estabelecesse concordância gramatical. Mas, sobre (c), veremos, 

ao estudar a classe das partículas, que há morfologia nominal de caso, em que {te} 

serve para indicar Caso ergativo e {mỹ} para indicar Caso dativo. Essas partículas 

estão distribuídas em relação semântica complementar na posição de sujeito 

gramatical.  

 Com tais considerações, terminamos essa seção e partimos ao estudo das 

classes de palavras do Pykobjê-Gavião.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
60 Retomamos os correspondentes vistos acima: 
   (a) ordem de palavras (word order); 
   (b) concordância verbal (verb agreement); 
   (c) morfologia nominal de caso (nominal case morphology). 
61 Levando em consideração os papéis semântico-sintáticos, para verbos intransitivos teríamos a ordem SV, e 
para verbos transitivos, APV. 
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5. Classes de Palavras 

 

Dik (1997) afirma que categorias são diferentes de funções, uma vez que não 

é estabelecida uma relação de univocidade. A mesma categoria pode ocorrer em 

diferentes funções, e a mesma função pode se aplicar a constituintes com diferentes 

propriedades categoriais. Segundo o autor, uma boa definição para entender 

categorias e funções seria: 

 

[...] os padrões categoriais especificam propriedades intrínsecas dos 
componentes, enquanto que os padrões funcionais especificam as relações 
dos constituintes nas construções em que ocorrem.62 (DIK, p. 26, tradução 
nossa) 

 

Sobre as categorias ou classes de palavras, Givón (1995) retoma a 

importância de se adotar protótipos, em clara emulação com os estudos de Rosch 

(1973a, 1973b, 1977) e dissociação perante o modelo proposto por Wittgenstein 

(2005), segundo o qual não haveria protótipos centrais, mas relação de familiaridade 

entre os elementos de uma classe. Para Givón (1995), dois pontos devem nortear os 

protótipos: a não-singularidade (non-discreteness) e a gradação (graduality) ou 

continuum. Ou seja, o protótipo de uma categoria deve manter uma margem de 

flexibilidade, por duas principais razões: 

 

(a) O processamento de contexto-dependente não pode proceder sem certa 
flexibilidade e gradação para construir e ajustar interpretações a contextos 
relevantes; (b) Aprendizagem e extensão diacrônica de categorias não 
podem proceder sem uma leve gradação.63 (GIVÓN, 1995, p. 13, tradução 
nossa) 

 

Givón afirma que, da mesma forma que uma margem de flexibilidade é 

necessária, certa rigidez também é indispensável para que os protótipos sejam 

adequados psicológica e pragmaticamente. Para justificar isso, apresenta dois 

argumentos fundamentais: 

 

(a) O processamento mental dentro das restrições de tempo real não pode 
proceder sem tal rigidez; (b) Grande parte do processamento rápido é 

                                                 
62 Texto original: “[…] categorial statements specify intrinsic properties of constituents, while functional 
statements specify the relations of constituents to the constructions in which they occur.” 
63 Texto original: “(a) Context-dependent processing cannot proceed without some flexibility and graduality in 
construing and adjusting interpretations to the relevant context; (b) Learning and diachronic extension of 
categories cannot proceed without shaded graduality.” 
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automatizado, e, portanto depende bastante de módulos de processamento 
neurológico compostos por um rígido sistema do tipo liga/desliga.64 (GIVÓN, 
1995, p. 13, tradução nossa) 

 

 Sobre as funções, a gramática reconhece relações funcionais de três níveis 

(funções semânticas, funções sintáticas e funções pragmáticas), sobre as quais Dik 

resume: 

 

(i) Funções semânticas (Agente, Paciente, Recipiente, etc.) especificam os 
papéis cujos referentes dos termos envolvidos desempenham dentro do 
Estado de Relações, que é designado pela predicação em que ocorrem 
esses termos; 

(ii) Funções sintáticas (Sujeito e Objeto) especificam a perspectiva pela qual 
um Estado de Relações é apresentado em uma expressão linguística; 

(iii) Funções pragmáticas (Tema, Tópico, Foco, etc.) especificam o estatuto 
informacional de um constituinte que ocorre dentro de um cenário 
comunicativo mais vasto (isto é, em relação à função pragmática de S e 
A no momento do uso).65 (1997, p. 26, tradução nossa) 

 

Givón (2001) afirma, então, que as palavras são um dos três principais 

componentes da comunicação humana66. As palavras codificadas pelos sons, 

segundo o autor, representam conceitos, que expressam significado. Essas palavras 

podem, por sua vez, ser divididas de duas formas, palavras lexicais (‘conteúdo’) vs 

palavras não-lexicais (‘função’). As palavras não-lexicais podem ser de dois 

principais tipos, morfemas gramaticais ou morfemas derivacionais. 

Sobre as palavras lexicais (‘conteúdo’), Givón explica: 

 

As palavras lexicais codificam conceitos estáveis, culturalmente partilhados, 
ou tipos comuns de experiência. Tomados em conjunto, como uma rede 
interligada, eles representam nosso universo comum de níveis físico, 
cultural e interno.67 (2001, p. 45, tradução nossa) 

 

                                                 
64 Texto original: “(a) Mental processing within realistic time constraints cannot proceed without such rigidity; 
(b) Much of rapid processing is automated, and thus depends heavily on rigid on-off neurological processing 
modules.” 
65 Texto original: “(i) Semantic functions (Agent, Goal, Recipient, etc.) specify the roles which the referents of 
the terms involved play within the State of Affairs designated by the predication in which these terms occur; (ii) 
Syntactic functions (Subject and Object) specify the perspective from which a State of Affairs is presented in a 
linguistic expression; (iii) Pragmatic functions (Theme, Topic, Focus, etc.) specify the informational status of a 
constituent within the wider communicative setting in which it occurs (that is, in relation to the pragmatic 
information of S and A at the moment of use).” 
66 Givón (2001, p. 43) afirma que os três principais componentes da comunicação humana são: discurso > frases 
> palavras. 
67 Texto original: “Lexical words code stable, culturally-shared concepts, or types of experience we encounter. 
Taken together as an interlocking network, they represent our shared physical, cultural and internal universe.” 
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Sobre as palavras não-lexicais (‘função’), Givón (2001) esclarece que os 

morfemas gramaticais partilham da estrutura das frases tanto para codificar a 

informação proposicional quanto para atuar na coerência discursiva. Já os morfemas 

derivacionais são usados, basicamente, para criar novas palavras lexicais a partir do 

vocabulário já existente, sendo seu domínio mais lexicográfico do que gramatical. 

Segundo Givón (2001), as quatro principais classes de palavras lexicais são: 

Nomes, Verbos, Adjetivos e Advérbios. O autor reconhece que “nomes e verbos são 

as classes lexicais majoritárias em todas as línguas”, “adjetivos podem ou não 

aparecer em todas as línguas como uma classe de palavras distinta” e “advérbios 

compõem a classe lexical menos universal”68. 

Para classificar os membros de uma classe de palavras, Givón (2001) aposta 

em três critérios para identificar palavras lexicais, que são69: 

 

Critérios semânticos: O tipo de significados (‘traços semânticos’) que 
tendem a ser codificados por palavras de uma determinada classe. 
Critérios morfológicos: O tipo de morfemas de fronteira – tanto 
gramaticais quanto derivacionais – que tendem a estar fixados a palavras 
de uma determinada classe.  
Critérios sintáticos: A(s) posição(ões) típica(s) que as palavras de uma 
determinada classe tendem a ocupar na frase.70 (GIVÓN, p. 49, tradução 
nossa) 
 

Para classificar as palavras não-lexicais (‘função’), além dos três critérios 

vistos acima, devem-se levar em consideração, também, os critérios morfotáticos, 

que são responsáveis pela classificação dos morfemas em: clíticos, afixos ou 

flexões. Givón (2001, p. 54) esclarece-nos que a diferença entre clítico, afixo e 

flexão é, essencialmente, uma questão de “idade” do morfema.71 Além disso, os 

critérios morfotáticos observam se as palavras não-lexicais antecedem (preposição), 

procedem (posposição), procedem e antecedem (parassíntese) ou se colocam no 

                                                 
68 Texto original (cf. GIVÓN, 2001, p. 49), traduzido por nós: “[...] nouns and verbs are the major lexical classes 
in all languages. Adjectives may or may not appear in all languages as a distinct word-class. […] Adverbs are the 
least universal lexical class.” 
69 Givón (2001), assim como Schachter (2007), afirma que os critérios semânticos são os mais universais dentre 
os três; apesar disso, ambos os autores acreditam que os critérios sintáticos devem ser mais relevantes nas 
análises funcional-tipológicas, e que os critérios morfológicos, por apresentarem maior grau de diversidade entre 
as línguas naturais, são menos eficazes para identificar universais tipológicos. 
70 Texto original: “Semantic criteria: The kind of meanings (‘semantic features’) that tend to be coded by words 
of a particular class. Morphological criteria: The kind of bound morphemes – both grammatical and 
derivational – that tend to be affixed to words of a particular class. Syntactic criteria: The typical position(s) in 
the clause that words of a particular class tend to occupy.” 
71 Givón (2001, p. 48, tradução nossa) afirma que “toda a morfologia decorre historicamente, direta ou 
indiretamente, de palavras lexicais via gramaticalização.” Texto original: “All morphology arises historically, 
directly or indirectly, from lexical words via grammaticalization.” 



 

 

58 

meio da raiz da palavra (infixação). No caso do Pykobjê-Gavião, conforme discutido 

em seção anterior, a maior parte das palavras não-lexicais, também conhecidas 

como “gramemas” (em oposição a “lexemas”), ocorre como posposição. 

 

Os princípios teóricos apresentados acima nortearão toda a descrição e 

análise subsequentes. Nesse estudo, focaremos as classes de palavras do Pykobjê-

Gavião a partir da distinção básica e, provavelmente universal, que se verifica entre 

“nomes” e “verbos”, entendendo essas instâncias não por oposição, mas como 

contínuas. Desse modo, propomos aqui considerar duas macro-classes de palavras, 

cujo conjunto de traços corresponde, de um lado da escala, a membros prototípicos 

da classe dos nomes e, do lado oposto, aos membros prototípicos da classe dos 

verbos. Para embasar esse estudo, buscamos apoio nas propostas de Ronald W. 

Langacker (1987 apud SCHACHTER, 2007) e Anna Wierzbicka (1986 apud 

SCHACHTER, 2007), que estabelecem como principal traço de oposição entre 

nomes e verbos a capacidade de fomentar relação. Segundo esses dois autores, o 

verbo mais prototípico fomentaria relações, ao passo que o nome mais prototípico 

seria não fomentador de relações72.  

Mais detidamente sobre a natureza do verbo, Fillmore (1976, 1977 apud 

PAYNE, 1997) sugere que, na mente dos usuários de língua, os nomes ativam 

“frames”, ao passo que os verbos ativam um tipo especial de frames (“scripts”), 

convertidos em “scenes”73. Retomando Givón (2001, p. 50-52), que trabalha com a 

perspectiva de protótipos para as categorias naturais, podemos dizer que os verbos 

estão no ponto mais baixo do traço “estabilidade temporal” (temporal stability), 

enquanto que os nomes ocupam o ponto mais alto dessa mesma escala74. Givón 

(2001) cita, ainda, outros traços semânticos que julga relevante para distinguir, 

sobretudo, nomes de verbos: “compactação temporal” (temporal compactness), 

                                                 
72 Lehmann (1981), ao investigar a relação entre língua e cérebro, afirma, com base em estudos sobre 
lateralização (cf. Michael GAZZANIGA, 1970 apud LEHMANN, 1981), que o verbo seria o elemento mais 
básico, logo mais universal, das línguas naturais, pois apenas o hemisfério esquerdo, que é o dominante no 
controle da fala humana de 98% dos falantes, controlaria os usos verbais, ao passo que os usos nominais 
poderiam ser controlados tanto pelo hemisfério esquerdo quanto pelo direito. 
73 Frame, script e scene representam estruturas mentais idealizadas para entender como a mente humana 
armazena, categoriza e usa as experiências e conhecimentos adquiridos, o que também pode ser entendido como 
“estágios discursivos”. Segundo Minsky (1975 apud PAYNE, 1997), frames se referem a situações 
estereotipadas, como “cadeira”, “mesa”, etc. Já o script, de acordo com Schank; Abelson (1977 apud PAYNE, 
1997), seria uma forma particular de frame, que introduz um conjunto potencialmente dinâmico de eventos e 
situações, como “sentar”, “comer”, etc.  
74 Givón (2001, p. 50) afirma que o traço “estabilidade temporal”, é, de fato, o mais importante para distinguir 
nome e verbo, chamando-o de “primus inter pares”.  
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“complexidade e difusão espacial” (complexity and spatial diffuseness), “concretude” 

(concreteness) e “agentividade e atividade mental” (agentiveness and mental 

activity). A partir desse conjunto de traços, podem-se construir protótipos dos dois 

extremos da escala que coloca em gradação nomes, verbos e demais classes de 

palavras distinguíveis nas línguas naturais. 

Na parte mais universal da escala, o protótipo verbal apresentaria os 

seguintes traços: [-estabilidade temporal, +compactação temporal, +complexidade e 

difusão espacial, +concretude, +agentividade e atividade mental]75. No lado menos 

universal da escala, o protótipo nominal seria: [+estabilidade temporal, -

compactação temporal, -complexidade e difusão espacial, +concretude, -

agentividade e atividade mental]. Com exceção do traço “concretude”, que envolve 

uma discussão muito mais ampla do que é possível abarcarmos nessa dissertação, 

os critérios semânticos apresentados acima são capazes de promover uma visão 

bastante ampla sobre as distinções mais comuns de serem observadas entre nomes 

e verbos.  

 

Seguindo as posições teóricas discutidas até aqui, passamos à descrição e 

análise das duas maiores classes de palavras que se distinguem em Pykobjê-

Gavião, isto é, nome e verbo. Abordaremos as demais classes, na medida em que a 

discussão dessas se mostrarem pertinentes para o entendimento dessas duas 

macro-classes. Dessa maneira, veremos: 

• Nomes 

• Termos de Classes 

• Verbos 

• Partículas 

• Pronomes 

• Prefixos Relacionais 

• Advérbios 

• Conjunções  

 

                                                 
75 Lembrando que quando usamos ‘+’ ou ‘-’ para distinguir os traços, não estamos pensando em presença vs 
ausência do mesmo, mas de maneira escalar, em que ‘+’ significa ‘em grau mais alto’ e ‘-’ significa ‘em grau 
mais baixo’ de uso. Para entender melhor como cada um dos traços apresentados opera, sugerimos a leitura de 
Givón (2001).    
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5.1. Nome 

 

Payne (1997, p. 33) propõe que as propriedades morfossintáticas dos nomes 

sejam distribuídas, para fins de análise, em dois grupos: propriedades distribucionais 

e propriedades estruturais. Sobre as propriedades distribucionais, observa-se que 

os nomes do Pykobjê-Gavião podem se manifestar como núcleo de NP76, nas 

funções de sujeito ou de objeto77, como vemos nos exemplos dados abaixo: 

 

Núcleo de sujeito 

 

1.  copry - te         cö         japrö      

menina-ERG   água   comprar 

      ‘A menina comprou água’ 

 

2.  rop            ngõr        cö      cỹm                                                                          

onça    dormirINTR    rio     LOC 

 ‘A onça dormiu no rio’ 

 

3.  ẽjcre        tõm             

casa     estar.sujo/sujo 

              ‘A casa está suja’ 

 

 Núcleo de objeto 

 

4.  copry - te          cö       japrö                                                       

menina-ERG   água   comprar 

‘A menina comprou água’ 

 

5.    aa - te          hõmre     ja’cree        pex                                                      

2PD-ERG     homem     saber     bemADV 

              ‘Você conhecia o homem’ 

  Literalmente: ‘Você sabia bem sobre o homem’ 

                                                 
76 Payne (1997, p. 33, tradução nossa) define núcleo de NP da seguinte forma: O núcleo de sintagma nominal é a 
única palavra dentro do sintagma que se refere à mesma entidade a que todo o sintagma se refere. Texto original: 
“The head of a noun phrase is the one word within the phrase that refers to the same entity that the whole phrase 
refers to.” 
77 A distribuição do nome dentro de NP foi abordada, rapidamente, na seção 4, “Análise Tipológica e Relações 
Gramaticais”, e será retomada aqui sem esse aparato teórico indispensável.  
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6.   copry - te        ẽncreere - mỹ        hỹj        petxet      jõõr                                      

menina-ERG    criança-BEN        laranja   umQDN    dar 

‘A menina deu uma laranja para a criança’ 

 

 Sobre as propriedades estruturais de NP, os nomes prototípicos podem 

aparecer acompanhados por um adjetivo atributivo (ex. 07)78, por um membro da 

classe dos numerais (ex. 08), por ambos (ex. 09), por especificadores (exs. 10, 11, 

12), por termos de classe (exs. 13, 14). Nesses contextos, o elemento modificador 

(adjunto) é que tende a ocupar a posição final dentro de NP.  

 

7.  e’no’ny        hõmre           prëre              ngõr               pex 

PAS/LEX    homem   ser.baixo/baixo   dormirINTR    bemADV 

      ‘Ontem o homem que é baixo dormiu bem’ 

 

8.   aa - te           hỹj        petxet       cor 

              2PD-ERG   laranja    umQDN    comer 

              ‘Você comeu uma laranja’ 

 

9.    ẽj - te           hỹj                xwa’               petxet       cor 

      1PD-ERG   laranja    ser.azeda/azeda    umQDN    comer 

              ‘Eu comi uma laranja que estava azeda’ 

 

10.    ry’my’     ẽjcre     enta          xët                                                                             

    DUR     casa     DEM      queimarINTR 

   ‘Essa/esta casa está queimando’ 

 

11.    ry’my’     ẽjcre      ret       xët                                                          

         DUR      casa    DEM    queimarINTR 

        ‘Aquela casa está queimando’                     

 

12.    ry’my’    ẽjcre      no           xët                                                              

   DUR     casa      QE    queimarINTR 

   ‘Alguma casa está queimando’ 

 

 

                                                 
78 Conforme veremos melhor adiante, as noções adjetivais (incluso, adjetivos atributivos), em Pykobjê-Gavião, 
podem se comportar morfossintaticamente tanto como adjetivos quanto como verbos estativos. Por ora, diremos 
que se trata de elementos portemanteaux e os indicaremos, simultaneamente, pela forma verbal e pela adjetival. 
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13.    cawarö – ky        ẽ’-caacöö 

  cavalo-TC79    3PD-ser.quebrado/quebrado 

  ‘O casco do cavalo está quebrado’ 

 

14.      pop – hö              xët 
  banana-TC80   queimarINTR 

  ‘A folha de bananeira queimou’ 

 

Igualmente em posição final se mantêm os sufixos de grau diminutivo, re, e 

de grau aumentativo, te, não só em contextos nominais (exs. 15, 16), mas, também, 

com verbos intransitivos estativos (ex. 17) ou verbos intransitivos processo, cuja 

semântica seja próxima a de adjetivos atributivos (ex. 18). Como veremos melhor 

adiante, os termos de classe se unem apenas a nomes. Logo, pelo fato de te e re 

também aparecerem junto a esse tipo verbal, podemos entender que esses sufixos 

são em alguns aspectos distintos dos termos de classe prototípicos do Pykobjê-

Gavião (exs. 13, 14, vistos acima). Observemos, ainda, que os sufixos de grau 

aumentativo e diminutivo não promovem mudança categorial da base.81 

  

15.    xoo - te          cary - re        pro 

  cão-ERG      veado-DIM    pegar 

  ‘O cão pegou o veadinho’  

 

16.    xoo - te        amxo - te       pro 

   cão-ERG     rato-AUM     pegar 

   ‘O cão pegou a ratazana’ 

 

17.    xoo            caprëë - re 

                cão      estar.triste/triste-DIM 

                ‘O cão está tristonho’ 

 

 

                                                 
79 Termo de classe (TC) com o sentido de invólucro ou película. 
80 Termo de classe (TC) com o sentido de elemento que acompanha seres vegetais ou animais, folha ou pelo. Cf. 
seção 5.1.1. 
81 Sobre a distinção verificada entre flexão e derivação, Payne (1997, p. 25-26) lembra que tais operações tratam-
se muito mais de um continuum do que de uma distinção. Seguindo tal proposta de análise, podemos dizer que 
os sufixos de grau aumentativo e diminutivo do Pykobjê-Gavião seriam operações mais flexionais do que 
derivacionais porque, dentre outras características, estes sufixos não alteram primariamente o sentido do radical 
e mantêm a categoria da raiz.  
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18.    hõmre - mỹ                 ẽ’ – cre’cret                                 

                homem-DAT       3PD-ter.medo/medroso 

  ‘O homem tem medo/está medroso’ 

 

Os sufixos de grau do Pykobjê-Gavião também servem para formar vocábulos 

lexicalmente inusitados, isto é, que guardam poucos traços semânticos em comum 

com a raiz da palavra (relação de hiponímia, na maioria dos casos). Abaixo 

apresentamos alguns exemplos: 

 

Quadro 7 – Usos dos sufixos de grau 

Vocábulos lexicalizados: raiz nominal + -re 

waky – faca wakyre – faca peixeira  

a’crö – cipó a’cröre – timbó (raiz envenenada usada para facilitar a pesca) 

amxy – abelha amxyre – marimbondo 

Köp – mosca köpre – mosquito 

Rop – onça ropre – gato 

xoo – cão xoore – raposa 

Vocábulos lexicalizados: raiz nominal + -te 

catër – estrela catëte – estrela Vésper (planeta Vênus)  

põ – chapada põte – pasto 

cangỹ - cobra cangỹrate – surucucu 

amxo – rato amxote – ratazana ou preá 

hary – saliva haryte – baba 

ta – chuva ta’te – chuvarada, aguaceiro 

 

Quando a referência é massiva ou não-contável, o coletivo nominal é 

realizado por meio do uso de catëë jë82, que também deve preceder o nome dentro 

de NP. Essa palavra lexical é formada a partir da junção de duas outras palavras: 

catëë, que significa ‘ajuntamento’ e jë, que remete à ideia de parentesco nessa 

                                                 
82 Usaremos a glosa PL/NC (‘plural não-contável’) para catëë jë para diferi-lo claramente do PL (‘plural’), me. 
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língua (apropriado, inclusive, como um termo de classe), também sendo o sufixo que 

denomina o povo Jê. Catëë jë forma uma única palavra lexical, com o sentido de ‘o 

grupo de pessoas, de coisas’, à revelia de o nome em questão ser [±animado], como 

fica mais claro abaixo: 

 

19.    a’crajre   catëë jë              j - acry                                                                

   criança    PL/NC     PR-estar.alegre/alegre 

   ‘A criançada está alegre’ 

 

20.    nee      ẽjcre   catëë jë             tõm            noore                                                  

   NEG   casa     PL/NC       estar.sujo/sujo    NEG  

   ‘As casas (todas da aldeia) não estão sujas’ 

   Literalmente: ‘Tudo quanto é casa não está suja’ 

 

Ainda com a semântica de coletivo, a palavra jë, assim como a marca de 

plural me (que será discutida adiante), se une preferencialmente aos nomes 

[+humano], como podemos ver nos exemplos dados abaixo. Observemos, ainda, 

que em (23), jë, ao se juntar ao nome cate, que é homófono ao advérbio de 

intensidade com sentido de muito, gera um vocábulo lexicalmente inusitado, que, 

contudo, mantém a semântica [+humana]. 

 

21.    mentow     jë              j - acry                                                             

     rapaz     COL     PR-estar.alegre/alegre 

   ‘A rapaziada está alegre’ 

 

22.    encët       jë                j - acry                                                               

   velho     COL     PR-estar.alegre/alegre 

   ‘Os antepassados estão alegres’ 

 

23.     cate          jë                j - acry                                                               

    muito      COL     PR-estar.alegre/alegre 

    ‘A multidão está alegre’ 
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Por fim, os modificadores nominais que podem distinguir sexo83, hõmre/cahỹj 

para macho/fêmea (exs. 24, 25), também ocupam a posição pós-nominal dentro de 

NP:  

 

24.    ropre    cahỹj    a’cët    cỹm      awjahë                                               

    gato    fêmea   mata    LOC   caçarINTR 

   ‘A gata caça na mata’ 

 

25.   ropre   hõmre    a’cët   cỹm      awjahë                                               

   gato   macho    mata   LOC    caçarINTR 

  ‘O gato caça na mata’ 

 

O nome pode ocupar a posição final dentro de NP se ele for modificado por 

certos pronomes (ex. 26, 27) ou por prefixo relacional (ex. 28), aos quais nos 

deteremos melhor adiante. 

 

26.    jõm     craa - re                      ẽ’ - tyc                   

  QE    criança-DIM        3PD-estar.morto/morto 

               ‘O serzinho criança está morto’ 

 

27.    cahỹj          ẽj - kry          pỹr 

                mulher   1PD-cabeça    beijar 

   ‘A mulher beija minha cabeça’ 

 

28.    h – õ – xëë      jõm    craa        pỹr 

               PR-MP-mãe     QE   criança    beijar 

   ‘A mãe dele beija o ser criança’ 

 

Os exemplos dados em (27) e (28) refletem uma categorização semântica do 

Pykobjê-Gavião, que divide os nomes em duas classes principais: nomes 

alienáveis e nomes inalienáveis, o que corresponde a uma língua de tipo 384, de 

acordo com a classificação proposta por Payne (1997) para avaliar a posse nas 
                                                 
83 Parece haver uma restrição de ordem semântica, que barra a marcação de gênero em nomes que sejam 
[+humano] e/ou [-animado] nessa língua, contudo admitimos a necessidade de realizar testes mais pontuais sobre 
essa questão. 
84 Payne (1997, p. 40) afirma que há três tipos de línguas no que se refere à marca de posse nominal. São elas: 
    Línguas de Tipo 1 distinguem ‘possuído’ de ‘não-possuído’; 
    Línguas de Tipo 2 distinguem ‘inerentemente possuído’ de ‘opcionalmente possuído’; 
    Línguas de Tipo 3 distinguem ‘posse alienável’ de ‘posse inalienável’. 
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línguas naturais. Sobre essa estratégia gramatical de distinção de posse, o autor 

esclarece: 

 

Todos os nomes podem ser possuídos, mas cada nome se submete a 
apenas uma das estratégias. Normalmente os dois tipos de posse são 
denominadas posse alienável vs posse inalienável. A posse inalienável é 
usada por praticamente a mesma classe de substantivos possuídos das 
línguas de tipo 1 como Maasai, e inerentemente possuídos nas línguas de 
tipo 2 como Seko Padang.85 (PAYNE, p. 41, tradução nossa)  

 

Os nomes inalienáveis sempre devem expressar em NP seu possuidor, que 

pode ser um pronome (ex. 27), um prefixo relacional (ex. 28) ou outro nome 

(acompanhado ou não de prefixo relacional, ex. 29). Geralmente, são nomes 

inalienáveis no Pykobjê-Gavião: partes do corpo, objetos de uso pessoal (sobretudo 

os que fazem parte da cultura material desse povo) e termos de parentesco. 

 

29.    Bernardet        j – õ – xo      jõm     craa        pỹr 

                       NPr          PR-MP-pai    QE    criança    beijar 

    ‘O pai de Bernardete beijou o ser criança’ 

 

Os nomes podem receber marca de plural, através do morfema 

independente {me}, que é homófono à conjunção aditiva dentro de sintagma, que 

será vista logo adiante. Mas, assim como Amado (2004) já havia observado, essa 

partícula nominal está restrita semanticamente aos nomes que carregam o traço 

[+humano], como fica evidenciado a partir do teste disposto abaixo (exs. 30, 31, 32): 

 

30.    mẽ86 hõm          caprëë – re                                                             

                PL     pai       estar.triste/triste-DIM 

                ‘Os pais estão tristonhos’ 

 

31.    me     copry          caprëë – re                                                                                      

   PL     menina    estar.triste/triste-DIM 

   ‘As meninas estão tristonhas’ 

 
                                                 
85 Texto original: “All nouns can be possessed, but each noun undergoes only one of the strategies. Usually the 
two kinds of possession are termed alienable vs. inalienable possession. Inalienable possession is used for 
roughly the same class of nouns that are possessable in type 1 languages like Maasai, and inherently possessed in 
type 2 languages like Seko Padang.” 
86 Acreditamos que esses exemplos em que a partícula {me} aparece levemente anasalada seja um caso de 
nasalização regressiva, isto é, a nasal da vogal do nome é assimilada pela partícula {me}, indicativa de plural. 
Esse traço fonológico parece ser mais forte na fala dos mais velhos. 
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32.   *me    rop            caprëë – re                                                                  

    PL   onça    estar.triste/triste-DIM 

   ‘As onças estão tristonhas’ 

 

 Sobre a partícula de plural [+humano], corroboramos da hipótese proposta 

por Amado (2004) de que, na verdade, essa marca de plural tenha sido recuperada 

diacronicamente da classe dos pronomes (a ser estudada na seção 5.5.). Essa 

parece ser uma explicação possível para a restrição semântica observada, uma vez 

que os pronomes têm uma referência [+humana] mais forte do que aquela verificada 

nos nomes prototípicos. Outra evidência dessa gramaticalização seria sintática. A 

organização sintática nominal da partícula {me}, em Pykobjê, segue a mesma ordem 

observada no uso dos pronomes de forma presa ou dependentes, isto é, se antepõe 

ao NP, conforme vemos nos exemplos dados abaixo: 

 

33.    me     copry - te       cö         japrö                                                       

   PL  menina-ERG   água    comprar 

   ‘As meninas compraram água’ 

 

34.    me       ẽj – te         cö         japrö                                                             

   PL    1PD-ERG     água    comprar 

   ‘Nós compramos água’ 

 

Dentro de NP, podemos encontrar uma referência complexa e não simples, 

em que dois ou mais núcleos nominais estão em pé de igualdade. O que une esses 

núcleos são as conjunções. Embora as conjunções do Pykobjê-Gavião se localizem 

no meio dos nomes ligados, há evidências fonológicas de que elas estão mais 

associadas ao elemento da esquerda, pois na fala, há uma pausa imediatamente 

depois de uma conjunção nominal e não o contrário.  

Como já havíamos citado acima, há uma conjunção homófona à marca de 

plural {me}. Ao contrário da marca de plural, a conjunção aditiva pode se relacionar 

tanto a nomes [+humano], como em (35), quanto a nomes [-humano], caso de (36):  

 

35.    cahỹj    me       h – õ – xo        caprëë – re                                                           

  mulher   e       PR-MP-pai    ser.triste/triste-DIM 
    ‘A mulher e seu pai estão tristonhos’ 
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36.    rop   me   xoo        caprëë – re                                                           

   onça  e    cão    ser.triste/triste-DIM 
   ‘A onça e o cão estão tristonhos’ 

  

 A conjunção {me} também pode ser usada com o sentido de ‘companhia’ 

(COMP), mas apenas em expressões cristalizadas pelo uso (ex. 37). Nos demais 

contextos, o mais usual para indicar companhia é a partícula to (ex. 38).  

 

37.    cë     ha     me     cate       ny      hõõcrepöj 

  3PI  IRR   ADT   muito     PT     cantarINTR 

 ‘Todo mundo vai cantar (junto, sincronizado)’ 

 

38.     cahỹj      to        jõm    craa       pji     cỹm        ngõr 

  mulher COMP    QE   criança   chão  LOC    dormirINTR 

  ‘A mulher e o ser criança estão dormindo no chão’ 

 

 Há, ainda, a possibilidade de existir uma conjunção adversativa dentro de NP, 

{pa}87, a qual tem uso e sentido similar ao but do Inglês (ex. 39), como se observa 

em (40). 

 

39.   Everyone but Mary left home 

 ‘Todos, com exceção de Maria, saíram de casa’ 

 

40.    mentow     jë         pa       Luj       cator 

   rapaz    COL    CADV    NPr     partirINTR 

  ‘A rapaziada, com exceção de Luís, saiu’  

 

Todas as conjunções vistas aqui só podem ligar palavras de dois tipos 

categoriais, nomes ou pronomes. 

 

Assim, terminamos esta seção, em que buscamos acompanhar de maneira 

mais ampla as características distribucionais e estruturais do nome em sintagma 

                                                 
87 A similaridade entre but e pa se mantém apenas no nível de NP. Pa é usado em Pykobjê-Gavião, como uma 
pró-frase, de acordo com SCHACHTER (2007, p. 31) para dizer ‘não’ em respostas fechadas. Há, também, uma 
pró-frase que parece ser uma variante de pa, dita como pë (/pe/), para significar uma expressão similar a ‘não 
acredito’ ou ‘não, você está brincando comigo’. ‘Sim’ pode ser dito através de duas pró-frases, hỹ, que especifica 
uma resposta mais ampla, ou cỹ, em geral, usado para assentir em algum pedido. Cỹ funcionaria, então, mais ou 
menos, como um ‘sim, eu o aceito’ ou ‘sim, eu o quero’.   
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nominal (NP). Vimos que, em Pykobjê-Gavião, o nome prototípico funciona como 

núcleo de NP nas posições sintáticas de sujeito ou objeto, podendo estar 

relacionado a membros das seguintes classes: adjetivo atributivo (pode apresentar 

morfossintaxe de verbo intransitivo estativo), numeral, pronome (sobretudo 

demonstrativo, indefinido e pessoal membro da subclasse dependente (este último 

apenas se a subclasse semântica do nome for inalienável)), termo de classe. Além 

disso, mostramos exemplos de sufixos de grau (aumentativo, te, e diminutivo, re) 

que se ligam à raiz nominal formando itens lexicalizados, o que atesta o caráter 

dinâmico deste dialeto Timbira. 

Ainda na classe nominal, tratamos da formação de plural, dividido 

semanticamente em contável (me) e massivo (catëë jë, jë) e da distinção de gênero 

em nomes [-humano] e [+animado], operada por meio dos itens lexicais hõmre para 

‘macho’ e cahỹj para ‘fêmea’.  

Por fim, analisamos, brevemente, algumas conjunções que atuam na 

formação de NP com referência complexa (me = aditivo, to = companhia, pa = 

adversativo).      
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5.2. Termo de Classe 

 

 Diretamente relacionados aos nomes estão os elementos pertencentes à 

categoria dos termos de classe, conforme já citado acima.  

 Os termos de classe são, segundo Mithun (1984), um dentre outros tipos de 

incorporação nominal, que pode ser observada em algumas línguas naturais. 

Nesse caso, os termos incorporados são raízes nominais relativamente genéricas 

(“relatively generic N’s stems”), ou raízes nominais de baixo escopo semântico 

(“narrow scope N’s stems”). Essas raízes se unem a outros itens lexicais e, então, 

podem lexicalizar vocábulos. A mesma raiz incorporada a distintos itens lexicais 

origina palavras pertencentes à mesma classe semântica. Mithun (1984) diz, ainda, 

que o termo de classe mais comum dentre as línguas naturais é o que designa 

cérebro/mente (“mind”). 

 Em Pykobjê-Gavião há termos nominais que são recorrentes. Tais termos se 

incorporam a membros da classe dos nomes, ocupando a posição pós-N. Nesses 

casos, a palavra originada se mantém como membro da classe dos nomes, 

conforme veremos adiante.  

  

 O primeiro caso que observaremos é o do termo cérebro/mente: 

 

41.   ẽ’ - cry88 
    3PD- TC (aspectos psíquicos ou cerebrais: ‘mente/cérebro, juízo, pensamento’) 

 

    41a.    cajẽn’ - cry   =   ‘miolo cerebral’    

        medula-TC 

 

   41b.   ẽ’ - cre’ - cry   =   ‘conselheiro do lar’ 

 3PD-buraco-TC 

 

   41c.   catëë’ – cry   =   ‘líder do povo’ 

       povo-TC 

 

 

                                                 
88 O termo cry é um exemplo de nome inalienável, assim como ocorre com nomes que especificam outras partes 
do corpo, daí a necessidade do pronome dependente anteposto a si. Isso mostra que ser um nome alienável ou 
inalienável não restringe sua posição enquanto termo de classe.  
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41d.   ẽ’ - cry       xỹ’xỹ89   hõmre   =   ‘crista de galo’ 

 3PD-TC    galinha    macho 

 

Além do termo para designar ‘aspectos psíquicos’, encontramos outros 

termos de classe bastante recorrentes em Pykobjê-Gavião. Dados os exemplos, 

observemos que alguns dos termos de classe são nomes que também podem 

aparecer como palavras com sentido independente (exs. 41, 44, 45, 46) ou em 

composição (exs. 41d, 43c) em que os sufixos de grau aumentativo e diminutivo 

também podem se unir aos nomes (exs. 42a, 42b), formando vocábulos 

lexicalizados, conforme já visto na seção anterior.   

 

42.    h – ëë 
  PR-TC (material produzido para segurar o corpo: ‘fita, pano, corda’) 

 

42a.   h – ëë – re   =   ‘aranha comum’ 

  PR-TC-DIM 

 

42b.   h – ëë – te   =   ‘aranha caranguejeira’ 

  PR-TC-AUM  

 

42c.   h – õo – xëë90   =   ‘roupa’ 

                PR-barriga-TC 

 

43.   kõn  
  TC (elemento de junção, mais usado para partes do corpo: ‘articulação’) 

 

43a.   ẽj – pa – kõn   =   meu ‘pulso ou cotovelo’ 

  1PD-braço-TC 

 

43b.   ẽj – pyr – kõn   =   meu ‘tornozelo’ 

                  1PD-pé-TC 

 

43c.   ẽj – kõn   crỹ   =   meu ‘joelho’ 

        1PD-TC   elevação 

 

                                                 
89 Xỹ’xy significa ‘galinha’. Para se referir ao galo deve-se colocar a marca de macho. 
90 Mudança fonológica de /h/ para /t�/. Para dizer qualquer tipo de corda, usa-se o vocábulo a’xëët. 
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44.    ẽ’ - crat 

  3PD-TC (indica a parte mais funda e/ou de sustentação: ‘fundo, fim, extremidade’) 

 

44a.   pyy’ – crat   =   ‘parte mais próxima do chão de uma árvore, seu toco’ 

   árvore-TC  

 

44b.   cöjcwaa’ – crat   =   ‘onde termina o céu e nasce a Terra’ 
                céu-TC 

 

44c.   h – ara’ – crat   =   ‘articulação próxima ao ombro, onde acaba o braço’ 
                 PR-braço-TC 

 

45.    ẽ’ – hö 
                 3PD-TC (refere-se a partes de aparência pilosa da fisiologia animal e, também, vegetal: 

‘pelo, folha’) 

 

45a.   h – arëë – hö   =   ‘barba tradicional (rala)’ 

      PR-raiz-TC 

 

45b.   ẽ’ - to’ – hö   =   ‘sobrancelha’ 

   3PD-olho-TC 

 

45c.   a’cët – hö   =   ‘folha de qualquer origem vegetal’ 

         selvagem-TC 

 

45d.   pop – hö   =   ‘folha de bananeira’; literalmente: ‘folha da banana’ 

          banana-TC 

 

Por fim, abordaremos um termo de classe que, conforme citado 

anteriormente, está ligado ao campo das relações familiares ou entre povos 

aparentados. Essa incorporação nominal é recorrente em muitas línguas Jê, tendo o 

mesmo sentido que o verificado no Pykobjê-Gavião. Há a hipótese de que a palavra 

Jê, que designa Família e Tronco, advenha diretamente do termo de classe jë. Esse 

termo se manifesta nas línguas Timbira alternando [i] e [e]. Enquanto os grupos 

Gavião (Pykobjê e Krinkati) usam a variante [i], os grupos Canela (Apanjekrá, 

Ramkokamekrá) e Krahô usam [e] para os mesmos contextos vocálicos.  



 

 

73 

Falando especificamente do Pykobjê-Gavião, observemos que jë termo de 

classe funciona de maneira diversa de jë marca de nome coletivo91, apesar de este, 

provavelmente, ter se gramaticalizado a partir daquele. O termo de classe jë, em 

Pykobjê-Gavião, designa não só o povo Jê, mas também as relações de parentesco 

existentes, funcionando, mais ou menos, como o in-law do Inglês. Assim como 

ocorre com alguns outros termos de classe, jë tem uso como uma palavra sintática e 

semanticamente independente, conforme vemos abaixo: 

 

46.    jë 

  TC (relaciona pessoas como comuns: ‘parente, grupo dos mesmos’) 

 

46a.   a’ – jë   =   ‘povo qualquer’ 

  PR-TC 

 

46b.   me92 - pa’pỹm – jë   =   ‘antepassados míticos’ 

          PL-Deus Sol-TC 

 

46c.   me – tyk – jõ – jë   =   ‘cemitério’; literalmente: ‘lugar para os parentes que estão mortos’ 

         PL-morrer(INTR)-lugar-TC 

 

46d.   aa – pẽjõ – jë   =   ‘teu genro’ 

  2PD-genro-TC 

 

46e.   h – õ – pyn – jë   =   ‘nora dele’ 

         PR-MP-nora-TC 

 

46f.   tok – jë   =   ‘cunhado (esposa falando)’ 

 cunhado-TC 

 

46g.   ẽj – pỹ – jë   =   ‘cunhado (esposo falando)’ 

         1PD-cunhado-TC 

 

                                                 
91 Para facilitar a comparação, retomamos abaixo um exemplo em que há o uso de jë como coletivo: 
 
cate         jë                 j - acry                                                            ‘A multidão está alegre’                                    
muito    COL     PR-estar.alegre/alegre 
92 Assim como no Português há palavras que só podem ser ditas no plural, tais como, férias e núpcias, em 
Pykobjê, também há palavras que incorporaram a marca de plural me.   
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Nesta seção tratamos dos termos de classe verificados em Pykobjê-Gavião. 

Termos de classe são raízes nominais de baixo escopo semântico, que podem se 

unir a outras raízes, formando vocábulos pertencentes à mesma classe semântica. 

Na classe dos nomes encontramos vocábulos relacionados às seguintes subclasses: 

mente/cérebro/capacidade cognitiva (-cry), tecido/corda (-ëë), articulação física (-

kõn), fim/extremidade (-crat), pelo/folha (-hö) e parente/grupo de semelhantes (jë).   
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5.3. Verbo 

 

Segundo Dik (1997, p. 49-52), a estrutura subjacente da frase (clause/speech 

act) requer, em primeiro lugar, a existência de um predicado (predicate)93, que 

remeta a propriedade/relação (property/relation). A esse predicado será aplicado um 

número adequado de termos (terms), que funcionarão, por sua vez, como 

argumentos (arguments) do predicado. Distintos dos argumentos são os satélites, 

uma vez que estes não são exigidos pelo predicado. Ou seja, enquanto os 

argumentos são obrigatórios para a interpretação do predicado, os satélites trazem 

informações adicionais. Dik (1997, p. 87) diz, ainda, que o mais natural é que o 

satélite ocupe posição periférica na frase e não central, como costuma ocorrer com 

os argumentos94. Contudo, o autor reconhece que, em muitos predicados, a noção 

de argumento se confunde com a de satélite, por isso as análises não se dão 

aprioristicamente. 

Em Pykobjê-Gavião, distinguimos dois tipos de predicados: predicados 

nominais (N) e predicados verbo-adjetivais (VA). Sobre os predicados VA, Dik 

(1997) explica o modo como eles podem se manifestar nas línguas naturais: 

 

Nesse tipo de língua não haveria uma classe que seja primariamente usada 
na função atributiva, e então a distinção entre V e A não seria relevante: 
existiria apenas uma classe de predicados, dita VA, que abrange o espaço 
coberto por V e A em outras línguas.95 (DIK, p. 195, tradução nossa) 

 

Os predicados VA, que são mais profícuos que os predicados N, podem ser 

analisados de acordo com o número (predicado de um lugar, de dois lugares ou três 

lugares96) e a natureza dos termos que exige (funções semânticas do primeiro 

                                                 
93 A organização de níveis de uma frase, segundo Dik (1997, p. 50), se organiza da seguinte forma: Nível 1: 
predicado(r) e termos (core predication); Nível 2: predicação (extended predication); Nível 3: proposição 
(proposition); Nível 4: frase ou cláusula (clause).   
94 Dik (1997, p. 106-117) propõe a realização de testes que usam satélites para classificar o state of affairs dos 
verbos em grupos semânticos, de acordo com os parâmetros tipológicos propostos pelo autor. A presente 
dissertação não pôde dar conta de tal análise, dada a extensão de testes e dados necessários. Sugerimos que esta 
temática seja abarcada em estudos vindouros.  
95 Texto original: “In such a language there would be no category which is primarily used in attributive function, 
and thus the distinction between V and A would not be relevant: there would be one category of predicates, say 
VA, which covers the ground which is covered by V and A in other languages.” 
96 Dik (1997, p. 117) afirma, com tradução nossa: O quadro dos predicados verbais básicos pode ser de um, dois 
ou três lugares, para designar propriedades, respectivamente, de relações binárias ou ternárias. Texto original: 
“Basic verbal predicate frames can be one-place, two-place, or three-place, designating properties, binary or 
ternary relations, respectively.” 
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argumento (A1) e funções semânticas97 dos demais argumentos (A2 e/ou A3)98). A 

predicação como um todo designa o denominado State of Affairs99 (SoA). Sobre o 

SoA, explica Dik (1997): 

 

Assim, o tipo de SoA pode ser parcialmente derivado da função semântica 
atribuída à posição do primeiro argumento de uma estrutura de predicado, 
de tal forma que, por exemplo, uma Ação do tipo SoA é codificada em uma 
estrutura de predicado com um Agente na função semântica de primeiro 
argumento e, inversamente, um primeiro argumento com função de Agente 
sinaliza um SoA tipo Ação.100 (DIK, p. 105, tradução nossa) 

  

Quando o verbo (predicado verbal) requer apenas um argumento para ter 

sentido completo, trata-se de um verbo intransitivo, capaz de gerar uma oração 

intransitiva simples (ordem canônica: S + V). Os verbos intransitivos variam de 

acordo com a natureza do único argumento, que tem função sintática de sujeito101. 

Dessa forma, distinguimos três tipos de verbos intransitivos simples em Pykobjê-

Gavião: 

 

• Verbo intransitivo Ativo - A1 tem a função semântica de Agente102, doravante 

Sa: 

 

47.    jõm     craa      hyycrõn103                                                        

               QE   criança  dançarINTR 

               ‘O ser criança dança’ 

 

                                                 
97 Payne (1997, p. 47) lembra-nos que “argumento” é um termo usado para se referir em um predicado verbal aos 
participantes e seus papéis semânticos (semantic roles). Afirma, ainda, que os papéis semânticos expressam 
relações conceituais existentes no “mundo”, que, embora influenciem a morfossintaxe das frases, não 
correspondem, de fato, a categorias deste nível. 
98 Para saber melhor sobre as funções semânticas de A1, sugerimos Dik (1997, p. 118) e para acompanhar a 
discussão sobre A2 e A3, Dik (1997, p. 121).  
99 Uma tradução que tem sido utilizada para designar State of Affairs é ‘Estado de Coisas’. Dik (1997, p. 124) 
considera, ainda, que o SoA diz respeito não apenas sobre o que é dito, mas também observa como é dito. 
100 Texto original: “Thus, the type of SoA can partially be derived from the semantic function assigned to the 
first argument position of a predicate frame, in the sense that, for example, an Action type SoA is coded in a 
predicate frame with a first argument semantic function Agent, and conversely, a first argument function Agent 
signals an Action type SoA.” 
101 Payne (1997, p. 145) sugere que pode haver duas classes morfossintaticamente distintas de sujeitos 
intransitivos: argumentos Sa e argumentos Sp. Segundo ele, os argumentos Sa seriam gramaticalmente tratados 
como argumentos A de verbos transitivos, ao passo que os argumentos Sp seriam tratados como argumentos P de 
verbos transitivos. Esse conhecimento será retomado na seção 5.4., ao tratarmos da partícula {ha}. 
102 Dik (1997, p. 118) afirma, com tradução nossa: Agente – a entidade que controla uma Ação. Texto original: 
“Agent – the entity controlling an Action”.  
103 Julgamos necessário manter a glosa ‘INTR’ para diferenciar verbos com sentido semelhante, mas com teia 
argumental distinta, como é o caso de hyycron, que significa ‘dançar sozinho’. Já peequẽn remete à dança 
realizada em parelha.  
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48.    Bernardet      xwa                                                                    

                    NPr        banharINTR 

                ‘Bernardete se banha104’ 

 

49.    cormy   wa105     cato 

           ASC    1PI     partirINTR 

          ‘Acabei de partir’ 

 

• Verbo intransitivo Estado - A1 tem a função semântica Zero (Ø)106, doravante 

So (ex. 50), ou apresenta semântica de descrição (exs. 51, 52): 

 

50.    ry’my’               ẽj - pỹm                                                                   

     DUR       1PD-estar.caído/caído 

   ‘Estou caindo’ 

 

51.    weewee                          cate’te                                     

    borboleta        ser.grande/grande/grande 

                ‘A borboleta é grande’ 

 

52.    cahỹj                cën               cate                                                

    mulher     ser.mau/mau     muitoADV 

                ‘A mulher é muito má’ 

 

• Verbo intransitivo Processo - A1 tem a função semântica 

Processado/Transformado107, doravante Sio. O sujeito desse tipo verbal sempre 

aparecerá marcado com a partícula {mỹ}108, indicando ser ele o afetado pelo 

processo: 

 

53.    hõmre - mỹ                 ẽ’ – cre’cret                                 

                homem-DAT       3PD-ter.medo/medroso 

                ‘O homem tem medo/está medroso’ 

                                                 
104 No PB dialeto maranhense o uso é ‘banhar’ e não ‘tomar banho’, como no Sudeste (variante televisiva), por 
isso os indígenas optam por ‘banhar’ quando precisam usar o Português. 
105 A diferenciação pronominal que se processa entre os três tipos de verbos intransitivos, será melhor analisada 
na seção 5.5. 
106 Dik (1997, p. 118) afirma, com tradução nossa: Zero (Ø) – a entidade primariamente envolvida em um 
Estado. Texto original: “Zero (Ø) – the entity primarily involved in a State”. 
107 Dik (1997, p. 118) afirma, com tradução nossa: Processado/Transformado – a entidade que sofre um 
Processo. Texto original: “Processed – the entity that undergoes a Process”. 
108 Na seção 5.4.1 trataremos melhor das partículas marcadoras de Caso, como {mỹ}, que indica Caso dativo. 
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54.      ẽj - mỹ             cörcree-re109                                            

                1PD-DAT   ter.sede/sedento-DIM 

                 ‘Eu estou super sedento’ 

 

55.    jõm      craa – mỹ            prỹm 
          QE    criança-DAT   ter.fome/faminto 

         ‘O ser criança está com fome’ 

 

• Além dos verbos intransitivos simples, há verbos intransitivos que pressupõem a 

existência de um constituinte oblíquo110, para ter uso pleno. Neste contexto, chamá-

los-emos de verbos intransitivos estendidos111 (ordem canônica: Sa + V + Obl). 

Atestamos usos de verbos intransitivos estendidos apenas na subclasse dos 

intransitivos ativos. 

 

56.    cë       te       amne 

  3PI    ir/vir    para cá 

  ‘Ele vem para cá.’ 

 

57.    wa    ha    Röbehax    wyr    te112 

  1PI   IRR   Rubiácea    DIR   ir/vir 

  ‘Eu vou a Rubiácea’ 

 

58.    ropre   hõmre   awjahë    a’cët    cỹm                              

   gato    macho    caçar     mata     LOC 

  ‘O gato caça na mata’ 

 

59.    wa       amrõ       cö                    caprëc              cỹm                         

  1PI   mergulhar    rio      ser.vermelho/vermelho   LOC 

  ‘Eu mergulho no rio vermelho’ 

                                                 
109 Observemos que, nesse caso, a marca de diminutivo atua como um intensificador. O mesmo ocorre com a 
marca de aumentativo em usos como: 
 
Jõm      craa           tete’te                                                                ‘O ser criança está limpíssimo’ 
QE    criança   ser.limpo/limpo-AUM 
110 Payne (1997, p. 129) afirma ser comum que o termo ‘oblíquo’ (Obl) se refira a nominais que não estão 
diretamente ligados às relações gramaticais do predicado. 
111 Ferreira (2003, p. 86), assim como nós, divide os verbos intransitivos do Parkatêjê em “intransitivos simples” 
e “intransitivos estendidos” e os verbos transitivos em “transitivos simples” e “transitivos estendidos”. 
112 Observemos que a diferença entre ‘ir’ e ‘vir’, {te}, é determinada pela natureza semântica do constituinte 
oblíquo que acompanha esse verbo. 
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 Além dos verbos intransitivos, o Pykobjê-Gavião também apresenta verbos 

transitivos. Os transitivos apresentam, pelo menos, dois argumentos básicos, de 

acordo com Dik (1997): A (sujeito de verbo transitivo113) e P (objeto de verbo 

transitivo114). Se os verbos transitivos forem bivalentes, chamá-los-emos de 

“transitivos simples”. Se forem trivalentes, tratá-los-emos por “transitivos estendidos”, 

uma vez que A3 será um constituinte oblíquo. 

 

• Verbo transitivo simples (ordem canônica: A + P + V) – se o tempo/aspecto for 

passado (modo realis), a marca de Caso ergativo será posposta ao sujeito (exs. 60, 

61), a menos que A1 tenha a função semântica [+processado/experienciador], pois, 

nesta situação, a marcação é de Caso dativo115, igualmente posposto ao sujeito 

(exs. 62, 63).  

 

60.      aa – te         cwyr           cor 

   2PD-ERG    mandioca     comer 

     ‘Você comeu mandioca’ 

 

61.     rop – te       xoo      pro 

          onça-ERG   cão     pegar 

          ‘A onça pegou o cão’ 

 

62.    aa – mỹ        ẽ’ – prỹm – te116 
   2PD-DAT    3PD-querer-AUM 

   ‘Você o desejava’ 

 

63.        mam         cahỹj – mỹ      xoo    enta      xen 

   PAS/REM    mulher-DAT     cão    DEM    gostar 

   ‘Antigamente, a mulher gostava daquele cão’ 

 

                                                 
113 Payne (1997, p. 133) diz que A é definido como o argumento de uma frase transitiva que mais se assemelha a 
Agente. 
114 Payne (1997, p. 134) diz que P é definido como o argumento de uma frase transitiva que mais se assemelha a 
Paciente. 
115 Na seção 5.4., analisaremos mais detalhadamente os usos de {te} e {mỹ}. 
116 O verbo prỹm, em Pykobjê-Gavião, tem o sentido de ‘querer’, ‘precisar’. Pode requerer apenas um argumento 
e, neste caso, será usado com a ideia de ‘ter fome/estar faminto’. Quando requer dois argumentos, seu sentido 
mantém-se como ‘querer’. A forma prỹmte está lexicalizada no estado sincrônico da língua com o sentido de 
‘desejar muito algo’. Tanto prỹm quanto prỹmte, em uso transitivo ou intransitivo, exigem que o sujeito (A1) 
tenha a função semântica Processado/Transformado (SiO), sendo marcado, portanto, com Caso dativo.  
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Se o tempo/aspecto for presente (modo realis), apenas a marca de Caso 

dativo aparecerá posposta ao sujeito (ex. 64). Comparando (63) a (64), observamos 

que, nestas situações, a diferenciação entre tempo/aspecto passado e 

tempo/aspecto presente se fará, basicamente, por meio de operadores aspecto-

temporais (ex. 63, uso de mam), dos quais trataremos a seguir.  

 

64.    cahỹj – mỹ       xoo     enta       xen 
   mulher-DAT     cão     DEM     gostar 

   ‘A mulher gosta daquele cão’ 

 

Se tempo/aspecto for futuro (modo irrealis), não haverá marca de Caso 

ergativo (exs. 65, 66) ou de Caso dativo (exs. 67, 68), pois, conforme veremos na 

seção 5.4., o Pykobjê-Gavião é uma variedade linguística que apresenta cisão 

ergativa (sistema ergativo-absolutivo manifestado no tempo passado). Além disso, 

parece que duas partículas não podem se suceder. Neste contexto, a partícula 

verbal terá prioridade sobre a nominal.  

 

65.    ca     ha       cwyr           cor 

   2PI   IRR   mandioca    comer 

   ‘Você comerá mandioca’ 

 

66.    rop      ha     xoo       pro 
          onça  IRR    cão      pegar 

          ‘A onça pegará o cão’ 

 

67.    ca        ha        ẽ’ – prỹm – te 

   2PI     IRR     3PD-querer-AUM 

   ‘Você o desejará’ 

 

68.    cahỹj      ha      xoo    enta       xen 

   mulher  IRR     cão    DEM     gostar 

   ‘A mulher gostará daquele cão’ 

 

Com base nos dados vistos acima, observamos que há uma diferenciação 

pronominal117. No tempo/aspecto passado (modo realis), os pronomes estão sempre 

                                                 
117 Aqui fazemos apenas uma apresentação do que será discutido mais detidamente na seção 5.5. 
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prefixados a uma partícula, que pode ser {te} (ex. 60) ou {mỹ} (ex. 62), por isso 

podem ser chamados de pronomes prefixais, pronomes de forma presa ou 

pronomes dependentes. Quando o tempo/aspecto é presente (modo realis), a 

menos que o sujeito seja [+processado/experienciador], o pronome será 

independente ou forma livre (ex. 69). Já no tempo/aspecto futuro (modo irrealis), o 

pronome será sempre independente ou forma livre (exs. 65 e 67).118  

 

69.    ry’my’    ca        cwyr           cor 

   DUR    2PI   mandioca     comer 

  ‘Você está comendo mandioca’ 

 

• Verbo transitivo estendido119 (ordem canônica: A + Obl + P + V) – as mesmas 

discussões de Caso aplicadas a frases transitivas simples são verificadas em frases 

transitivas estendidas. No entanto, neste contexto, A2 só terá função semântica 

meta (goal), ao passo que A3 tratar-se-á de um constituinte oblíquo, que contemple 

uma das seguintes funções semânticas (cf. DIK, 1997, p. 120): recipiente (recipient), 

localização (location), direção (direction), fonte/origem (source) ou referência 

(reference). Se o oblíquo for fonte/origem, haverá uso da partícula 

benefactiva/malefactiva {mỹ} (ex. 70), que, por sua vez, é homófona à marca de 

Caso dativo. Para as demais funções semânticas, o Pykobjê-Gavião apresenta 

algumas opções de núcleos posposicionais, dentre eles, citamos os que parecem 

ser mais profícuos:    

 

70.    aa - te    co - mỹ     cö      jõor                                                          

   2-ERG    3-BEN    água    dar 

   ‘Você deu água para ele’ 

 

 

                                                 
118 Estamos utilizando nessa dissertação as nomenclaturas “pronome dependente” vs “pronome independente”. 
119 Payne (1997, p. 171) alerta para a distinção existente entre “transitividade semântica” e “transitividade 
gramatical/sintática” quando se analisam frases como aquelas a que chamamos de “transitivas estendidas”. Sobre 
suas características, o autor explica, tradução nossa: A valência semântica de um verbo, V, refere-se ao número 
de participantes necessários na cena expressa por V. A valência sintática, então, indica o número de argumentos 
verbais em uma frase na qual V é o predicador principal. Texto original: “[...] the semantic valence of a verb, V, 
refers to the number of necessary participants in the scene expressed by V. Syntactic valence, then, is the 
number of verbal arguments in a clause in which V is the main predicator.”  
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71.    cahỹj     ha    co – pë120    jõm    craa       hõtyr 

          mulher  IRR   3PD-PF      QE    criança   salvar 

          ‘A mulher salvará a criança dele’ 

                Sentido: ‘Criança será salva pela mulher do mal a ser infligido por ele’ 

 

72.       ẽj – te         co     wyr      cö       pyr 

          1PD-ERG     3PD   DIR     água   trazer 

          ‘Eu trouxe água para ele’ 

 

73.    wa    ha     cö     cỹm    tep       cwyr 

         1PI   IRR  água   LOC   peixe    pegar 

         ‘Pegarei peixe no rio’ 

 

Até o momento, vimos subtipos possíveis de predicados verbais (VA), de 

acordo com o número de argumentos exigidos. Em Pykobjê-Gavião, atestamos: 

verbo intransitivo simples (ativo (Sa), estado (So), processo (Sio)), verbo intransitivo 

estendido (apenas ativo (Sa)), verbo transitivo simples e verbo transitivo estendido. 

Na subseção seguinte, analisaremos alguns tipos de operadores verbais 

(tempo/aspecto) verificados.  

 

5.3.1. Operador aspecto-temporal em Pykobjê-Gavião 

 

Conforme explicado por Givón (2001, p. 50-52), os verbos têm baixa 

estabilidade temporal, por isso, em Pykobjê-Gavião, as categorias de 

tempo/aspecto121 e modo estão diretamente relacionadas aos verbos. Como 

veremos melhor adiante, a principal forma para indicar tempo/aspecto neste dialeto 

Timbira é através de itens lexicais com funções dêiticas122, tais como ‘ontem’, 

                                                 
120 O sufixo –pë é a forma contraída do núcleo adverbial com função semântica fonte pẽn, que será tratado com 
mais detalhes na seção 5.7. 
121 Como pode ocorrer em outras línguas naturais (cf. GIVÓN, 1984, p. 65), no Pykobjê-Gavião, as noções de 
tempo e aspecto parecem estar condensadas em uma única marca morfológica, ao passo em que modo apareceria 
diferenciado. Autores afirmam que o mesmo se dá nas demais variantes Timbira já descritas (cf. SOUZA, 1997; 
FERREIRA, 2003; ALVES, 2004; FREITAS, 2008).  
122 Fiorin (2004, p. 162) dá as seguintes explicações acerca do uso dêitico: “Todo enunciado é realizado numa 
situação definida pelos participantes da comunicação (eu/tu), pelo momento da enunciação (agora) e pelo lugar 
em que o enunciado é produzido (aqui). As referências a essa situação constituem a dêixis e os elementos 
linguísticos que servem para situar o enunciado são os dêiticos.” 
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‘amanhã’ e ‘agora’123. As marcas de modo, em geral, são indicadas por meio de 

categorias gramaticais (partículas verbais124). Em uma mesma frase com predicado 

verbal, podem coexistir operadores de tempo/aspecto e operadores de modo, 

conforme vemos nos exemplos dados abaixo: 

  

74.    awca’te     wa     ha          cwyr          cor                    

  FUT/LEX   1PI    IRR     mandioca   comer 

  ‘Amanhã comerei mandioca’ 

 

75.    awca’te    ny     cahỹj      ha          cwyr          cor                    

  FUT/LEX  PT   mulher    IRR     mandioca   comer 

  ‘Amanhã a mulher comerá mandioca’ 

 

Comparando (74) com (75), vemos que em (75) o item aspecto-temporal 

lexicalizado, awca’te, vem acompanhado por uma posposição temporal, ny125. O uso 

desta partícula é facultativo quando um advérbio temporal está sendo utilizado como 

operador aspecto-temporal. O mesmo não se observa nos casos em que a função 

do advérbio temporal é de satélite126, conforme uso em (76). Observemos que, neste 

caso, a omissão de ny implicaria em estranhamento, como indicado em (77).   

 

76.     empo    co       ha     me   awca’te    ny    coco127?                         

     WH    1EPI    IRR    PL   amanhã    PT   comer 

          ‘O que nós vamos comer amanhã?’ 

 

77.    *empo      co      ha    me   awca’te    coco?                         

      WH     1EPI   IRR   PL   amanhã    comer 

          ‘O que nós vamos comer amanhã?’ 

                                                 
123 Comrie (1985) apresenta as noções para codificar tempo, aspecto e/ou número de uma língua natural em três 
classes possíveis: 1) categorias gramaticais (flexionais ou livres); 2) itens lexicais com funções semelhantes a 
dos advérbios; 3) expressões compostas (classe aberta) que a língua pode fornecer. 
124 Alves (2004, p. 67) considera que, no Apãniekrá-Canela (Timbira), “a partícula ha tem mais um uso modal 
(realis vs. irrealis) que não requer referência ao tempo futuro”. No Pykobjê-Gavião, acreditamos, igualmente, 
que a partícula verbal {ha} atua mais como um operador modal do que como um operador aspecto-temporal. 
Analisaremos as partículas verbais do Pykobjê-Gavião na seção 5.4.  
125 Analisaremos melhor o uso desta posposição na seção 5.7. 
126 Dik (1997) chama de satélites todas as estruturas que não fazem parte da estrutura do predicado. 
Abordaremos os satélites na classe dos advérbios, a serem discutidos na seção 5.7. 
127 O verbo ‘comer’ pode ser dito co(r) ou coco(r). Coco(r) significa ‘alimentar-se’ e não apenas ‘comer o 
alimento x’, como parece ser o uso mais comum para co(r). Em trabalhos futuros, seria interessante estudar 
outros casos que, aparentemente, remetem à reduplicação da raiz verbal, para entender seus efeitos sobre a 
semântica e a sintaxe do predicado verbal.     
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 Os operadores lexicais aspecto-temporais mais profícuos em Pykobjê-Gavião 

são: 

• Para marcar tempo/aspecto futuro imediato, awca’te, que na forma adverbial 

significa ‘amanhã’ (exs. 74, 75); 

 

• Para marcar tempo/aspecto futuro distante, an cỹm, que, literalmente significa 

‘no período de anos’, como dado abaixo: 

 

78.    an     cỹm128   wa     ha        cato 
          ano    LOC     1PI    IRR     partirINTR 

          ‘Dentro de alguns anos irei embora’   

 

• Para marcar tempo/aspecto passado recente (Momento da Fala é posterior ao 

Momento da Referência), e’no’ny, que pode ser usado adverbialmente com o sentido 

de ‘ontem’. Observemos, a partir dos exemplos dados abaixo, que as mesmas 

considerações feitas sobre o uso de ny para awca’te se aplicam a e’no’ny 

(comparemos (79) a (80) e (81) a (82)):    

 

79.    e’no’ny      hõmre              ngõr             pex 

   PAS/LEX   homem       dormirINTR    bemADV 

        ‘Ontem o homem dormiu bem’ 

 

80.    e’no’ny       ny      hõmre              ngõr               pex 

   PAS/LEX    PT     homem       dormirINTR      bemADV 

        ‘Ontem o homem dormiu bem’ 

 

81.    empo       aa - te       e’no’ny     ny     coco?                         

     WH     2PD-ERG     ontem      PT    comer 

          ‘O que você comeu ontem?’ 

 

82.    *empo     aa - te         e’no’ny     coco?                         

     WH    2PD-ERG      ontem      comer 

           ‘O que você comeu ontem?’ 

 

                                                 
128 Cỹm ocupa a posição nuclear, que poderia ser de ny, por isso o uso de ny seria altamente redundante. 
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• Para indicar ‘anteontem’ ou ‘há poucos dias atrás’, usa-se e’no’cỹm129, que não 

deve estar acompanhado de ny. 

 

83.    e’no’cỹm          aa – te        a’tor      coran130 

         pouco tempo   2PD-ERG     lambu    matar 

          ‘Há poucos dias você matou lambu’ 

 

• Para marcar tempo/aspecto passado remoto usa-se mam, que significa 

‘antigamente’, podendo indicar desde algumas décadas atrás até períodos de um 

tempo mítico. Não é adequado usar qualquer marca adverbial depois de mam. Sua 

posição canônica é em início de frase. 

 

84.       mam         co - mỹ         cö        xen                                           

   PAS/REM   3PD-DAT     água    gostar 

   ‘Antigamente ele gostava de água’ 

 

                                                 
129 Acreditamos que e’no’ny e e’no’cỹm partilhem da mesma raiz primitiva, e’no. No estado sincrônico do 
Pykobjê-Gavião, e’no pode ser usado como quantificador nominal indefinido com o sentido de ‘algum pedaço 
de’, como vemos na frase abaixo: 
 
ẽj – mỹ         e’no          cwyr        j-acree                                          ‘Vou escolher alguma mandioca para mim’ 
1PD-DAT      QI      mandioca   PR-escolher 
Literalmente: ‘Para mim uma parte das mandiocas eu escolho’ 
Contexto: Há um monte de mandiocas, dentre elas, escolherei a(s) que mais me apetece(m). 
 
E’no também pode ser usado como verbo no sentido de ‘dar uma parcela, um pouco’, como veremos abaixo: 
 
  ẽj – mỹ             cwyr        to           e’no!                                            ‘Dá um pouco de mandioca para mim!’ 
1PD-DAT    mandioca    IMP      dar(parte do todo) 
Literalmente: ‘Para mim dê um pedaço de mandioca!’ 
Contexto: Alguém está comendo uma mandioca e o falante deseja comer um pouco daquele prato.    
130 Assim como ocorre com outros verbos (exs. co(r) = comer, cato(r) = sair/partir, etc.), cora(n) é um tipo 
verbal que alterna formas longas e formas breves. Amado (2004, p. 99 em diante) analisa a variação que os 
verbos apresentam em sua raiz a depender do tempo que expressam. Quando se trata do tempo passado, que, 
segundo a autora, é o não-marcado em Pykobjê, os verbos apresentam aquilo que foi denominado “forma longa”. 
Já se o tempo for o presente ou o futuro, temos a “forma breve”. Sobre a diferenciação pronominal verificada, no 
tempo não-marcado, o pronome utilizado é dependente, ao passo que nos demais é independente. Vejamos, a 
seguir, os exemplos retirados de Amado (2004, p. 100, grifos nossos, glosa original), para entendermos melhor 
como se processa essa diferenciação, de nível fonológico, de acordo com o tempo/aspecto apresentado: 
 
     ej  –   te        ajẽ       kor                                                                      ‘eu comi a carne’ 
     1       ERG  ‘carne’ ‘comer’  
     awakate  wa    ha     ajẽ       ko                                                          ‘amanhã eu comerei a carne’ 
     ‘amanhã’   1    FUT ‘carne’ ‘comer’ 
     wa   ajẽ      ko                                                                                      ‘eu estou comendo a carne’  
      1  ‘carne’ ‘comer’ 
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• Para marcar tempo/aspecto presente durativo (presente, Momento da Fala 

coincide com o Momento da Referência), o mais comum é usar ry’my’. Não 

atestamos quaisquer usos adverbiais para esse operador. Assim como ocorre com 

demais operadores aspecto-temporais, sua posição canônica é em início de frase: 

 

85.     ry’my’    ẽjcre      enta          xët                                                                             

    DUR      casa      DEM      queimarINTR 

    ‘Essa/esta casa está queimando’ 

 

86.     ry’my’   cë       cö         ẽ’ – pẽn                                             

    DUR     3PI    água    3PD-beber 

    ‘Ele está bebendo água’ 

 

• O operador ry’hy funciona apenas como marcador de aspecto incompleto no 

presente, mas tem a peculiaridade de exigir que um verbo deôntico131 (-‘re) esteja 

unido ao verbo principal, conferindo, desse modo, ideia de urgência na completude, 

conforme aparece no exemplo abaixo: 

 

87.     cë     ry’hy       cwyr           cor - ’re 

   3PI    ANC     mandioca   comer-DEO 

   ‘Você já devia ter comido a mandioca’ 

 

• O operador cahör também marca aspecto incompleto, com escopo reduzido para 

a classe semântica dos verbos de sucção (chupar, sugar, comer, beber, etc.), como 

vemos no exemplo que segue: 

 

88.     jõm     craa - re       cahör    pryyte’     cy       mak 

   QE   criança-DIM     ANC      gado     leite     sugar    

   ‘O ser criança ainda suga o leite de vaca’ 

 

Por fim, julgamos relevante apresentar o operador utilizado para marcar uma 

ação ou que está a ponto de ser completada ou que foi completada a pouquíssimo 

tempo. Sua função, portanto, seria similar a do just, em Inglês (ex. 89). Chamaremos 

tal operador de marca de aspecto semi-completado. 

                                                 
131 Julgamos relevante a estudos futuros realizar testes mais pontuais sobre contextos de funcionamento deôntico 
em Pykobjê-Gavião. 
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89.   Inglês: 

    I just meet her 

    ‘Acabei de conhecê-la' 

 

90.     wa    cormy     te    cöte      wyr                                                   

          1PI      ASC       ir    riacho   DIR 

                Interpretação 1-) ‘Eu estou indo ao riacho’. Contexto possível: Caminhando rumo ao riacho, 

ainda na estrada. 

              

91.     tẽm    ca     cormy     te      cöte     wyr                                                   

           INT   2PI      ASC       ir     riacho   DIR 

           ‘Você já foi ao riacho?’ 

 

92.    wa     cormy     te     cöte     wyr                                                   

          1PI     ASC       ir     riacho   DIR 

          ‘Acabei de ir ao riacho’ 

   Interpretação 2-) ‘Acabei de ir ao riacho’. Contexto possível: O falante chegou há pouco 

tempo do riacho em questão.  

 

 Com base nos dados vistos acima, podemos concluir que o tempo/aspecto 

não-marcado do Pykobjê-Gavião é o presente completado. Todos os outros 

tendem a ser ressaltados por meio de um item lexical com função de operador 

aspecto-temporal. Nesta subseção, vimos os seguintes operadores aspecto-

temporais: futuro imediato (awca’te), futuro distante (an cỹm), passado recente 

(e’no’ny), passado ‘há poucos dias’ (e’no’cỹm), passado remoto (mam), presente 

durativo (ry’my’), presente incompleto (ry’hy, cahör) e presente semi-completo 

(cormy).                    
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5.4. Partícula 

 

A classe das partículas, assim como a classe dos advérbios, abriga 

elementos bastante distintos entre si. Zwicky (1985) denomina as partículas como 

“termos abrigo” (cover term), ao observar que nesta classe há itens gramaticais de 

distribuição idiossincrática e funções semânticas e sintáticas não passíveis de 

generalização.   

As partículas, em Pykobjê-Gavião, constituem uma classe fechada de itens 

não-flexionáveis e, geralmente, dependentes em algum nível de análise (fonológico 

e/ou morfológico). No presente estudo, separaremos esta classe em duas 

subclasses: partículas verbais e partículas nominais. Primeiramente, falaremos das 

partículas verbais pertinentes ao escopo da análise, em seguida, trataremos apenas 

de duas partículas nominais, por julgarmos serem estas as que mais contemplam 

nossa perspectiva analítica. São elas: marca de Caso ergativo, {te}, e marca de 

Caso dativo, {mỹ}. 

 

As partículas verbais do Pykobjê-Gavião que apresentaremos são as 

seguintes: 

 

• Partícula marca de modo irrealis (Ordem canônica: A + {ha} + P + V) - O traço 

não-marcado, nesse caso, é o modo realis. A partícula de irrealis se liga 

fonologicamente (posposta) a um nome (ex. 93) ou a um pronome independente (ex. 

94):    

 

93.    awca’te     ny     cahỹj      ha          cwyr          cor                    

  FUT/LEX  PT    mulher    IRR     mandioca   comer 

  ‘Amanhã a mulher comerá mandioca’ 

 

94.     cë     ha      awca’te    ny     a’cët     cỹm          mor              ryy’te   

           3PI   IRR   FUT/LEX   PT    mata     LOC     andarINTR   muitoADV 

           ‘Amanhã ele andará muito na mata’ 

 

 A marca de modo irrealis não se aplica, contudo, a todos os tipos verbais 

vistos na seção anterior. Pode unir-se a qualquer verbo intransitivo estendido (ex. 

94) e a todos os transitivos simples (exs. 93, 95) ou estendidos (ex. 96).  
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95.    cë     ha     awca’te    ny     cö      japrö 

          3PI   IRR  FUT/LEX  PT   água  comprar 

          ‘Ele comprará água amanhã’ 

 

96.     cë     ha     cahỹj      pẽn     jõm     craa       hõtyr132 
          3PI   IRR   mulher     PF     QE     criança    salvar 

          ‘Ele salvará a criança da mulher’ 

                Sentido: ‘Criança será salva por ele do mal a ser infligido a ela pela mulher’ 

 

 Contudo, na subclasse dos verbos intransitivos estativos (So), só se verifica 

o uso de ha em verbos com semântica de adjetivo atributivo (ex. 97). Nos demais 

casos, o uso desta partícula não será adequado (comparemos (98) com (99)). 

Parece não se aplicar, também, a verbos intransitivos Processo (Sio), o que se 

poderia explicar por meio da restrição que impõe a não-sucessão de duas partículas 

(comparemos (100) com (101)). Em todos os casos cujo uso esteja restrito, a noção 

irrealis será marcada no contexto de fala e/ou inferida a partir das marcas aspecto-

temporais disponíveis no discurso.  

 

97.     cë    ha                caprëc 

 3PI   IRR   ser.vermelho/vermelho 

 ‘Ele será vermelho’ 

 

98.    awca’te    ẽ’ – pỹm 

          FUT/LEX   3PD-cair 

          ‘Amanhã ele cairá’ 

 

99.    *awca’te     cë     ha    ẽ - pỹm  
          FUT/LEX   3PI   IRR   3PD-cair 
          ‘Amanhã ele cairá’ 

 

100.    awca’te        co - mỹ                 ẽj – cre’cret                                 

                 FUT/LEX     3PI-DAT       3PD-ter.medo/medroso 

                 ‘Amanhã ele terá medo de mim’ 

 

 

                                                 
132 Comparemos (96) com (102) para entendermos a diferença de uso verificada entre {pẽn} e {-pë}. Esta 
posposição será melhor discutida na seção 5.7. 
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101.  *awca’te      co - mỹ     ha             ẽj – cre’cret                                 

                 FUT/LEX    3PI-DAT   IRR    3PD-ter.medo/medroso 

                ‘Amanhã ele terá medo de mim’ 

 

Por fim, constatamos que a partícula ha poderá ser usada em frases com 

predicado não-verbal: 

 

102.   an     cỹm    cë      ha       ẽj – pë       profëssör  

           ano    LOC   1PI    IRR    1PD-PF      professor 

           ‘Dentro de alguns anos serei professora’   

           Literalmente: ‘Em anos, o meu lugar será o de professora’ 

 

 Payne (1997) explicaria, em seu modelo, os dados vistos acima como sendo 

decorrência de uma cisão no sistema intransitivo (split intransitive system) do 

Pykobjê-Gavião, segundo a qual Sa difere morfossintaticamente de Sp. Tal cisão 

reforçaria o padrão ergativo-absolutivo verificado em outros contextos. 

Acompanhemos a explicação oferecida por Payne (1997): 

 

Uma cisão do sistema intransitivo é quando o único argumento de frases 
intransitivas pode ser expresso tanto como um argumento A de uma frase 
transitiva quanto como um argumento P de uma frase transitiva.133 (PAYNE, 
p. 161, tradução nossa)  

 

• Partícula causativa – O operador do Pykobjê-Gavião responsável por marcar 

construções causativas, {to}, é de tipo morfológico134. Seguindo as propostas de 

análise disponíveis em Payne (1997, p. 176), observamos  que tal partícula realiza 

uma operação de “aumento de valência” (valence increasing). Em Pykobjê-Gavião, 

esta partícula está restrita a raízes intransitivas e, aparentemente, opera apenas na 

subclasse dos verbos intransitivos ativos (Sa). Sua posição canônica é: A + P + {to} 

+ V (intransitivo simples → transitivo simples): 

 

 

 

 

                                                 
133 Texto original: “A split system is one in which the only argument of a transitive clause can be expressed 
either as an A argument of a transitive clause or as a P argument of a transitive clause.” 
134 Payne (1997, p. 176) afirma que há três tipos possíveis de operadores causativos: lexical (lexical), 
morfológico (morphological) ou perifrástico/analítico (periphrastic/analytic).  
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103.  awca’te    ca     ha    empoo     to     ngõr 

          FUT/LEX  2PI   IRR     algo   CAUS  dormir 

          ‘Amanhã você terá sonhos’ 

          Literalmente: ‘Amanhã você dormirá por algo’ 

 

104.  wa    ẽj-petor    xy’ny   aapẽn     to       Lucy135 

   1PI   1PD-fugir   FIN     viver    CAUS   NPr 

   ‘Fugi para casar com Lúcia’ 

   Literalmente: ‘Eu mesmo fugi para viver pela Lúcia’ 

 

• Partícula de modo imperativo – Em Pykobjê-Gavião, o modo declarativo se 

distingue do imperativo por meio da partícula {to} (homófona à partícula causativa), 

cuja ordem canônica é anterior ao verbo. Seu uso implica na supressão do sujeito 

declarativo: 

 

105.   to           ngõr 

           IMP    dormirINTR 

           ‘Durma!’ 

 

106.   to     h - ahyy                                                          

           IMP   PR-fazer 

           ‘Faça-o!’ 

 

107.  ẽncreere – mỹ        cwyr           to      jõor                                               

          criança-DAT       mandioca      IMP    dar 

          ‘Dê mandioca para a criança!’ 

 

• O modo subjuntivo se distingue do declarativo, geralmente, por meio da 

construção sintática “cë ha...”, que ocupa a posição de início de frase. Isto 

evidencia o caráter irrealis da marca de modo {ha}. Vejamos dois exemplos136: 

 

108.  cë     ha       to        amjõ     jaracwar    jõwahe         

          3PI   IRR   CAUS   REFL   promessa   cumprir 

          ‘(Tomara) Que a promessa se cumpra!’ 

 

                                                 
135 Nesse exemplo a ordem canônica muda substancialmente por se tratar de uma frase não-básica. 
136 Não atestamos até então construção subjuntiva aplicada ao tempo/aspecto presente. 
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109.   cë     ha    wa       mam       ẽj-petor    xy’ny   aapẽn      to       Lucy 

           3PI   IRR  1PI   PAS/REM  1PD-fugir    FIN     viver     CAUS    NPr 

           ‘Ah, se eu tivesse fugido naquela época para casar com a Lúcia!’ 

 

• Partícula de modo interrogativo – A interrogação para perguntas “fechadas”, do 

tipo Sim/Não137, se faz, basicamente, por meio da partícula {tẽm}138, cujo uso 

canônico é em tópico: 

 

110.   tẽm             j - yyprỹ                                                           

           INT     PR-ser.bonito/bonito 

           ‘Eu sou belo?’ 

 

111.   tẽm    cë     ha       cö       japrö                                      

                  INT    3PI   IRR    água  comprar 

           ‘Ele comprará água?’ 

 

112.   tẽm    cahỹj - te       ẽncreere - mỹ          cwyr          jõor                        

           INT   mulher-ERG    criança-DAT        mandioca      dar 

           ‘A mulher deu mandioca para a criança?’ 

 

• Polaridade negativa – A afirmação se distingue da negação por meio de duas 

partículas (dupla negação), que podem ser aplicadas a qualquer tempo verbal: 

{nee... noore}. {noore} deve estar posicionada sempre após o predicado, já {nee} 

pode aparecer tanto depois do sujeito (posição não-marcada, exs. 113, 114, 115) 

quanto em início de frase (exs. 116, 117, 118), conforme vemos abaixo: 

 

113.   wa    nee     cö       japrö      noore                             

                 1PI   NEG   água   comprar   NEG 

                 ‘Eu não compro água’ 

 

114.  wa    nee        ẽj - te         cö        japrö      noore            

                1PI   NEG   1PD-ERG    água    comprar    NEG 

      ‘Eu não comprei água’ 

 

                                                 
137 Segundo Dik (1997), esse tipo de pergunta é uma das poucas evidências universais que se observa nas línguas 
naturais. 
138 O Pykobjê-Gavião, assim como o Português, pode realizar perguntas por meio de mudança entonacional. 
Sugerimos, para estudos futuros, a análise do padrão da mudança com o auxílio de programas específicos. 
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115.  wa     ha     nee      cö       japrö      noore                             

                1PI    IRR   NEG   água   comprar     NEG 

                ‘Eu não comprarei água’ 

 

116.  nee     wa     cö        japrö       noore                               

                NEG   1PI   água    comprar     NEG 

                ‘Eu não compro água’ 

 

117.  nee  (wa)    ẽj - te        cö       japrö      noore              

                NEG  1PI  1PD-ERG   água   comprar   NEG 

             ‘Eu não comprei água’ 

 

118.  nee   wa    ha      cö       japrö      noore                               

                NEG  1PI  IRR   água   comprar     NEG 

                ‘Eu não comprarei água’ 

 

Além de {nee... noore}, existe uma partícula que é de uso exclusivo ao modo 

irrealis, {wyyr} (ordem canônica: tópico frasal, ex. 121). Sua função já foi disposta 

em Amado (2004), que a considerou, então, como uma partícula portemanteau, por 

condensar negação e tempo futuro139. No entanto, constatamos em campo que seu 

uso condensado causaria enorme estranhamento, como se observa a partir dos 

testes dispostos abaixo:  

 

119.  wa    ha      cö       japrö                                         

    1PI   IRR   água   comprar 

                Afirmativo: ‘Eu comprarei água’ 

 

120.  (???) wyyr    wa      cö       japrö                           

               NEG    1PI   água    comprar 

                 ‘Eu não comprarei água’ 

 

121.  wyyr    wa    ha       cö       japrö                          

     NEG   1PI   IRR    água   comprar 

                ‘Eu não comprarei água’ 

                                    

 

                                                 
139 Amado (2004) considerou {ha} como marca de tempo futuro e não de modo irrealis, como propomos aqui. 
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122.  wa  wyyr    ha       cö        japrö                                         

                1PI  NEG    IRR     água   comprar 

                ‘Eu não comprarei água’ 

 

Todas as partículas verbais estudadas, bem como as marcas TAM 

(Tempo/Aspecto/Modo) vistas até aqui, também, podem ser aplicadas a predicados 

não-verbais140, como evidenciado em (102)141. Observemos abaixo algumas 

características dos predicados não-verbais do Pykobjê-Gavião142, no que se refere, 

principalmente, à distinção frase afirmativa vs frase negativa: 

 

• Predicado não-verbal – oração identificacional/equativa143 (x=y) 

 

Orações identificacionais/equativas do Pykobjê-Gavião apresentam ou a 

justaposição de dois sintagmas nominais, sendo um deles sujeito e o outro 

predicado, ou a justaposição de um sintagma pronominal (pronome pessoal ou 

demonstrativo) e um sintagma nominal. O sintagma final é aquele que atua como 

predicado oracional: 

 

� Frases afirmativas 

 

Presente – Sujeito + {pë} + Sintagma Nominal 

 

 
                                                 
140 Como estamos seguindo, principalmente, as propostas de análise de Dik (1997) não consideraremos a cópula 
como um elemento apagado diacronicamente, ou seja, cópula {Ø}. No entanto, faz-se relevante citar que 
Ferreira (2003, p. 89) apresenta quatro vocábulos classificados como “verbos posicionais”, que, segundo a 
autora, comportam-se como verbos intransitivos ativos (Sa) e “semanticamente descrevem a posição física que 
algum objeto ou entidade pode assumir”. São eles: no� = ‘estar em posição horizontal’; t�� = ‘estar em posição 

vertical’; �� = ‘estar em posição sentada’; kuuve = ‘estar de quatro (à semelhança de animais quadrúpedes)’. 
A existência de tais itens lexicais pode indicar que no Proto-Timbira havia verbos cópula. Deixamos, então, 
como sugestão aos interessados a realização de um trabalho de levantamento do(s) uso(s) do verbo cópula nas 
línguas Jê já descritas, a fim de observar sua manifestação em “Proto-Jê”, o que justificaria estudo semelhante 
voltado ao Proto-Timbira. 
141 Retomando o ex. 102: 
 
an     cỹm    cë      ha       ẽj – pë       profëssör             ‘Dentro de alguns anos serei professora’                        
ano    LOC   1PI    IRR    1PD-PF      professor            Literalmente: ‘Em anos, o meu lugar será o de professora’                     
142 Não trataremos nesta dissertação das orações existenciais (predicado não-verbal), relegando tal estudo a 
projetos futuros. 
143 Ferreira (2003) separa orações identificacionais de orações equativas. Aqui trataremos ambas em um mesmo 
tópico, por julgarmos que a distinção que se processa entre elas é mais de ordem semântico-pragmática do que 
morfossintática, sendo este último o enquadramento teórico principal do presente estudo. 
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123.  aa - pë        cyyxyy                   

   2PD-PF        rapaz  

   ‘Você é um rapaz’ 

 

124.  xoo - pë      pryymre                                    

     cão-PF        animal 

   ‘O cão é um animal’ 

 

Passado – {xy}144 + Sujeito + {pë} + Sintagma Nominal 

 

125.  xy       aa - pë      jy’ca’hur                                

   PAS    2PD-PF        pajé    

   ‘Você era/foi um pajé’ 

  

126.  xy      tũ - pë         a’cët        j – õ – pryymre         

   PAS   tatu-PF    selvagem    PR-MP-animal  

   ‘O tatu era/foi um animal selvagem’ 

 

Futuro – Sujeito Redundante + {ha} + Sujeito + {pë} + Sintagma Nominal 

 

127.  ca     ha       aa - pë       extodã                             

   2PI     IRR    2PD-PF    estudante  

   ‘Você será um estudante’  

 

128.  cë     ha     cagỹ - pë        j - õ - cjë                   

    3PI   IRR   cobra-PF     PR-MP-hóspede 

    ‘A cobra será uma hóspede’ 

 

� Frases negativas – advérbio {nee... noore} 

  

Presente – (Sujeito Redundante) + {nee} + Sujeito + {pë} + Sintagma Nominal + 

{noore} 

 

 

                                                 
144 Estamos considerando {xy} como ‘marca de passado’, com uso restrito a frases com predicado não-verbal. 
Esta marca seria, portanto, a principal responsável por distinguir passado de presente, que, por sua vez, parece 
ser o tempo não-marcado neste contexto. 
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129.  (ca)     nee     aa - pë       cyyxyy   noore               

    (2PI)   NEG   2PD-PF      rapaz     NEG 

    ‘Você não é um rapaz’  

 

130.  nee     xoo - pë     pryymre       noore                    

   NEG     cão-PF       animal         NEG 

   ‘O cão não é um animal’ 

 

Passado – {nee} + {xy} + Sujeito + ({pë}) + Sintagma Nominal + {noore} 

 

131.    nee       xy       aa - pë      jy’ca’hur    noore                  

      NEG   PAS    2PD-PF         pajé         NEG 

      ‘Você não era/foi um pajé’ 

  

132.   nee     xy      tũ - (pë)      pryymre   noore           

     NEG  PAS   tatu-(PF)       animal      NEG  

     ‘O tatu não era/foi um animal’ 

 

Futuro – 1ª/2ª pessoa – {wyyr} + Sujeito + {ha} + Sintagma Nominal + {pẽn} → mais 

usual 

                                                       ou 

              Sujeito + {ha} + {nee} + Sintagma Nominal + {pẽn} + {noore} 

 

133.  wyyr    ca       ha   mehẽ    pẽn    

 NEG    2PI    IRR   índio     PF    

                                                          = 

134.  ca     ha     nee   mehẽ    pẽn   noore 

 2PI   IRR   NEG   índio     PF     NEG 

 ‘Você não será um índio’ 

    

Futuro – 3ª pessoa – {wyyr} + Sujeito Reduzido + {ha} + Sujeito + Sintagma Nominal 

+ {pẽn} 

                                                                         ou 

     Sujeito Reduzido + {ha} + {nee} + Sujeito + Sintagma Nominal + {pẽn} + 

{noore} 
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135.  wyyr    cë     ha     cagỹ     pryymre    pẽn              

     NEG   3PI   IRR   cobra       animal      PF  

                                                              = 

136.  cë     ha    nee    cagỹ     pryymre   pẽn   noore    

     3PI   IRR  NEG   cobra      animal     PF     NEG  

    ‘A cobra não será um animal’ 

 

• Predicado não verbal – oração locativa/temporal145 (‘x está em y’ ou ‘x é de 

y’) 

 

Orações locativas/temporais do Pykobjê-Gavião apresentam a justaposição 

de um sintagma nominal ou pronominal (sujeito) e um sintagma posposicional 

(predicado). Os núcleos de sintagma posposicional mais profícuos deste dialeto 

Timbira são: posposição fonte/origem {pẽn}, em relação complementar com {-pë}, 

locativo {cỹm}, e posposição temporal {ny} ou demonstrativo {ret}, dispostos em 

contextos como os verificados abaixo: 

 

� Frases afirmativas 

 

Presente – Sujeito + Sintagma Nominal + {cỹm}/{ny}/{ret}, {pẽn} 

 

137.  ca   me    Govenadö      cỹm/ny                        

                2PI   PL   Governador    LOC/PT 

   ‘Vocês estão em Governador’ 

 

138.  copry    Govenadö     pẽn                       

    moça    Governador    PF  

      ‘A moça é de Governador’ 

 

Passado – {xy} + Sujeito + Sintagma Nominal + {cỹm}/{ny}/{ret}, {pẽn} 

                                                      ou 

            Sujeito + {xy} + Sintagma Nominal + {cỹm}/{ny}/{ret}, {pẽn} 

 

 

                                                 
145 Os sintagmas posposicionais locativo e temporal não tendem a se opor no Pykobjê-Gavião, ao contrário, são 
noções complementares. 
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139.  wa     xy        crẽ      cỹm                                           

   1PI    PAS    aldeia   LOC   

                             = 

140.  xy      wa      crẽ       cỹm                                          

   PAS   1PI    aldeia    LOC   

   ‘Eu estava na aldeia’ 

   

141.  ca       xy     Emperatrex  pẽn                                 

    2PI    PAS    Imperatriz    PF    

                                = 

142.   xy     ca     Emperatrex   pẽn                                 

   PAS  2PI      Imperatriz     PF    

   ‘Você era de Imperatriz’ 

 

Futuro – Sujeito + {ha} + Sintagma Nominal + {cỹm}/{ny}/{ret} 

 

143. wa      ha     Emperatrex    cỹm                            

  1PI     IRR     Imperatriz      LOC 

  ‘Eu estarei em Imperatriz’ 

  

Futuro com “será de” não parece ser usado no dialeto Pykobjê-Gavião. 

Exemplo testado: “Meu filho será de Governador.”. Uso: “Meu filho nascerá em 

Governador.” O mesmo parece se aplicar à forma negativa desse tipo sentencial.  

 

� Frases negativas 

 

Presente – Sujeito + {nee} + Sintagma Nominal + {cỹm}/{ny}/{ret}, {pẽn} + {noore} 

            ou 

   {nee} + Sujeito + Sintagma Nominal + {cỹm}/{ny}/{ret}, {pẽn} + {noore} 

 

144.  ca    nee   me    Govenadö    cỹm/ny    noore        

   2PI  NEG   PL   Governador   LOC/PT   NEG 

   ‘Vocês não estão em Governador’ 

 

145.  nee    copry      Govenadö     pẽn   noore            

    NEG   moça     Governador    PF    NEG 

                                  = 
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146. copry   nee     Govenadö     pẽn   noore            

   moça   NEG   Governador    PF     NEG 

   ‘A moça não é de Governador’ 

 

Passado - {xy} + {nee} + Sujeito + Sintagma Nominal + {cỹm}/{ny}/{ret}, {pẽn} + 

{noore} → ênfase no tempo do acontecimento 

               ou 

Sujeito + {nee} + {xy} + Sintagma Nominal + {cỹm}/{ny}/{ret}/{pẽn} + 

{noore} → ênfase no sujeito do acontecimento 

 

147.   wa    nee     xy      cyy      ret      noore              

    1PI   NEG   PAS   pátio   DEM    NEG 

    ‘Eu não estava no pátio’ 

 

148.   xy      nee    xoo      crẽ        no    pẽn   noore     

    PAS   NEG   cão    aldeia     QE    PF     NEG 

    ‘O cão não era da aldeia vizinha’ 

 

Futuro – {wyyr} + Sujeito + {ha} + Sintagma Nominal + {cỹm}/{ny}/{ret}, {pẽn} 

                          ou 

 Sujeito + {ha} + {nee} + Sintagma Nominal + {cỹm}/{ny}/{ret}, {pẽn} + {noore} 

 

149.  wyyr     wa    ha     Emperatrex   cỹm                    

    NEG    1PI   IRR    Imperatriz     LOC    

                                                                   = 

150.  wa    ha      nee      Emperatrex    cỹm   noore     

   1PI    IRR    NEG      Imperatriz     LOC   NEG 

   ‘Eu não estarei em Imperatriz’ 

 

151.  wyyr    ca     ha        extodã    ny146                  

  NEG   2PI    IRR   estudante  PT  

                      = 

152.  ca     ha     nee        extodã     ny    noore                

 2PI   IRR   NEG   estudante   PT     NEG 

   ‘Você não será um estudante’ 

                                                 
146 A noção de ‘ser estudante’ na negação só pode ser feita com a posposição {ny}, ou seja, ‘não estar estudante’ 
é gramatical, mas ‘não ser estudante’ é agramatical. O mesmo vale para ‘ser hóspede’, como mostrado em (153). 
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 Nesta primeira parte da seção sobre partículas (“termo abrigo”), analisamos o 

uso de algumas partículas, que estão mais relacionadas aos predicados, logo, aos 

membros da classe dos verbos (predicadores prototípicos). No entanto, como vimos, 

a maioria delas pode se aplicar a predicados não-verbais. Até o momento, 

verificamos o uso de: marca de modo irrealis (ha), partícula causativa (to), marca de 

modo imperativo (to), marca de modo subjuntivo (cë ha...), marca de modo 

interrogativo (tẽm), polaridade negativa (para qualquer modo será permitido nee... 

noore, apenas para modo irrealis poderá ser usado wyyr). 

 

A seguir, estudaremos as relações gramaticais que duas partículas 

estabelecem. São elas: {te}, marca de Caso ergativo, e {mỹ}, marca de Caso dativo. 

Analisaremos a marcação nominal de Caso147 (nominal case-marking) apenas em 

frases básicas do Pykobjê-Gavião.  

 

5.4.1. Partículas marcadoras de Caso 

 

A marcação nominal de Caso é uma das três propriedades de codificação 

aberta (overt coding properties)148 propostas por Keenan (1975 apud GIVÓN, 1997) 

para os estudos dos sujeitos gramaticais. 

Em Pykobjê-Gavião, o Caso ergativo é marcado pela partícula {te}. Isso 

significa que há um sistema ergativo-absolutivo149, manifestado na língua em 

análise150. Sobre o sistema ergativo-absolutivo, Payne (1997) explica:  

 

Se qualquer caso morfológico marca A sozinho ele pode ser chamado de 
caso ergativo. Similarmente, qualquer caso morfológico que marca tanto A 

                                                 
147 Givón (1997) traz uma discussão mais aprofundada sobre as relações gramaticais de caso nas línguas naturais. 
Sugerimos aos interessados que tomem tal material para maiores esclarecimentos. 
148 Como já vimos anteriormente, as outras duas propriedades de codificação aberta são: ordem de palavras 
(word order ou constitent order - relevante a todas as relações gramaticais) e concordância gramatical (verb 

agreement ou participant reference marking on verbs - relevante somente a sujeitos).   
149 Uma definição básica e útil para sistema ergativo-absolutivo, tomada a partir dos textos citados, seria que, 
morfossintaticamente, A se opõe a S e P. 
150 Givón (1997) e Payne (1997) apontam para a questão de que, dificilmente, uma língua corresponderá 100% 
ao sistema ergativo-absolutivo ou 100% ao sistema nominativo-acusativo, dessa forma, explicam que para 
determinar se a ergatividade verificada em uma língua é um caso de ergatividade profunda (deep ergativity) ou 
de ergatividade superficial (shallow ergativity), vários contextos devem ser levados em consideração na análise 
(incluso frases não-básicas). Não temos a ambição de dar conta deste grau de análise na presente dissertação. 
Aos interessados em tal discussão no Timbira, sugerimos Alves (2005) e demais trabalhos desta pesquisadora.  
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quanto P pode ser denominado de caso absolutivo.151 (PAYNE, p. 135, 
tradução nossa) 

 

A ergatividade do Pykobjê-Gavião não é plena, pois apresenta cisão baseada 

em tempo-aspecto (split ergativity based on tense-aspect). Nesse dialeto Timbira, o 

sistema ergativo-absolutivo ocorre apenas no tempo passado, o que, segundo 

DeLancey (1982 apud PAYNE, 1997), trata-se de um universal patente a tal tipo de 

cisão. Devemos observar, ainda, que, no tempo passado, a partícula {te} distribui-se 

em relação complementar com a partícula que marca Caso dativo, {mỹ}. 

 

Conforme veremos abaixo, {te} não se aplica nem a argumentos Sa (ex. 153) 

nem a argumentos Sp (exs. 155, 157)152: 

 

Sa + V 

 

153.  e’no’ny       aa - te      a’cët    cỹm                                         

          PAS/LEX   2PD-ir      mata    LOC 

          ‘Ontem você foi à mata’ 

           

154.  *e’no’ny         aa - te       te    a’cët    cỹm                                         

           PAS/LEX   2PD-ERG     ir     mata   LOC 

           ‘Ontem você foi à mata’ 

 

Sp + V 

 

155.   e’no’ny        aa - pỹm                                                                 

       PAS/LEX    2PD-cair 

                 ‘Ontem você caiu’ 

 

156.  *e’no’ny          aa - te      pỹm 

          PAS/LEX     2PD-ERG    cair 

                 ‘Ontem você caiu’ 

 

                                                 
151 Texto original: “If any morphological case marks A alone it can be called the ergative case. Similarly, any 
morphological case that marks both S and P can be termed the absolutive case.” 
152 Na situação dos verbos intransitivos Processo, a marca de Caso ergativo também não se manifesta, mas isso 
poderia ser entendido como uma restrição morfofonológica oferecida pela partícula de Caso dativo {mỹ}, por 
isso não a colocamos no rol apresentado.  
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157.     mam        cë           caprëc 

PAS/REM   3PI   ser.vermelho/vermelho 

 ‘Antigamente ele era vermelho’ 

 

158.   *mam          co – te              caprëc 

PAS/REM   3PD-ERG    ser.vermelho/vermelho 

 ‘Antigamente ele era vermelho’ 

     

A seguir, veremos que nas orações transitivas (simples e estendidas), {te} só 

se aplica a A, jamais a P (marcado com itálico). Se A for um pronome (ex. 159), 

então será membro da subclasse dos pronomes pessoais dependentes, tratados 

com maiores detalhes na seção seguinte. 

 

159.  e’no’ny        co – te       a’tor     coran 

          PAS/LEX   3PD-ERG   lambu   matar 

  ‘Ontem ele matou lambu’ 

 

160.  e’no’ny       cahỹj - te      ẽncreere-mỹ          cwyr          jõor                        

          PAS/LEX  mulher-ERG   criança-DAT       mandioca     dar 

          ‘A mulher deu mandioca para a criança?’ 

 

 Por outro lado, se a semântica verbal exigir que o argumento mais agentivo 

(função sujeito - A) seja [+processado/experienciador], apenas a marca de Caso 

dativo poderá acompanhar-lhe, sendo {te} um uso não adequado, o que confirma a 

distribuição complementar existente entre {te} e {mỹ} no tempo passado:   

 

161.     mam        co - mỹ         cö        xen153                                           

   PAS/REM   3PD-DAT     água    gostar 

   ‘Antigamente ele gostava de água’ 

  

162.  * mam          co - te          cö         xen                                           

   PAS/REM   3PD-ERG     água    gostar 

   ‘Antigamente ele gostava de água’ 

                                                 
153 No tempo futuro, por causa da partícula de irrealis, {ha}, a marca de dativo será apagada, como vemos 
abaixo: 
 
 Awca’te      ny      cë      ha      cö       xen                                   ‘Amanhã ele gostará de água’ 
FUT/LEX    PT    3PI    IRR   água    gostar 
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 Observando a língua Maxakalí (Macro-Jê, língua Jê), Duarte (2009) e 

Campos (2009a), explicam que não existe uma posposição específica para marcar o 

Caso dativo, por isso a posposição /tæ�//{te} é usada para todos os tipos semânticos 

de sujeito de verbos transitivos, como vemos nos exemplos dados abaixo:  

 

163.    kakxop – ‘te       kuxxamuk  put                          ‘O menino pegou o lambari’ 

     menino ERG lambariABS154 pegar                                           

 (CAMPOS, 2009a, p. 104) 

 

164.        ũn     -     te      yimxox     yimkut                        ‘A mulher ficou com medo do marido’  

      mulher ERG maridoABS temer    

(CAMPOS, 2009b, p. 237) 

  

 Além disso, nessa língua, a posposição /-tæ�//{te} também aparece para 

marcar o sujeito de verbos intransitivos ativos (Sa), como podemos ver no exemplo 

apresentado abaixo: 

 

165.            Yoãm- te  hãmyã                                            ‘João dançou’ 

             João ERG dançar  

(CAMPOS, 2009b, p. 234)  

  

 Como visto, então, em Maxakalí, a posposição /-tæ�//{te} pode acionar dois 

papéis temáticos: [+agente] ou [+processo/experienciador]. Duarte (2009) esclarece 

que, no caso do Maxakalí, não há uma relação biunívoca e sistemática entre caso 

inerente e papel temático. A relação, nessa língua, indica que uma partícula serve a 

dois casos.    

 

Observamos que em Pykobjê-Gavião as duas partículas nominais, {te} e 

{mỹ}, podem aparecer em uma mesma frase, sem promover estranhamento, 

desde que se trate de uma anti-passiva. Nesses casos, verifiquemos dois aspectos: 

 
                                                 
154 ABS: abreviatura para Absolutivo. 
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• a marca de Caso dativo passa a ser atribuída ao argumento (desde que este 

seja membro da classe dos nomes), que corresponderá à função semântica 

Zero ou Processado, sendo, portanto, {-desencadeador da ação};155 

• a marca de Caso ergativo continua posposta ao argumento que correspondia 

ao sujeito sintático da oração quando se opera a anti-passiva.  

 

166.  xoo - te       xoore    pro                                          

   cão-ERG    raposa   pegar 

   ‘O cão pegou a raposa’ 

 

167.  xoore       ẽnta     mỹ     xoo - te        pro156                    

   raposa     DEM    DAT   cão-ERG    pegar 

   ‘Uma raposa foi pega pelo cão’             

   Literalmente: ‘O cão pegou em uma raposa’     

 

168.  xoo    me     cosan - te      xoore      pro                           

    cão   ADT    gato-ERG    raposa    pegar 

    ‘O cão e o gato pegaram a raposa’ 

 

 

                                                 
155 Se o Paciente não for da classe dos nomes, mas dos pronomes, observamos o uso da partícula {ha}, usado 
com sentido muito próximo ao for do Inglês. Esta partícula é tratada por Payne (1997, p. 192-194) como dativo 
de interesse (dative of interest) e foi o único caso atestado em que duas partículas se sucediam. Contudo, fica 
evidente, que a partícula de interesse está ligada não ao sintagma preposicional anterior, mas ao sintagma 
nominal. Vejamos abaixo um exemplo de seu uso: 
 
Inglês: 
 
I bought new clothes for you                                               ‘Eu comprei novas roupas para você’ 
 
Pykobjê-Gavião: 
 
  [me    ẽj-te]        ẽjcre     no          japrö                               ‘Nós compramos uma casa’ 
[PL 1PD-ERG]    casa    DEM     comprar 
 
ẽjcre     no      [me       ẽj - te]       ha      haprö                     ‘Uma casa foi comprada por nós’                                       
Casa   DEM   [PL 1PD-ERG]      DI    comprar 
156 Observamos que P, na voz ativa, pode ser “nulo”, mas isso não é possível na anti-passiva. Neste contexto, um 
pronome demonstrativo ou com função de quantificador existencial deverá acompanhar P.  
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169.  xoore      ẽnta     mỹ     xoo    me     cosan - te      pro         

   raposa    DEM    DAT    cão   ADT    gato-ERG    pegar    

   ‘Uma raposa foi pega por cão e gato’ 

   Literalmente: ‘O cão e o gato pegaram em uma raposa’ 

 

 Assim, terminamos esta subseção, em que abordamos as marcas de Caso 

ergativo, {te}, e Caso dativo, {mỹ}. Vimos que neste dialeto Timbira, a ergatividade é 

cindida (marca de ergatividade restrita ao tempo passado). E que, no tempo 

passado, ocorre uma distribuição complementar entre {te} e {mỹ}, sendo {mỹ} a 

marca usada quando A é [+processado/experienciador]. Por fim, vimos que {te} e 

{mỹ} podem coocorrer na mesma frase, se ela for anti-passiva. A seguir, falaremos 

sobre a natureza das relações pronominais que se estabelecem em Pykobjê-Gavião. 
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5.5. Pronome 

 

Para o entendimento da classe dos pronomes, Schachter (2007) esclarece: 

 

O termo pró-forma é um termo para cobrir diversas classes de palavras 
fechadas que, dentro de certas circunstâncias, são usadas como substitutas 
para palavras pertencentes a classes abertas, ou para constituintes 
maiores. De longe, o tipo mais comum de pró-forma é o pronome, uma 
palavra utilizada como substituta para um nome ou um sintagma nominal. 
Vários subtipos de pronomes podem ser distinguidos, entre eles, pronomes 
pessoais, reflexivos, recíprocos, demonstrativos, indefinidos e relativos.157 
(SCHACHTER, p. 24, tradução nossa)158 

 

O Pykobjê-Gavião apresenta três subtipos de pronomes pessoais: 

pronomes prefixais ou dependentes (ligam-se a uma partícula, a um verbo ou a um 

nome), pronomes livres ou independentes e pronomes enfáticos159. 

 

O pronome dependente (doravante PD) é o que cobre o maior número de 

contextos em Pykobjê-Gavião. Como indicado em (170) e (171), PD pode estar 

prefixado a partículas marcadoras de Caso, como {te} e {mỹ}. Como {te} é marca de 

Caso ergativo cindido, podemos concluir que PD é a forma apriorística para 

tempo/aspecto passado. 

 

170.    aa - te       xoore      pro                                          

   2PD-ERG    raposa   pegar 

    ‘Você pegou a raposa’ 

 

 

 

 

                                                 
157 Texto original: “The term pro-form is a cover term for several closed classes of words which, under certain 
circumstances, are used as substitutes for words belonging to open classes, or for larger constituents. By far the 
commonest type of pro-form is the pronoun, a word used as a substitute for a noun or a noun phrase. Various 
subtypes of pronouns may be distinguished, among them personal, reflexive, reciprocal, demonstrative, 

indefinite and relative.” 
158 Segundo o autor, outras pró-formas possíveis nas línguas naturais seriam: pró-frases (pro-sentences), pró-
orações (pro-clauses), pró-verbos (pro-verbs), pró-adjetivos (pro-adjectives), pró-advérbios (pro-adverbs) e pró-
formas interrogativas (interrogative pro-forms). 
159 Manteremos a notação ‘pronomes enfáticos’. Seu uso é de tópico oracional, atribuindo a função de foco. 
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171.     mam         co - mỹ         cö        xen160                                           

   PAS/REM   3PD-DAT     água    gostar 

   ‘Antigamente ele gostava de água’ 

 

PD também poderá aparecer ligado a um membro da classe dos verbos. 

Ocupará a posição de sujeito se o verbo for intransitivo, como visto em (172), e de 

objeto, caso se trate de sujeito transitivo cuja teia semântica aceite objeto 

[+humano], tal qual em (173), cujo predicador é popo, que significa ‘ver pessoa’. 

 

172.  e’no’ny       aa - te      a’cët     cỹm                                         

          PAS/LEX    2PD-ir      mata    LOC 

          ‘Ontem você foi à mata’ 

 

173.  a’craare – te      e’ – popo  

          criança –ERG     3PD-ver 

          ‘A criança o viu’ 

 

Além disso, PD poderá aparecer prefixado a um nome pertencente à 

subclasse semântica dos inalienáveis (exs. 174, 175). Quando o nome é de posse 

inalienável, como vimos em 5.1., é indispensável que ele receba um complemento 

para poder ser plenamente interpretado. A esse complemento chamamos de “marca 

de genitivo”. A marca de genitivo, em Pykobjê-Gavião, pode corresponder a um 

PD161:  

 

174.    ẽj – kry                hy 

           1PD-cabeça    doerINTR  

           ‘Minha cabeça dói’ 

 

 

 
                                                 
160 No tempo futuro, por causa da partícula de irrealis, {ha}, a marca de dativo será apagada, como vemos 
abaixo: 
 
 awca’te      ny      cë      ha      cö       xen                                   ‘Amanhã ele gostará de água’ 
FUT/LEX    PT    3PI    IRR   água    gostar 
161 Amado (2004, p. 75) aponta para uma distribuição morfofonológica restrita à 3ª pessoa, que encontra relação 
com fatores lexicais diacronicamente difíceis de serem recuperados não só nessa língua, bem como em outras 
línguas Timbira e Jê, como Krahô e Suyá. Para conhecer melhor essa discussão, sugerimos a leitura dessa tese. 
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175.  aa – pejõje       cator 

                2PD-genro     sairINTR 

                ‘Meu genro saiu’ 

 

 O pronome independente (doravante PI) será usado sempre que 

tempo/aspecto for não-passado, ou seja, presente ou futuro. Comparemos (170) 

com (176) e (177):  

 

176.  ca      xoore       pro 

          2PI    raposa    pegar 

          ‘Você pega a raposa’ 

 

177.  ca       ha      xoore      pro 

          2PI     IRR    raposa    pegar 

          ‘Você pegará a raposa’ 

 

 A subclasse dos PIs será a única permitida para verbo intransitivo estativo 

com semântica adjetival (ex. 178), e para frases com predicado não-verbal (ex. 179). 

Nestes contextos, tempo/aspecto não será relevante:  

 

178.      mam        wa   me             caprëc 

          PAS/REM    1PI   PL    ser.vermelho/vermelho 

           ‘Antigamente, éramos vermelhos’  

 

179.  wa        Emperatrex    cỹm                            

   1PI          Imperatriz     LOC 

   ‘Eu estou em Imperatriz’ 

 

Além disso, observamos que a subclasse dos PIs atua na distinção Sa vs Sp. 

Enquanto Sa (verbo intransitivo simples ou estendido162) pode aceitar PI (uso 

canônico, ex. 180) ou PD (ex. 181) ou ambos (ex. 182), Sp (exceto aqueles com 

semântica de adjetivo atributivo, visto acima, ex. 178) só aceitará PD (ex. 183) ou 

PD combinado com PI como argumento (ex. 185): 

 

                                                 
162 Citaremos apenas exemplos dos predicados simples, para manter a simetria da análise comparativa. Ao longo 
da seção 5.3. há exemplos mais detalhados do uso de Sa em predicados estendidos. 
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180.    cormy     wa       cato 

          ASC      1PI    partirINTR 

                ‘Acabei de partir’ 

 

181.    cormy            ẽj - cato 

           ASC        1PD-partirINTR 

                ‘Acabei de partir’ 

 

182.    cormy     wa          ẽj - cato 

          ASC      1PI      1PD-partirINTR 

                ‘Eu é que acabei de partir’ 

 

183.     ry’my’               ẽj - pỹm                                                                   

     DUR      1PD-estar.caído/caído 

    ‘Estou caindo’ 

 

184.   *ry’my’     wa             pỹm                                                                   

     DUR     1PI      estar.caído/caído 

    ‘Estou caindo’ 

 

185.    ry’my’   wa                ẽj - pỹm163                                                                   

     DUR   1PI     1PD-estar.caído/caído 

    ‘Eu é que estou caindo’ 

 

Por fim, há a subclasse dos pronomes pessoais enfáticos (doravante PE), 

cuja função é a de foco. Atestamos dois contextos em que o uso de tais pronomes 

pessoais é mais recorrente: resposta simples a uma pergunta cuja ênfase recaia 

sobre o sujeito (ex. 186), e foco contrastivo de sujeito sentencial (exs. 187, 188). Em 

ambos os casos não há relevância na distinção de tempo/aspecto. 

 

186.  jõm – pë      cë      ha     profëssör            tow?             Pa 

           WH-PF       3PI    IRR    professor    ser.novo/novo     1PE 

           ‘Quem será o novo professor? Eu’                            

       

 

 

                                                 
163 Comparando esta frase com (182), observamos que o duplo uso de pronome pessoal confere uma 
interpretação de foco ao sujeito sentencial. 
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187.  ca         aa – te        rop     coran 

    2PE    2PD-ERG    onça    matar 

    ‘Foi você que matou a onça’ 

 

188.  pa     wa     ha     Emperatrex    cỹm                            

   1PE  1PI     IRR     Imperatriz     LOC 

   ‘Eu é que estarei em Imperatriz’ 

 

Apresentaremos abaixo o paradigma completo das três subclasses de 

pronomes pessoais do Pykobjê-Gavião. Como observaremos, estes pronomes se 

distinguem morfologicamente em pessoa (1ª, 2ª e 3ª) e número (singular é o não-

marcado, plural é marcado com {me}). A primeira pessoa do plural pode apresentar 

distinção inclusivo/exclusivo. Por inclusivo entende-se falante e ouvinte (pode ou não 

incluir a não-pessoa do ato discursivo), já o plural exclusivo refere-se ao falante e à 

não-pessoa do discurso, excluindo, portanto, o ouvinte. 

 

Quadro 8 - Pronomes dependentes164 

 Sujeito Objeto Direto Objeto Indireto Marca de Genitivo 

1ª sg. ẽj- ẽj- ẽj- ẽj- 

2ª sg aa- aa- aa- aa- 

3ª sg. e’- / Ø- / co- e’- / Ø- co- e’- / Ø-  

1ª pl. 

inclusivo 

me ẽj- me ẽj- me ẽj- me ẽj- 

1ª pl. 

exclusivo 

me ẽj- me ẽj- me ẽj- me ẽj- 

2ª pl. me aa- me aa- me aa- me aa- 

3ª pl. me e’- / me Ø- / me co- me e’- / me Ø- me co- me e’- / me Ø-  

 

 

 

 

                                                 
164 Apresentamos o paradigma de PD de acordo com a distribuição morfossintática que se observa. Os demais 
pronomes não parecem sofrer qualquer influência determinada por contexto morfossintático, por isso não 
julgamos relevante distinguir seus usos por função sintática.  
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Quadro 9 - Pronomes independentes 

1ª sg. wa 

2ª sg. ca 

3ª sg. cë / Ø 

1ª pl. inclusivo wa me 

1ª pl. exclusivo co me 

2ª pl. ca me 

3ª pl.  cë me / Ø me 

 

Quadro 10 - Pronomes enfáticos 

1ª sg. pa165 

2ª sg. ca 

3ª sg. ta 

1ª pl. inclusivo me paa 

1ª pl. exclusivo me paa 

2ª pl. me ca 

3ª pl.  me ta 

 

Além dos pronomes pessoais, encontramos em Pykobjê-Gavião um pronome 

reflexivo, amjõ, e um pronome recíproco, ajpẽn. Schachter (2007, p. 26, 27) 

explica que tanto os pronomes reflexivos quanto os recíprocos atuam como 

correferenciais de outros nominais da mesma frase, mas que apenas os recíprocos 

expressam ações ou condições mútuas.  

O pronome reflexivo prefixa-se à raiz de um verbo transitivo tornando-o um 

verbo intransitivo ativo, que, muitas vezes, sofre lexicalização166, como em (192): 

 

                                                 
165 Concordamos que a 1ª pessoa do sg. manifesta-se foneticamente tal qual Amado (2004) descreveu, no 
entanto, parece que sua contraparte plural apresenta alongamento vocálico. 
166 O exemplo mais difundido da lexicalização realizada por amjõ está na palavra amjõcẽn, que significa 
‘divertir-se, alegrar-se’, mas também designa os rituais festivos de modo geral. Cẽn é um verbo que significa 
‘desejar intensamente, amar com paixão’, tal como no uso: 
 
hõmre       cahỹj      ẽnta      cẽn                                                     ‘O homem deseja (carnalmente) aquela mulher’ 
homem    mulher   DEM   desejar 
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189.  cë     ha     cahỹj     catyt 

          3PI   IRR   mulher  explicar 

          ‘Ele ensinará a mulher’ 

          Literalmente: ‘Ele oferecerá explicações à mulher’ 

 

190.  cë      ha     amjõ – catyt 

                 3PI   IRR   REFL-explicar 

                 ‘Ele vai orientar-se’ 

                 Literalmente: ‘Ele oferecerá explicações a si mesmo’ 

 

191.  wa    ha     xëbë   cahyt  
          1PI   IRR    gibi    contar 

          ‘Contarei a história do gibi’ 

 

192.  wa     ha    amjõ – cahyt 

    1PI   IRR   REFL-contar 

   ‘Eu me benzerei’ 

 

O recípoco ajpẽn também deve anteceder o verbo (posição canônica), que, 

assim como ocorre quando há pronome reflexivo, sofre redução de valência, 

passando de transitivo para intransitivo ativo, conforme vemos abaixo: 

 

193.  hõmre - te         rop      coran 

         homem-ERG   onça     matar 

          ‘O homem matou a onça’ 

         

194.  me      hõm – te       ajpẽn   coran 
          PL    homem-ERG    REC    matar 

          ‘Os homens estão matando um ao outro’ 

 

195.  hõmre - te         rop     ca’hy 

         homem-ERG   onça    lutar 

          ‘O homem lutou contra a onça’ 

 

196.  me       hõm - te         ajpẽn    ca’hy 

         PL   homem-ERG     REC      lutar 

          ‘Os homens lutavam um contra o outro’ 
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Também atestamos em Pykobjê-Gavião a presença de pronomes 

demonstrativos (doravante DEM), que são aqueles mais relacionados à dêixis. 

Apresentaremos a seguir os três demonstrativos mais encontrados em nosso 

corpus: 

(a) Enta / enta jë - Esse tipo de pronome remete à proximidade em relação às 

pessoas do discurso (eu/tu), seja ela espacial (visível) ou linguística (dêixis 

discursiva). Corresponde, portanto, ao this / these do Inglês. Sob o ponto de vista 

morfossintático, podemos dizer que o DEM não ocupa a posição prevista por 

Greenberg (1963) para adjuntos adnominais, isto é, anterior ao núcleo (língua SOV). 

Acerca da morfossemântica, observamos que esse pronome não apresenta 

qualquer restrição, aplicando-se, indistintamente, a coisas [-animado]/[-humano], 

animais [+animado]/[-humano] e/ou a seres humanos [+animado]/[+humano], 

conforme demostram os exemplos abaixo: 

 

197.  rỹmy     ẽjcre     enta          xët                                                                             

    DUR      casa     DEM    queimarINTR 

    ‘Essa/esta casa está queimando’ 

 

198.  me   hõmre     enta     jë       aröj     co                                         

    PL   homem   DEM   COL   arroz   comer 

    ‘Esses/estes homens comem arroz’ 

 

(b) Ret / ret jë – Demonstrativos usados, com maior frequência, para indicar a 

distância com relação às pessoas do discurso, no que difere de enta / enta jë, que, 

como vimos, são tomados, principalmente, com o intuito de remeter à proximidade 

em relação às pessoas do discurso. Desse modo, podemos dizer que ret / ret jë são 

bastante semelhantes ao that / those do Inglês, conforme vemos nos exemplos 

dados abaixo: 

   

199.  rỹmy     ẽjcre      ret         xët                                                                              

    DUR     casa    DEM     queimarINTR 

    ‘Aquela casa está queimando’ 

 

200.  me     hõmre     ret      jë     aröj      co                                          

    PL    homem   DEM  COL  arroz   comer 

    ‘Aqueles homens comem arroz’ 
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 (c) Net / net jë - Significa ‘aquilo lá, aquilo do outro lado’. A diferença entre net e ret 

é bastante sutil (comparemos (201) a (202)). Ao que parece, net tem um escopo 

semântico mais reduzido do que ret, pois só costuma ser usado para indicar uma 

distância, que é exclusivamente espacial, com relação às pessoas do discurso. Além 

disso, observamos que net é preferido a ret nos contextos cujo referente é [-humano] 

e/ou [-animado], apesar de não termos atestado restrições semânticas que impeçam 

uso de net / net jë fora de tais contextos. 

 

201.  ẽjcre      ret     jë           tõm                                                         

    casa    DEM COL    ser.sujo/sujo 

    ‘Aquela casa está suja’ 

 

202.  ẽjcre     net     jë            tõm                                                          

    casa    DEM  COL   ser.sujo/sujo 

    ‘Aquela casa167 está suja’ 

 

Atestamos também o uso de pronomes indefinidos, na função de 

quantificadores ou existenciais (QE) ou universais (QU). Assim como feito no caso 

dos DEMs, citaremos os três quantificadores que foram mais encontrados no corpus 

coletado. Todos eles parecem compartilhar a restrição semântica de não ocupar o 

mesmo sintagma nominal que um nome massivo do tipo ‘água’ (cö)168, conforme 

vemos abaixo169: 

 

203.  aa – te          cö        japrö 
          2PD-ERG    água   comprar 

         ‘Você comprou água’ 

 

 

 

                                                 
167 Geralmente o informante usará net e não ret para indicar a casa que está ao lado oposto da aldeia (“fileira” 
oposta). Ret será a forma preferida quando o falante estiver citando uma casa vizinha, ou que esteja na mesma 
“fileira”. 
168 Observemos que esta restrição é contrária àquela observada em Inglês, que tende a exigir o uso de um 
indefinido diante de massivos como ‘água’ (water). Seriam exemplos pertinentes do Inglês: 
 
You bought some water                                                                    ‘Você comprou água’ 
*You bought water                                                                                  
169 Para saber mais acerca da discussão, que envolve os quantificadores, sugerimos a leitura de Maria Helena 
Mira Mateus et aliae. Gramática da Língua Portuguesa. Lisboa: Editorial Caminho, 2003, p. 356-359. 



 

 

115 

204.  *aa – te         cö      no     japrö 

          2PD-ERG    água   QE   comprar 

         ‘Você comprou água’ 

 

 Os três quantificadores mais encontrados nos corpora são: 

 

(a) No / no jë - Pronome que serve para indicar a incerteza sobre a natureza do 

referente do nome ao qual se associa. Será usado tanto com o sentido de 

‘algum(uns)’ quanto de ‘nenhum(uns)’, o que pode ser entendido como um 

quantificador indefinido. Vale ressaltar que a ideia de ‘nenhum’, nessa língua, é 

realizada por meio de uma estrutura de negação aplicada a toda a frase. Quando 

este QE é usado com o sentido de “algum”, ele sofre uma restrição semântica, que o 

impede de se ligar a nomes [+humano]. Para esse contexto há um pronome 

exclusivo, jõm. No entanto, se o sentido for ‘nenhum’, essa restrição semântica deixa 

de se aplicar. Logo a seguir, veremos exemplos do uso de no em contraste com jõm. 

A ordem de no é sintagma nominal-QE. 

 

(b) Jõm - Pronome exclusivo à classe nominal [+humano] e [+singular] e à forma 

afirmativa da frase. Traz a ideia de ‘quem’ e sua posição canônica é QE-sintagma 

nominal. Não atestamos seu uso em formações com plural, {me} (comparemos (205) 

a (206)). Contudo, jõm poderá ser usado em associação com outros tipos 

pronominais, como DEMs (ex. 205):  

 

205.  jõm   cahỹj    enta     ha      cö       japrö                                       

   QE    mulher  DEM    IRR   água   comprar 

   ‘Essa/Esta mulher comprará água’ 

 

206.  me    cahỹj      enta    ha       cö       japrö                                           

   PL    mulher    DEM   IRR    água   comprar 

   ‘Essas/Estas mulheres comprarão água’ 

 

Acreditamos que esse jõm derive diacronicamente da pró-forma interrogativa 

homófona, que significa ‘quem’. Isso explicaria sua distribuição sintática (tópico 

frasal) e o fato de não aparecer em frases negativas. Afinal, testamos ser bem pouco 
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usual, em Pykobjê-Gavião, a produção de frases do tipo: “Quem não sairá de casa 

hoje?”. Seria pragmaticamente mais aceitável dizer: “Quem ficará em casa hoje?”.  

Portanto, vejamos abaixo alguns dos testes que aplicamos em campo para 

chegarmos às hipóteses que apresentamos até aqui sobre o uso dos QEs no e jõm:  

 

207.  rỹmy    ẽjcre   no          xët                                                              

    DUR   casa    QE    queimarINTR 

    ‘Alguma casa está queimando’ 

 

208.  *rỹmy    ẽjcre   jõm          xët                                                        

     DUR    casa    QE    queimarINTR 

     ‘Alguma casa está queimando’ 

 

209.  rỹmy   nee    ẽjcre   no             xët            noore                                  

    DUR  NEG   casa   QE    queimarINTR     NEG 

    ‘Nenhuma casa está queimando’ 

 

210.  *rỹmy   nee     ẽjcre   jõm            xët             noore                                

     DUR   NEG   casa    QE     queimarINTR     NEG 

     ‘Nenhuma casa está queimando’ 

 

211.  ca      ha      rop       no      cora                                                   

   2PI    IRR    onça     QE     matar 

    ‘Você matará uma onça’ 

 

212.  *ca     ha       rop     jõm    cora                                                

     2PI   IRR    onça    QE    matar 

    ‘Você matará uma onça’ 

 

213.  ca     ha      nee      rop    no    cora    noore                                  

   2PI   IRR    NEG    onça   QE   matar   NEG 

    ‘Você não matará onça alguma’ 

 

214.  *ca     ha      nee     rop     jõm   cora     noore                              

     2PI   IRR    NEG   onça   QE    matar     NEG 

     ‘Você não matará onça alguma’ 
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215.  me    hõmre     no     jë      rop       ret        cora                                        

    PL   homem    QE   COL   onça    DEM     matar 

    ‘Alguns homens matam aquela onça’ 

 

216.  *me    hõmre    jõm   rop     ret       cora                                     

     PL   homem    QE   onça  DEM    matar 

    ‘Alguns homens matam aquela onça’ 

 

217.  *jõm  me   hõmre    rop      ret      cora                                    

     QE   PL   homem  onça   DEM   matar 

    ‘Alguns homens matam aquela onça’ 

 

218.  nee   me    hõmre     no    rop      ret       cora     noore                       

   NEG   PL   homem   QE   onça   DEM    matar    NEG 

   ‘Nenhum homem mata aquela onça’ 

 

219.  *nee   me    hõmre    jõm   rop     ret       cora    noore                     

     NEG  PL   homem    QE   onça  DEM    matar   NEG 

    ‘Nenhum homem mata aquela onça’ 

 

(c) Me... cone - Ainda na subclasse dos pronomes indefinidos com função de 

quantificador, encontramos o vocábulo que pode indicar “totalidade”. Por ter uma 

referência de quantificação universal (QU), o morfema {me} sempre aparece junto a 

cone. Assim, observamos a seguinte ordem canônica: {me} + sintagma nominal + 

{cone}. Sobre os aspectos semânticos, cone não parece apresentar qualquer 

restrição, associando-se, indistintamente, a coisas, animais ou pessoas, conforme 

vemos abaixo: 

 

220.  me    cyy     cone            j - ahöc                                                                

    PL    pátio    QU      PR-estar.enlameado/enlameado  

  ‘O pátio inteiro está com lama’ 

 

221.  me   xoo    cone         j - acry                                                                 

    PL   cão      QU     PR-ser.alegre/alegre 

    ‘Todo cão é alegre’ 
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222.  me    cahỹj     cone       j - acry                                                             

    PL    mulher    QU    PR-ser.alegre/alegre 

    ‘Toda mulher é alegre’ 

 

Por fim, veremos algumas das pró-formas interrogativas (doravante WH170) 

mais encontradas no corpus do Pykobjê-Gavião. A subclasse dos WHs abarca, 

grosso modo, todos os itens que servem para focalizar alguma unidade de 

informação da frase. No nível dos argumentos, percebemos que quando o foco recai 

sobre o sujeito, a pró-forma atestada é jõm. Mas, se o foco estiver sobre o objeto, a 

pró-forma mais comum é ẽmpo, conforme podemos ver abaixo: 

 

223.  jõm - mỹ     a – j – onxëë?                                                                 

    WH-DAT     2PD-PR-mãe 

   ‘Quem é a sua mãe?’ 

 

224.  ẽmpo   wa    ha    me    awca’te     ny     coco?                         

     WH     1PI   IRR   PL   FUT/LEX   PT    comer 

    ‘O que nós vamos comer amanhã?’ 

 

Quando o foco da pergunta está no satélite, encontramos, dentre outras, três 

pró-formas bastante recorrentes. São elas: jõnỹ’... to, que pode elicitar advérbios de 

modo ou advérbios instrumentais; jõ’re, que espera como resposta um locativo; e, or 

jõmcỹm, que busca encontrar advérbios de tempo e aspectualidade171. Vejamos 

abaixo alguns de seus respectivos usos: 

 

225.  jõnỹ’   cë     ha     rop     xoo      cor       to?                                    

    WH     3PI   IRR   onça   cão    comer  CAUS 

   ‘Como a onça comerá o cão?’ 

   Literalmente: ‘Como a onça fará para comer o cão?’ 

 

226.  jõnỹ’   ca      ha          awjahë         to?                                                         

     WH    2PI    IRR       caçarINTR   CAUS   

  ‘Como você caçará?’ 

   Literalmente: ‘Com que objetos você fará a caçada?’ 
                                                 
170 Estamos utilizando a notação WH por ser a mais difundida, em referência às pró-formas mais comuns do 
Inglês: what, where, when, who, etc. Para saber mais sobre o funcionamento desta e de outras pró-formas, 
sugerimos a leitura de Neuveu (2008, p. 250). 
171 Estamos seguindo aqui a classificação semântica para advérbios proposta em Givón (2001, p. 88-94). 
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227.  jõ’re    cë      ha      rop      xoo     cor?                                            

    WH     3PI    IRR    onça    cão    comer  

   ‘Onde a onça comerá o cão?’ 

 

228.  jõ’re    ca      ha        awjahë?                                                           

    WH     2PI   IRR     caçarINTR   

    ‘Onde você vai caçar?’ 

 

229.  or jõmcỹm    cë      ha       rop     xoo      cor?                                     

          WH         3PI    IRR     onça    cão     comer 

    ‘Quando a onça comerá o cão?’ 

 

230.  or jõmcỹm    ca      ha    a’cët    cỹm      awjahë?                                    

         WH          2PI     IRR   mata   LOC    caçarINTR   

    ‘Quando você vai caçar na mata?’ 

 

 Ao longo dessa seção, visualizamos e analisamos o quadro dos três subtipos 

de pronomes pessoais distinguíveis em Pykobjê-Gavião, a saber: pronomes 

dependentes (PD), pronomes independentes (PI) e pronomes enfáticos (PE). Vimos 

o uso do pronome reflexivo (REFL), amjõ, e do recíproco (REC), ajpẽn. Atestamos, 

também, pronomes demonstrativos (DEM), com atenção para: enta (enta jë), ret (ret 

jë) e net (net jë). Em seguida, tratamos dos pronomes indefinidos, com função de 

quantificação existencial (QE), com atenção para no (no jë) e jõm, e de quantificação 

universal (QU) me... cone. Por fim, analisamos algumas pró-formas interrogativas 

(WH), tais como jõm, ẽmpo, jõny’... to, jõ’re e or jõcỹm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

120 

5.6. Prefixo Relacional 

 

O estudo dos prefixos relacionais tem sido mais explorado nas análises de 

línguas indígenas brasileiras do Tronco Tupi172, nas quais esta categoria parece ser 

mais evidente. No entanto, na descrição e análise do dialeto Timbira Parkatêjê-

Gavião, Ferreira (2003) já se voltara à observação desta classe de palavras.  

Rodrigues (2002, p. 45) define prefixo relacional como “o que estabelece uma 

relação de dependência entre a raiz e o termo que a precede”. Podemos entender a 

partir desta explicação, que é possível encontrar prefixos relacionais em 

contiguidade com itens lexicais pertencentes a diversas classes de palavras. No 

Pykobjê-Gavião, atestamos o uso de prefixos reacionais na classe dos nomes 

(prefixo relacional generalizador e prefixos {h-} e {j-}) e na classe dos verbos 

intransitivos estativos173 ({h-} e {j-}). 

  

Na classe dos nomes, se um vocábulo alienável não tiver um possuidor 

expresso, poderá ser tomado como um prefixo “generalizador”. Em Silva; Amado 

(2009), este prefixo foi analisado como um exemplo de “termo de classe”, apesar de 

já trazermos a hipótese de reclassificação, adotada aqui. Vejamos abaixo um quadro 

que traz alguns exemplos do uso do prefixo generalizador: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
172 Se houver interesse em conhecer uma análise de prefixos relacionais em língua indígena do Tronco Tupi, 
sugerimos a leitura de “Propriedade denotacionais do prefixo relacional de não-contiguidade {i- ~ h-} na língua 
Tenetehar”, de Fábio Bonfim Duarte. Estudos Linguísticos XXXIV, p. 1194-1199, 2005. 
173 Será necessário realizar testes mais amplos para poder assegurar que os prefixos relacionais têm uso exclusivo 
nos sujeitos de verbos intransitivos estativos (So), não ocorrendo com sujeitos de verbos intransitivos ativos 
(Sa), processo (Sio) ou transitivos (simples e/ou estendidos). Caso isso se confirme, encontramos aqui mais um 
contexto em que Sa se distingue de Sp, o que favoreceria a análise de sistema ergativo-absolutivo, conforme 
viemos discutindo.  
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Quadro 11 – Usos do prefixo generalizador 

a�a�a�a� Prefixo generalizador – só atestamos em nomes 

a�a�a�a� + r�� Flor  

a�a�a�a� + t�u Fruto  

a�a�a�a� + h�� Semente 

a�a�a�a� + t�i Corda  

a�a�a�a� + kru Cipó  

a�a�a�a� + kr�t + t�u Caju (geral + caju + fruto) 

a�a�a�a� + kr�j + re Crianças (geral + cria, filhote + humano) 

a�a�a�a� + kr� + re + t�o�m + re Menino (geral + cria, filhote + humano + masculino) 

a�a�a�a� + kr� + re + ka + h��j Menina (geral + cria, filhote + humano + feminino) 

a�a�a�a� + je�� Carne (geral + carne) 

 

Na subclasse verbal dos intransitivos estativos (semântica adjetival), 

observamos que parece haver dois tipos de verbos: aqueles que não estabelecem 

relação morfossintática com S e aqueles que estabelecem, necessariamente, 

relação morfossintática com S174. Aos membros do primeiro grupo chamaremos de 

“verbos estativos absolutos” (exs. 231, 232), e aos membros do segundo de “verbos 

estativos relativos”. Os verbos estativos relativos parecem atuar em distribuição 

complementar. Se não houver referência direta, eles se ligarão à 3ª pessoa do 

discurso, por meio do prefixo relacional {h-} (exs. 233, 234). Por outro lado, se 

houver um referente próximo, independentemente de qual seja, este subtipo verbal 

será marcado com o prefixo relacional {-j} (exs. 235, 236). 

 

Verbo estativo absoluto (PR não-marcado) 

 

231.  a’craare         caprëëc                                      

    criança      estar.triste/triste 

    ‘A criança está triste’ 

 
                                                 
174 Tal análise tem base na realizada para a categoria dos adjetivos, segundo a qual se dividiria os membros desta 
classe em “adjetivos absolutos” e “adjetivos relativos”. Os adjetivos relativos se contrapõem, semanticamente, 
aos adjetivos absolutivos, porque aqueles necessitam estabelecer comparações para construir sua referência. A 
divisão dessas duas classes semânticas não é algo previsível nas línguas naturais. Em Pykobjê, por exemplo, 
parece que verbos com semântica de adjetivos como “bonito” e “feliz” são relativos, pois necessitam estabelecer 
uma relação (por meio de PR). Contudo, dada a extensão do tema, não o abarcaremos na presente dissertação. 
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232.  a’craare           tõm                                

    criança     estar.sujo/sujo     

    ‘A criança está suja’ 

 

Verbo estativo relativo (/h-/ ~ /j-/) 

 

{h-} - Referente deslocado ou não imediatamente expresso na frase: 

 

233.  h – ahöc. 

          PR-estar.enlameado/enlameado 

          ‘Ele175 está enlameado’ 

 

234.  cë     ha       a’craare            h - acry                                       

    3PI   IRR     criança       PR-ser.alegre/alegre                        

   ‘Tomara que a criança, ela fique alegre!’176   

 

 {j-} - Referente imediatamente expresso na frase: 

 

235.  me    cyy     cone                     j - ahöc                                                                

    PL    pátio    QU        PR-estar.enlameado/enlameado  

    ‘O pátio inteiro está com lama’ 

 

236.  me     cahỹj   cone            j - acry                                                             

    PL    mulher   QU    PR-ser.alegre/alegre 

    ‘Toda mulher é alegre’ 

 

Observamos que a relação descrita nos sujeitos dos verbos intransitivos 

estativos é similar àquela que se estabelece entre os genitivos da classe dos nomes 

inalienáveis (formação: (PD) + PR + MP + nome). No uso nominal, o prefixo {h-} 

                                                 
175 Esta referência deverá ser recuperada pelo contexto cnversacional, mas não está na frase em questão. 
Observamos que o prefixo relacional também será usado para marcar contiguidade entre o verbo e o objeto não 
mencionado de verbos transitivos simples, como segue abaixo: 
 
wa     ha        h – aprö                                                                          ‘Comprá-lo-ei’ 
1PI    IRR   PR-comprar 
 
wa     ha      h – ahyy                                                                             ‘Fá-lo-ei’ 
1PI    IRR    PR-fazer 
176 Para entender a formação do modo subjuntivo, retornemos à seção 5.4. 
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marca a 3ª pessoa (não-pessoa do discurso), ao passo que 1ª e 2ª pessoas são 

marcadas com o prefixo relacional {j-}, como podemos ver abaixo: 

 

237. cahỹj    me       h – õ – xo           caprëë – re                                                           

  mulher   e        PR-MP-pai     ser.triste/triste-DIM 
  ‘A mulher e seu pai estão tristonhos’ 

 

238.  ( ) – õ – xo = Pai 

238a. Ø – j – õ – xo                                                      ‘Meu pai’ 

      238b. a – j – õ – xo                                                       ‘Teu pai’ 

      238c. h – õ – xo                                                            ‘Pai dele’ 

  

239.  h – õ – xëë     jõm     craa        pỹr 

               PR-MP-mãe     QE   criança    beijar 

   ‘A mãe dele beija o ser criança’ 

 

240.  ( ) – õ – xëë = Mãe 

240a.   Ø – j – õ – xëë                                                   ‘Minha mãe’ 

      240b.   a – j – õ – xëë                                                    ‘Tua mãe’ 

      240c.   h – õ – xëë                           ‘Mãe dele’ 

 

 Assim, terminamos esta breve análise acerca da classe dos prefixos 

relacionais ({h-} e {j-}), do Pykobjê-Gavião. Tratamos, nesta seção, de sua 

manifestação morfológica na classe dos nomes membos da subclasse semântica 

alienável (prefixo generalizador, {a’-}) e da subclasse inalienável ((PD) + PR + MP + 

nome), e na classe dos verbos (subtipo verbo intransitivo estativo relativo). 

 Deve-se ressaltar que ainda há muito a ser discutido sobre a classe dos 

prefixos relacionais nas línguas do Tronco Macro-Jê. Acreditamos que esse nível de 

estudo poderá trazer informações tipológicas bastante relevantes para os estudos de 

Linguística Geral, por isso ressaltamos sua importância.   
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5.7. Advérbio 

 

Dik (1997) nomeia os elementos que não fazem parte da “estrutura do 

predicado” de “satélites”. Os “satélites” correspondem morfossintaticamente aos 

“adjuntos adverbiais”. Payne (1997) apresenta a seguinte definição para a classe 

dos advérbios: 

 

Advérbio é uma classe “cata-tudo”. Qualquer palavra com conteúdo 
semântico (i.e. que não sejam partículas gramaticais) que não seja 
claramente um nome, um verbo, ou um adjetivo, é frequentemente colocada 
na classe do advérbio. Semanticamente, formas que vêm sendo chamadas 
de advérbios abrangem uma gama extremamente ampla de conceitos. Por 
essa razão eles não podem ser identificados em termos de estabilidade 
temporal ou dentro de qualquer outro parâmetro bem definido. Além disso, 
eles funcionam tipicamente no nível da frase ou do discurso, i.e., seu efeito 
semântico (escopo) é relevante a frases inteiras ou a unidades maiores, ao 
invés de simplesmente frases.177 (PAYNE, p. 69, tradução nossa) 

 

 Em termos sintáticos, os sintagmas adverbiais podem ocupar a posição de 

tópico frasal e, nesse caso, ter escopo sobre toda a frase (ex. 241); ou podem 

aparecer, geralmente, pospostos aos itens não-nominais que modificam (ex. 242)178. 

Em Pykobjê-Gavião, quando um sintagma adverbial não tiver escopo sobre toda a 

frase, relacionar-se-á a um sintagma verbal (ex. 242)179. 

 
                                                 
177 Texto original: “Adverb is a “catch-all” category. Any word with semantic content (i.e., other than 
grammatical particles) that is not clearly a noun, a verb, or an adjective is often put into the class of adverb. 
Semantically, forms that have been called adverbs cover an extremely wide range of concepts. For this reason 
they cannot be indentified in terms of time stability or any other well-defined semantic parameter. Also, they 
typically function on the clause or discourse level, i.e., their semantic effect (scope) is relevant to entire clauses 
or larger units rather than simply to phrases.” 
178 Marcaremos os constituintes do sintagma adverbial em itálico e seu núcleo, a posposição, em negrito. 
179 Não atestamos casos em que o sintagma adverbial modifica outro sintagma adverbial, como vemos em 
Português: 
 
Ela fala muito estranhamente. 
 
Em casos como o citado acima, o que verificamos é que o ‘muito’ modifica um verbo intransitivo estativo com o 
sentido de ‘ser estranho’: 
 
cë      caacöc                        pe’ho                         cate 
3PI      falar     ser.ininteligível/ininteligível     muitoADV 
‘Ela fala de maneira muito ininteligível’ 
 
A única partícula que poderia ser analisada como modificadora adverbial é a marca de aumentativo, {-te}, que 
pode se unir a um advérbio de modo e intensificar seu sentido, como segue: 
 
cë      caacöc                  pe’ho                                  cate’ - te 
3PI      falar     ser.ininteligível/ininteligível     muitoADV-AUM 
‘Ela fala de maneira muitíssimo/super ininteligível’  
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241.  tany     wa     ha         cato 

           EPC    1PI    IRR    partirINTR 

           ‘Provavelmente irei embora’ 

 

242.  aa – te        cahỹj      cahyt           hatoj       c�m   
          2PD-ERG   mulher    narrar     objeto reto    LOC 

          ‘Você narrou de maneira exata/com retidão para a mulher’ 

          Literalmente: ‘Você narrou (o fato) pondo-se no lugar de um objeto reto’  

 

 Para identificar os tipos de sintagmas adverbiais possíveis em Pykobjê-

Gavião, seguiremos a classificação proposta por Givón (2001, p. 81-94), que trata 

das seguintes subclasses semânticas180: 

 

(a) Advérbios de modo (manner adverbs) – sobre tal subclasse semântica Givón 

(2001) explica: 

 

Os advérbios de modo tipicamente modificam ou adicionam algo ao 
significado do verbo. O alcance semântico dessa modificação é amplo e 
hetrogêneo, a depender do significado específico do verbo.181 (GIVÓN, p. 
88, tradução nossa) 

 

 Em Pykobjê-Gavião, o sintagma adverbial de modo costuma ser formado por 

único vocábulo, que tende a ocupar a posição pós-verbal. Esta subclasse semântica 

foi atestada em Pykobjê-Gavião, como mostram os exemplos: 

 

243.  cë     ha      hõõcrepöj         cate 

          3PI   IRR   cantarINTR   muitoADV 

          ‘Ele cantará muito’ 

 

244.  co - te         hõõcrepöj          pex 

          3PD-ERG   cantarINTR     bemADV 

          ‘Ele cantou bem’ 

 

                                                 
180 Givón (2001, p. 91) propõe a existência da subclasse semântica dos advérbios de tempo e aspectualidade 
(time and aspectuality adverbs), mas, conforme viemos discutindo, a noção de tempo e espaço não é 
morfologicamente distinguida em Pykobjê-Gavião, de modo que muitos núcleos adverbiais podem indicar tanto 
um sintagma locativo quanto temporal. 
181 Texto original: “Manner adverbs typically modify, or add to, the meaning of the verb. The semantic range of 
such modification is wide and heterogenous, depending on the specific meaning of the verb.” 



 

 

126 

(b) Advérbios instrumentais (instrumental adverbs) – segundo Givón (2001, p. 

90), há uma fronteira bastante sutil entre advérbios de modo e advérbios 

instrumentais. O mais aceito é que estes tragam uma extensão metafórica mais 

concreta do que aqueles. Em Pykobjê-Gavião, os advérbios instrumentais, ao 

contrário dos advérbios de modo mais encontrados no corpus, costumam ser 

formados por nome + núcleo. Sua ordem canônica é pós-verbal, apesar de se 

verificar grande flexibilidade neste quesito. Atestamos um núcleo de uso bastante 

amplo nesta subclasse semântica, to: 

 

245.  cahỹj – te          hywcö        to         wej       pok 

          mulher-ERG     bengala   INSTR    velho    bater 

          ‘A mulher bateu no velho usando uma bengala por instrumento de agressão’ 

 

246.  wa         ẽmpex182        pẽ      to   

          1PI   consertarINTR    pau   INSTR 

          ‘Eu conserto usando um pau por instrumento’ 

 

(c) Advérbios de tempo e aspectualidade (time and aspectuality adverbs) – 

Givón (2001, p. 91) aponta para a possibilidade de alguns morfemas classicamente 

denominados “advérbios de tempo” serem, na verdade, marcas dêiticas de tempo-

aspecto-modo (TAM), como tratamos na seção 5.3.1.  Sobre os usos que parecem 

se aplicar mais na função de satélite do que de operador, observamos que tempo e 

espaço não podem ser tratados como noções excludentes, mas sim como 

complementares. Por isso, chamaremos os membros desta subclasse adverbial de 

advérbios espaço-temporais. Falaremos aqui de quatro núcleos principais: wyr, ny, 

cỹm e pẽn/-pë. 

Wyr costuma ser usado em Pykobjê-Gavião com o sentido de ‘direção’, por 

isso tende a se relacionar mais a verbos que indicam movimento, conforme vemos 

abaixo: 

 

247.  mentow     jë            cato         a’cët     wyr 

            rapaz     COL     partirINTR    mata    DIR 

           ‘A rapaziada parte rumo à mata’ 

 

                                                 
182 Esse verbo é intransitivo porque tem o sentido de ‘consertar qualquer coisa’. 
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248.  cahỹj - te          hy’coocren      ẽjcre     wyr 

         mulher-ERG     correrINTR     casa      DIR 

          ‘A mulher correu em direção à sua casa’ 

 

Ny tem seu uso mais associado à indicação temporal, por isso vamos chamá-

la de ‘posposição temporal’ (PT), ao passo que cỹm está mais relacionada a 

contextos espaciais, por esse motivo a viemos denominando ‘locativo’ (LOC). Como 

os exemplos abaixo deixam entrever, nem todas as frases do Pykobjê-Gavião 

permitem que ny comute com cỹm: 

 

249.  empo    co       ha    me    awca’te     ny    coco?                         

     WH     1EPI   IRR   PL    amanhã    PT    comer 

          ‘O que nós vamos comer amanhã?’ 

 

250.  *empo    co     ha    me     awca’te    c�m    coco?                         

      WH     1EPI  IRR   PL    amanhã    LOC   comer 

           ‘O que nós vamos comer amanhã?’ 

 

251.  e’no’ny       ca            ngõr          a’cët     c�m                                         

          PAS/LEX   2PI     dormirINTR     mata    LOC 

          ‘Ontem você dormiu na mata’ 

 

252.  *e’no’ny       ca            ngõr         a’cët     ny                                         

          PAS/LEX    2PI     dormirINTR    mata     PT 

          ‘Ontem você dormiu na mata’ 

 

Mas, conforme verificamos ao tratar de predicados não-verbais183, há 

contextos que podem permitir tanto o uso de ny quanto o de cỹm. Retomamos dois 

exemplos (polaridade afirmativa e negativa, respectivamente): 

 

253.  ca   me    Govenadö      c�m/ny                        

                2PI   PL   Governador    LOC/PT 

   ‘Vocês estão em Governador’ 

 

                                                 
183 Givón (2001, p. 91) esclarece que os advérbios pertencentes a esta subclasse trazem um escopo semântico 
que, em geral, não se aplica apenas ao verbo, mas a todo o evento da frase (proposição), por isso identificamos 
haver uso (maior em comparação com as demais subclasses semânticas adverbiais) como núcleo de predicado 
não-verbal (ver tipos de predicado não-verbal na seção 5.4). 
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254.  ca     nee    me    Govenadö    c�m/ny    noore        

    2PI   NEG    PL   Governador   LOC/PT   NEG 

                ‘Vocês não estão em Governador’ 

 

 Em Krahô (Timbira), segundo Souza (1997, p. 44), há uma “posposição 

locativa / existencial (loc)” grafada como kâm e uma posposição de mesma função 

grafada como nã ~ na. A autora não distingue diferenças de uso, como observamos 

pelos exemplos dados abaixo:   

 

255.  ma       i-prõ       ten  ita   kâm                                     

           mov184 1-esposa  ir  este loc 

                  “Minha esposa viajou hoje” 

(SOUZA, 1997, p. 47) 

 

256.  i-yõpur            kâm  põhi                                                 

         1-própria-roça   loc  milho 

                  “Em minha roça milho” 

(SOUZA, 1997, p. 44) 

 

257.  ko  na  i-yarko men 
           rio loc 1-cuspe jogar 

          “Eu cuspi no rio” 

(SOUZA, 1997, p. 45) 

 

258. a-na i-tšar 

          2-loc 1-perf rir 

          “Eu ri de você / Em você (o motivo de) meu riso” 

(SOUZA, 1997, p. 45) 

         

 Para a análise do Pykobjê-Gavião, acreditamos que testes mais pontuais 

deverão ser realizados no futuro, a fim de delimitar melhor os contextos semânticos 

de ny e cỹm. Por ora, o que constatamos é que há distinções semânticas e 

funcionais envolvendo o uso desses dois núcleos adverbiais espaço-temporais.  

Por fim, falaremos da posposição adverbial espaço-temporal a que viemos 

chamando de “posposição fonte/origem” (PF). Parece que seu uso confere conceito 

“existencial” e não, simplesmente, “espacial”. Esperamos que essa análise seja 
                                                 
184 mov: abreviatura para indicar partícula que marca movimento. 
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retomada e aprofundada em estudos futuros. Por ora, observamos que pẽn / -pë tem 

uso mais amplo nos contextos de predicação não-verbal, como vemos abaixo: 

  

259.  xoo - pë      pryymre                                    

    cão-PF        animal 

   ‘O cão é um animal’ 

 

260.    xy       tũ - pë           a’cët           j – õ – pryymre         

    PAS     tatu-PF      selvagem       PR-MP-animal  

    ‘O tatu era/foi um animal selvagem’ 

 

261.  cë      ha      cagỹ - pë          j – õ – cjë                    

    3PI   IRR     cobra-PF     PR-MP-hóspede 

    ‘A cobra será uma hóspede’ 

 

A posposição pẽn / -pë parece remeter à origem do sujeito ou objeto. 

Acreditamos que ela esteja na formação da palavra cöpẽ, que poderia significar 

‘aquele que vem da água (cö)’.  

Souza (1997) também cita uma posposição “locativo/existencial”, grafada 

como pe, conforme dado abaixo: 

 

262.  ku– pe kupen 

           3- loc homem branco 

          “Para ele homem branco” 

(SOUZA, 1997, p. 44)    

 

(d) Advérbios epistêmicos (epistemic adverbs) – Givón (2001) explica: 

 

O escopo semântico das noções epistêmicas alcança, de maneira bastante 
similar ao que ocorre com os advérbios de tempo, a proposição inteira 
(frase). Mais tipicamente, eles denotam a atitude do falante sobre a 
verdade, certeza ou probabilidade acerca do estado ou evento.185 (GIVÓN, 
p. 92, tradução nossa)  

 

                                                 
185 Texto original: “The semantic scope of epistemic notions ranges, much like that of time adverbs, over the 
entire proposition (clause). Most typically, they denote the speaker’s attitude toward the truth, certainty or 
probability of the state or event.” 
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 No Pykobjê-Gavião, parece que o estatuto morfossintático de expressão 

epistêmica mais comum ocorre por meio de palavras simples, que tendem a ocupar 

a posição de tópico frasal, como no exemplo retomado abaixo: 

 

263.  tany     wa      ha        cato 

           EPC    1PI    IRR    partirINTR 

          ‘Provavelmente irei embora’ 

 

 (e) Advérbios deôntico-avaliativos (deontic-evaluative adverbs) – segundo 

Givón (2001, p. 93), a noção deôntica costuma ter escopo sobre toda a proposição, 

tratando das atitudes avaliativas do falante (speaker’s valuative attitudes). Pode ser 

codificada também por meio de auxiliares modais, verbos ou adjetivos. No Pykobjê-

Gavião, encontramos apenas um exemplo de uso, o que atesta a existência desta 

subclasse semântica. Vejamos o exemplo retomado: 

 

264.  cë      ry’hy       cwyr          cor - ’re 

   3PI    ANC    mandioca   comer-DEO 

   ‘Você já devia ter comido a mandioca’ 

 

Este estudo deverá ser ampliado em análises futuras, a fim de identificar 

padrões de ocorrência. 

 

(f) Advérbios enfáticos (emphatic ‘adverbs’) – Givón (2001, p. 94) admite a 

dificuldade para encontrar itens morfológicos capazes de promover uma acentuação 

enfática/contrastiva, pois, muitas vezes, as mesmas são marcadas apenas 

entonacionalmente. Até o momento da pesquisa, não encontramos itens que 

correspondam a membros prototípicos dessa classe, admitindo, contudo, a 

necessidade de estudos futuros.  

 

 Assim, terminamos a discussão sobre a categoria dos advérbios utilizados em 

Pykobjê-Gavião para modificar ou adicionar significado a toda a frase ou ao verbo186. 

Ao longo desta seção, tratamos dos itens pertencentes às seguintes subclasses 

semânticas (cf. GIVÓN, 2001): advérbios de modo (cate, pex, tyxte), advérbios 

                                                 
186 Não devemos nos esquecer dos advérbios capazes de atuar como núcleos de predicado não-verbal. 
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instrumentais (to), advérbios espaço-temporais (wyr, ny, cỹm, pẽn / -pë ), advérbios 

epistêmicos (tany) e advérbios deôntico-avaliativos (V final-re).   
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5.8. Conjunção 

 

A classe das conjunções, que tem um conjunto finito de elementos, será 

introduzida aqui, devendo ser analisada em estudos futuros, que privilegiem frases 

não-básicas.  

Em Pykobjê-Gavião, seus membros podem atuar como conectores de 

palavras, sintagmas ou frases, por isso não formam, exatamente, uma categoria de 

palavras, conforme citado em Givón (2001). As conjunções do Pykobjê-Gavião, que 

funcionam como marcadores de coordenação dentro de NP, por se evidenciarem em 

frases básicas, já foram apresentadas na seção 5.1. 

 

 As conjunções, de acordo com Schachter (2007, p. 45), costumam ser 

tradicionalmente divididas em conjunções coordenativas e conjunções 

subordinativas. O autor explica que “as conjunções coordenativas são aquelas que 

atribuem relação igual a elementos unidos”187, ao passo que “as conjunções 

subordinativas são aquelas que atribuem relação desigual a elementos unidos, ao 

marcar um deles como subordinado ao outro”188. Sobre as subordinativas, não 

identificamos quaisquer conjunções desse tipo em Pykobjê-Gavião. Acreditamos que 

a subordinação não seja marcada por síndetos, mas sim por inversão, conforme 

vemos nos exemplos oferecidos abaixo189:  

 

265.  jõm    cahỹj            h - yprỹ             enta    wa    ha     jẽcwa 

   QE    mulher    PR-ser.belo/belo    DEM   1PI   IRR    casar 

   ‘Eu vou me casar com aquela bela mulher’ 

   Literalmente: ‘Esta alguma mulher bela, eu casarei’ 

 

266. ẽ’ - cẽn         ẽj - mỹ       ca      amjõ - my 

  3PI-amar    1PD-DAT    2PI    REFL-dizer 

  ‘Você diz a si mesmo que ele me ama’ 

  Literalmente: ‘ele ama a mim, você diz a si mesmo’ 

                                                 
187 Texto original, com tradução nossa: “The coordinating conjunctions are those that assign equal rank to the 
conjoined elements.” 
188 Texto original, com tradução nossa: “The subordinating conjunctions are those that assign unequal rank to the 
conjoined elements, marking one of them as subordinate to the other.” 
189 Como esse não é o foco do presente estudo, acreditamos que mais pesquisas devem ser realizadas sobre essa 
questão para esclarecer se, de fato, o Pykobjê-Gavião faz subordinação por inversão em todos os contextos de 
uso. 
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Já as conjunções coordenativas do Pykobjê-Gavião são dos seguintes tipos: 

 

Conjunção aditiva (ADT): uso do síndeto ne quando as orações 

coordenadas têm o mesmo sujeito; e, do síndeto my quando os sujeitos das orações 

coordenadas são diferentes: 

 

Oração com o mesmo sujeito 

 

267.  cë    ha  jõm   craa     e’ - pym    ne      ha                        ẽ’ - py’my                     xa 

   3PI IRR QE  criança  3PD-cair   ADT   IRR    3PD-estar.levantado/levantado   levantarINTR 

                 ‘A criança cairá e se levantará’  

                 Literalmente: ‘O ser criança cairá e se colocará de pé por si mesma”  

 

Oração com sujeitos diferentes 

 

268.  jõm    craa - re                e’ - tyc                   my    ry’my’  cahỹj            h - apëëte 

   QE  criança-DIM  3PD-estar.morto/morto   ADT   DUR   mulher  PR-estar.choroso/choroso 

   ‘A criancinha morreu e a mulher está chorando’ 

   Literalmente: ‘A criancinha é morta e a mulher continua a estar chorosa’  

 

Conjunção adversativa (CADV): em Pykobjê-Gavião a partícula adversativa 

mais encontrada em nosso corpus trata-se de um empréstimo da conjunção 

adversativa do Português, mas > max. Alguns velhos também utilizam a partícula 

my, vista acima como conjunção aditiva, com o sentido de adversativa, desde que os 

sujeitos das frases coordenadas sejam diferentes.  

 

269.  cë   ha     jõm    craa     catxöare        ngõ           max     cë     ha       ẽjryry        ampra 

  3PI  IRR   QE   criança     tarde       dormirINTR  CADV   3PI  IRR   cedoADV    acordar       

  ‘O ser criança dormirá tarde mas acordará cedo’ 

  Literalmente: ‘O ser criança dormirá tarde mas ele acordará quando for cedo (para mim)’  
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270.  nee   me     paa(n)-cën     noore    max     me             aa-pex’-te 

   NEG  PL   1PD-malvado   NEG    CADV    PL     2PD-ser.bom/bom-AUM 

   ‘Nós não somos malvados, tampouco vocês são boníssimos’ 

                                                                ou 

   nee   me    paa(n)-cën     noore     my     me             aa-pex’-te 

   NEG  PL   1PD-malvado   NEG   CADV   PL      2PD-ser.bom/bom-AUM 

   ‘Nós não somos malvados, tampouco vocês são boníssimos’ 

     

Conjunção explicativa (EXP): a conjunção com função explicativa ou 

causativa mais encontrada no corpus do Pykobjê-Gavião foi xỹm, como podemos 

ver no exemplo dado abaixo: 

 

271.  cë    ha    jõm     craa            h - acryy       xỹm    wa      ha        co-mỹ         carõo       jõor 

   3PI  IRR   QE   criança  PR-ser.feliz/feliz   EXP   1PI    IRR    3PD-BEN    brinquedo   dar 

   ‘A criança ficará feliz porque eu darei um brinquedo a ela’     

 

Conjunção de finalidade (FIN): a conjunção mais usada para unir duas 

frases com relação de finalidade entre si é xy’ny, que, inclusive, pode aparecer 

sozinha em começo de frase com o sentido de ‘para que isso (conteúdo anafórico) 

aconteça’, conforme vemos nos exemplos abaixo: 

 

272.   xy’ny,   catëë jë      amjõ - tëëtee! 

      FIN        PL/NC      REFL-vencer 

    ‘Para conseguirmos isso, vençamos a nós mesmos / superemo-nos!’   

   

273.  wa    ẽj - petor   xy’ny    aapẽn      to        Lucy 

   1PI   1PD-fugir    FIN       viver     CAUS    NPr 

   ‘Fugi para casar com Lúcia’ 

   Literalmente: ‘Fui eu que fugi para viver pela Lúcia’ 

 

Assim, finalizamos essa seção, em que tratamos de algumas conjunções 

verificadas em Pykobjê-Gavião. Vimos que as conjunções podem estabelecer 

relações de dois tipos, subordinativas ou coordenativas. Acreditamos que a 

subordinação não seja marcada por síndetos em Pykobjê-Gavião, mas por meio de 

inversão entre as frases envolvidas. Já sobre a coordenação, as marcas mais 

encontradas no corpus, de acordo com a função exercida, foram: aditiva (distribuição 
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complementar entre ne e my), adversativa (max, my), explicativa (xỹm) e finalidade 

(xy’ny).   
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6. Considerações Finais 

 

Essa dissertação tomou como objetivo central descrever e analisar nomes e 

verbos do Pykobjê-Gavião (Timbira). As demais classes contempladas tiveram seus 

aspectos observados na medida em que contribuíam para o melhor entendimento 

dessas duas categorias maiores. Nosso objeto de estudo constituiu-se, 

essencialmente, de frases básicas de uso atestado no Pykobjê-Gavião, por serem 

nelas que encontramos com maior facilidade as características e usos prototípicos 

de nomes e verbos. 

 

Na Introdução, situamos alguns estudos disponíveis sobre comunidade de 

fala e variantes Timbira (cf. NIMUENDAJU, 1946; POPJES; POPJES, 1986; SOUZA, 

1990 e 1997; FERREIRA, 2003; ALVES, 1999 e 2004), com atenção especial às 

contribuições oferecidas para o Pykobjê-Gavião pela Profa. Dra. Rosane de Sá 

Amado (orientadora da presente dissertação). Sá (1999) tratou da descrição e 

análise do sistema fonológico do Pykobjê-Gavião, observando, dentre outras coisas, 

as unidades distintivas (onze consoantes, sendo duas delas os glides /w/ e /j/, e dez 

vogais, sete orais e três nasais), a estrutura da sílaba (padrão máximo C(C)V(C), 

privilégio de sílaba fechada CVC) e o padrão acentual (oxítono previsível e de 

caráter delimitativo). Na tese, Amado (2004) tomou como principal objetivo 

descrever e analisar os processos fonológicos que envolvem fronteiras mórficas, de 

modo a ampliar questões introduzidas em Sá (1999), dentre elas, a mudança de 

formas verbais em breves e longas; o caso do alongamento vocálico; a alternância 

entre /h/ e /t�/; e, processos de silabificação envolvendo a classe dos pronomes. 

Em seguida, fizemos um apanhado histórico-etnográfico sobre os Timbira. 

Timbira é o nome que os não-índios atribuíram a esses povos. Entre eles, contudo, a 

designação é por mehẽ, que significa “minha gente”, “minha carne”. Além dos 

Pykobjê-Gavião, são povos Timbira não desintegrados na atualidade: Krinkati-

Gavião (mais próximos geográfica e culturalmente dos Pykobjê-Gavião), Parkatêjê-

Gavião, Krahô, Krenjê, Apãniekrá-Canela e Ramkokamekrá-Canela. 

Então, passamos à discussão sobre o enquadramento teórico adotado neste 

estudo, isto é, o funcionalismo-tipológico. A gramática funcional trabalha com a 

hipótese de que a língua é composta por sistemas de regras estruturadas, que estão 
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subordinadas, por sua vez, às atividades da convenção social (língua natural = 

estruturada + cooperativa). O nível pragmático é o mais levado em consideração nos 

modelos que tentam explicar a competência comunicativa de usuários de língua 

natural (M.LNU), que, por sua vez, devem dar conta de três adequações: adequação 

pragmática, adequação psicológica e adequação tipológica.  

A adequação tipológica busca apresentar de maneira sistemática as 

similaridades e diferenças verificadas entre as línguas naturais (princípios e padrões 

recorrentes), por isso toda análise linguística contribui diretamente para os estudos 

de linguística geral. E estes deixam “pistas” sobre as relações gramaticais 

possivelmente estabelecidas, conforme discutimos no quarto capítulo desta 

dissertação. À luz de Dryer (1992), Payne (1997) e Givón (1997), buscamos 

descrever as propriedades formais de codificação aberta, que envolvem: ordem de 

constituintes (atestada a ordem {Y; X}, segundo Branching Direction Theory, 

proposta por Dryer), concordância gramatical (não atestada) e marcação nominal de 

caso (estudada na subseção 5.4.1.).    

Assim, passamos à análise propriamente dita das classes de palavras 

existentes em Pykobjê-Gavião. Segundo Givón (1995 e 2001), a análise das 

categorias deve seguir a noção de protótipos (cf. ROSCH, 1973a, 1973b e 1977), 

dispondo de certa rigidez e de certa flexibilidade no seguimento dos critérios, que 

foram divididos em três níveis para a análise de palavras lexicais: critérios 

semânticos, critérios morfológicos e critérios sintáticos. Se as palavras forem não-

lexicais, então, além desses, critérios morfotáticos deverão ser levados em 

consideração.   

Na seção 5.1., acompanhamos algumas características distribucionais e 

estruturais do nome em sintagma nominal (NP). Vimos que, em Pykobjê-Gavião, o 

nome prototípico funciona como núcleo de NP nas posições sintáticas de sujeito ou 

objeto, podendo estar relacionado a membros de outras classes de palavras (verbo, 

numeral, pronome e termo de classe). Analisamos o uso dos sufixos de grau 

(aumentativo, te, e diminutivo, re), a formação de plural (me, catëë jë ou jë) e a 

distinção de sexo (hõmre para ‘macho’ e cahỹj para ‘fêmea’). Por fim, destacamos 

algumas conjunções que atuam na formação de NP com referência complexa (me = 

aditivo, to = companhia, pa = adversativo).  

Diretamente relacionado ao nome estão os termos de classe (seção 5.2.), 

que são raízes nominais de baixo escopo semântico que podem se unir a outras 
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raízes formando vocábulos pertencentes à mesma classe semântica. Na classe dos 

nomes encontramos vocábulos relacionados às seguintes subclasses: 

mente/cérebro/capacidade cognitiva (-cry), tecido/corda (-ëë), articulação física (-

kõn), fim/extremidade (-crat), pelo/folha (-hö) e parente/grupo de semelhantes (jë).   

Na seção 5.3., falamos sobre as características distribucionais e estruturais 

do verbo (predicado Verbo-Adjetival, VA) em Pykobjê-Gavião. Os tipos verbais 

depreendidos foram: verbo intransitivo simples (ativo (Sa), estado (So), processo 

(Sio)), verbo intransitivo estendido (apenas ativo (Sa)), verbo transitivo simples e 

verbo transitivo estendido. Na subseção 5.3.1., analisamos alguns tipos de 

operadores verbais (tempo/aspecto não-marcado do Pykobjê-Gavião parece ser o 

presente completado): futuro imediato (awca’te), futuro distante (an cỹm), passado 

recente (e’no’ny), passado ‘há poucos dias’ (e’no’cỹm), passado remoto (mam), 

presente durativo (ry’my’), presente incompleto (ry’hy, cahör) e presente semi-

completo (cormy).  

Na seção 5.4., tratamos das partículas (“termo abrigo”). Então, descrevemos 

e analisamos o uso de: marca de modo irrealis (ha), partícula causativa (to), marca 

de modo imperativo (to), marca de modo subjuntivo (cë ha...), marca de modo 

interrogativo (tẽm), polaridade negativa (para qualquer modo será permitido nee... 

noore, apenas para modo irrealis poderá ser usado wyyr). Na subseção 5.4.1., 

analisamos a marcação nominal de Caso (nominal case-marking) nas frases básicas 

do Pykobjê-Gavião. Abordamos as marcas de Caso ergativo, {te} (ergatividade 

cindida e restrita ao tempo passado), e de Caso dativo, {mỹ} (usada quando A é 

[+processado/experienciador]). Esperamos que esse estudo seja ampliado em 

análises que abarquem frases não-básicas, a fim de determinar se a ergatividade do 

Pykobjê-Gavião é de tipo shallow ergativity ou deep ergativity (cf. GIVÓN, 1997). 

Na seção 5.5., analisamos o quadro dos três subtipos de pronomes pessoais 

distinguíveis em Pykobjê-Gavião: pronomes dependentes, pronomes independentes 

e pronomes enfáticos. Vimos o uso do pronome reflexivo, amjõ, e do recíproco, 

ajpẽn. Atestamos, também, pronomes demonstrativos: enta (enta jë), ret (ret jë) e 

net (net jë). Tratamos dos pronomes com função de quantificador: no (no jë), jõm e 

me... cone. Por fim, analisamos algumas pró-formas interrogativas, tais como jõm, 

ẽmpo, jõny’... to, jõ’re e or jõcỹm. 

Na seção 5.6., tratamos, brevemente, do uso dos prefixos relacionais do 

Pykobjê-Gavião ({h-} e {j-}) na classe dos nomes (alienável (prefixo generalizador, 



 

 

139 

{a’-}) ou inalienável ((PD) + PR + MP + nome)), e na classe dos verbos (subtipo 

verbo intransitivo estativo relativo). 

Na seção 5.7., tratamos dos sintagmas adverbiais pertencentes às seguintes 

subclasses semânticas (cf. GIVÓN, 2001): advérbios de modo (cate, pex, tyxte), 

advérbios instrumentais (to), advérbios espaço-temporais (wyr, ny, cỹm, pẽn / -pë ), 

advérbios epistêmicos (tany) e advérbios deôntico-avaliativos (verbo final + -re). 

Na seção 5.8., vimos que as conjunções podem estabelecer relações de dois 

tipos, subordinativas (realizada por meio de inversão entre as frases envolvidas) ou 

coordenativas. Sobre as coordenativas, citamos alguns exemplos, de acordo com a 

função exercida: aditiva (distribuição complementar entre ne e my), adversativa 

(max, my), explicativa (xỹm) e de finalidade (xy’ny).   

 

Enfim, gostaríamos de ressaltar que esta dissertação não almeja atuar como 

um estudo definitivo acerca do Pykobjê-Gavião. Ao contrário, esperamos que tal 

produção sirva como ponto de partida para pesquisas futuras, que busquem ampliar 

o entendimento sobre essa e demais variantes Timbira. Relembramos, ainda, a 

necessidade de nos debruçarmos sobre as frases não-básicas do Pykobjê-Gavião, 

para, então, apresentarmos com mais detalhes as relações gramaticais que a língua 

pode estabelecer.    
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Apêndices 

 

Quadro 12 – Grafia Uniformizada Timbira (AMADO, 2004, p. 158-160) 

 

OFICINA DE GRAFIA UNIFORMIZADA TIMBIRA 

LETRAS APROVADAS EM 12.12.2003 

 

CONSOANTES VOGAIS 

p  p  p  p  – t  t  t  t –  x   x   x   x –  c   c   c   c –  k   k   k   k –  ’  ’  ’  ’    a a a a – e  e  e  e –  e#   e#   e#   e# –  e�   e�   e�   e� –  i�      i�      i�      i�        

m m m m – n   n   n   n  – � � � �    y y y y – y%  y%  y%  y% – y�   y�   y�   y�      

w w w w –  r    r    r    r  – j    j    j    j   – h h h h    o o o o – o#  o#  o#  o# – o�  o�  o�  o� – u� u� u� u�    

 

EXPLICAÇÃO DAS CONSOANTES 

1. c c c c –  k  k  k  k    

c c c c →→→→    [ k ] - para final de sílaba: hapac ‘orelha dele’ 

c,  k c,  k c,  k c,  k →→→→ respectivamente [ k ] e [ k� ] - para início de sílaba:  ca ‘2p’, ko�c ‘camaleão’ 

2. h h h h –  ’  ’  ’  ’    

h h h h →→→→    [ h ] – para início de sílaba: hapac ‘orelha dele’ 

’  ’  ’  ’  →→→→    [ � ] – para final de sílaba: pa’no� - nome próprio 

3. � � � � – h h h h    

Os Krinkati escreverão <h> onde os falantes das outras línguas Timbira escreverão <g> (para os 

Pykobjê →→→→    [ �� ]): caha� / ca�a� ‘cobra’, ho�r / �o�r ‘dormir’. 

4. j  j  j  j  – xxxx    

Os Pykobjê escreverão <x> no final de algumas palavras enquanto os falantes das outras línguas 

Timbira escreverão <j>: cajcajcajcaj / caxcaxcaxcax 'cesto'. 

5. p  p  p  p  – t  t  t  t –  x   x   x   x – m m m m – n   n   n   n  – w w w w –  r  r  r  r    

[ p, t, t�, m, n, w, r ] - como em todas as línguas Timbira essas letras já estavam sendo escritas 

da mesma forma, elas foram mantidas. 

 

EXPLICAÇÃO DAS VOGAIS 

1. a a a a – y�y�y�y�    

[ a ], [ a� ] / [ �� ] (este para o Pykobjê): ca ‘2p’, pa ‘1p’, cahy�j ‘mulher’ 
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2. y y y y – y% y% y% y%    

Alguns povos dizem [ ( ] ou [ � ], enquanto outros dizem [ � ] ou [ � ] (Pykopjê), mas todos 

escreverão < y%y%y%y% >: kwy%r ‘mandioca’. 

Alguns povos dizem [ � ], enquanto outros dizem [ � ] (Pykobjê), mas todos escreverão < yyyy >:. 

3. e e e e –  e#  e#  e#  e#    

Alguns povos dizem [ ) ], enquanto outros dizem [ e ] (Pykobjê), mas todos escreverão < eeee >: tep 

‘peixe’. 

Alguns povos dizem [ e ], enquanto outros dizem [ i ], mas todos escreverão < e# >: caape#r 

‘bacaba’, pare#j ‘cajá’190. 

4. o o o o –  o#  o#  o#  o#    

Alguns povos dizem [ � ], enquanto outros dizem [ o ] (Pykobjê), mas todos escreverão < oooo >: rop 

‘onça’. 

Alguns povos dizem [ o ], enquanto outros dizem [ u ], mas todos escreverão < o# >: capro# 

‘sangue’, co#mxe# ‘bacuri’191. 

5. e� e� e� e� –  i�#  i�#  i�#  i�#    

Alguns povos dizem [ )� ], enquanto outros dizem [ e� ] (Pykobjê), mas todos escreverão < e�e�e�e� >: 

co#te� ‘murici’. 

Alguns povos dizem [ e�� ] (Pykobjê), enquanto outros dizem [ i�� ], mas todos escreverão < i�i�i�i� >: mi� 

‘jacaré’. 

6. o� o� o� o� –  u�  u�  u�  u�    

Alguns povos dizem [ �� ], enquanto outros dizem [ o� ] (Pykobjê), mas todos escreverão < o�o�o�o� >: 

wako� ‘quati’. 

Alguns povos dizem [ o�� ] (Pykobjê), enquanto outros dizem [ u� ], mas todos escreverão < u�u�u�u� >: 

hu�mre ‘homem’. 

  

 

 

 

 

 
                                                 
190 Para esse grafema não há previsão, em nenhuma das línguas Timbira, sobre a realização em [ e ] ou [ i ]. 
191 O mesmo, sobre a realização em [ o ] ou [ u ]. 
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Imagem 1 – Bacia Hidrográfica do Rio Tocantins 

 

 

 

Disponível em: http://www2.transportes.gov.br/bit/hidrovias/Figuras/I-tocantins.htm 

Acesso: 01/04/2011 
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Imagem 2 – Ponte rodoviária sobre o Rio Tocantins, erguida no município de 

Imperatriz, MA 

 

 

 

Disponível em: http://www.territorioscuola.com/wikipedia/pt.wikipedia.php?title=Rio_Tocantins 

Acesso: 01/04/2011 

 

Imagem 3 – Bacia hidrográfica do Rio Pindaré 

 

 

 
Disponível em: http://www2.transportes.gov.br/bit/hidrovias/Figuras/I-pindare.htm 

Acesso: 01/04/2011 
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Imagem 4 – Aldeias Timbira e vizinhas, imagem retirado de Nimuendaju (1946), 
sublinhados nossos nas tribos Pykobjê (“Pukobyé”), Guajajara (“Guajajára”) e 
Krinkati (“Krikatí”) 

 

 


	Descrição e análise morfossintática do nomee do verbo em Pykobjê-Gavião (Timbira)
	Agradecimentos
	Resumo
	Abstract
	Lista de abreviaturas
	Lista de quadros e imagens
	Índice
	1. Introdução
	2. Comunidade de Fala e Língua
	2.1. Pykobjê-Gavião, um povo Timbira
	2.2. HISTÓRIA E COSTUMES

	3. Enquadramento Teórico
	4. Análise Tipológica e Relações Gramaticais
	5. Classes de Palavras
	5.1. Nome
	5.2. Termo de Classe
	5.3. Verbo
	5.3.1. Operador aspecto-temporal em Pykobjê-Gavião

	5.4. Partícula
	5.4.1. Partículas marcadoras de Caso

	5.5. Pronome
	5.6. Prefixo Relacional
	5.7. Advérbio
	5.8. Conjunção

	6. Considerações Finais
	Referências Bibliográficas
	Apêndices

