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Lista de glosas

1 – primeira pessoa INCH – incoativo O – objetivo

2 – segunda pessoa INCL – inclusivo OBL – oblíquo

3 – terceira pessoa INF – infinitivo OPT – optativo

ADV – advérbio INT – interrogativo PART – partitivo

AFAST – afastado LOC – locativo PERF – perfectivo

AGR – concordância M – masculino PL – plural

AGREE – concordância N – neutro PREC – precedente

APL – aplicativo N.VOL – não volitivo PREP – preposição

BEN – benefactivo NEG – negativo PRO – pronome

CAUS – causativo NMLZ – nominalizador PROIB – proibitivo

CIT – citativo ENF – enfático PROX – próximo 

COL – coletivizador EVID – evidentivo RECIP – recíproco

COMP – comparativo EXCL – exclusivo RED – reduplicativo

COMPL – completivo EXORT – exortativo REF – refletivo

CONF – confirmativo EXP – experiencial REL – relativizador

COP – cópula F – feminino RELAT – relativo

DAT – dativo FINAL – finalidade REP – repetitivo

DEB – debitivo FOC – foco RES – resultativo

DEM – demonstrativo FUT – futuro RESTR – restritivo

DES – desiderativo GEN – genitivo S – sujeito

DIM – diminutivo HAB – habitual SEMEL – semelfactivo

DIR – direcional IMED – imediativo SG – singular

DIST – distante IMP – imperativo V – verbo

INCEP – inceptivo NP – sintagma nominal



O Towa’

“Se eu não te pintar, você é wayam...” Relutante diante daquela lata de 
urucum que já havia passado em vários rostos, o riso e a graça abundavam 
nela e nos participantes da festa... o rosto virava e o riso surgia e a palavra 
voltava: “wari’ ou wayam...? Vocês cantando, sem nenhum xiraw, parecem 
wayam. Por isso tenho que pintar vocês... Você quer ser wari ou ficar pare-
cendo wayam?”

Em uma manhã de agosto de 2012, na Terra Indígena Ribeirão, a festa ini-
ciara com a apresentação dos convidados e suas esposas. O cerimonialista 
faz uma representação da época em que se entregavam duas jovens visi-
tantes ao dono da festa, ao anfitrião. O riso toma conta do povo, enquanto 
que as moças se escondem ante o olhar do cerimonialista que as procura... 
Encontra duas, e entrega uma a cada lado do anfitrião. Depois das falas, 
em união, mãos e pés, ao som do towa’, com ritmos cadenciados, passo, 
corpo, mãos, histórias se refazendo e músicas se fazendo em união e en-
contro.

O towa’ passa de mão em mão daqueles que estão se apresentando... e 
não é o ritmo que se repete, mas, sim, a memória, a rememoração de um 
tempo, a lembrança dos tempos outros em que as festas aconteciam quan-
do os grupos cruzavam as serras, atravessavam os rios para visitar os ami-
gos dos diversos pontos... Em alguns, a graça toma de conta, amplia os 
passos, alarga o abaixamento, que os braços unidos faz uma onda aguda, 
fina, ondulação histórica para a alegria, lembrança e refazer a história com 
esses novos atos...

Quase no meio da festa, alguém vem fantasiado... Os cochichos saem: 
‘Kaxikam Horon’... Entre riso, espanto da memória que foi ativada, lem-
brando um tempo passado, ele/ela vem com uma panela e os brincantes 
não o/a olham, tentam continuar os passos, sempre olhando ao chão...
Mas o riso toma conta de alguns, e a tentativa de continuar acaba em riso 
e o dono temporário do towa’ é convidado a beber um pouco daquilo que 
Kaxikam Horon traz, para alegria dos participantes e divertimento da co-
munidade, imaginando o que tem dentro da panela. Kaxikam Horon vem, 
nesse tempo, fantasiado de mulher, com três tatuagens no rosto, uma mis-
tura de wayam com onça... As memórias revisitadas conseguem evocar 
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alguma coisa de histórias contadas sobre essa velha temível, que agora 
não passa de uma alegria para o povo...

Depois que o towa’ acaba de fazer todo o percurso de ponta a ponta, de 
mãos em mãos, sendo orquestrado por um ‘maestro’, que orienta os cân-
ticos, as filas, anima os cantores e tocadores do towa’. Os que ouvem 
agora resolvem colocar algo em prática: os jovens alunos visitantes são 
convidados a entrarem na fila do towa’. Alguns encaram a brincadeira como 
brincadeira, e outros a encaram como coisa séria, uma brincadeira séria. 
Assim, as mulheres pegam vários jovens e os colocam na fila do towa’, e 
vão incentivando, com risos e vozes, os passos, o compasso, a forma de 
postar os braços entre si e entre o tocador de towa’. Mas, os ‘aprendizes’ 
encarnaram bem a aprendizagem...

Termina a primeira parte, a segunda, o almoço se aproximava.

À tarde, eu estava em pé na farmácia e uma menina vem pintada de urucum 
e uma tiara de palha na cabeça, conversa comigo e tira, de sua testa e seu 
braço, algumas partes de seu urucum e tenta colocar em meu braço e na 
minha mão... ficou apenas um risco, quase apagável, de urucum, em cima 
de cada mão. Eu olho, sorrio... e entendo.

À tarde, preparação do wakam... a altura que deveria estar, a posição ide-
al..., eram motivos de preocupação dos preparadores para os tocadores à 
noite. Depois, a discussão sobre os efeitos nas áreas indígenas dos gran-
des projetos governamentais...

À noite, mulheres ou homens iniciam?... As coisas vão se organizando a um 
tempo que lhes é próprio. Às 21:30, as mulheres vão se organizando, um 
pouco de urucum estava preparado... Aos poucos, cada mulher ia sendo 
pintada, xiraw, um risco acima da sobrancelha era suficiente para suscitar 
memória dormente... Assim as mulheres sentavam-se na mesa, as matro-
nas, depois as mais novas ao lado e o towa’ faz o seu papel, de mão em 
mão, quer ser acariciado, quer ser tocado, quer ser relembrado, esquenta-
do com música para encher seu interior entre o caucho e o barro cozido, 
ecoando a memória de um tempo dormente. 

Os homens, animados, resolvem tocar hüroroin e o wakam ao mesmo tem-
po em que as mulheres cantam... Uma explosão de sons dormidos há mui-
to tempo: vários sons, várias memórias, várias lembranças acordadas pa-



rece que acordam alguns braços para o ritmo do uru... De dois em dois, os 
parceiros de wakam iam se revezando... As crianças iam, também, batendo 
o towa’ e o wakam... até o tempo em que elas poderão tocar o towa’, fazer 
o towa’ e wakam ecoar memórias, e não apenas bater towa’, bater wakam. 
Ninguém bate towa’, o towa’ é que ecoa um ritmo automático e uma lem-
brança automática que descarreia para outros modos de vida...

A memória do ritmo do towa’, do wakam, do huroroin, do trakom, do ta-
mará, do yeyeyê, corre como água que quer jorrar de uma nascente que 
foi tampada há muito tempo. Essa água da memória que quer descer jun-
tamente com uma memória de um modo de vida comum, de encontro, de 
partilha, de alegria.

Selmo Azevedo Apontes
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Propriedades gramaticais dos sintagmas verbais em Oro Wari’ (Txapakura)

1. Introdução

Selmo Azevedo Apontes
Quesler Fagundes Camargos

Neste capítulo1 introdutório, mostramos que, de acordo com o censo 
demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística do ano de 
2010, há no Brasil 817.963 indivíduos que se autodeclaram indígenas, os 
quais juntos representam as 305 etnias indígenas brasileiras apontadas no 
estudo. Do ponto de vista linguístico, foram registradas 274 línguas indíge-
nas, que se distribuem em dois troncos linguísticos, 41 famílias linguísticas 
e algumas línguas isoladas. 

Apesar de o censo realizado pelo IBGE em 2010 apresentar 305
etnias, linguistas (cf. RODRIGUES, 1986; NOLL; DIETRICH, 2010; entre 
outros) e associações, tais como Instituto Socioambiental, Museu do Índio, 
Museu Goeldi, entre outras instituições, afirmam que, no Brasil, são faladas 
algo entre 150 e 220 línguas que, aos poucos, estão sofrendo um processo 
acelerado de desaparecimento.

Aryon Dall’Igna Rodrigues, em um artigo de 1966, expondo as tarefas 
da linguística no Brasil, afirmou que

As línguas indígenas constituem um dos pontos para os quais os 
linguistas brasileiros deverão voltar a sua atenção. Tem-se aí, sem 
dúvida, a maior tarefa da linguística no Brasil. [...] Cada nova língua 
que se investiga traz novas contribuições à linguística; cada nova 
língua é uma outra manifestação de como se realiza a linguagem 
humana; [...]  cada nova estrutura linguística que se descobre pode 
levar-nos a alterar conceitos antes firmados, e pode abrir-nos hori-
zontes novos para a visualização geral do fenômeno da linguagem 
humana. (RODRIGUES, 1966, p. 4-5).

1. Este capítulo foi originalmente parte da introdução e do capítulo de morfologia presentes na Tese de 
Doutorado de Apontes (2015), e, com as observações e acréscimos pelo segundo autor, o texto sofreu 
algumas modificações para esta publicação.
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Embora os trabalhos relativos às línguas indígenas tenham aumenta-
do significativamente nos últimos anos, principalmente a partir do final do 
século XX, é fato que, mesmo depois de 51 anos da publicação do texto, a 
tarefa apontada por Rodrigues (1966) ainda está por fazer.

Tendo em vista que muito há por fazer em relação aos estudos so-
bre as línguas indígenas, esse livro trata especificamente sobre um grupo 
de uma das pequenas famílias linguísticas do Brasil, a família linguística 
Txapakura, ainda com o estatuto de família isolada, ou seja, que ainda não 
se agrupa a um tronco maior. Esse fato é interessante porque as línguas 
Txapakura em Rondônia estão rodeadas das famílias linguísticas Tupi, Pano 
e Arawak. 

O nome da família Txapakura é devido aos registros da primeira et-
nia dessa família linguística que se situava no rio Rio Grande, na região da 
Bolívia. Havia muitas informações, do XVII em diante, que foram registradas 
pelas Missões Jesuíticas de Mojos, situadas na Bolívia, a partir de relatos de 
viajantes e naturalistas, as quais eram de difícil acesso. Hoje em dia essas 
informações já não são tão restritas, pois muitos registros estão disponíveis 
em sites específicos de documentação histórica. Dessa forma, o conheci-
mento sobre as etnias integrantes dessa família linguística foi aumentando 
pouco a pouco.

Angenot (2001, p. 3) apresenta 27 etnônimos para a família linguística
Txapakura. Porém, deixa especificado que 11 deles possuem apenas no-
tas etnográficas: Jamari, Tapoaya, Kutiana, Matáwa, Urunamakam, Kujuna, 
Muré, Itoreauhip, Rokorona2, Herisobokono, Kusikia-Manasi. Os outros 16 
possuem registro vocabular: Torá, Urupá, Jarú, Oro Win, Kuyubi (Kawtayo), 
Kumana, Uomo, Pawumwa, Abitana, Kabishi, Miguelenho, Moré, Chapaku-
ra (Tapakura), Kitemoka, Napeka, Oro Wari. Na lista dos provavelmente ex-
tintos, estão quase todos, com ressalvas: Kuyubi (?), Oro Win, Moré, Oro 
Wari’ (com oito etnias).

Ramirez (2010, p. 187) faz uma análise dessa pequena família lin-
guística e estabelece, por meio do método léxico-estatístico3, uma proposta 
para o grupamento das línguas Txapakura, considerando que, para ele, 
vários dos registros étnicos são etnônimos sinônimos. Assim, para Rami-

2. Para o Rokorona, há vocabulário e textos do “Pater Noster”, da “Ave Maria” e do “Credo”, organiza-
dos por  Créqui-Montfort e Rivet (1913).
3. E também baseado nos relatos de Orbigny (1845), Hanseman (1912), Créqui-Montfort e Rivet 
(1913), Norsdenskiöld (2001), Nimuendajú e Bentes (1922), Métraux (1942, 1948) e Loukotka (1963).
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rez (2010), Torá, Moré e Itene seriam codialetos; Abitana, Pawumwa, Mi-
guelenho, Uomo, Kabishi são Wanyam. Os Cautário, Cujubim, Rokorono, 
Matawá, Kumaná, Itene e Herisobocono são Moré. Diante disso, o autor 
propôs a classificação apresentada na Figura 1.

Figura 1 – A Família Txapakura

 Fonte: Ramirez (2010, p. 187).

Essa classificação assemelha-se com a de Nimuendajú e Bentes 
(1922, p. 215-222), que estipula o agrupamento “Chapakura-Wanham”: um 
representante, à margem esquerda do Guaporé-Mamoré (do lado bolivia-
no); e outro, à margem direita dos rios Guaporé-Mamoré-Madeira (do lado 
brasileiro). Ramirez (2010) situa o Cautário [Kawtayo] e o Torá como mais 
próximos do Moré, pelo fato de as listas de palavras serem mais similares 
e pelo fato de os registros dos viajantes corroborarem a informação de que 
eram historicamente mais próximos, apesar de estarem à margem direita 
do vale dos rios Guaporé-Mamoré-Madeira.

Pode-se observar claramente que várias línguas dessas etnias já fo-
ram extintas4, como é o caso das línguas Torá, Cautário, Urupá e Jaru, que 
eram faladas no Brasil; Tapakura, Kitemoka, na Bolívia. Há aquelas línguas 
consideradas moribundas ou em perigo de extinção, como o caso do Moré, 
falado na Bolívia, e do Wanham ou Miguelenho, no Brasil. Outra língua que 
também se encontra em uma situação muito preocupante é o Oro Win, 
falada no Brasil. O grupo Wari’, contando com uma população de aproxi-
madamente 2.000 pessoas, mesmo não se situando entre as línguas em 

4. Sinalizadas por meio de uma “cruz” no início de cada denominação.
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risco de extinção, encontra-se em franca desvantagem ante a língua oficial 
brasileira, apresentando-se em situação de grande vulnerabilidade.

O grupo Wari’
O foco de nosso trabalho será sobre duas etnias de uma língua que 

se convencionou chamar de Wari’. Antes do contato intenso com os não in-
dígenas, eles situavam-se na região de Guajará-Mirim e Nova Mamoré. Um 
mapa de Croix-Marie (1980a), conforme Figura 2, apresenta a localização 
dos povos que fazem parte desse grupo Wari’.

As denominações Wari’, que significa “pessoa, índio”, e Oro Wari’, 
que significa “os indígenas” (oro, coletivizador), não são formas em que 
esses indígenas se autodenominarem; são formas para diferenciar os indí-
genas dos não indígenas. O termo “Pakaa Nova”, ademais, não se refere 
aos indígenas, uma vez que esse termo nomeia o rio acima da cidade de 
Guajará-Mirim5.

Assim, esse grupo Wari’, composto de um intricado número de lín-
guas que flutuam em um estatuto entre língua e variante, é subdivido em 
duas partes, por fronteira geográfica, tendo-se como barreira a serra Pacaás 
Novos, continuação da serra dos Parecis, com semelhanças linguísticas en-
tre elas. Cada grupo tem sua denominação própria. Vejamos a subdivisão 
interna no Quadro 1.

Quadro 1 – Classificação do Grupo Wari’

Wari’
Norte Sul

Oro Mon Oro Nao’
Oro Waram Oro Eo

Oro Waram Xiyein Oro At
Kaw Oro Waye Oro Yowin

5. Rio conhecido e referenciado por Francisco de Melo Palheta em viagem de 1727 para mapeamento 
do trecho encachoeirado. O mapeamento iria possibilitar a conquista pelo império português da mar-
gem oriental dos rios Guaporé [Itenes], Mamoré e Madeira. Esse trecho era a via necessária para que 
o povoamento e a produção das minas em torno da Vila Bela da Santíssima Trindade (nascente do rio 
Guaporé) alcançassem o rio Amazonas. Para uma discussão ampla sobre as questões antropológicas, 
conferir Meireles (1986), Von Graeve (1989) e Vilaça (1992, 2006).
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Figura 2 – Localização do grupo Wari’ antes do contato

Fonte: Croix-Marie (1980a, p. 30)
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Sabe-se que a classificação linguística que toma por base a proxi-
midade geográfica levou a muitos equívocos na classificação e no agru-
pamento de línguas (D’ANS, 1973). A classificação acima situa o grande 
grupo nas décadas de 50 e 60 do século passado6. Após o período de con-
tato, vários grupos passaram a viver juntos nas Terras Indígenas: Ribeirão, 
Igarapé Laje, Pacaás Novas, Rio Negro Ocaia e Sagarana.

É necessário ressaltar que a língua Oro Wari’, apesar de apresentar 
diversas variantes dialetais faladas por indígenas que se autodenominam 
como Oro Waram, Oro Waram Xiyein, Kaw Oro Waye, Oro Mon, Oro Nao’, 
Oro At, Oro Eo e Oro Yowin, apresenta também variação dialetal devido a fato-
res geográficos. Ademais, devido a casamentos, por exemplo, entre mem-
bros de cada um desses subgrupos, essas variantes quase sempre estão 
sobrepostas, de tal forma que muitos indivíduos podem utilizar a língua Oro 
Wari’ com características dialetais de mais de um subgrupo. Atualmente, 
os Wari’ estão localizados em terras indígenas nos municípios de Nova Ma-
moré e Guajará-Mirim (Rondônia, Brasil). As demais línguas pertencentes a 
esta família linguística, o Oro Win e o Moré, localizam-se em Rondônia e na 
região da Bolívia, respectivamente.

Algumas considerações tipológicas
Para Comrie (1985, 1989), a tipologia morfológica reconhece quatro ti-

pos canônicos de línguas: isolantes, aglutinantes, fusionais e polissintéticas 
(ou incorporantes). Em uma língua isolante, há a correspondência um-para-
-um, ou seja, cada palavra equivale a um morfema. Assim, cada palavra na 
sentença é invariável, não havendo variação morfológica para indicar tem-
po ou caso, por exemplo. Dessa forma, a pluralidade é indicada pela adição 
de uma palavra separada, diferentemente do que ocorre nas línguas flexio-
nais, que a realizam com morfemas presos a um radical. Uma peculiaridade 
das línguas isolantes é que, em geral, cada palavra consiste em um único 
morfema, com possíveis exceções. Veremos que o Oro Wari’ possui uma 
estrutura isolante/analítica, manifestada por meio da forma analítica como 
as propriedades gramaticais se estruturam com um determinado núcleo. 
Ademais, conforme Sapir (1921), as línguas isolantes não apresentam mar-
cas morfológicas de relações gramaticais ou morfologias de ligação entre 

6. Nesse período, os grupos tinham uma definição territorial que era delimitada tomando-se por base 
igarapés.
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argumentos e predicados. Dessa forma, línguas com esse comportamento 
tipológico não exibem flexão. As informações gramaticais que são expres-
sas por meio de flexão nas línguas flexionais são expressas nas línguas 
isolantes por meio de palavras invariáveis. Comrie (1989, p. 43) apresenta 
exemplo do vietnamita, que mais se aproxima de uma língua isolante ideal.

(1) Khi tôi dến nhà bạn tôi
when I come house friend I

tôi bất dấu làm bài
I seize head do lesson

“When I came to my friend’s house, we began to do lessons.”
(Quando eu venho à casa do meu amigo, começamos a fazer as lições)

Nota-se que cada uma das palavras na sentença em (1) é invariá-
vel, não exibindo assim nenhuma variação morfológica para codificar, por 
exemplo, tempo e caso morfológico. A partir da análise de Comrie (1989), 
pode-se afrmar que as três realizações do pronome de primeira pessoa 
na sentença (1), por exemplo, exercem respectivamente as funções sintáti-
cas de sujeito, adjunto adnominal e sujeito. Dessa maneira, nota-se que se 
realiza, em vietnamita, a mesma palavra independentemente de sua função 
sintática, o que é diferente do português, por exemplo, em que o pronome 
de primeira pessoa varia entre as formas “eu” e “meu” para codificar essas 
mesmas funções sintáticas.

Na língua Oro Wari’, as informações gramaticais também são expres-
sas por meio de palavras invariáveis. Assim, o complexo verbal, entre col-
chetes no exemplo (2), o qual nas línguas flexionais, geralmente, correspon-
de a uma única palavra, é organizado por meio de uma sequência rígida 
de palavras lexicais e palavras gramaticais, e não com afixos ou morfemas.

(2) [oɾaʔ pan ʔan pe pin naɲ] akom aɾawet
na-ɲ

PREC cair perder APL PERF 3SG-3SG.N água.N menino.M
“O menino já derramou a água.”

tôi
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Pode-se notar que cada uma das palavras na sentença em (2) é inva-
riável e que, a princípio, não exibe nenhum tipo de flexão ou morfologia, o 
que mostra que o Oro Wari’ se aproxima muito do que a tipologia linguística 
classifica como língua isolante. Deve-se destacar ainda que, assim como 
ocorre nas demais línguas isolantes, a ordem das palavras em Oro Wari’ 
é significativamente rígida, não se permitindo nenhum tipo de alteração na 
ordem das palavras, exceto os argumentos na função sintática de sujeito 
e objeto, que podem, em alguns contextos, ser intercambiáveis. De modo 
geral, o complexo verbal em Oro Wari’ pode apresentar a seguinte estrutura 
sintática rígida (leia-se # como fronteira de palavra):

(3) # Aspecto # Causativo # Verbo Lexical # Aplicativo # Modo # As-
pecto # Tempo # Marcador de concordância #

Deve-se salientar, contudo, que a língua Oro Wari’ não é totalmente 
isolante, uma vez que os argumentos nucleares do sintagma verbal são 
referenciados na parte final do complexo verbal por meio de palavras que 
passamos a nomear neste livro como “marcadores de concordância” que 
especificam os traços de pessoa, gênero e número dos argumentos ver-
bais. Como demonstraremos nas próximas seções, os marcadores de con-
cordância podem ser realizados como formas morfológicas aglutinantes, 
uma vez que, em construções transitivas, estão fundidos os traços grama-
ticais de pessoa e número do sujeito, por um lado, e de pessoa, número e 
gênero do objeto, por outro. No exemplo (2), por exemplo, pode-se notar 
que a palavra {naɲ} é uma forma composta pelo morfema livre {na}, que 
codifica os traços de terceira pessoa singular do sujeito, e o marcador pre-
so {-ɲ}, que carrega os traços de terceira pessoa singular de gênero neutro 
do objeto.

Por ser uma língua com tipologia analítica/isolante, muitas vezes as 
palavras lexicais podem ser requisitadas para funcionar como palavras 
gramaticais, ou seja, uma palavra pode funcionar como verbo ou como 
uma partícula de aspecto, modo ou de aumento ou diminuição de valência, 
incorporando-se sintaticamente no complexo verbal, contribuindo para a 
uma nova composição verbal, por exemplo.

Para caracterizar a morfologia das palavras em Oro Wari’, foi utilizado 
o critério de forma presa, forma livre e forma dependente. Os critérios de 
forma livre, forma dependente e forma presa basearam-se em Bloomfield 
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(1914, 1933). De acordo com Câmara Júnior (1989, p. 89), (i) a forma 
presa só aparece ligada a outra e é por ela condicionada; (ii) a forma de-
pendente7 nunca parece isolada, mas pode aparecer ligada a outra que 
não é aquela que a condiciona, quando entre ela e a sua condicionante 
se intercalam livremente outras formas; (iii) a forma livre8, que aparece não 
raro isolada. As formas livres e as dependentes coincidem com as palavras 
lexicais e as palavras gramaticais (ou funcionais), respectivamente. Já a 
forma presa corresponde a afixos e desinências, pois não ocorre sozinha 
em um enunciado, mas sempre presa a outra unidade.

Verifica-se que são formas livres nomes, verbos, adjetivos, advérbios 
e alguns pronomes9. As formas dependentes são marcadores preposicio-
nais, conjunções coordenativas e subordinativas, pronomes relativos, mar-
cadores de tempo, aspecto e modo. A forma presa equivale a afixos. No 
caso dos pronomes possessivos, há um comportamento morfológico se-
melhante à flexão, o qual ocorre com nomes quando recebem marcadores 
de pessoa, de gênero e de número por meio dos pronomes possessivos.

Tomar a forma de cada palavra isolada não ajuda a classificá-la, pois 
elas são invariáveis. Assim, para agrupar as palavras em classes são utiliza-
dos três critérios: morfológico, sintático e semântico (WHALEY, 1997). Des-
sa forma, utilizamos a junção desses três critérios anteriores para classificar 
as palavras.

Geralmente se define o nome com aquela palavra que, morfologica-
mente, pode receber marcadores de caso, número, classe e gênero. Ve-
remos que, em Oro Wari’, não há caso morfológico. O número e o gênero 
não são marcados no nome, pois ele é invariável; são marcados em uma 
palavra dependente. Quanto à semântica, o nome designa seres. Outras 
vezes, o nome é denominado como propriedade referencial. Quanto à mor-
fologia, quando relacionado com outros constituintes oracionais, o nome 
pode receber marcadores de pessoa, número e gênero ocorrendo de forma 
livre (como sintagma) ou na forma composta (nome composto com marca-
dores pronominais possessivos). A morfologia com estrutura isolante (ou 
analítica) se deve ao fato de a língua possuir um sistema de propriedades 

7. No decorrer do trabalho, será utilizado o termo “palavra gramatical” como sinônimo de “forma 
dependente”.
8. No decorrer do trabalho, será utilizada a expressão “palavra lexical” como sinônimo de “forma livre”.
9. Blommfield (1914, p. 126) diz que “em chinês, por exemplo, não tem problema se uma palavra 
expressa objeto, qualidade ou ação, é tratada externamente da mesma forma, e pode expressar sujeito, 
predicado ou atributo.” Nesse sentido, o Oro Wari’ possui uma estrutura semelhante à do chinês.
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gramaticais que não são presas aos nomes, tal como funcionam as línguas 
de estrutura flexional. Quanto ao critério sintático, os nomes podem consti-
tuir núcleos de sintagmas nominais funcionando como argumentos verbais.

O verbo é classificado como aquele elemento que expressa ação ou 
estado, ou seja, é um elemento de predicação. Morfologicamente, expressa 
propriedades gramaticais inerentes, tais como tempo, modo e aspecto. Os 
marcadores dessas propriedades não são presos ao verbo, mas, sim fun-
cionam como formas dependentes que se situam próximo ao verbo. Dessa 
forma, o verbo comporta como um macrossintagma, que se finaliza com 
marcadores de concordância, os quais efetuam a identificação dos argu-
mentos através da especificação de número, pessoa e gênero10.

Há dois tipos de adjetivos. Há aqueles que podem receber marcado-
res inerentes de nomes e aqueles que recebem marcadores inerentes de 
verbos. Nota-se que, quando recebem marcadores inerentes de nomes,
funcionam como nomes; por sua vez, quando não recebem marcadores
de nomes funcionam como verbos. Desse modo, em termos morfológicos,
adjetivos ou são verbos ou são nomes. De acordo com o critério semânti-
co, os adjetivos são determinantes de nomes. Sendo assim, por causa do 
critério semântico, optamos por continuar a denominá-los como adjetivos.

Em Oro Wari’, os advérbios têm dois comportamentos morfológicos: 
podem ser de forma livre ou podem ser de formas presas. Como formas li-
vres, ajudam a determinar adjetivos e verbos. Como formas presas, somen-
te determinam verbo11. Neste caso, os advérbios estão também em uma 
classe flexível, como uma subclasse de verbos. Apesar desse fato, optamos 
por continuar a denominá-los como advérbios.

Os pronomes têm um comportamento morfológico triplo. Possuem 
a forma livre ou a forma dependente ou a forma presa. Como forma livre, 
temos os demonstrativos e os enfáticos, por exemplo. Como forma depen-
dente, temos os possessivos, os pronomes pessoais, os relativizadores. 
Como forma presa, temos apenas os pronomes marcadores de pessoa, 
número e gênero, que se afixam a uma base. Sintaticamente, os pronomes 
funcionam como marcadores de concordância com um núcleo nominal ou 
como identificadores de argumentos dos verbos. Eles também funcionam 
como elementos que recuperam o nome ou que relativizam o nome.

10. Para Whaley (1997, p. 58), a “distinção entre nome e verbo é simplesmente a manifestação dessa 
função comunicativa (referência e predicação)”.
11. Sobre as maiores classes, Givón (2001, p. 49) diz que os “advérbios pertencem à classe lexical 
menos universal”.
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Como formas dependentes, temos a preposição, os relativizadores, 
as conjunções, os marcadores de tempo, aspecto e modo. Essas formas 
dependentes não se realizam isoladas, mas sempre ligadas a um condicio-
nante, ou seja, ligadas a uma forma livre.

Há apenas uma preposição, que assume funções diversas: locativo, 
diretivo, origem. Ela não pode ser composta com marcadores de gênero. 
Outras vezes, essa preposição é requerida como um formativo para realizar 
a composição com pronomes codificadores de argumentos. Os conectivos 
estruturam-se morfologicamente de duas maneiras: os conectivos associa-
tivos requerem a especificação de gênero do nome ao qual se ligam; os 
conectivos subordinativos têm formas diversas para expressar as diversas 
funções subordinadas. Os relativizadores necessitam da especificação do 
traço semântico de pessoa, ou seja, são requeridos dois marcadores di-
ferentes: um para especificar o traço gramatical [-PESSOA] e outro rela-
tivizador para especificar o traço [+PESSOA]. Os marcadores de tempo, 
aspecto e modo são formas dependentes do verbo, ou seja, dependem 
semanticamente do verbo, mas não ocorrem morfologicamente presos ao 
verbo. Veremos que há uma interface entre os marcadores de modo verbal 
e os pronomes que codificam os argumentos, ou seja, os pronomes tam-
bém são uma forma de marcar o modo verbal da oração.

A partir das características elencadas, verifica-se que há duas gran-
des classes de palavras: nomes e verbos. Os adjetivos seriam incluídos na 
classe de nomes e de verbos. Os advérbios seriam incluídos nos verbo. Os 
pronomes seriam incluídos nas três formas: forma livre (nome), forma de-
pendente e forma presa. Bloomfield (1914, p. 126) encontrou esse mesmo 
problema ao classificar morfologicamente o chinês:

O chinês pode servir como um exemplo de uma língua com as 
partes da fala (do discurso) inteiramente diferentes da nossa (in-
glês). Não há tais partes do discurso como nome, verbo, adjetivo e 
advérbio. Em chinês nós podemos distinguir primariamente duas 
partes do discurso... sujeito e predicado. 

Assim, a classificação morfológica seria distinguida somente pela sin-
taxe, pois a noção de sujeito e predicado é sintática, e não morfológica. 
Apesar terem sido verificados padrões similares às partes do discurso, o 
chinês possui uma estrutura mais isolante que a do Oro Wari’. Se obser-
vássemos apenas a morfologia verbal, como as características inerentes ao 
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verbo se estruturam, o Oro Wari’ se assemelharia ao Chinês. Porém o Oro 
Wari’ necessita de um fator sintático diferenciado; esse fator é a marcação 
de concordância. Os marcadores de concordância têm comportamentos 
diferenciados: analítico/aglutinante. Assim, as classes de palavras contidas 
neste trabalho utilizam uma fusão dos critérios morfológico, sintático e se-
mântico. Tendo-se em vista que as palavras em Oro Wari’ possuem formas 
invariáveis, apresentamos as formas livres, as dependentes e as presas, 
utilizando sintagmas para evidenciar a relação de concordância que se es-
tabelece entre o núcleo e seu elemento dependente.

Estrutura interna do livro
Este livro está organizado em sete capítulos, cada um deles produ-

zido separadamente pelos autores com colaboração eventual conforme 
é evidenciado em cada capítulo. Neste primeiro capítulo, referente à intro-
dução, tecemos algumas considerações sobre os povos e as línguas que 
compõem a família linguística Txapakura. Deve-se ressaltar que, embora te-
nhamos contemplado na exposição todos os subgrupos Wari’, os capítulos 
que se seguem apresentam análises gramaticais referentes a apenas duas 
variantes, a saber: Oro Waram e Oro Waram Xiyein.

No segundo capítulo, analisamos o comportamento dos pronomes, 
da pronominalização e da codificação dos argumentos nucleares. Esse ca-
pítulo é essencial para se entender o comportamento da nucleação verbal e 
da organização, e faz algumas reflexões sobre os marcadores pronominais 
e suas diversas expressões a partir do condicionante TAM (tempo, modo e 
aspecto) nos dados do Oro Waram. A ordem dos constituintes oracionais 
é VOS. No final do sintagma verbal estarão as formas pronominais, codifi-
cando os argumentos externos e internos do verbo. Será verificado o modo 
como os marcadores pronominais são condicionados pelo TAM, ou seja, 
dependendo do modo que se requer no evento, será requisitado um con-
junto específico de marcadores que codificam os argumentos.

No terceiro capítulo, investigamos a interação entre o sistema de con-
cordância e negação em Oro Waram. Nas sentenças negativas, a concor-
dância com o sujeito sofre alteração, principalmente na terceira pessoa que 
passa a codificar o gênero do sujeito: masculino, feminino ou neutro. Esse 
fato revela que há uma interface entre o sistema de concordância e a mar-
cação de negação sentencial. Essa distinção de concordância sugere estar 
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condicionada à modalidade factual, pois a forma dos pronomes apresenta 
distinção entre factual (afirmativas) e não factual (negativas). Ademais, a 
expressão de negação {ʔom} é acompanhada do relativizador {ka}, típico 
de orações relativas e interrogativas.

No quarto capítulo, mostramos que os dados da língua Oro Waram 
evidenciam um estágio em que o processo de gramaticalização dos mar-
cadores aspectuais e modais são em forma de partículas situando-se em 
torno do verbo. Tendo em vista a estrutura da língua de tipologia analíti-
ca, as partículas não são afixadas a um núcleo verbal, nem por meio de 
composição, nem por meio de flexão. Os marcadores possuem ainda um 
estatuto de serem semanticamente presos ao núcleo do verbo, mas mor-
fologicamente separados. Payne (1997) e Givón (2001) deixam claro que 
quando um verbo porta ao mesmo tempo marcas morfológicas presas a 
uma determinada raiz, tal como: modo, aspecto, tempo, pessoa e número, 
na verdade é manifestação de um estágio da língua em que provavelmente 
esses marcadores já tiveram a forma morfologicamente livre, ou seja, não 
presos a um radical. Desse modo, os dados apresentados do Oro Waram 
apresentam a maneira como as partículas modais e aspectuais se organi-
zam dentro do sintagma verbal.

No quinto capítulo, tratamos das estruturas predicativas Oro Waram. 
De modo geral, pode-se notar que estruturas tais como existencial, posses-
siva e locativa, por exemplo, comportam-se como as demais predicações 
verbais na língua, ao passo que estruturas tais como inclusiva, equativa e 
benefativa não apresentam um comportamento típico de verbo. Então a 
proposta de predicação não verbal em Oro Waram não está inteiramente 
correta, pois essa grande família conhecida como predicação não verbal, 
tem que ser distinguida entre aquelas que possuem um núcleo predicador 
verbal e aquelas que não possuem o núcleo predicador verbal. Ressalta-
mos também que o que é frequentemente denominado de predicativas é, 
na verdade, um conjunto de fatos que não são propriamente predicativas, 
mas sim fenômenos que podem ser traduzíveis como predicativas. A es-
colha lexical e a estrutura sintática em Oro Waram expressa muito bem as 
diferenças internas e a não inclusão nessa família de predicativas as sete 
subdivisões feitas neste trabalho. Dessa forma, as estruturas de predicação 
não verbal têm muito a contribuir para o conhecimento tipológico das estru-
turas possíveis e permissíveis nas línguas humanas, mostrando quais são 
não verbais e quais são verbais.
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No sexto capítulo, investigamos os processos de aumento de valência 
verbal na língua Oro Wari’. Exibimos o paradigma de concordância verbal e 
alguns aspectos da sintaxe em Oro Wari’ relevantes para investigarmos os 
processos de mudança de valência verbal nessa língua. São analisados os 
processos de aumento de valência verbal por meio da partícula causativa 
{araɁ}, a qual se junta a verbos intransitivos e transitivos a fim de licen-
ciar um argumento agente (causador), e por meio das partículas aplicati-
vas {win}, {miʔ}, {het}, {ka}, {pe}, as quais coocorrem com verbos para 
introduzir um objeto aplicado com as funções semânticas de comitativo, 
beneficiário, fonte, alvo e locativo. 

No sétimo capítulo, por fim, analisamos os processos de diminuição 
de valência verbal, o qual se realiza por meio das estruturas reflexivas e 
recíprocas, por um lado, e por meio da intransitivização codificada pela 
partícula {maw}, a qual deriva verbos intransitivos a partir de verbos transi-
tivos. É mostrado que o reflexivo e o recíproco atuam como um diminuidor 
de valência, porque tanto quem age quanto quem sofre a ação são corre-
ferenciados. Logo, referem-se ao mesmo argumento nominal. O reflexivo 
exibe uma forma fonológica distinta dos marcadores de concordância que 
codificam as valências verbais. A partícula {maw}, por sua vez, especifica 
propriedades gramaticais diferentes segundo o tipo de verbo com o qual 
coocorre. Em verbos transitivos, essa partícula diminui a valência verbal 
em um argumento, ao transformá-lo em um predicado estativo resultativo. 
Esse fato é mostrado com a retirada de um marcador de concordância que 
codifica a valência verbal. No entanto, ao coocorrer com predicados intran-
sitivos, a partícula {maw} não implica em modificar a valência verbal, mas 
sim em marcar o estado resultativo.
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2. Pronomes, pronominalização 
e codificação dos argumentos 

nucleares

Selmo Azevedo Apontes

Cada língua escolhe um conjunto de marcadores para realizar a co-
dificação argumental do verbo. A forma de realização dos codificadores 
argumentais pode trabalhar juntamente com algumas estruturas. No caso 
do fenômeno da ergatividade, temos, segundo Dixon (1994), quatro modos 
de ativar a marcação de caso ergativo: (i) a natureza semântica do verbo 
principal; (ii) a natureza semântica do NP núcleo; (iii) a condição do tem-
po, aspecto e do modo da oração; e, por fim, (iv) o estatuto da oração: se 
principal ou subordinada. Veremos, neste capítulo12, que em Oro Waram, 
uma das variantes do grande grupo Wari’ ou Pacaas Novos, cuja língua 
não manifesta o fenômeno da ergatividade, a característica do tempo e do 
modo atuará modificando os codificadores do argumento externo: sujeito, 
ou seja, a forma dos pronomes pessoais será modificada conforme o tem-
po indicado na estrutura da sentença. Por outro lado, a língua em questão 
possui diversos marcadores morfológicos para indicar tempo, aspecto e 
modo.

As línguas possuem diversos modos de codificar os argumentos do 
verbo. Em relação a esse fato, Givón (2001, p. 220), trabalhando com as 
propriedades de codificação dos argumentos verbais, utiliza uma hierar-
quia, proposta por Keenan (1975), que consiste em:

Hierarquia implicacional das propriedades de codificação aberta
marcação de caso > concordância pronominal > ordem da palavra.

12. Este capítulo foi inicialmente apresentado na Semana Internacional de Etnolinguística UNIR em 
Guajará-Mirim (RO) no ano de 2013. Uma versão preliminar foi publicada na Revista Língua Viva, Gua-
jará-Mirim, v. 4, n. 1, p. 137-163, jan./jul. 2014. Mais detalhes podem ser vistos em Apontes (2015).
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Givón (2001) diz que há uma hierarquia das propriedades de codi-
ficação aberta dos constituintes oracionais e argumentos verbais dos di-
versos mecanismos sintáticos para organizar a sentença: algumas línguas, 
tal como latim, japonês e línguas pano, utilizam a marcação de caso para 
indicar a função sintática dos argumentos verbais; outras línguas utilizam a 
concordância pronominal como um recurso para indicar argumento externo 
(sujeito) e interno (objeto) do verbo, como o grupo Wari’; e outras línguas 
escolhem a ordem da palavra para indicar a função dos constituintes ora-
cionais (neste caso serão línguas configuracionais), ou seja, a função dos 
constituintes oracionais dependerá do local em que a palavra se posicionar 
na sentença; se for alterado a posição da palavra, será alterada concomi-
tantemente a função da mesma.

Seguindo a hierarquia proposta por Keenan (1975) em Givón (2001), 
a hierarquia implicacional das propriedades obedece ao fato primeiro de 
marcação de caso. Será visto nos exemplos da próxima seção que, como 
não há a marcação de caso dos argumentos verbais, a língua utiliza, então, 
o segundo estágio da hierarquia, que é a concordância pronominal como 
um elemento importante na recuperação referencial na codificação argu-
mental. Caso não houvesse marcadores de concordância, a língua passaria 
então ao terceiro estágio que é a marcação pela ordem da palavra.

Com a finalidade de mostrar a modificação nos marcadores argu-
mentais, ou seja, nos pronomes indicando a função sintática de sujeito, o 

-
dores argumentais, a pronominalização em conjunto com os codificadores 
de tempo, modo e voz. Porém, primeiro será feito uma breve apresentação 
da identificação dos codificadores argumentais do verbo, por meio da con-
cordância.

Identificação dos marcadores argumentais
Na língua em análise, a ordem preferencial, i.e. não marcada, é VS, 

para as construções intransitivas13, e VOS, para os predicados transitivos. 
Entre V e O encontram-se os marcadores pronominais, cuja função é mar-
car a concordância a fim de identificar os argumentos verbais, conforme os 
exemplos seguintes:

13. Com ressalva para o caso de verbos que manifestam estados locativos ou moção locativa (GIVÓN, 
2001).

trabalho dividir-se-á em seções apresentando: a identificação dos marca
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(1) mo na tɾamaʔ
correr 3SG homem.M
V S
O homem correu.

(2) paʔ pi na-on kopakaw naɾimaʔ
matar PERF 3SG-3SG.M onça.M mulher.F
V O S
A mulher matou a onça.

(3)
paʔ pi na-am naɾimaʔ kopakaw
matar PERF 3SG-3SG.F mulher.F onça.M
V O S

Note que, no primeiro exemplo, o verbo mo ‘correr’ seleciona apenas 
um argumento nuclear: o sujeito tɾamaʔ ‘o homem’, o qual é codificado 
pelo marcador relacional exclusivo de sujeito {na}, cuja função é assina-
lar um sintagma de terceira pessoa do singular. Por sua vez, no segundo 
exemplo, o verbo paʔ ‘matar’ seleciona dois argumentos, a saber: (i) o su-
jeito naɾimaʔ ‘a mulher’ que é codificado pelo pronome {na} de terceira 
pessoa do singular; e (ii) o  objeto kopakaw ‘a onça’ o qual é instanciado 
pelo pronome {-on}, cuja função é assinalar um objeto masculino singular.

Na concordância, a identificação dos argumentos verbais será feita 
com a composição de dois pronomes. Esses pronomes identificarão os 
marcadores argumentais do verbo constituindo-se primeiro do marcador 
de S (sujeito), seguido do marcador de O (objeto): {na-on} = {non}, por 
exemplo. Vejamos no exemplo (4) como se dá a marcação argumental no 
caso de um verbo bi-transitivo (di-transitivo).

“                             ”

“                                      ”

A mulher matou a onça.“                                      ”
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(4) aɾaʔ miʔ na-am tɾim naɾimaʔ nekün tɾamaʔ
fazer dar 3SG-3SG.F casa mulher 3SG.GEN homem
V V S+OI OD OI S
O homem fez [e deu] uma casa para mulher dele.

No caso de um verbo com dois argumentos internos no exemplo aci-
ma, a língua escolhe um argumento para ficar sem o marcador de concor-
dância: o escolhido é o objeto direto. Desse modo, a estrutura (que só tem 
lugar morfológico parar marcar dois argumentos: um externo e um interno) 
faz a codificação argumental com o gênero-número do objeto indireto14.

Tendo explicado como funciona a concordância dos argumentos ver-
bais, voltemos à codificação dos mesmos, que ocorre por meio da prono-
minalização.

Codificação pronominal em conjunto com os 
marcadores de tempo e modo

Para verificar a atuação em conjunto dos marcadores de voz com a 
realização pronominal, será seguida uma apresentação por meio de exem-
plos com sentenças indicativas (afirmativas), interrogativas, reflexivos e de-
monstrativos. A língua Oro Waram, assim como todo grupo Oro Wari’ (Pa-
caa Nova), possui marcadores para pessoa, número e gênero, distribuídos 
do seguinte modo:

Quadro 1 – Síntese da codificação de pessoa, número e gênero

Pessoa Número Gênero
Singular Plural

1 + +
INCL/EXCL

-

2 + + -
3 + + +

14. Não entraremos na questão de uma hierarquia de [+/–HUMANO], mas os dados indicam que há 
uma seleção de marcação argumental sujeita a esse fator, tendo em vista que o objeto indireto geral-
mente é [+HUMANO].

“                                                                                ”
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Uma das características dos marcadores pessoais é que para a pri-
meira pessoa do plural há duas formas: forma inclusiva (incluído o ouvinte) 
e forma exclusiva (excluído o ouvinte). A língua também possui marcadores 
para a identificação de gênero masculino, feminino e neutro, que ocorrem 
nas terceiras pessoas, no singular e no plural. Porém, o gênero neutro pos-
sui apenas uma forma que é usada tanto no singular quanto no plural.

Codificadores pronominais em sentenças 
afirmativas/declarativas

No quadro a seguir, serão apresentados os marcadores pronominais, 
cuja função é assinalar a codificação dos argumentos S (sujeito) de verbo 
intransitivo no modo afirmativo/declarativo.

Quadro 2 – Codificadores pronominais do modo afirmativo

Pessoa Sujeito
Singular Plural

1 { na} {ʃi}/{ʃüt}
2 {maʔ} {heʔ}
3 {na} {nana}

3M - -
3F - -
3N - -

No Quadro 2, pode-se notar que o marcador para a terceira pessoa, 
tanto do singular quanto do plural, possui apenas uma codificação {na}. O 
pronome tem a forma reduplicada para indicar o plural {nana}. O fenôme-
no da reduplicação será um fator para indicar pluralidade nos pronomes 
(também nos verbos). O pronome de terceira pessoa no modo afirmativo/
declarativo tem somente uma forma para indicar o gênero masculino e o 
feminino. Veja abaixo os marcadores pronominais identificados nas senten-
ças intransitivas.

ʔ
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(5b) tɾayüɁ ʃo maɁ
escutar BEM 2SG
“Você escuta bem.”

(5c) tɾayüɁ ʃo na
escutar BEM 3SG
“Ele escuta bem.”

(5d) tɾayüɁ ʃo na ham
escutar BEM 3SG peixe
“O peixe escuta bem.”

(5e) tɾayüɁ ʃo ʃi
escutar BEM 1PL.INCL
“Nós escutamos bem.”

(5f) tɾayüɁ ʃo ʃüt
escutar BEM 1PL.EXCL
“Nós escutamos bem.”

(5g) tɾayüɁ ʃo heɁ
escutar BEM 2PL
“Vocês escutam bem.”

(5h) tɾayüɁ ʃo nana
escutar BEM 3PL
“Eles escutam bem.”

(5i) tɾayüɁ ʃo nana oɾo mon tɾamaɁ
escutar BEM 3PL COL homem.M
“Os homens escutam bem.”

(5a) tɾayüɁ ʃo Ɂna
escutar BEM 1SG
“Eu escuto bem.”
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(5j) tɾayüɁ ʃo nana oɾo naɾimaɁ
escutar BEM 3PL COL mulher.F
“As mulheres escutam bem.”

Quanto à posição dos argumentos nominais, percebe-se que os co-
dificadores pronominais do modo afirmativo/declarativo (ou seja, sujeitos 
pronominais) posicionam-se no final da sentença, como em (5a), (5b), (5c), 
no singular, e em (5e), (5f), (5g), (5h), no plural. No caso de sujeito nominal 
de um verbo intransitivo, o nome posiciona-se logo após o pronome que o 
identifica, como em (5d), (5i) e (5j). Quanto ao gênero, em (5c) verifica-se 
que o marcador pronominal tanto a terceira pessoa do singular quanto a 
terceira pessoa do plural e em (5h) não distinguem o gênero masculino ou 
feminino, pois possuem apenas uma forma para codificar os dois gêneros. 
Quanto ao número, os marcadores pronominais possuem formas diferen-
tes para o singular e para o plural, assemelhando na terceira pessoa do 
plural que utiliza o recurso da reduplicação para marcar o plural, como já 
foi dito. Em relação à pessoa, possui primeira, segunda e terceira pessoa, 
com uma diferença na primeira pessoa do plural, pois há um marcador de 
INCLusivo, no exemplo (5e), e marcador de EXCLusivo, no exemplo (5f).

Os pronomes utilizados no Quadro 2 serão os mesmos utilizados no 
tempo presente/passado. Para enfatizar o tempo passado são acrescen-
tados diversos marcadores tais como: (i) aspectuais de perfectivo {pi} e 
completivo {ri} que posicionam-se após o verbo; (ii) um advérbio {ora} 
para indicar passado antigo, localizando-se antes do verbo; (iii) marcadores 
lexicais indicando uma referência temporal ʃek ‘dia’, kawati ‘ano anterior’; e, 
por fim, (iv) um sintagma preposicional indicando tempo.

Codificadores pronominais no modo 
interrogativo

Apresentamos no Quadro 3 os marcadores pronominais que têm

sentenças no modo interrogativo.
como função a identificação dos traços de pessoa, número e gênero das
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Quadro 3 – Codificador pronominal de modo interrogativo

Pessoa Número
Singular Plural

1 {taʔ} {ɾi}/{ɾüt}
2 {maʔ} {hüʔ}/{heʔ}
3 - -

3M {kaʔ} {kakaʔ}
3F {kamaʔ} {kakamaʔ}
3N {ne-ɲ}

O modo interrogativo será identificado pelo marcador específico 
{maɲ}15, podendo ou não receber um marcador de gênero neutro {-ɲ}, 
seguido do relativizador (complementizador) {ka}. Os marcadores das sen-
tenças no modo interrogativo ocorrerão na margem esquerda da sentença, 
ou seja, antes do verbo. Veja os exemplos abaixo:

(6a) maʔ ka aɾaʔ taʔ
INT REL fazer 1SG
“O que foi que eu fiz?”

(6b) maʔ kɾawaʔ ka aɾaʔ maʔ
INT coisa REL fazer 2SG
“O que está fazendo?”

(6c) maɲ ka pe kaʔ tɾamaʔ
INT.N REL estar 3SG homem.M
“Onde o homem está?”

(6d) maɲ ka makiʔ kamaʔ naɾimaʔ
INT.N REL passar 3SG.F mulher.F
“Por onde a mulher passou?”

15. Há outro marcador de forma interrogativa {ka}, porém essa partícula não será analisada aqui.
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(6e) ʔayi, maɲ wanaʔ ʃi mamaʔ ɾi
irmão, INT.N caminho FUT.PL ir.PL 1PL.INCL
“Irmão (mais velho), qual é o caminho que vamos seguir?”

(6f) maʔ ka aɾaɁ ɾüt
INT REL fazer 1PL.EXCL
“O que foi que nós fizemos?”

(6g) maɲ ka maw taɁ heɁ
INT.N REL ir FUT 2PL
“Aonde vocês vão?”

(6h) maɁ ka pɾam kakaɲ
kakaɁ-ɲ

ka maw wa maɁ

INT REL querer 3PL.M-3SG.N REL ir INF DEM
“Por que eles querem ir embora?”

(6i) maɁ ka pɾam kakamaɲ
kakamaɁ-ɲ

ka het wa maɁ

INT REL querer 3PL.F-3SG.N REL sair INF DEM
“Por que elas querem sair?”

Verifica-se que a marcação pronominal dos interrogativos, nos exem-
plos de (6a) a (6i), requer outro grupo de pronomes daqueles usados na 
forma do declarativo afirmativo e também faz o requerimento de especifi-
cação de gênero na terceira pessoa, ou seja, cada um dos gêneros recebe 
um pronome específico. Verifica-se também que o codificador argumental 
de modo interrogativo não afeta a segunda pessoa, nem do singular nem 
do plural. 

Pronomes reflexivos
Os reflexivos são codificados por meio da partícula {ʃiye-}, a qual, ao 

receber os sufixos de pessoa, número e gênero, exibem o conjunto prono-
minal apresentado no Quadro 4.
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Quadro 4 – Pronomes Reflexivos

Pessoa
Sujeito

Singular Plural
1 {ʃiyeʔ} {ʃiyeʃi}/{ʃiyeʃüt}
2 {ʃiyem} {ʃiyehüʔ}
3 - -

3M {ʃiyekün} {ʃiyekükün}
3F {ʃiyekem} {ʃiyekekem}
3N {ʃiyeɲ}

radical {ʃiye-}, acrescentados os codificadores de pessoa, número e gêne-
ro16. Conforme pode ser observado, os pronomes reflexivos também acei-

plos abaixo com a realização de sentenças simples:

(7a) hohok ʃiyeɁ
ʃiye-eɁ

lavar REFL-1SG
“Eu estou me lavando.”

(7b) kɾik ʃiyeɁ
ʃiye-eɁ

ver REFL-1SG
“Eu me olho.”

(7c) kɾik ʃiyem
ʃiye-em

ver REFL-2SG
“Você se olha.”

16. Esses marcadores pronominais são os mesmos utilizados nos sintagmas genitivos.

tam uma identificação de gênero nas terceiras pessoas. Seguem os exem-

Como se pode notar no Quadro 4, o marcador reflexivo possui o
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(7d) ton pi ʃiyem
ʃiye-em

ferir PERF REFL-2SG
“Você se cortou.”

(7e) ton pi ʃiyekün
ʃiye-kün

ferir PERF REFL-3SG.M
“Ele se cortou.”

(7f) ton pi ʃiyekem
ʃiye-kem

ferir PERF REFL-3SG.F
“Ela se cortou.”

(7g) nɾo paɲ ʃiyehüɁ
ʃiye-hüɁ

olhar DIR REFL-2PL
“Vocês se olharam (em direção a si mesmos).”

(7h) nɾo paɲ ʃiyekükün
ʃiye-kükün

olhar DIR REFL-3PL.M
“Eles se olharam (em direção a si mesmos).”

(7i) nɾo ʃiyekekem
ʃiye-kekem

olhar REFL-3PL.F
“Elas se olharam (em direção a si mesmas).”

Conforme se observa nos exemplos em (7), diferentemente dos de-
mais pronomes apresentados, estes pronomes atuam com uma forma pre-
sa ao radical, ou seja, funcionam como clíticos pronominais que codificam 
os traços de pessoa, número e gênero dos argumentos verbais. 

paɲ

DIR
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Os exemplos (7g) e (7h), em especial, apresentam uma forma similar 
para indicar o modo reflexivo, juntamente com o marcador preposicional 
{paɲ}. A preposição atua como um marcador diretivo, ou seja, indicando a 
direção para onde a ação está sendo executada. Assim, temos a interpre-
tação não somente de modo reflexivo, mas também de reflexivo-diretivo.

A forma dos pronomes cliticizados com o radical para indicar a voz 
reflexiva é a mesma utilizada nos sintagmas genitivos, cuja forma pode ser 
livre ou presa, tal como se observa nos exemplos para a palavra koreʃi ‘cor-
po’, conforme o Quadro 5. Pode-se afirmar que a palavra koɾeʃi ‘corpo’, na 
primeira coluna, é apresentada em sua forma composta com os pronomes 
pessoais que codificam os traços de pessoa, número e gênero, indicando 
a relação genitiva entre dois elementos. Na segunda coluna, é exibida a 
análise mórfica e decomposta. Na terceira coluna, é apresentada a glosa 
da palavra decomposta. Por fim, na quarta e última coluna, é mostrada 
a tradução para a língua portuguesa. Pode-se afirmar que os marcadores 

marcadores pronominais da forma genitiva exibidos no Quadro 5, tal como 
pode ser verificado também nos marcadores genitivos do exemplos mos-
trados no Quadro 6, para a palavra üɾeʃi “nossos narizes”.

Quadro 5 – Pronomes cliticizados

Forma Análise mórfica Glosa Tradução
koɾeɁ koɾe-eɁ corpo-1SG.GEN meu corpo
koɾem koɾe-em corpo-2SG.GEN teu corpo

koɾekün koɾe-kün corpo-3SG.M.GEN corpo dele(m)
koɾekem koɾe-kem corpo-3SG.F.GEN corpo dela

koɾeɲ koɾe-ɲ corpo-3SG.N.GEN corpo dele(n)
koɾeʃi koɾe-ʃi corpo-1PL.INCL.GEN nosso corpo

koɾeʃüt koɾe-ʃüt corpo-1PL.EXCL.GEN nosso corpo
koɾehüɁ koɾe-hüɁ corpo-2PL.GEN vossos corpos

koɾekükün koɾe-kükün corpo-3PL.M.GEN corpos deles
koɾekekem koɾe-kekem corpo-3PL.F.GEN corpos delas

pronominais da voz reflexiva, mostrados no Quadro 4, utilizam os mesmos
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Dessa forma, como se pode contatar no Quadro 6, os pronomes ge-
nitivos na forma presa são os mesmos que estão compostos ao radical que 
marca a voz refexiva, como foi apresentado no Quadro 4.

Quadro 6 – Decomposição dos pronomes cliticizados

Forma composta Forma segmentada Tradução
üɾeɁ üɾ -eɁ meu nariz
üɾem üɾ -em teu nariz

üɾeken üɾ-e -kün nariz dele
üɾekem üɾ-e -kem nariz dela

üɾeʃi üɾ-e -ʃi nossos narizes
üɾeʃüt üɾ-e -ʃüt nossos narizes

üɾehüɁ üɾ-e -hüɁ vossos narizes
üɾekükün üɾ-e -kükün narizes deles
üɾekekem üɾ-e -kekem narizes delas

Pronomes enfáticos
Os pronomes enfáticos, como podem ser observados no Quadro 7 

abaixo, é o resultado da composição da partícula {wa-} seguida do marca-
dor com os traços de pessoa, número e gênero.

Quadro 7 – Pronomes Enfáticos

Pessoa Sujeito
Singular Plural

1 wataʔ waɾiʔ/waɾüt
2 wüm wahüʔ

3.M waɾiko waɾikoko
3.F waɾikam waɾikakam

Outra modificação é a forma utilizada para identificar as terceiras pes-
soas. Os dados indicam que é resultado de uma composição mais comple-
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xa {{waɾiɁ}{kon}} ou {{wa-ɾiɁ}+{ka-on}}. Da mesma forma que ocorre 
a composição lexical para formar o marcador pessoal de terceira pessoa 
do gênero masculino, ocorre também composição para marcar a terceira 
pessoa do gênero feminino. A primeira pessoa do plural possui duas for-
mas: (i) primeira pessoa do plural inclusivo e (ii) primeira pessoa do plural 
exclusivo. Vejamos os exemplos abaixo.

(8a) wataɁ ɾi na ne ʃak taɁ memem paɲ ʃek
1SG.ENF FOC chupar FUT.SG fruta.N 3SG.N dia.N
“Eu vou comer frutas amanhã.”

(8b) wüm ɾi na ne nok tati paɁ naɲ
na-ɲ

memem

2SG.ENF FOC não querer EXP 3SG-3SG.N fruta.N
“Você não gosta de frutas.”

(8c) waɾiko ko mɾem taɁ
3SG.M.ENF REL gritar FUT
“Ele que gritará.”

(8d) waɾiɁ ɾi tɾa ne tamaɁ tomiɁ  haʔ ʃüʃün oɾo honanaɁ
1PL.INCL.ENF FOC HAB obedecer 1PL.INC.3PL.M COL antigo.M
“Nós devemos sempre respeitar os mais velhos.”

(8e) waɾüt ɾi na ne mamaɁ pamiɁ ʃiɲ
ʃi-ɲ

1PL.EXCL.ENF FOC ir.PL pescar FUT.PL-N

oɾaɁ wapit ɾüt neʃüt
antigo porto 1PL.EXCL.GEN 1PL.EXCL
“Nós vamos pescar de canoa no nosso porto antigo.”

(8f) wahüɁ ko yok top pin heɲ
heɁ-ɲ

mam

2PL.ENF REF.M afundar PERF 2PL-N FINAL

oɾo ho wa
COL movimentar INF
“Vocês afundaram a canoa.” (Lit.: Foram vocês que afundaram aquilo que 
serve para movimentar)
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(8g) ak waɾikoko ak waɾikoko ɾi nana
COMP 3PL.M.ENF COMP 3PL.M.ENF EVID 3PL
“Eles são parecidos.”

(8h) ak waɾikakam ak waɾikakam ɾi nana
COMP 3PL.F.ENF COMP 3PL.F.ENF EVID 3PL
“Elas são parecidas.”

A partir dos exemplos acima, pode-se observar os seguintes compor-
tamentos com a utilização dos pronomes enfáticos: (i) iniciam a estrutura 
da sentença, antes do verbo; (ii) quando é interpretado como foco, segue 
após o pronome enfático {ɾi na ne}17, tal qual os exemplos em (8a), (8b) e 
(8e); (iii) outra composição que segue o pronome é {ɾi tɾa ne}18; (iv) quando 
trata de uma forma relativa, é introduzido por {ko} seguido do enfático; e, 
por fim, (v) os pronomes enfáticos podem ser usados também como mar-
cadores pronominais para sentenças comparativas. 

Tal como vimos em estruturas interrogativas que iniciam a estrutura 
oracional, ou seja, requer um posicionamento para a margem esquerda 
da sentença, esses modos possuem uma estrutura comum evidenciada 
por esse movimento para a margem esquerda da oração, distinguindo dos 
demais comportamentos pronominais que se situam na margem direita da 
oração. 

Codificador pronominal no tempo futuro
O tempo futuro é indicado com dois marcadores pós-verbais: um para 

o singular e outro para o plural, conforme se observa no Quadro 8.

17. Falta ser verificado com mais detalhes esse grupo lexical. Por enquanto, estamos denominando 
como foco.
18. Também falta ser verificado com mais detalhes esse grupo lexical. Estamos denominando, por 
enquanto, como foco irrealis.
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Quadro 8 – Marcadores de futuro

Sujeito
Singular Plural

{taɁ} { ʃi}

Os exemplos abaixo mostrarão que os dois marcadores de tempo 
futuro não acionarão uma modificação nos codificadores argumentais. Ve-
jamos o marcador do futuro no singular.

(9a) paɁ taɁ ham Ɂna
matar FUT.SG peixe 1SG
“Eu matarei peixe.”

(9b) paɁ taɁ ham maɁ
matar FUT.SG peixe.N 2SG
“Você matará peixe.”

(9c) paɁ taɁ ham na tɾamaɁ
matar FUT.SG peixe.N 3SG homem.M
“O homem matará peixe.”

(9d) paɁ taɁ ham na naɾimaɁ
matar FUT.SG peixe.N 3SG mulher.F
“A mulher matará peixe.”

Nos exemplos em (9a-d), utilizando um verbo transitivo, os marcado-
res argumentais pronominais e nominais posicionam-se no final sentença, 
mostrando que a ordem é VOS. O marcador de futuro singular situa-se 
após o verbo. Vejamos agora o segundo marcador usado para plural com 
verbos transitivo e intransitivo.

(9e) ʃek pamiɁ ʃi
dia pescar FUT.PL
“Amanhã nós pescaremos.”
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(9f) ʃek pamiɁ ʃi ɾüt
dia pescar FUT.PL 1PL.EXCL
“Amanhã nós pescaremos.”

(9g) pamiɁ ʃi heɁ
pescar FUT.PL 2PL
“Vocês pescarão.”

(9h) piɾi ʃi iɾam nana oɾo mon tɾamaɁ paɲ ʃek
subir FUT.PL açaí 3PL COL homem.M 3SG.N dia.N
“Os homens subirão no açaí amanhã.”

(9i) hüm ʃi kop nana oɾo naɾimaɁ
prensar FUT.PL mandioca 3PL COL mulher.F
“As mulheres prensarão mandioca.”

Os dados nos exemplos (9e-i) mostram diversos comportamentos do 
marcador de futuro plural. Em (9e), pode-se observar que o marcador de 
futuro plural toma o pronome pessoal de 1PL.INCL e faz com que o mesmo 
tenha outra função, como se pode ver em (9f). No exemplo (9f), há duas 
marcações que poderiam ser interpretadas como dois pronomes. No en-
tanto, como dissemos anteriormente, o marcador de pronome de 1PL.INCL 
foi acionado com marcador de tempo futuro evidenciando, assim, que não 
são dois pronomes, apenas um pronome em (9f), o pronome de 1PL.EXCL.

Se essa interpretação estiver correta, então como fica o caso de (9e)? 
Para explicar melhor, acrescentaremos mais alguns dados a seguir para 
esboçar um entendimento do fato.

(10a) nɾo taɁ tokwe
procurar 1SG.FUT castanha.N
“Eu procurarei castanha.”

(10b) mo ket taɁ pɾanam
ir pegar 1SG.FUT biriba.N
“Eu buscarei biriba.”
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(10c) nɾo ʃi tokwe
procurar 1PL.INCL castanha.N
“Nós procuraremos castanha.”

Podemos ter duas interpretações a partir dos exemplos acima, a sa-
ber: para a hipótese (i), em (10a), não há um codificador pronominal para 
indicar os pronomes pessoais sujeitos; para a hipótese (ii), os pronomes 
de 1SG e 1PL.INCL são codificados pelo próprio marcador de tempo futuro 
{taʔ} e {ʃi}, que são requeridos para funcionar ao mesmo tempo como mar-
cador de tempo futuro. 

Se tomarmos a hipótese (i), chegaremos à conclusão de que a língua 
aceita a marcação de sujeito nulo. Devido a algum fator discursivo, o codi-
ficador de sujeito pronominal de 1SG/1PL.INCL pode ser apagado sem ter 
consequências para o entendimento e para a estruturação da proposição. 
Se tomarmos a hipótese (ii), o morfema marcador de futuro toma o marca-
dor de 1SG, bem como o marcador de 1PL.INCL, atribuindo-lhes uma nova 
função: a de marcadores temporais.

O argumento em favor da hipótese (i) é verificado nos exemplos (8a), 
(8b), (8c) e (10a). Nesses exemplos, pode-se observar no final da sentença 
a presença do codificador pronominal em (10a), e a ausência do codifica-
dor pronominal nos exemplos em (8). Isso corrobora o fato de que a língua 
aceita a marcação de sujeito nulo. Assim, o sujeito pode ser recuperado 
pela atuação discursiva.

No caso de acréscimo de um marcador aspectual, este ficará próximo 
ao verbo, seguido do marcador modo/tempo (indicando o tempo futuro) e 
do marcador pronominal (codificando o sujeito), como podemos verificar 
nos exemplos (11a) e (11b).

(11a) pamiɁ maɁ ʃi nana
pescar ITER/REPET19 FUT.PL 3PL
“Eles pescarão de novo.”

(11b) mɾem tamana ʃi nana hiyimaɁ
gritar ADV.INT FUT.PL 3PL crianças
“As crianças gritarão muito.”

19. Esse marcador indica um aspecto em que uma ação é repetida várias vezes.
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A partir dos exemplos em (11a) e (11b), verifica-se que a língua é pro-
-drop (ou seja, apagamento de sujeito pronominal), aceita o recurso sintá-
tico de sujeito nulo. Trabalhos futuros deverão investigar essa propriedade 
da língua Oro Wari’.

Diversos marcadores pronominais
Verificamos os diversos comportamentos dos codificadores argu-

mentais do verbo, ou seja, os pronomes, cuja função é indicar a referência 
de argumento em termos de traços de pessoa, número e gênero. Além de 
verificar o comportamento pronominal, observaram-se também os diversos 
marcadores pronominais. No Quadro 9, resumimos a codificação pronomi-
nal em Oro Waram.

Quadro 9 – Codificação pronominal geral

Pessoa, 
número e 

gênero

Grupo

I II III IV V VI

1SG Ɂna taɁ -

taɁ

ʃiye- wa-

2SG maɁ maɁ ɾaɁ
3SG na - -

3SG.M - kaɁ -
3SG.F - kamaɁ -
3SG.N ne -ɲ -

1PL.INCL ʃi ɾi -

ʃi

1PL.EXCL ɾüt ɾüt -
2PL heɁ heɁ yeɁ
3PL nana - -

3PL.M - kakaɁ -
3PL.F - kakamaɁ -

Afirmativo 
Presente/
Passado

Interrogativo Imperativo 
afirmativo Futuro Reflexivo Enfático
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As sentenças no modo afirmativo e no tempo presente e passado uti-
lizam os pronomes referentes ao Grupo I. O modo interrogativo requisita o 
grupo pronominal específico do Grupo II. O modo imperativo afirmativo faz 
o uso de dois pronomes diferentes dos demais, conforme o Grupo III. No 
Grupo IV, há um marcador de tempo específico no singular e no plural para 
indicar o futuro. Para o Grupo V, o modo reflexivo faz o uso de um radical 
dissilábico, ao qual é inserido identificadores de pessoa, número e gênero. 
Do mesmo modo, no Grupo VI, o modo enfático aciona um radical monos-
silábico como base para receber marcadores pronominais do Grupo II, que 
agora atuará de forma presa, com ligeira modificação na segunda pessoa 
do singular e na terceira pessoa do singular e do plural, nos gêneros mas-
culino e feminino.

Considerando os exemplos da codificação pronominal exibida, per-
cebe-se que a definição para classificá-los é por meio da noção de realis
irrealis, ou seja, um marcador que codifica o que é ou o que foi conhecido 
(marcado pelo tempo presente/passado) e outro marcador para o que 
será ou que tem a possibilidade de ser conhecido (marcado pela forma de 
modo interrogativo/enfático   tópico?). Além de a língua possuir marcadores 
aspectuais para indicar o estatuto da ação, pode ser requerida uma dupla 
marcação que é completada por meio do mapeamento realizado pelo gru-
po pronominal.

No Quadro 9, observa-se também que o marcador pronominal de 
2SG é o que sofre menos modificação nos dois grupos I e II. Adicionalmen-
te, a partir do que foi observado, os pronomes, além de realizar a identifica-

complementar o foco modo-temporal da sentença.
Obedecendo à hierarquia proposta por Keenan (1975, apud GIVÓN, 

2001), a língua em questão atribui uma função importante à concordância, 
pois a mesma serve não apenas para codificar os traços de pessoa, núme-
ro e gênero do sintagma nominal, mas indicar, por meio dessa concordân-
cia, a função dos elementos nominais como argumentos verbais.

Observou-se nos exemplos que a língua possui marcadores aspectu-
ais, temporais e modais do verbo, funcionando como uma palavra gramati-
cal livre. Tendo em vista que a língua possui uma estrutura preferencialmen-
te isolante (ou analítica), não há flexão interna no verbo. O que poderia ser 

e

-

ção dos argumentos verbais, sofrerão modificações léxicas para ajudar a

entendido por flexão estaria posicionado no final do sintagma verbal, nos
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pronomes. No sintagma verbal, há uma interação do sistema de marcação 
de tempo/modo/voz com os pronomes que codificam os argumentos ver-
bais. Isto sugere que essa dupla marcação funciona como um realce no 
sistema de identificação e de codificação do tempo/modo/voz.

Vale notar que no tempo futuro nossa interpretação, até o momento, é 
de que há algum dispositivo que permite uma incorporação do argumento 
interno (objeto) dentro do sintagma verbal. Fato este muito comum na in-
corporação aplicativa em Panará, e na incorporação do objeto nas línguas 
Bantu, somente para citar algumas.

O sistema pronominal, aliado à codificação de tempo/modo/voz, de 
certo modo, além de conseguir previsibilidade referencial (GIVÓN, 2001), 
marcará o tópico referencial conhecido, acessível ou informacionalmente 
pressuposto. Já os casos de deslocamentos de estruturas para a posição 
pré-verbal, tal qual ocorre com marcadores modais interrogativos e enfá-
ticos, os dados mostram que o interrogativo atua com um marcador próprio, 
que vem seguido de um pronome relativo (ou complementizador) indican-
do que é uma estrutura deslocada, ou derivada. Já o modo enfático utiliza 
uma dupla marcação para indicar: (i) que foi topicalizado {wa} ou (ii) para 
recuperar a propriedade referencial do argumento verbal.

Por fim, causa estranheza o marcador de tempo futuro não vir espe-
cificado com o mesmo grupo pronominal do Grupo II do Quadro 9, tendo 
em vista que a classificação de marcação na forma de                        , ou 
seja, evidenciado o que é conhecido (ou é do conhecimento) do falante, 
tem como delimitador o momento da fala (      , marcando assim o tem-
po presente/passado), e deixando claro aquela informação que ainda não 
é realidade ou é uma asserção fraca, possível, incerta, desejável (GIVÓN, 
2001), não conhecida por parte do falante. Mais trabalhos devem ser reali-
zados no sentido de delimitar melhor a característica dos aspectos tempo-
rais do modo futuro, tendo em vista que em alguns dados (não elencados 
aqui20) realizaram-se marcadores do Grupo II do Quadro 9. Talvez haja uma 
distinção entre futuro certo e futuro incerto, e essas duas conceitualizações 
possam codificar de maneira diferente o grupo pronominal.

20. Não foi posto neste capítulo, porque os dados precisam ainda ser confirmados e especificados.

realis irrealise

realis
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Resumo do capítulo
Este capítulo teve por objetivo lançar algumas reflexões a respeito 

dos marcadores pronominais e suas diversas expressões a partir do condi-
cionante de tempo, modo e aspecto nos dados do Oro Waram. A variante 
Oro Waram possui uma estrutura analítica e sua ordem dos constituintes 
oracionais é VOS. Entre V e O, aparecem as formas pronominais, indicando 
a noção gramatical de número (singular, plural, inclusivo e exclusivo), pes-
soa (primeira, segunda, terceira) e gênero (masculino, feminino e neutro). 
Por tratar-se de língua com estrutura analítica, será nas palavras gramaticais 
que ocorrerá uma fusão dos traços de pessoa, número e gênero. Nas for-
malizações pronominais, nem sempre a marca do pronome será a mesma 
para as terceiras pessoas, e isso será condicionado inclusive pelo tempo, 
aspecto e modo. O marcador de primeira pessoa pronominal com função 
de sujeito de uma oração principal (presente ou passado), por exemplo, 
é {ʔna}. Na forma de futuro, contudo, será {taʔ}. Apesar de não ser uma 
língua ergativa, há uma cisão na forma dos marcadores pessoais. Nesse 
caso, suspeitamos, com os dados iniciais, que a expressão de pessoa tem 
condicionantes semelhantes aos da ergatividade, mas no caso do Oro Wa-
ram, a transitividade não engatilhará o sistema ergativo-absolutivo. Dixon 
(1994) propõe, para a mistura dos sistemas de caso nominativo-acusativo e 
absolutivo-ergativo, quatro fatores, a saber: (i) natureza semântica do verbo 
principal; (ii) natureza semântica do NP núcleo; (iii) condição do tempo, as-
pecto e do modo da oração; e, por fim, (iv) estatuto gramatical da cláusula, 
se principal ou subordinada. A análise provisória dos dados permite dizer 
que a manifestação de pessoa, em Oro Waram, é condicionada pelos dois 
últimos fatores propostos por Dixon (1994), mesmo não sendo língua com 
tipologia ergativa.
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3. Negação Sentencial

Ana Regina Calindro
Selmo Azevedo Apontes

Quesler Fagundes Camargos

O objetivo deste capítulo21 é investigar a interação entre o sistema de 
concordância e a negação sentencial em Oro Waram (Pakaa Nova, Txapaku-
ra) com base nos dados de Apontes (2015) e de materiais inéditos ainda 
em análise. Em uma perspectiva descritiva, nas construções afirmativas, o 
verbo transitivo concorda com seu sujeito em pessoa e número, e com seu 
objeto em pessoa, número e gênero. Caso seja um verbo intransitivo, há 
concordância de pessoa e número apenas com o sujeito. Nas sentenças 
negativas, a concordância com o sujeito sofre alteração, principalmente na 
terceira pessoa, que passa a marcar o gênero do sujeito, como podemos 
observar nos exemplos abaixo.

(1a) tɾayüʔ ʃo na tɾamaʔ
escutar BEM 3SG homem.M
“O homem escuta bem.”

(1b) ʔom ka tɾayüʔ ʃo ka tɾamaʔ
NEG REL escutar BEM 3SG.M.NEG homem.M
“O homem não escuta bem.”

(2a) tɾayüʔ ʃo na naɾimaʔ
escutar BEM 3SG mulher.F
“A mulher escuta bem.”

21. Este capítulo foi originalmente apresentado pelos dois últimos autores no X Simpósio Linguagens 
e Identidades da/na Amazônia Sul-Ocidental, de 7 a 11 de novembro de 2016, na Unversidade Federal 
do Acre (UFAC) em Rio Branco (AC). Posteriormente, o texto sofreu algumas mudanças, a partir da 
colaboração da primeira autora, o que resultou na versão aqui apresentada.
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(2b) ʔom ka tɾayüʔ ʃo kamaʔ naɾimaʔ
NEG REL escutar BEM 3SG.F.NEG mulher.F
“A mulher não escuta bem.”

(3a) tɾayüʔ ʃo na miyak
escutar BEM 3SG queixada.N
“A queixada escuta bem.”

(3b) ʔom ka tɾayüʔ ʃo ne miyak
NEG REL escutar BEM 3SG.N.NEG queixada.N
“A queixada não escuta bem.”

Os exemplos acima revelam que, ao receberem a partícula de nega-
ção seguida do relativizador {ʔom ka}, as marcas de concordância variam 
em masculino (1b), feminino (2b) e neutro (3b), acionando respectivamente 
os marcadores {ka}, {kamaʔ} e {ne}. Esse fato revela que há uma interfa-
ce entre o sistema de concordância e a marcação de negação sentencial.

Há poucos estudos sobre fenômenos linguísticos em que constru-
ções negativas apresentam algum efeito sobre outros mecanismos grama-
ticais aparentemente não relacionados à negação. Em trabalhos anteriores, 
havíamos estipulado que a morfologia pronominal varia de acordo com as 

um modo verbal.

Apresentação dos dados
Como ilustrado nos exemplos de (1) a (3), é curioso notar que, quan-

do a sentença afirmativa é submetida à negação, o sistema de concordân-
cia com o sujeito sofre uma significativa alteração em seu paradigma. Nas 
sentenças afirmativas, em relação à terceira pessoa, há apenas um único 
codificador do sujeito: {na}, o qual pode ser analisado como codificador 
de sujeito de terceira pessoa do singular. Essa codificação se refere a sujei-
tos de gênero masculino, feminino ou neutro. No entanto, quando as sen-
tenças são submetidas à negação, ocorre a obrigatoriedade de uma nova 

especificações de tempo, aspecto e modo (APONTES, 2013, 2014; APON-

pronominal é modificada principalmente para reforçar a especificação de
TES; LEE, 2014). Porém, será mostrado neste trabalho que a morfologia
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codificação do pronome marcador de sujeito de terceira pessoa, especi-
ficando o gênero gramatical. Agora, nesses casos, há a necessidade de 
um pronome codificando o sujeito do gênero masculino {ka}, o sujeito de 
gênero feminino {kamaʔ} e o sujeito de gênero neutro {ne}. Dessa forma, 
a modificação do tipo de sentença requer, automaticamente, uma dupla 
marcação: a de um codificador para as sentenças negativas: {ʔom ka} no 
início da estrutura, e a consequente mudança na codificação dos pronomes 
que referenciam o sujeito oracional. Ocorre, assim, uma necessidade ine-
rente ao sistema de organização morfossintática de concordância entre a 
negação e a concordância de sujeito.

O principal ajuste ocorre na terceira pessoa, que passa a marcar os 
gêneros masculino, feminino e neutro do sujeito. Nas estruturas afirmativas 
em (1a) (2a) e (3a), a marca de concordância {na} não sofre variação se 
o sujeito for de gênero masculino, feminino ou neutro. No entanto, na con-
traparte negativa em (1b) (2b) e (3b), ao receberem o marcador de nega-
ção {ʔom ka} no início da sentença, as marcas de concordância variam em 
masculino (1b), feminino (2b) e neutro (3b), acionando, respectivamente, 
os marcadores {ka}, {kamaʔ} e {ne}.

Esses exemplos nos revelam que há de fato uma interface entre o 
sistema de concordância e a marcação de negação sentencial nessa lín-
gua. Além disso, o paradigma de concordância presente nas sentenças 
negativas também é engatilhado nas estruturas interrogativas. Tal fato nos 
motiva a estipular que a distinção presente neste sistema de concordância 
provavelmente esteja condicionada à modalidade factual, distinguindo-se, 
portanto, entre factual (afirmativas) e não factual (negativas e interrogati-
vas). Merece destaque o fato de a expressão de negação {ʔom} ser acom-
panhada do relativizador {ka}, típico de orações relativas e interrogativas. 
Assim, assumimos que, como as orações relativas e interrogativas são en-
cabeçadas por um núcleo, a negação em Oro Waram se realiza no domínio 
do sintagma complementizador.

Há, também, em Oro Waram, outras formas de marcar as estruturas 
negativas, tais como as proibitivas. Esse tipo de sentença ocorre com a 
partícula {taʔ}, a qual antecede o verbo. Tendo em vista que a ordem pre-
ferencial nessa língua é V+AGREE-OBJ-SUJ, podemos observar que tanto 
a partícula de negação quanto a partícula proibitiva ocorrem antecedendo 
o verbo. A diferença é que o negativo requer a modificação morfológica da 
mudança de codificação do pronome marcador de sujeito, já o proibitivo 
não requer essa modificação, como pode ser visto a seguir.
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Proibitivas
Nos exemplos abaixo, pode-se notar que as sentenças proibitivas se 

iniciam com a partícula {taʔ}. No entanto, apesar de ser um tipo de cons-
trução negativa, os pronomes têm a mesma forma que nas sentenças afir-
mativas:

(4) taʔ tomi mip maʔ hoʔ kɾik pin
PROIB falar ALTO 2SG acordar PERF

tatam maʔ hiyimaʔ ko piʔ ʔam nana
PART 2SG crianças.M REL dormir 3PL
“Não fale alto, porque acorda as crianças que estão dormindo.”

(5) kayinaʔ taʔ maw maɲ maʔ wanaʔ maʔ
ma-ɲ

filha.F PROIB ir 2SG-3SG.N DEM.2 caminho DEM.2

ʔom ka awi ne
NEG REL bom 3SG.N
“Filha, não vá por esse caminho aqui. Ele (o caminho) não é bom.”

Pode-se afirmar que, nos exemplos (4) e (5), o marcador de proibi-
tivo {taʔ}, apesar de estar posicionado no início da estrutura pré-verbal, 
não requer uma estrutura relativa e nem necessita de nenhum ajuste nos 
pronomes codificadores de sujeito. Esse fato diferencia uma estrutura com 
função negativa daquela de estrutura proibitiva.

Imperativas e proibitivas
Já foi verificado nos exemplos (4) e (5) que a estrutura proibitiva não 

requer nenhum ajuste no sistema de concordância verbal. Agora, vejamos 
a comparação de estrutura imperativa com a construção proibitiva.
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(6) kom ɾaʔ
cantar 2SG.IMP
“Cante!”

(7) kom yeʔ
cantar 2PL.IMP
“Cantem!”

(8) taʔ kom maʔ
PROIB cantar 2SG
“Você não deve cantar!”

(9) taʔ kom heʔ
PROIB cantar 2PL
“Vocês não devem cantar!”

Os exemplos (6) e (7) apresentam um grupo de pronomes específi-
cos de estruturas imperativas: {ɾaʔ} para a segunda pessoa do singular e 
{yeʔ} para a segunda pessoa do plural. A estrutura proibitiva, nos exem-
plos (8) e (9), desfaz o requerimento dos pronomes específicos do impera-
tivo e introduz a partícula marcadora de proibitiva. Uma vez que existe uma 

nota-se que as duas não têm o mesmo valor.

Negativas existenciais
No caso de estruturas negativas existenciais, o marcador de negativo 

pode assumir uma posição de núcleo verbal em oposição a um verbo de 
sentença afirmativa, como se observa a seguir:

(10) maʔ na paʔ tɾim
existir 3SG 1SG.OBL casa.N
“Eu tenho uma casa.” (Lit.: A/Uma casa existe para mim)

(11) ʔom na paʔ tɾim
NEG 3SG 1SG.OBL casa.N
“Eu não tenho casa.” (Lit.: A/Uma casa não existe para mim)

especificação pragmática do uso modal entre os dois tipos de estruturas,
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(12) ʔom na paʔ tokwi tow
NEG 3SG 1SG.OBL semente ferro.N
“Eu não tenho chumbo (semente de ferro).”

ʔom na paʔ tɾaɲ ʃe
NEG 3SG 1SG.OBL carvão fogo.N
“Eu não tenho pólvora (carvão de fogo).”

na na ka miʔ maʔ paʔ ayi
CONF COMPL dar 2SG 1SG.OBL tio.M
“Você me dá, tio?”
(Lit.: Não há chumbo para mim. Não há pólvora para mim. Você me dá, tio?)

No exemplo (10), a estrutura existencial afirmativa é marcada com o 
verbo maʔ, porém a tradução literal diz que o pronome de terceira pessoa 
do singular {na} concorda com o nome ‘casa’. Já o pronome oblíquo de 
primeira pessoa do singular {paʔ}, indica o beneficiário da estrutura.

No exemplo (11), o verbo da estrutura existencial afirmativa é retirado 
e a partícula negativa assume a posição de núcleo da predicação verbal. 
No entanto, essa forma de negativa existencial não requer uma concordân-
cia do pronome que codifica o sujeito da sentença, ‘casa’, que é de gênero 
neutro, e, conforme exemplo em (3b), se fosse uma negativa modal, teria 
a presença do relativizador {ka} e o consequente efeito da modificação do 
pronome codificador do gênero gramatical do sujeito.

O exemplo (12) apresenta também a mesma estrutura em que o mar-
cador de negativo assume a posição de núcleo verbal, não requerendo um 
efeito na forma do pronome que codifica o gênero do sujeito.

Na próxima seção, apresentaremos a base teórica para uma análise 
preliminar adotada neste trabalho.

Fundamentação teórica
Segundo Givón (2001), o domínio funcional das estruturas linguísticas 

muitas vezes trabalha em interface interna no sistema gramatical. Dessa 
maneira, quando ocorre o acionamento de um determinado núcleo funcio-
nal, a estrutura gramatical acaba causando um efeito nas demais estruturas 
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linguísticas. Neste trabalho, apresentamos dados linguísticos que mostram 
que as estruturas modais afirmativas quando passam para estruturas mo-
dais negativas acabam causando um efeito no sistema de marcação da 
concordância de sujeito, assim ocorre uma interface do modo negativo 
com a codificação do sujeito oracional. Há, portanto, um comportamento 
de controle das propriedades gramaticais, deixando claro que a estrutura 
oracional requer efeitos paralelos nos subsistemas gramaticais.

Comrie (1985), ao discutir a característica gramatical de tempo, veri-
ficou que muitas línguas apresentam uma visão do tempo distinta da visão 
ocidental. Dessa forma, algumas línguas gramaticalizam o tempo de ma-
neira diferenciada, e não apenas como uma característica linearizada. No 
entanto, para efeito didático, serão utilizadas a seguir as figuras de Comrie 
(1985, p. 2), para ilustrar a divisão binária do tempo.

Figura 1 – Divisão binária do tempo

PASSADO 0 FUTURO

A clássica diferença do passado, presente e futuro nem sempre é 
reconhecida nas marcações gramaticais. Ademais, o presente, muitas ve-
zes, é visto ou entendido como um momento estacionário, um ponto zero 
entre as duas possibilidades. Porém, nem sempre é o que ocorre, pois há 
a possibilidade de haver línguas que preferem dar mais relevância para a 
característica modal que a característica temporal. Se for o caso, pode-se 
verificar que a forma de a língua gramaticalizar o modo têm mais relevância 
que as marcas de tempo.

As classificações em modo, a partir de uma especificação binária, 
dividem o comportamento linguístico nas sentenças que expressam fatos 
reais, conhecidos, e fatos não reais, não conhecidos. Dessa forma, divi-
dem-se as estruturas em modo realis e irrealis, ou em factual e não factu-
al (TAKAHASHI, 2009; HAAN, 2012), como uma categorização gramatical 
mais ampla, a partir de uma tendência binária de classificação:

Figura 2 – Divisão binária do modo

REALIS IRREALIS
FACTUAL NÃO FACTUAL
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Dentre essas duas divisões, pode-se aproveitar a exposição binária e 
realizar uma figura em que separe as estruturas em duas formas:

Figura 3 – Divisão binária do modo/sentença

FACTUAL NÃO FACTUAL
AFIRMATIVAS NEGATIVAS

Desse modo, as sentenças afirmativas estariam dentro da divisão do 
modo factual e as sentenças negativas dentro da divisão do modo não fac-
tual22. O grau das especificações dos fatos conhecidos e não conhecidos 
serão especificados em uma escala gradual, marcada com características 
adverbiais, especificando o modo.

Para Givón (2001, p. 300), a modalidade codifica, em relação à propo-
sição, a atitude do falante, a qual, a nosso ver, corresponde aos dois tipos 
de julgamentos feitos pelo falante concernente à informação proposicional 
carregada na cláusula. São elas:

(a) Julgamento epistêmico: verdade, probabilidade, certeza, crença, 
evidência.

(b) Julgamento avaliativo (deôntico): desejabilidade, preferência, in-
tenção, habilidade, obrigação, manipulação.

Além disso, a respeito dessas duas submodalidades, de acordo com 
Givón (2001, p. 300-301),

Ambas as submodalidades epistêmica e avaliativa admitem, pelo 
menos em princípio, sombreamento e gradação, tanto em seu in-
terior, como entre as categorias (Palmer 1979, 1986; Coates 1983; 
Ransom 1986). Mas o nível de modalidades de codificação gra-
matical em qualquer língua específica é um subconjunto limitado 
do conjunto universalmente possível [...]. Ademais, ao menos em 
uma das principais áreas, a da modalidade irrealis, os modos epis-
têmico e avaliativo se sobreposicionam (imbricam) amplamente e 
partilham suas codificações gramaticais.23

22. Claro que dentro das estruturas no modo não factual não há apenas as negativas. Somente para 
efeito de recorte deste capítulo, enfatizamos esse aspecto. Para mais detalhes, direcionamos o leitor 
para o trabalho de Apontes e Lee (2014).
23. “Both the epistemic and evaluative/deontic sub-modalities admit, at least in principle, shading and 
gradation, within as well as across category (Palmer 1979, 1986, Coates 1983; Ransom 1986). But the 
range of grammar-coded modalities in any specific languages is a limited sub-set of the universally-pos-
sible set […]. What is more, at least in one major area, that of the irrealis modality, the epistemic and 
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Na próxima seção, os dados linguísticos ora apresentados serão ana-
lisados principalmente a partir de Givón (2001), considerando, para isso, 
a sobreposição, a partilha de efeitos e a codificação gramatical, no modo 
como as estruturas negativas exigem uma interface na codificação de su-
jeito em Oro Waram.

Proposta de análise teórica
Em Oro Waram, foi possível constatar, até o presente momento, a 

existência de dois modos de julgamentos feitos pelo falante por meio das 
informações proposicionais da sentença: a epistêmica e a avaliativa. Como 
abordado na seção anterior, as sentenças negativas situam-se no julga-
mento epistêmico, o que requer uma modificação na estrutura da codifi-
cação gramatical, atuando em interface com a codificação da marcação 
de sujeito. Já o julgamento avaliativo, que são as negativas paralelas que 
ocorrem com as estruturas proibitivas/impeditivas, não requer uma atitude 
que atua em interface com os codificadores do sujeito.

Por outro lado, as estruturas negativas situam-se no modo irrealis. 
Esse modo irrealis engloba não somente o negativo, mas também as inter-
rogativas, relativas e condicionais, o que faz com que haja um paralelismo 
dessas estruturas no modo irrealis
analisar as estruturas não apenas dicotomizando-as em realis e irrealis, 
mas em factual e não factual. As estruturas negativas situam-se no modo 
não factual, o qual engloba não somente o negativo, mas também as in-
terrogativas, relativas e condicionais, o que faz, portanto, um paralelismo 
dessas estruturas no modo não factual (APONTES, 2013; APONTES; LEE, 
2014; APONTES, 2015). Como mostra a Figura 4, as sentenças afirmativas 
estariam dentro da divisão do modo factual e as sentenças negativas dentro 
da divisão do modo não factual, em comparação com a Figura 3.

Figura 4 – Divisão binária das sentenças modais

AFIRMATIVAS NEGATIVAS

evaluative modes overlap to quite an extent and often share their grammatical coding.” (GIVÓN, 2001, 
p. 300-301).

. No entanto, verifica-se outra maneira de
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referencial tanto das pistas anafóricas quanto catafóricas (GIVÓN, 2001, p. 
175) e, assim, poder conectar a ativação referencial com as gramaticaliza-
ções. Ou então, como diz Comrie (1989), verificar o movimento que ocorre 
em diferentes tipos de orações relativas restritivas e não restritivas. Se as 
duas apresentam as mesmas estruturas ou se são duas formas de orações: 
a principal e a dependente, e os traços de ligação e o traço de rastreamento 
(COMRIE, 1989, p. 138-140).

Givón (2001, p. 190) e Comrie (1989, p. 141-142) relatam que muitas 
línguas apresentam as orações relativas como nominalizadas. Esse fato, 
segundo Givón (2001, p. 190), muitas vezes marca uma distinção morfoló-
gica entre o sujeito e o objeto nominalizado, uma distinção que serve como 
uma estratégia de recuperabilidade de caso na relativização. Isso precisa 
ser verificado, principalmente no que tange à diferença entre estruturas re-
lativizadas e nominalizadas, a fim de comprovar o comportamento das duas 
estruturas, se são realmente duas ou apenas uma forma.

Este capítulo mostra que há, de fato, uma interface entre o sistema 
de concordância e a marcação de negação sentencial nessa língua. Além 
disso, o paradigma de concordância presente nas sentenças negativas 
também é engatilhado nas estruturas interrogativas. Tal fato nos motiva a 
estipular que a distinção presente neste sistema de concordância provavel-
mente esteja condicionada à modalidade factual, distinguindo-se, portanto, 
entre factual (afirmativas) e não factual (negativas e interrogativas).

Merece destaque ainda o fato de a expressão de negação {ʔom} ser 
acompanhada do relativizador {ka}, típico de orações relativas e interrogati-
vas. Assim, pode-se afirmar que há um paralelismo formal entre as orações 
relativas, interrogativas e negativas, o qual é realizado pelo relativizador 
{ka}. Por fim, a estrutura afirmativa revela-se como estrutura não marcada, 
pois não exige uma modificação dos pronomes codificadores do sujeito. 
Já a estrutura negativa revela-se como estrutura marcada, pois, além de 

de sujeito, especificando o gênero gramatical.

Falta verificar a estrutura relativa e a maneira de realizar a coerência

realizar uma partícula negativa seguida por um relativizador para se conectar
à sentença, requer um conjunto diferenciado de pronomes codificadores



65Propriedades gramaticais dos sintagmas verbais em Oro Wari’ (Txapakura)

Resumo do capítulo
O objetivo deste capítulo foi investigar a interação entre o sistema de 

concordância e a negação em Oro Waram. Mostramos que, descritivamen-
te, nas construções afirmativas, o verbo transitivo concorda, em número e 
pessoa, com o sujeito e, em pessoa, número e gênero, com o objeto. Por 
sua vez, com verbos intransitivos, há concordância de pessoa e número 
com o sujeito. Nas sentenças negativas, a concordância com o sujeito so-
fre alteração, principalmente na terceira pessoa que passa a codificar o 
gênero do sujeito: masculino, feminino ou neutro. Esse fato revela que há 
uma interface entre o sistema de concordância e a marcação de negação 
sentencial. Essa distinção de concordância parece estar condicionada à 
modalidade factual, pois apresenta distinção entre factual (afirmativas) e 
não factual (negativas). Ademais, a expressão de negação {ʔom} é acom-
panhada do relativizador {ka}, típico de orações relativas e interrogativas. 
Essa evidência empírica nos leva a supor um paralelismo entre orações 
relativas, interrogativas e negativas.
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4. Partículas modais e aspectuais

Selmo Azevedo Apontes
Seung Hwa Lee

Em termos tipológicos, as línguas aglutinantes e flexionais geralmen-
te exibem e codificam as propriedades gramaticais por meio de marcado-
res presos à raiz verbal. Neste capítulo24, no entanto, veremos que o Oro 
Waram, por apresentar um comportamento de língua analítica, exibe uma 
organização do sintagma verbal em que os marcadores de categoriais gra-
maticais não ocorrem presos à raiz verbal. Os marcadores de categorias 
gramaticais ocorrem como palavras na forma livre, mas que são dependen-
tes semanticamente, pois fazem parte do conjunto denominado sintagma 
verbal.

Segundo Palmer (1986), a função básica das línguas é muito similar 
em diferentes sociedades, pensando em termos convencionais. Em todas 
as partes do mundo, as pessoas têm necessidades similares, relações si-
milares e, em geral, partilham o mesmo mundo. Sapir (1929) e Worlf (1938) 
já haviam apresentado argumentos de que a natureza de cada sociedade 
e das diferentes línguas implica em diferentes “mundos”. Contudo, embora 
isso possa ser verdade em algum grau, o fato que nós podemos aprender 
outras línguas que não seja a nossa e poder traduzir de uma língua para ou-
tra com um bom grau de precisão sugere que diferentes línguas têm muito 
em comum, que nós podemos identificar significados partilhados entre as 
línguas e que nós podemos perguntar como tratar corretamente o mesmo 
fenômeno.

Por outro lado, outra maneira de olhar para a questão está em ter-
mos de gramaticalização, isto é, com a ideia de como os traços semânticos 

24. Este capítulo foi inicialmente apresentado no VIII Simpósio Linguagens e Identidades da/na Ama-
zônia Sul-Ocidental/VII Colóquio As Amazônias, as Áfricas e as Áfricas na Pan-Amazônia, evento reali-
zado em Rio Branco (AC) no período de 3 a 7 de novembro de 2014. Foi posteriormente publicado nos 
Anais desse evento pela Universidade Federal do Acre (UFAC - Rio Branco: Nepan Editora, 2014, p. 
664-674). O texto sofreu algumas modificações para esta publicação.
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que são comuns a qualquer língua podem ser capturados ou assinalados 
por meio de formas gramaticais em sistemas das línguas individuais (esse 
fato pode ser capturado em algumas línguas, mas não em outras). Palmer 
(1986) propõe quatro passos, que passamos a apresentar a seguir.

O primeiro passo corresponde a identificar uma área com significado 
relevante. Isto não é fácil no caso de modalidade. A ideia que tem sido pos-
ta inclui noções com atitudes e opiniões, atos de fala, subjetividade, não 
asserção, possibilidade e necessidade. O segundo diz respeito a identificar 
o grau de gramaticalização. No caso do nível da formalização gramatical, 
a gramaticalização é uma questão de grau, de “mais ou menos”, mais que 
“sim ou não”. A marcação de modo verbal realizado flexionalmente é um 
exemplo muito claro de gramaticalização; todavia, marcadores de modali-
dade podem ser verbos modais, clíticos ou partículas. A situação de grau é 
somente esperada se é assumido que o sistema modal (ou qualquer outro 
sistema gramatical) seja desenvolvido gradualmente ao longo do tempo, e 
qualquer outra fixação no tempo pode representar uma riqueza de um está-
gio próprio de desenvolvimento e mostrar um grau particular de gramatica-
lização. O terceiro refere-se ao grau de arbitrariedade da escolha da forma 
gramatical. Trata sobre a arbitrariedade da forma gramatical, no sentido de 
que não é determinado diretamente pelo significado. O quarto verifica a ex-
tensão da gramaticalização em diferentes línguas, mesmo com as catego-
rias definidas mais facilmente como tempo e número. Há uma considerável 
diferença na extensão da gramaticalização em diferentes línguas.

afirma que os modos indicativo, subjuntivo e imperativo

expressam certas atitudes mentais do falante em relação ao con-
teúdo da sentença, embora, em alguns casos, a escolha do modo 
seja determinada não pela atitude do falante, mas pelo sujeito da 
própria oração e sua relação com a principal ligação da qual é de-
pendente. Além disso, é muito importante que falemos de “modo” 
somente se a atitude mental for mostrada na forma do verbo: modo 
este que é sintático e não uma categoria nocional.25

25. “They express certain attitudes of mind of the speaker towards the contents of the sentence, thou-
gh in some case the choice of mood is determined not by the attitude of the actual speaker, but by the 
character of the clause itself and its relation to the main nexus on which it is dependent. Further, it is very 
important that we speak of ‘mood’ only if the attitude of mind is shown in the form of the verb: mood this 
is a syntactic, not a notional category” (JESPERSEN, 1924, p. 313).

No que diz respeito à definição de modo, Jespersen (1924, p. 313)
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Assim, para Palmer (1986), ampliando um pouco a visão de Jesper-
sen (1924), modalidade está preocupada com a característica subjetiva de 
um discurso, podendo ser definida como a gramaticalização da atitude e 
opiniões (subjetiva) do falante.

Para Givón (2001), modo manifesta a perspectiva do falante em como 
um evento está relacionado no tempo. Dessa forma, evidencia a realidade 
do evento e da situação. Isso faz com que a perspectiva do falante quer 
deixar expresso se evento ocorre ou não ocorre atualmente ou sua possi-
bilidade de ocorrer. 

Esse trabalho se enquadra no segundo passo proposto por Palmer 
(1986) na identificação do grau de gramaticalização da intenção subjetiva 
do falante ao relatar um evento. Essa gramaticalização pode ser verifica-
da, segundo Palmer (1986) por meio de três formas: verbos modais, clíti-
cos ou partículas. Em Oro Waram, tendo em vista possuir características 
tipologicamente analíticas, as gramaticalizações de aspecto e modo serão 
realizadas por meio de partículas, de forma que não serão formas presas 
aos verbos. Assim, terão uma posição determinada no interior do sintagma 
verbal. Convém lembrar que esse segundo passo da identificação da forma 
e o grau de gramaticalização da intenção subjetiva do falante serão impres-
cindíveis para que se possa chegar ao quarto passo com segurança.

Marcadores de tempo, aspecto e modo
Segundo Givón (2001, p. 69), os três maiores sistemas gramaticais 

que se situam ao redor do verbo (ou sintagma verbal) em orações simples 
são: (i) tempo, aspecto e modalidade; (ii) negação; e, por fim, (iii) pronomes 
e concordância.

Na língua Oro Waram, o sintagma verbal se inicia, da esquerda para 
a direita, pelo verbo, embora os marcadores modais possam vir antes do 
verbo, tal como o marcador de habitual e condicional. Em posição pós-le-
xema verbal, ocorrem outros marcadores, de imperativo, por exemplo, os 
quais são seguidos pelos marcadores de aspecto e tempo. O sintagma 
verbal será finalizado por marcadores pronominais, os quais codificam os 
argumentos do verbo. Essa organização do sintagma verbal segue um pa-
drão: os marcadores modais são os mais próximos ao verbo, seguido dos 
aspectuais e dos temporais.
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Tempo e aspecto
É comum encontramos uma tríplice divisão para enquadrar a catego-

ria temporal em presente, passado e futuro. Contudo, nem todas as línguas 
possuem marcadores morfológicos para expressar uma visão de ações ou 
eventos ocorridos em uma linha temporal nessa tríplice separação.

Em Oro Waram, a divisão temporal ocorre entre presente/passado, 
por um lado, e futuro, por outro. Assim, há um conjunto de marcadores para 
expressar a ação ou evento verbal no presente e passado, e outro conjunto 
de marcadores para o futuro. Na realidade, há uma diferença de perspec-
tiva: há uma especificação entre (i) eventos factuais, os quais ocorreram 
ou estão ocorrendo, e (ii) eventos não factuais, que têm a possibilidade de 
ocorrer. Whaley (1997) denomina a primeira em morfologia simétrica e a 
segunda de morfologia assimétrica.

Whaley (1997) diz que tempo e aspecto tipicamente são tão próximos 
nas expressões linguísticas que é impossível analisar um separado do ou-
tro. Menos complexo é demarcar modalidade. Já vimos que, como não há 
marcadores morfológicos para expressar a relação temporal simétrica, há 
em Oro Waram uma interação entre marcadores de tempo e aspecto, em 
que são os marcadores aspectuais que podem ser uma das formas para 
gramaticalizar características temporais. Vejamos os exemplos a seguir

(1a) makiʔ ʔna
chegar 1SG
“Eu cheguei/Eu chego.”

(1b) kaw na
comer 3SG
“Ele comeu/Ele come.”

(1c) wakiʔ na-ɲ ʃiɾi-kon
chegar 3SG-3SG.N casa.N-3SG.M.GEN
“Ele chega à casa do homem/Ele chegou à casa do homem.”

Os exemplos em (1) não possuem nenhum marcador além dos verbos 
e dos marcadores pronominais de número e pessoa do sujeito e do objeto. 
Note que, em (1c), há apenas o verbo wakiʔ “chegar”, o nome composto 
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com o genitivo ʃiɾikon “casa dele”, e, por fim, os marcadores pronominais 
{na-ɲ}, os quais codificam (i) os traços de terceira pessoa do singular do 
argumento sujeito (não especificando o gênero) e (ii) os traços de terceira 
pessoa do singular do gênero neutro do argumento objeto. Pode-se notar 
que não há marcadores morfológicos para indicar o tempo presente ou 
passado, mas a sentença indica que a ação expressa pelo verbo pode ser 
traduzida como um evento que está sendo realizado ou que já foi realizado, 
o que, a nosso ver, tem a função de marcar o evento factual, o qual também 
é denominado como realis.

A característica não factual, por sua vez, relaciona-se com o tempo 
futuro, uma vez que indica que há um evento que tem a possibilidade de 
ocorrer. Possui dois marcadores, a saber: um utilizado com sujeito no sin-
gular {taʔ} e outro para sujeito no plural {ʃi}, como podem ser verificados 
nos exemplos a seguir:

(2a) makiʔ taʔ na
chegar FUT.SG 3SG
“Ele virá.”

(2b) pamiʔ taʔ ʔna paɲ ʃek
pescar FUT.SG 1SG 3SG.N dia.N
“Amanhã eu pescarei.”

(2c) ʃek pamiʔ ʃi ɾüt
dia pescar FUT.PL 1PL.EXCL
“Amanhã nós pescaremos.”

(2d) ʃam to ʃi nana
sentar estar.PL FUT.PL 3PL
“Eles sentarão/descansarão.”

Verifica-se, nos exemplos em (2), que os dois marcadores de tempo 
futuro, {taʔ} e {ʃi}, posicionam-se após o verbo. Esses marcadores co-
dificarão o evento que vai ocorrer ou que tem a possibilidade de ocorrer, 
portanto, não factual ou irrealis.
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Marcadores aspectuais
A característica aspectual refere-se aos modos da gramática que 

marcam a duração ou o tipo de atividade realizada pelo verbo (CRYSTAL, 
2008). De modo geral, a marcação do aspecto atua juntamente com o tem-
po, deixando clara a realização do evento verbal na linha do tempo e sua re-
ferência quanto à iniciação, duração ou término do mesmo. Como pode ser 
observado no Quadro 1, os marcadores aspectuais ocupam duas posições 
no sintagma verbal: podem se localizar em posição pré-verbal e pós-verbal, 
como será discutido nas próximas subseções.

Quadro 1 – Marcadores aspectuais

Função Forma Posição sintática
Habitual tamaʔ Pré-verbal

Iminentivo win Pré-verbal
Passado imediato aʃü Pré-verbal
Passado antigo oɾaʔ Pré-verbal

Perfectivo pin Pós-verbal
Iterativo/ Repetitivo maʔ Pós-verbal

De agora em diante, toda vez que falarmos de “verbo” neste trabalho, 
estamos nos referindo ao núcleo lexical verbal. Ao nos referirmos ao “sin-
tagma verbal”, enfatizamos todo o conjunto de palavras lexicais e gramati-
cais dentro do sintagma verbal, inclusive os marcadores pronominais que 
codificam os argumentos verbais.

ASPECTO HABITUAL

O aspecto habitual indica que um evento verbal é realizado frequente-
mente. É marcado por meio da partícula {tamaʔ} e vem sempre precedido 
ao verbo, como pode ser verificado abaixo:

(3a) tamaʔ kaw na papak paɲ oɾo ʃek
HAB comer 3SG milho.N 3SG.N COL dia.N
“Ela habitualmente come milho todos os dias.”
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(3b) tamaʔ winim nanaɲ
nana-ɲ

HAB esperar 3PL-3SG.N

ka in kiʔ nekükün namantikaka
NMLZ retorno 3PL.M.GEN filho.PL.3PL.M.GEN
“Eles habitualmente esperam o retorno dos filhos.”

ASPECTO IMINENTIVO

O futuro imediato e próximo, que em Oro Waram é realizado pela 
partícula {win}, também pode ser denominado como iminentivo ou incoati-
vo. Segundo Lyons (2000, p. 145), incoativo “refere-se a um tipo de relação 
aspectual em que o início de uma ação é especificado, cuja significação 
pode ser traduzida por ‘estar a ponto de’ ou ‘estar prestes a’”. Esse aspecto 
pode ser verificado nos exemplos a seguir:

(4a) kaw taʔ ʔna
comer FUT.SG 1SG
“Eu comerei.”

(4b) win kaw taʔ ʔna
INCH comer FUT.SG 1SG
“Estou prestes a comer/Daqui a pouco eu vou comer.”

PERFECTIVO COM TEMPO PASSADO IMEDIATO

O passado imediato é marcado pela partícula {aʃü}, que indica o as-
pecto de uma ação que ‘acabou de ser terminada’, sendo assim perfectiva. 
A posição deste marcador é sempre pré-verbal, como pode ser verificado  
seguir:

(5a) aʃü kaw ɾi na
INCEP comer EVID 3SG
“Evidentemente ele acabou de comer.”
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(5b) aʃü aɾaʔ naɲ
na-ɲ

koko

INCEP fazer 3SG-3SG.N cesto.N
“Ele acabou de fazer o cesto.”

PERFECTIVO COM TEMPO PASSADO ANTIGO

O evento precedente é marcado com {oɾaʔ} e é usado para indicar 
um aspecto perfectivo com uma acepção temporal de um evento prece-
dente (PREC). A posição dessa partícula é pré-verbal. Também pode ser 
traduzido como “já”, “antes”, “no passado”, como pode ser verificado nos 
exemplos abaixo.

(6a) oɾaʔ tükü ninim ʔna
PREC pajé 1SG
“Eu já fui pajé.”

(6b) oɾaʔ kaw ɾi ʔna
PREC comer EVID 1SG
“Evidentemente eu já comi.”

(6c) oɾaʔ pan ʔan pe pin naɲ
na-ɲ

PREC cair perder estar.SG PERF 3SG-3SG.N

kom aɾawet
água.N menino.M
“O menino já derramou a água.”

ASPECTO PERFECTIVO

Como não há marcador para indicar o tempo passado, a partícula 
{pin} pode ser requerida na estrutura verbal para enfatizar o aspecto per-
fectivo da ação, como pode ser observado nos exemplos abaixo:

(7a)
comer PERF 3SG
“Ele comeu.”

kaw pin na
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(7b) kaw piʔ pin na
comer terminar PERF 3SG
“Ele terminou de comer.”

ASPECTO ITERATIVO/REPETITIVO

O aspecto repetitivo {maʔ} indica um evento iterativo ou que se reali-
za “novamente”, tal como pode ser verificado nos exemplos a seguir:

(8a) kaw ɾaʔ
 comer 2SG.IMP
 ‘Coma!’

(8b) kaw maʔ ɾaʔ
 comer REP 2SG.IMP
 “Coma mais!/Coma de novo/novamente!”

(8c) kaw maʔ na
 comer REP 3SG 

“Ele come de novo/novamente.”

(8d) kaw maʔ taʔ na
 comer REP FUT.SG 3SG
 “Ele comerá de novo/novamente.”

(8e) aʃü kaw maʔ pin na
 INCEP comer REP PERF 3SG
 “Ele acabou de comer novamente.”

Observa-se também que a localização sintática do repetitivo {maʔ} é 
imediatamente à esquerda do lexema verbal. No caso de haver marcador 
temporal, como em (8d), ou aspectual, conforme (8e), o marcador de as-
pecto iterativo ocorre mais próximo ao verbo do que estes.

Após apresentarmos os marcadores de aspecto, discutiremos, na 
próxima seção, as partículas de modo em Oro Waram.
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Marcadores modais
Para Whaley (1997), o modo é uma categoria gramatical por meio do 

qual os falantes de uma língua podem indicar se eles acreditam que um 
evento ou estado atualmente ocorre, não ocorre ou se tem a possibilidade 
de ocorrer. Serão acrescentadas nessa seção também as partículas deôn-
ticas (que lida com a obrigação ou o desejo de uma determinada ação), 
epistêmicas (que lida com graus de possibilidades de uma determinada 
ação). A marcação deôntica e epistêmica realizam-se em uma complexa 
fusão de fatores incluindo tempo, aspecto, entonação, contexto e pistas 
não verbais.

Quadro 2 – Marcadores Modais

Função Forma Posição sintática
Desiderativo paʃi Pós-verbal

Optativo meʔ Pós-verbal
Exortativo meʔ Pós-pronome

Permissivo/
Confirmativo na ne Verbal

Obrigativo haʔ Pós-verbal
Não volitivo papi Pós-verbal
Proibitivo taʔ Pré-verbal

Possibilitativo taɾaʔ Pós-aspecto
Aparentivo ak Pré-verbal
Evidentivo iɾi na paɲ Livre

Confirmativo iɾi na ne Verbal/ Pós-verbal
Citativo nana Final da sentença

Citativo (M) nonon Final da sentença
Citativo (F) nanam Final da sentença

Os marcadores modais não possuem somente uma posição especí-
fica. Como pode ser verificado no Quadro 2, há marcadores em diferentes 
posições: pós-verbal, verbal, pré-verbal, pronominal, locução adverbial e 
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final de sentença. Segundo Givón (2001), o meio mais comum de realizar 
a marcação modal é por meio do verbo lexical, de um verbo auxiliar e de 
advérbios modais. Pode-se verificar no quadro acima que a característica 
modal não é marcada com o meio mais comum citado por Givón (2001),
e, sim, por meio de partículas.

MODO DESIDERATIVO

O modo desiderativo em Oro Waram, o qual se realiza por meio da 
partícula {paʃi}, expressa desejo ou propósito em um evento que quase se 
realizou, exibindo também características de ações não realizadas. No en-
tanto, deve-se ressaltar que traduzir meramente como um desiderativo não 
dá conta de expressar os significados dessa partícula, como os exemplos 
abaixo podem evidenciar:

(9a) kaw paʃi ɾüt
 comer DESID 1PL.ECXL
 “Nós queremos comer.”

(9b) pɾam  paʃi ʔnam
    ʔna-am
 querer/gostar DESID 1SG-3SG.F
 

“Eu estou desejando-a/querendo-a.”

(9c) pɾam  paʃi ʔnon
    ʔna-on 

querer/gostar DESID 1SG-3SG.M 
“Eu estou desejando/querendo-o.”

(9d) paʔ paʃi ʔnon  me komowa
   ʔna-on 

matar DESID 1SG-3SG.M pássaro mutum.M 
“Eu quase matei o nambu.”

(9e) kono  pin paʃi nana
 morrer.PL PERF DESID 3PL
 “Eles escaparam/Eles quase morreram.”
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acepção aspectual de “algo não realizado” possa coocorrer, como nas 
duas sentenças (9b) e (9c).

MODO OPTATIVO OU EXORTATIVO

O modo optativo ou exortativo é usado para indicar uma atitude no 
ato da fala, indicando um desejo (WHALEY, 1997) ou um pedido feito em 
um momento intenso de raiva. Pode indicar ainda uma orientação com-
portamental, um aconselhamento ou, como diz Givón (2001), uma atitude 
avaliativa do falante, um julgamento de preferência ou desejabilidade de 
um estado ou um evento. Vejamos os exemplos abaixo que ilustram esse 
modo.

(10a) makiʔ ɾaʔ meʔ ɾon maʔ
ɾaʔ-on

vir 2SG.IMP OPT 2SG.IMP-3SG.M DEM.AFAST
“Tomara que ele venha, diga para ele ali.”

(10b) makiʔ ɾaʔ meʔ ɾam
ɾaʔ-am

maʔ

vir 2SG.IMP OPT 2SG.IMP-3SG.F DEM.AFAST
“Tomara que ela venha, diga para ela ali.”

(10c) miʔ pin ɾaʔ meʔ ɾon
ɾaʔ-on

maʔ

morrer COMPL 2SG.IMP OPT 2SG.IMP-3SG.M DEM.AFAST
“Tomara que ele morra, diga para ele ali.”

Nos exemplos em (10) observa-se o marcador do modo optativo 
{meʔ}, o qual segue o codificador pronominal usado para imperativo sin-
gular. Nesses três exemplos, temos duas orações: a primeira é indireta e a
segunda direta. A segunda não possui o verbo ‘dizer’ marcado lexicalmen-
te. Vejamos abaixo essa mesma partícula comportando-se como marcador
da função exortativa.

Apesar de haver um verbo específico para “desejar”, o mesmo não 
impede que o reforço por meio da modalidade desiderativo, que exibe uma 
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(11a) kɾik yeɲ   meʔ
  yeʔ-ɲ

 olhar 2PL.IMP-3SG.N EXOR

 kayi  winaɲ  panaʔ  maʔ
 espécie  cabeça.N  árvore.N  DEM.AFAST

“Tomem cuidado com essa pimenta (Lit.: Olhem com cuidado essa planta 
tipo cabeça).”

(11b) taʔ tomi ʃaʃaʔ maʔ meʔ ʃaʔ
 PROIB  falar triste 2SG EXORT irmão.caçula.M
 

tomi ne 
falar 1SG.OBL/BEN 
“Não fique triste, meu irmão caçula. Fale comigo/Conte-me.”

Em (11), o termo utilizado para expressar o modo exortativo também 
segue após a marcação pronominal, tal como ocorreu em (10) para indicar 
uma função optativa. A diferença é que no primeiro grupo (10) há duas 
orações, e, em (11), apenas uma. Desse modo, tem a mesma partícula que 
assume funções diferentes dependendo da posição que ocupa, dentro do 
sintagma verbal ou fora do sintagma verbal.

MODO PERMISSIVO/CONFIRMATIVO

A partícula de modo permissivo/confirmativo {na na} expressa uma 
concordância com algo ou requerer a confirmação ou permissão de algo. 
Vejamos os exemplos abaixo:

(12a) na na ka makiʔ  taɲ  ʃek
	 	 	 	 ta-ɲ

 
CONF REL vir 1SG.FUT-N dia.N 
“Eu posso vir amanhã?/Permita que eu venha amanhã?”

(12b) na na
 CONF
 “Pode! Permito!”
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O confirmativo também pode ser utilizado para retomar as estruturas 
anteriores, como no caso do exemplo (12c), em que a terceira sentença 
utiliza o confirmativo como forma interrogativa, retomando os dois objetos 
solicitados pelo sobrinho.

(12c) ʔom na paʔ  tokwi  tow
 NEG 3SG 1SG.OBL semente.N ferro.N
 “Eu não tenho chumbo.”

 ʔom na paʔ  tɾaɲ  ʃe
 NEG 3SG 1SG.OBL carvão.N fogo.N
 “Eu não tenho pólvora.”

 na na ka miʔ maʔ paʔ ayi
 CONF COMPL dar 2SG 1SG.OBL tio.M
 “Você me dá, tio?”

Muitas vezes o confirmativo pode ser usado diretamente com o vo-
cativo ao qual se refere, como no exemplo abaixo (12d), buscando uma 
confirmação de uma determinada pergunta:

(12d) na na  ayi
 CONF  tio.M
 “Não é, tio (paterno)?”

MODO OBRIGATIVO/DEBITIVO

A partícula {haʔ} marca o modo obrigativo/debitivo. Esse modo indi-
ca uma obrigação física ou moral para a realização de algo, como pode ser 
observado nos exemplos a seguir:

(13a) tomi na pa ʃoyam
 falar 3SG 1SG moça.F
 “A moça falou comigo.”

(13b) tomi haʔ ʃün   kotɾeʔ
	 	 	 ʃi-on	 	 	 kote-ɾeʔ
 falar DEB 1PL.INCL-3SG.M pai.M-1PL.INCL

 kam ʃi
  yi-ʃi
 3SG.F  mãe.F.1PL.INCL.GEN
 “Nós devemos obedecer aos nossos pais e nossas mães.”
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(13c) wiyikon  tomi haʔ ɾam  yim
 wiyi-kon	 	 	 ɾaʔ-am		 yi-im
 DIM-3SG.M falar DEB 2SG.IMP-3SG mãe-2SG.GEN
 “Pequeno, obedeça à sua mãe.”

(13d) ɾam ɾam tomi het ɾaʔ haʔ na
 demorar falar sair ENF DEB 3SG
 “Ela demorou a falar (algo que estava escondendo).”

Os dois exemplos em (13c-d) mostram que essa mesma partícula 
{haʔ} é posposta ao verbo tomi “falar”, cuja composição {tomi haʔ} pro-
duz o sentido de “obedecer”, como se essa ação verbal junto aos mais 
velhos fosse interpretada como parte de algum estatuto obrigativo/debitivo 
dentro da cultura, ou seja, como uma obrigação moral por parte das pesso-
as mais novas. Da mesma forma, o exemplo em (13d) indica que a partícula 
{haʔ} não faz parte do lexema nuclear do verbo, pois pode ser inserido 
outro modificador entre o verbo e a partícula.

MODO NÃO VOLITIVO

Há um marcador específico {papi} que serve para indicar uma ação 
que foi realizada sem controle ou sem volição, como pode ser visto nos 
exemplos abaixo.

(14a) poɾot maw papi naɲ nam ʃohɾaʔ
    na-ɲ
 cair ir N.VOL 3SG-3SG.N buraco jovem.M
 “O jovem caiu acidentalmente no buraco.”

(14b) mok papi naɲ mam oɾo ho wa
   na-ɲ
 esbarrar N.VOL 3SG-3SG.N FINAL COL movimentar INF
 “A canoa se esbarrou acidentalmente [na pedra].”

(14c) mok papi non panaʔ
   na-on
 esbarrar N.VOL 3SG-3M.SG árvore.M

 paɲ ka tüt nekün ʃohɾaʔ
 3SG.N NMLZ andar 3SG.M.GEN jovem.M

“Aquele menino desastrado se esbarrou na árvore/O jovem esbarrou-se/
trombou-se com a árvore devido ao andado dele.”
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MODO PROIBITIVO

O modo proibitivo é marcado pela partícula monossilábica {taʔ}, a 
qual se posiciona sintaticamente antes do lexema verbal, como será visto 
nos exemplos abaixo.

(15a) kom ɾaʔ
 cantar 2SG.IMP
 “Cante!”

(15b) taʔ kom maʔ
 PROIB cantar 2SG
 “Não cante!”

(15c) taʔ kom heʔ
 PROIB cantar 2PL
 “Não cantem!”

(15d) taʔ ton ho maʔ
 PROIB varrer IMED 2SG
 “Não varra agora!”

(15e) taʔ kaw ho heʔ
 PROIB cantar IMED 2PL
 “Não comam agora!”

(15f) manʃitaʔ taʔ kep maɲ tow neʔ
    maʔ-ɲ
 filho.VOC PROIB pegar 2SG-3SG.N ferro.N 1SG.GEN
 “Filho, não toque na minha espingarda!”

MODO APARENTIVO/SEMELFACTIVO

usado quando não se tem certeza de um determinado fato, de uma deter-
minada informação que se quer relatar. É marcado com a partícula {ak}, se-
guida de um pronome completivo, posicionando-se antes do verbo, como 
pode ser observado nos exemplos abaixo:

O termo para semelfactivo, também denominado como aparentivo, é
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(16a) ak ka tomiʔ iɾi na paɲ ka na
 SEMEL COMPL falar EVID APL 3SG
 “Parece verdade o que ele fala/Parece que ele fala verdade.”

(16b) maʔ kɾawaʔ ka maʔ non
     na-on
 INT coisa COMPL 2SG 3SG-3SG.M
 “O que aconteceu com você? Ele lhe disse.”

(16c) ak ka kati ka na
 SEMEL COMPL doente APL 3SG
 “Parece que ele está doente.”

MODO EVIDENTIVO

O modo evidentivo é usado para expressar certeza e compromisso 
diante da informação prestada. É marcado com a composição {iɾi na paɲ}. 
Em termos sintáticos, é seguido de um morfema relativo e situa-se antes do 
sintagma verbal. Além disso, o evidentivo sem relativo pode ser localizado 
no interior do sintagma verbal, como pode ser observado abaixo:

(17a) iɾi na paɲ ka tomiʔ ka
 EVID  REL falar 3SG.M
 “O que ele falou é verdade/É verdade o que ele fala.”

(17b) nok  iɾi na paɲ ʃiyekükün
     ʃiye-kükün
 gostar.NEG EVID  REFL-3PL.M
 “Eles não se gostam.”

(17c) ʔom ka tomiʔ iɾi na paɲ tati
 NEG COMPL falar EVID EXP

 kaka  koʃohoɾon nana
 3PL.M.NEG jovem.PL.M
 “Os jovens não falam a verdade.”

A nosso ver, o modo evidentivo é uma composição de três partículas, 
a saber: {iɾi na paɲ}. É bem provável que a partícula {iɾi} denota o modo 
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evidentivo propriamente dito. A segunda {na} realiza a função de confirma-
tivo. E a terceira {paɲ} exibe um sentido direcional.

O evidentivo também pode fazer parte de uma expressão confirma-
tiva, buscando o comprometimento do falante em direção a uma determi-
nada informação, assumindo posição de lexema verbal, conforme exemplo 
abaixo.

(18) iɾi na paɲ maʔ
 EVID  2SG
 “Você tem certeza?”

MODO CITATIVO

Há duas formas específicas para indicar um argumento que “não se 
conhece” ou “não se quer identificar”, ou indicar uma informação secun-
dária. Uma delas é inserir o pronome na forma de 3PL não identificando 
o gênero, a saber: (i) {nana}, mesmo sendo um marcador de indefinido, 
pode receber o marcador de argumento interno do verbo, identificando o 
gênero do objeto, como em (19); (ii) {nanam} pode receber o especificador 
de gênero do objeto feminino, conforme (20); e, por fim, (iii) {nonon} pode 
receber o especificador de gênero masculino, como ocorre em (21).

(19a) pan ʔnaɲ ka ʔom pene kom nana
  ʔna-ɲ
 cair 1SG-3SG.N REL NEG lugar água.N CITAT 
 “Dizem que eu nasci no tempo de seca/sem água.”

(19b) ko tükü ninim nana
 REL pajé  CITAT
 “Dizem que alguém que é pajé.”

O pronome pessoal de terceira pessoa do plural {nana} é requisitado 
aqui para marcar o modo indefinido, ao indicar a “não” responsabilidade 
pela informação.

(20a) momaw  na nanam
 ir.PL  3SG CITAT.F.SG
 “Ela fugiu, dizem sobre ela.”
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(20b) ʔan pin na tɾamaʔ  nanam
 levar PERF 3SG homem.M CITAT.F.SG
 “Dizem que ela se casou.” (Lit.: O homem levou, dizem)

(21) küt naɲ  tokwe  nonon
  na-ɲ
 pegar 3SG-3SG.N castanha.N CITAT.M.SG
 “Dizem que ele compra castanha.” (Lit. Ele pega castanha, dizem)

Resumo do capítulo
Os dados apresentados sobre o Oro Waram evidenciam um estágio 

em que o processo de gramaticalização dos marcadores aspectuais e mo-
dais são em forma de partículas situando-se em torno do verbo. Tendo em 
vista a estrutura da língua de tipologia analítica, as partículas não são afi-
xadas a um núcleo verbal, nem por meio de composição, nem por meio 
de flexão. Os marcadores possuem ainda um estatuto de serem seman-
ticamente presos ao núcleo do verbo, mas morfologicamente separados. 
Desse modo, alguns marcadores não podem assumir o núcleo do sintag-
ma verbal, mas ajudam a complementar e a especificar o sentido requerido 
pela intenção subjetiva do falante. Dessa maneira, sua intenção e sua
perspectiva ficam delimitadas e registradas ao se relatar o evento ou a
ação verbal. Essa perspectiva é gramaticalizada em relação à duração do 
evento, ou para especificar se o evento ocorre, ocorreu ou se tem a possibi-
lidade de ocorrer. Por outro lado, há a gramaticalização requerendo marca 
morfológica para deixar expressa a atitude diante da informação dada.

Os trabalhos de Givón (2001) deixam claro que quando um verbo por-
ta ao mesmo tempo marcas morfológicas presas a uma determinada raiz, 
tal como: modo, aspecto, tempo, pessoa e número, na verdade é manifes-
tação de um estágio da língua em que provavelmente esses marcadores já 
tiveram a forma morfologicamente livre, ou seja, não presos a um radical. 
Desse modo, os dados apresentados do Oro Waram apresentam a maneira 
como as partículas modais e aspectuais se organizam dentro do sintagma 
verbal. Trabalhos posteriores devem mostrar o porquê da dupla posição: 
pré-verbal e pós-verbal para uma mesma categoria: seja ela modal ou as-
pectual. Provavelmente a posição em que cada partícula ocupa são pistas 
para delimitar melhor a denominação a ser dada. Optamos por usar o termo 
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partícula por ser mais neutro, tendo em vista que o trabalho descritivo sem-
pre está em andamento.
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5. Predicação não verbal

Selmo Azevedo Apontes
Quesler Fagundes Camargos

O presente capítulo26 tem por objetivo apresentar as estruturas tradi-
cionalmente denominadas como predicativas em Oro Waram, a partir dos 
trabalhos de Payne (1997), Dixon (2010-2012) e Givón (2001). Deve-se ressal-
tar de início que as línguas naturais possuem diversos modos oracionais para 
expressar estruturas inclusivas, equativas, atributivas, locativas, existenciais 
e possessivas, as quais são denominadas geralmente como predicados 
nominais. Payne (1997) utiliza esse termo em um sentido mais específico, 
reservando-o para aquelas orações em que o conteúdo semântico da pre-
dicação é materializado em um nome. Esta definição distingue os predica-
dos nominais das construções similares, tais como predicados adjetivais e 
predicados locativos, por exemplo.

A distinção feita por Payne (1997) será utilizada neste trabalho, uma 
vez que, como não há verbo copular em Oro Waram, as outras estruturas, 
comumente denominadas como predicativas, não são propriamente predi-
cativas não verbais. Apesar de que tais estruturas estejam englobadas em 
um mesmo conjunto, há o requerimento de uma especificação semântica 
própria. Apresentamos resumidamente a seguir as estruturas que serão 
analisadas neste trabalho.

 Estrutura atributiva
(1) miʃem  na tɾim
 escuro/preto 3SG casa.N
 “A casa está escura.”

 Estrutura inclusiva
(2) kokwaɲ tɾamaʔ kwaɲ tükü ninim
 DEM.M.DIST.SG homem.M DEM.DIST pajé.M
 “Aquele homem lá é pajé.”

26. Este capítulo foi originalmente apresentado no Colóquio Internacional Amazônicas V – A estrutura
ra das línguas amazônicas: fonologia e sintaxe, realizado em maio de 2014, em Belém (PA).
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 Estrutura equativa
(3) kokwaɲ tɾamaʔ kwaɲ ateʔ
    ate-eʔ
 DEM.M.DIST.SG homem.M DEM.DIST pai.M-1SG.GEN
 “Aquele homem lá é meu pai.”

 Estrutura locativa
(4) pe naɲ panaʔ wiwiw
  na-ɲ
 estar.SG 3SG-3SG.N árvore.N gavião.M
 “O gavião está na árvore.”

 Estrutura existencial
(5) maʔ na wiyimaɲ wak paɲ tɾim
   wiyi-maɲ
 ter 3SG DIM-3SG.N faca.N 3SG.N casa.N
 “Há uma faca nesta casa.”

 Estrutura possessiva
(6) maʔ non oɾo miyak tɾamaʔ
  na-on
 ter 3SG-3SG.M cachorro.M homem.M
 “O homem tem um cachorro/Existe um cachorro para o homem.”

 Estrutura benefactiva
(7) ʔan miʔ neʔ kom
 pegar dar 1SG.BEN água.N
 “Dê-me água/Pegue e dê-me água.”

De modo geral, note que, nas construções atributivas, como em (1), o 
sintagma de natureza semântica adjetival que inicia a sentença exerce uma 
função predicativa. Isto fica particularmente evidenciado pelo fato de ocor-
rer, após o predicador nominal, as mesmas marcas de concordância que 
ocorrem em construções que envolvem predicados verbais. Nas sentenças 
(2) e (3), observa-se que tanto as estruturas inclusivas quanto as constru-
ções equativas apresentam o mesmo comportamento sintático, a saber: 
o sintagma nominal do qual se fala é topicalizado por meio de demons-
trativos, os quais funcionam como uma clivagem. No exemplo (4), vemos 
as estruturas locativas, as quais são evidenciadas por meio dos auxiliares 
{pe} e {to}, que são engatilhados quando o sujeito é singular ou plural. 
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Nos dados (5) e (6), para designar as estruturas existenciais e possessivas, 
utiliza-se verbo {maʔ}, cuja interpretação pode ser possessiva ou existen-
cial. Por fim, nas estruturas benefactivas, como em (7), há um marcador de 
beneficiário {neʔ}, o qual tem a função de introduzir um objeto aplicado.

Apresentação dos dados
Estruturas atributivas

Os predicados atributivos (i.e. estruturas predicativas adjetivais), se-
gundo Payne (1997), raramente são construções estruturalmente distintas 
dos predicados nominais. Nas sentenças atributivas em Oro Waram, por 
não haver um elemento gramatical correspondente a uma cópula (i.e. ver-
bo auxiliar), como ocorre, por exemplo, nas línguas românicas, o item de 
natureza adjetival (i.e. o predicado descritivo), o qual representa o atributo, 
deve ocupar o núcleo da predicação. 

(8) miʃem  na tɾim
 escuro/preto 3SG casa.N
 “A casa está escura.”

(9) awi  nana oɾo naɾimaʔ
 bom/belo 3PL COL mulher.F
 “As mulheres são boas/bonitas.”

Pode-se notar que, em Oro Waram, o predicado descritivo deve po-
sicionar-se no início da oração, o qual deve ser obrigatoriamente seguido 
pelo marcador pronominal. É este marcador que estabelece a concordân-
cia com o sujeito da predicação. Veja que este mesmo comportamento sin-
tático é observado nas predicações verbais, conforme os exemplos abaixo:

(10) pan maw na wiyikon aɾawet
    wiyi-kon
 cair RES 3SG DIM-3SG.M.GEN menino.M
 “O menino ficou caído.”

(11) kɾik non wiyikon aɾawet tɾamaʔ
  na-on	 wiyi-kon	
 ver 3SG-3SG.M DIM-3SG.M.GEN menino.M homem.M
 “O homem viu o pequeno menino.”
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(12) kɾik nam wiyikam aɾawet tɾamaʔ
  na-am	 	wiyi-kam
 ver 3SG-3SG.F DIM-3SG.F.GEN menina.F homem.M
 “O homem viu a pequena menina.”

Os dados em análise apresentam ainda outra estrutura atributiva que 
dispensa um predicador formalmente verbal. De modo geral, veja que as 
construções em (8) e (9) podem ser invertidas, resultando em uma estrutu-
ra transformada em uma pequena oração (= small clause), cuja tradução 
literal é a que mais se aproxima da estrutura adjetivada em (13).

(13a) tɾim ka miʃem
 casa.N REL escura
 “A casa escura.” (Lit.: A casa que é escura)

(13b) oɾo naɾimaʔ  ko  awi
 COL mulher.F REL bom/belo
 “As mulheres belas.” (Lit.: As mulheres que são boas/belas)

Em termos descritivos, observe nos exemplos (13a) e (13b) que o 
nome que recebe a atribuição passa a ocupar a posição inicial da oração. 
Adicionalmente, emerge um marcador cuja função é relacionar o sintagma 
nominal inicial e o elemento que atribui a propriedade adjetival. Essa nova 
estrutura, a saber: {SN + REL}, agora é permitida a fim de garantir a grama-
ticalidade da sentença. Vale ainda observar que o marcador relativo varia 
em gênero: {ka} indica o gênero neutro e {ko} codifica o gênero masculino 
e feminino.

Há ainda, em Oro Waram, uma construção adjetival que se diferencia 
substancialmente do que foi apresentado em (13). Veja os exemplos que 
se seguem.

(14a) kote kam  na ʃoyam
 grande 3SG.F.GEN 3SG moça.F
 “A moça é grande.”

(14b) kote ka  na ʃohɾaʔ
 grande 3SG.M.GEN 3SG rapaz.M
 “O rapaz é grande.”



Propriedades gramaticais dos sintagmas verbais em Oro Wari’ (Txapakura) 91

(15a) wiyikam   na naɾimaʔ
 wiyi-kam
 DIM-3SG.F.GEN 3SG mulher.F
 “A mulher é pequena.”

(15b) wiyikon   na tɾamaʔ
 wiyi-kon
 DIM-3SG.M.GEN 3SG homem.M
 “O homem é pequeno.”

Nos exemplos acima, veja que os lexemas correspondentes aos adje-
tivos “grande” e “pequeno” ocorrem no núcleo do predicado verbal. Seme-
lhantemente às demais estruturas predicativas, realizam-se ainda os mar-
cadores pronominais indicando a concordância em pessoa e número do 
predicado atributivo com seu sujeito. O curioso é que o núcleo do predica-
do ainda concorda em gênero com o seu sujeito, o que pode ser percebido 
por meio das partículas {-kam} e {-ka}27.

Estrutura inclusiva
A construção inclusiva ocorre, de modo geral, quando uma entidade 

específica é incluída em um conjunto. Esta construção, diferentemente da 
estrutura atributiva padrão, não exibe como núcleo um predicador verbal. 
Na verdade, ela é formada por dois sintagmas nominais, em que o primeiro, 
o qual se refere à entidade específica, é acompanhado por um demonstra-
tivo descontínuo, semelhante ao que ocorre na morfologia com o circunfixo 
e na sintaxe com a clivagem, ao passo que o segundo representa a classe 
que inclui o primeiro sintagma nominal. Veja os exemplos abaixo em que 
em (16) é apresentado o paradigma da estrutura inclusiva no masculino e 
em (17) é mostrado o paradigma com sintagma nominal do gênero feminino.

(16a) kokwa   tɾamaʔ  kwaʔ  tükü ninim
 DEM.M.PROX.SG homem.M DEM.PROX pajé.M
 “Este homem aqui é pajé.”

27. A diferença entre uma construção em que o especificador de gênero está preso ou separado da 
base é devido ao fator de delimitação acentual, cuja função é meramente demarcativa, e, não, distintiva: 
no exemplo para “grande”, a proeminência acentual recai na base, na posição oxítona [[ ] ]; já em 
“pequeno”, a proeminência recai no marcador de gênero [ ].kiyi kam | 

ko te  ka | 
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(16b) komaʔ   tɾamaʔ  maʔ  tükü ninim
 DEM.M.AFAST.SG homem.M DEM.AFAST pajé.M
 “Esse homem ali é pajé.”

(16c) kokwaɲ   tɾamaʔ  kwaɲ  tükü ninim
 DEM.M.DIST.SG homem.M DEM.DIST pajé.M
 “Aquele homem lá é pajé.”

(17a) kamkwa  naɾimaʔ  kwaʔ  ʔnaʔ
        ʔna-aʔ
 DEM.FPROX.SG mulher.F DEM.PROX mãe.F-1SG.GEN
 “Esta mulher aqui é minha mãe.”

(17b) kammaʔ  naɾimaʔ  maʔ  ʔnaʔ
        ʔna-aʔ
 DEM.F.AFAST.SG mulher.F DEM.AFAST mãe.F-1SG.GEN
 “Essa mulher ali é minha mãe.”

(17c) kam kwaɲ  naɾimaʔ  kwaɲ  ʔnaʔ
        ʔna-aʔ
 DEM.F.DIST.SG mulher.F DEM.DIST mãe.F-1SG.GEN
 “Aquela mulher lá é minha mãe.”

Verifica-se nos dados em (16) e (17) que o núcleo nominal referente 
à entidade específica é localizado no início da estrutura. O nome sozinho 
não pode ocupar essa posição. Assim, ele precisa receber um dispositivo 
autorizando-o a ocupar a posição, já mencionado na seção anterior. A nosso 
ver, essa posição não é a de núcleo predicador.

Estrutura equativa
As orações equativas são aquelas em que a afirmação de uma enti-

dade particular (o sujeito da oração) é idêntica à entidade especificada no 
predicado nominal. Assim como nas construções inclusivas, as estruturas 
equativas são formadas por dois sintagmas nominais, em que o primeiro é 
acompanhado por um demonstrativo descontínuo. Veja os exemplos a se-
guir:
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(18a) kokwaʔ   tɾamaʔ  kwaʔ  ateʔ
        ate-eʔ
 DEM.M.PROX.SG homem.M DEM.PROX pai.M-1SG.GEN
 “Este homem aqui é meu pai.”

(18b) komaʔ   tɾamaʔ  maʔ  ateʔ
        ate-eʔ
 DEM.M.AFAST.SG homem.M DEM.AFAST pai.M-1SG.GEN
 “Esse homem ali é meu pai.”

(18c) kokwaɲ   tɾamaʔ  kwaɲ  ateʔ
        ate-eʔ
 DEM.M.DIST.SG homem.M DEM.DIST pai.M-1SG.GEN
 “Aquele homem lá é meu pai.”

De acordo com Payne (1997), muitas vezes é difícil ou impossível de-
terminar qual nominal é o predicado e qual é o sujeito em uma oração equa-
tiva, pois a maioria das línguas não faz distinção entre orações inclusiva e 
orações equativas, embora possam fazê-la. Em Oro Waram, verifica-se que 
as duas estruturas não se diferenciam uma da outra, ou seja, utilizam os 
mesmos recursos de deslocamento sintático acompanhada de demonstra-
tivo descontínuo do nome para caracterizar uma equativa e uma inclusiva.

Estrutura locativa
As estruturas locativas em Oro Waram exigem, além de um verbo 

auxiliar, dois argumentos nucleares (i.e. um sujeito e um objeto). A forma 
do verbo auxiliar pode variar quanto ao número do sujeito da predicação 
locativa: ocorrem pe, quando o sujeito for singular, e to, quando o sujeito 
for plural. Vejamos os exemplos abaixo:

(19a) pe  naɲ panaʔ wiwiw
   na-ɲ
 estar.SG  3SG-3SG.N árvore.N gavião.M
 “O gavião está na árvore.”

(19b) to  nanaɲ panaʔ wiwiw
   nana-ɲ
 estar.PL  3PL-3SG.N árvore.N gavião.M
 “Os gaviões estão na árvore.”



PREDICAÇÃO NÃO VERBAL94

Verifica-se nos exemplos (18) que, logo após o verbo locativo, há os 
marcadores de concordância que identificam os argumentos nucleares. Os 
argumentos locativos recebem o mesmo marcador que os argumentos que 
funcionam como objeto.

Além dos verbos auxiliar       “estar.SG” e      “estar.PL”, é possível ainda 
que a língua disponibilize um conjunto de predicados verbais que tem al-
gum grau de locatividade, conforme os exemplos abaixo:

(20a) koko  nanaɲ  panaʔ  wiwiw
   nana-ɲ
 chegar/parar 3PL-3SG.N árvore.N gavião.M
 “Os gaviões pararam na árvore.”

(20b) tɾem pin naɲ  wiʔ  tɾamaʔ
   na-ɲ
 deitar PERF 3SG-3SG.N esteira.N homem.M
 “O homem deitou na esteira.”

Verifica-se em (20) que as estruturas locativas funcionam como um 
verbo que necessita de dois argumentos. Isso é evidenciado com o mar-
cador de concordância possuindo duas especificações: a primeira parte 
identificando número-pessoa do argumento sujeito {na}; e a segunda parte 
identificando o gênero neutro {-ɲ} do sintagma nominal que indica o lugar.

Os dois lexemas verbais pe “estar.SG” e to “estar.PL” podem ser usa-
dos também como um auxiliar para formar outros verbos. Essas duas for-
mas concordam com o número do sujeito, tal como podem ser observados 
nos exemplos a seguir:

(21a) ʃam pe taʔ  na
 sentar estar FUT.SG  3SG
 “Ele vai sentar.”

(21b) ʃam to ʃi  nana
 sentar estar.PL FUT.PL  3PL
 “Eles vão sentar.”

pe to
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Em (21), o verbo locativo funciona como auxiliar28. No entanto, quan-
do o marcador de argumento do verbo está no singular {na}, o auxiliar ver-
bal também está na forma do singular {pe}; quando o marcador de argu-
mento verbal está no plural {nana}, o auxiliar verbal também o acompanha 
em número, assumindo a forma {   }.

Os exemplos a seguir mostram o mesmo lexema do locativo usado na 
composição para formar o evento “estar quieto”:

(22a) kanape  ʔe na
 quieto.SG RESTR  3SG
 “Ele está silencioso/quieto.” (Lit.: Ele só está quieto)

(22b) kanato  nana hiyimaʔ
 quieto.PL 3PL crianças.M
 “As crianças estão quietas.”

Nos dois exemplos em (22), os predicativos locativos, mesmo estan-
do afixados no verbo principal, acompanham o número do argumento ver-
bal, fazendo, assim, uma dupla marcação de pluralização29.

Estrutura existencial
De acordo com Payne (1997), construções puramente existenciais 

não são muito comuns em todo o discurso. Muitas línguas usam uma for-
ma de verbo intransitivo para expressar este tipo de ideia, como ocorre, por 
exemplo, em português: “Existe um Deus” ou “Há um Deus”. Construções 
tipicamente existenciais servem como uma função apresentativa. Assim, in-
troduz um participante no estágio do discurso. Desse modo, o elemento 
nominal é quase sempre indefinido.

Em se tratando de especificação dos tipos de estruturas, é comum 
dividir as predicativas em existencial e possessiva. No entanto, será verifica-
do nos dados a seguir que, em Oro Waram, há apenas um mesmo lexema 

28. No capítulo 6, examinaremos essas construções e daremos a elas o estatuto de estruturas aplica-
tivas, à luz da proposta tipológica de Pylkkänen (2002, 2008).
29. Tal qual a construção para “sentar”, a estrutura para indicar o evento de “estar quieto” é uma com-
posição. É apenas por motivos fonológicos, que não permitem _C.C_ em uma mesma estrutura, que a

to

forma aparece como duas palavras, para “sentar”, ou como uma palavra, para “estar quieto”.
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verbal maʔ ‘existir’ que pode ser traduzido tanto como um existencial ou 
como um possessivo.

(23a) maʔ na yam paɲ ika nahaɾak kaʔ
 existir 3SG espírito 3SG.N DEM.N.PROX floresta LOC.PROX
 “Há espírito nesta floresta aqui.”

(23b) maʔ na waw paɲ imaʔ ʃitot neʔ maʔ
 existir 3SG tucumã 3SG.N DEM.N.AFAS roça 1SG.GEN LOC.AFAST
 “Há tucumã nessa minha roça ali.”

Nos exemplos em (23), é apresentado o verbo maʔ ‘existir’ como um 
existencial, figurando como um verbo intransitivo, pois o marcador de con-
cordância {na} possui apenas a identificação de um argumento verbal, no 
caso         ‘espírito’. O local em que algo existe, nesse caso, é indicado por 
meio do requerimento de uma preposição seguida do marcador de gênero 
neutro {paʔ-ɲ}. Por outro lado, observa-se que o argumento nominal figura 
como indefinido, de acordo com as observações de Payne (1997).

Estrutura possessiva
As estruturas possessivas predicam posse. Como já dissemos, o pos-

sessivo também será expresso pelo mesmo marcador verbal maʔ ‘existir’.
Assim, utiliza a mesma estrutura daquela do existencial, diferenciando-se 
pelo fato de requerer dois argumentos nucleares que são expressos nos 
pronomes que codificam concordância argumental. Este verbo pode ser 
mais bem traduzido como “existir para”. Veja os exemplos a seguir:

(24a) maʔ nim tɾim ka pe wa
  na-im
 ter 3SG-2SG casa.N REL estar.SG INF

 “A casa para morar existe para você.”

Note que o predicado da sentença em (24a) possui dois argumen-
tos nucleares, a saber: o sujeito tɾim ka pe wa ‘casa para morar’, o qual é 
assinalado pelo marcador {na-}, e o objeto possuidor de segunda pessoa 
do singular o qual pode ser recuperado pelo marcador pronominal {-im}. 
Vejamos ainda os dois exemplos a seguir.

yam
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(24b) maʔ ʃikape nam mam oɾayü wa wiyikam naɾimaʔ
   na-am	 	 	 	 wiyi-kam
 ter um 3SG-3SG.F FINAL brincar INF DIM-3SG.F  mulher.F

“A menina tem um brinquedo.” (Lit.: O instrumento que serve para brincar 
existe para a pequena mulher)

(24c) maʔ ʃikape non mam orayü wa wiyikon tɾamaʔ
   na-on	 	 	 	 wiyi-kon
 ter um 3SG-3SG.M  FINAL brincar INF DIM-3SG.M homem.M

“O menino tem um brinquedo.” (Lit.: O instrumento que serve para brincar 
existe para o pequeno homem)

Veja que nos exemplos acima os dois marcadores pronominais codi-
ficam os dois argumentos da predicação. Em (24b), temos os marcadores 
{na-am}, que correspondem respectivamente aos traços de terceira pes-
soa do singular do sujeito e aos traços de terceira pessoa do singular do 
gênero feminino do objeto wiyikam naɾimaʔ ‘pequena mulher’. Em (24c), 
temos os marcadores {na-on}, que correspondem respectivamente aos 
traços de terceira pessoa do singular do sujeito e aos traços de terceira 
pessoa do singular do gênero masculino do objeto wiyikam tɾamaʔ ‘pe-
queno homem’. Dessa forma, pode-se afirmar que o possuidor é marcado 
como pronome indicando o gênero, e não se situando na posição de sujei-
to, mas sim de objeto.

Na construção possessiva transitiva em Oro Waram, o possuidor não 
controla o sujeito pronominal, pois não há concordância com o verbo. Há 
apenas uma identificação do possuidor que é codificado no argumento in-
dicando o número e gênero do objeto. Ademais, observando a estrutura, 
verifica-se que ocorre a inversão da estrutura preferencial [VOS], para a 
estrutura marcada [VSO], como se vê a seguir.

 V AGREE {AGREES-AGREEO} O S
 V AGREE {AGREES-AGREEO} Spossuído Opossuidor

Essa modificação na ordem é possível porque nos marcadores de 
concordância são codificados os argumentos nucleares: o primeiro, identi-
ficando o sujeito sintático; e o segundo, o objeto sintático. Assim, se estão 
bem marcados os traços gramaticais de pessoa, número e gênero do obje-
to, então pode haver a inversão da ordem sem prejuízo interpretativo.

(25)
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Estrutura benefactiva
De acordo com Payne (1997), as estruturas benefactivas são caracte-

rizadas por introduzirem um argumento que é beneficiário de um determi-
nado evento verbal. Há um marcador específico em Oro Waram para indicar 
a função beneficiária: {neʔ}. Essa partícula funciona como uma estrutura 
aplicativa, tal como elenca os exemplos abaixo:

(26a) ʔan miʔ neʔ kom
 pegar dar 1SG.BEN água.N
 “Pegue e dê-me água.”

(26b) ʔan miʔ neʔ paʃokwa
 pegar dar 1SG.BEN jatobá.N
 “Pegue e dê-me jabotá.”

(26c) kweɾekwet miʔ neʔ kam kwaʔ aɾawet kwaʔ
 cuidar dar 1SG.BEN DEM.F.SG.PROX  menina.F DEM.DIST
 “Cuide dessa menina aqui para mim.”

Nos exemplos em (26), temos o marcador de beneficiário aplicado 
{neʔ

requer o marcador de concordância, pois se {neʔ} fosse marcador de con-
cordância, teria a concordância de gênero com paʃokwa ‘jatobá’ em (26b) 
e com aɾawet ‘menino’ em (26c). Note que a marca de beneficiário é real-
mente distinta da marca de objeto não beneficiário como pode ser verifica-
do no exemplo abaixo:

(27) paʔ na paʔ  piʔ
 furar 3SG 1SG.DAT espinho.N
 “O espinho me furou.”

Por mais que a tradução dos termos {neʔ} e {paʔ} seja realizada por 
meio do mesmo termo em português, o pronome “me”, há uma especifici-
dade de sentido quando se quer enfatizar como um beneficiário ou não. No 
entanto, o funcionamento dessa estrutura ainda precisa de maiores escla-
recimentos.

}. Em (26a) e (26b), vê-se que o beneficiário não possui marcadores
pronominais que identificam o gênero do objeto. Assim, essa estrutura não
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Análise dos dados
A partir dos exemplos elencados até aqui, pode-se resumir dizendo 

que construções da família de predicativas não são interpretadas de forma 
homogênea em Oro Waram. Na verdade, as estruturas predicativas se ma-
nifestam em uma variedade de fenômenos linguísticos.

Não havendo a cópula verbal, o sistema gramatical utiliza outro re-
curso que não é a justaposição de [N N], mas uma estrutura que segue 
o padrão de VOS, em que o núcleo predicador pode ser um verbo ou um 
adjetivo. No Quadro 1, exibimos os paradigmas encontrados até agora.

Quadro 1 – Estruturas predicativas

Estrutura
predicativa

Núcleo da
predicação Forma Formatação

Atributiva Adjetivo - ADJ AGREE (N)
Inclusiva/
Equativa Nome - [DEM.PES N LOC]

AGREE N
Existencial Verbo {maʔ} V AGREES S [PREP N]
Possessiva Verbo {maʔ} V AGREES-AGREEO S O

Locativa Verbo {peʔ}SG {toʔ}PL V AGREES-AGREEO O S
Benefactiva - {neʔ} V AGREES-AGREEOI OD (OI) S

Há dois tipos de estruturas predicativas, apresentadas por Payne 
(1997), a saber: (i) línguas em que não há a cópula verbal trabalham no 
sentido de estabelecer uma conexão por justaposição de dois {NP NP}; (ii) 
em línguas que possuem a cópula, a cópula pode ser de 4 modos, a saber: 
(a) quando a cópula é um verbo, há a sequência {NP V NP}; (b) quando 
a cópula é um pronome, a estrutura é {NP PRO NP}; (c) quando a cópu-
la é uma partícula invariante, não modifica conforme o tempo/aspecto do 
evento {NP COP NP}; (d) quando a cópula é uma operação derivacional, 
temos a estrutura {[NP] V NP}. No caso de quando a cópula é um verbo, 
em algumas línguas, a forma que organiza dois elementos nominais em 
uma construção predicativa nominal tem muitas ou todas as propriedades 
morfossintáticas que caracteriza um verbo nesta língua. Muitas vezes a có-
pula pode flexionar (receber a marcação) em tempo, aspecto e/ou modo, e 
isto pode ocorrer em uma posição verbal na oração. Contudo, semantica-
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mente verbos copulares são vazios. Dessa maneira, eles carregam pouco ou 
nenhum outro conteúdo semântico que esteja envolvido em converter um 
sintagma nominal em um predicado.

Observando o Quadro 1, no caso do Wari’, especifcamente a varian-
te Oro Waram, em comparação com as considerações de Payne (1997), 
observa-se que não há a presença da cópula para relacionar os dois ele-
mentos da oração. Então, poderia ser realizada uma estrutura justapos-
ta. Porém, não é o requerido. No caso de equativas e inclusivas, as duas 
orações funcionam do mesmo modo, pois possuem a mesma estrutura. 
Para verificar o porquê de não aceitar uma estrutura justaposta, temos que 
levar em consideração que o Oro Waram possui um sistema gramatical que 
permite no núcleo do sintagma verbal duas categorias: Verbo e Adjetivo. 
Assim, não há a possibilidade de haver dois sintagmas nominais justapos-
tos. Desse modo, a língua tem que arranjar um dispositivo gramatical para 
fazer funcionar os sistemas equativo e atributivo. Entra em jogo um modelo 
adaptado, semelhante ao requerido para funções topicalizadas.

Tendo em vista que a estrutura preferencial não marcada dos consti-
tuintes oracionais é VOS, e que o verbo e o adjetivo podem ocupar essa po-
sição, o argumento nominal não pode ser um elemento predicado, e muito 
menos ocupar uma posição pré-verbal sem algum dispositivo. O sistema da 
língua permite que algumas estruturas ocupem a posição pré-verbal, en-
tre elas estão: interrogativas, negativas, pronomes enfáticos e posições em 
função topicalizadas. O demonstrativo pode ser usado como função topica-
lizada. Por isso, pode ocupar a posição pré-verbal [DEM] VOS. No entanto, 
já foi verificado que nas estruturas atributivas, equativas e inclusivas não há 
o elemento predicador [V]. Assim, a estrutura não toma uma posição que 
aparenta ser a posição verbal. Por outro lado, a estrutura demonstrativa 
é somente um deslocamento posicional com objetivo de marcar uma ca-
racterística discursiva própria, referencializada ou topicalizada. No caso de 
estrutura predicativa em que não há o constituinte oracional [O], então, a 
estrutura se torna [DEM] [S]30 na função de sujeito da estrutura predicativa 
equativa e inclusiva.

30. Não negamos que pode ocorrer uma estrutura clivada quando é inserido um relativo {ko} após 
o sintagma pré-verbal. Desse modo, a tradução não seria “Este homem ali é meu pai”, mas, sim, “Este 
homem ali que é meu pai”.
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Resumo do capítulo

apresentam uma significativa diversidade de estruturas morfossintáticas. 
De modo geral, pode-se notar que estruturas tais como existencial, posses-
siva e locativa, por exemplo, comportam-se como as demais predicações 
verbais na língua, ao passo que estruturas tais como inclusiva, equativa e 
benefativa não apresentam um comportamento típico de verbo. Então a 
proposta de predicação não verbal em Oro Waram não está inteiramente 
correta, pois essa grande “família” conhecida como “predicação não ver-
bal” tem que ser distinguida entre aquelas que possuem um núcleo predi-
cador verbal e aquelas que não possuem o núcleo predicador verbal. Res-
saltamos também que o que é frequentemente denominado de predicativas 
é, na verdade, um conjunto de fatos que não são propriamente predicati-
vas, mas, sim, fenômenos que podem ser traduzíveis como predicativas. A 
escolha lexical e a estrutura sintática em Oro Waram expressa muito bem 
as diferenças internas e a não inclusão nessa “família de predicativas” nas 
sete subdivisões feitas neste capítulo. Dessa forma, as estruturas de predi-
cação não verbais têm muito a contribuir para o conhecimento tipológico 
das estruturas possíveis e permissíveis nas línguas humanas, mostrando 
quais são não verbais e quais são verbais.
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6. Aumento de valência

Marcelina Oro Waram Xijein
Selmo Azevedo Apontes

Quesler Fagundes Camargos

O presente capítulo31 tem por objetivo investigar os processos de au-
mento da valência verbal presentes na língua Oro Waram Xiyein, utilizando 
como suporte teórico Comrie (1989), Whaley (1997), Payne (1997, 2006), 
Crystal (2008) e Givón (2001). Assim, serão analisadas as estruturas causa-
tivas, que são geradas a partir da partícula causativa {aɾaʔ}, a qual, a jun-
tar-se a verbos intransitivos e transitivos, introduz uma semântica causativa 
e licencia um novo argumento à estrutura argumental. Além disso, serão 
investigadas ainda as estruturas aplicativas, a fim de classificar as partículas 
envolvidas em tais construções, tendo em conta a tipologia de morfemas 
aplicativos tal como proposta por Pylkkänen (2002, 2008).

Segundo Crystal (2008), a valência verbal se refere ao número de 
elementos dependentes (também denominados como argumentos e 
valentes), cujos números e tipos são determinados pela valência atribuída 
ao verbo. Para Payne (1997), valência faz referência ao número de 
argumentos que deve haver no evento verbal. Argumento sintático do verbo 
é um sintagma nominal que enlaça uma relação gramatical com o verbo. 
Um verbo intransitivo ou monovalente possui apenas um argumento, pois 
requer apenas uma valência. Um verbo transitivo ou bivalente apresenta dois 
argumentos nucleares: um sujeito e um objeto direto ou indireto, pois requer 
duas valências para completar seu sentido. Por fim, um verbo bitransitivo, 

31. Este capítulo foi inicialmente apresentado em dois eventos científicos, a saber: a) APONTES, Sel-
mo Azevedo; CAMARGOS, Quesler Fagundes. Processo de causativização em Oro Waram e suas con-
sequências para a codificação dos argumentos nucleares. Trabalho apresentado no IV Congresso Inter-
nacional de Estudos Linguísticos e Literários na Amazônia, Belém, PA, 23-26 de abril de 2013; b) ORO
WARAM XIJEIN, Marcelina; CAMARGOS, Quesler Fagundes; APONTES, Selmo Azevedo. As estruturas
aplicativas em Oro Waram Xiyein (família Txapakura). Trabalho apresentado no IV Encuentro de Lenguas
Indigenas Americanas (ELIA), Santa Rosa, Pampa, Argentina, 20-22 de setembro de 2017. Para esta
publicação, o texto sofreu algumas modificações.
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também denominado como ditransitivo ou trivalente, para ter um sentido 
pleno, precisa projetar três argumentos para completar a valência: um 
sujeito e dois objetos. Além do mais, quanto ao processo de concordância 
verbal nessa língua, os argumentos verbais, na função sintática de sujeito e 
de objeto, são codificados no complexo verbal por meio dos marcadores de 
concordância, os quais são linearizados da seguinte forma: {AgrS+AgrO}, 
em que (i) AgrS corresponde aos traços de pessoa e número do sujeito 
e (ii) AgrO instancia os traços de pessoa, número e gênero do objeto da 
predicação.

Estruturas causativas
De acordo com Crystal (2008), no processo de aumento de valên-

cia, o causativo especifica uma relação causal entre versões alternativas de 
uma sentença. Na língua Oro Waram Xiyein, essa relação causal é indicada 
por meio da partícula específica {aɾaʔ}, a qual emerge à esquerda do verbo 
lexical. Essa partícula pode juntar-se a verbo intransitivo, a fim de introdu-
zir mais um argumento agente (causador) ao verbo, tornando-o transitivo, 
como pode ser verificado nos exemplos a seguir:

(1a) mo pin na tɾamaʔ
 correr PERF 3SG homem.M
 “O homem correu.”

(1b) aɾaʔ mo pin ʔnon  tɾamaʔ
    ʔna-on
 CAUS correr PERF 1SG-3SG.M homem.M
 “Eu fiz o homem correr.”

Em (1a), o verbo mo ‘correr’ seleciona apenas um argumento, nesse 
caso tɾamaʔ ‘homem’. Esse único argumento é codificado pelo marcador 
de concordância de terceira pessoa do singular {    }. Ao introduzir um ele-
mento indicando a relação causal {aɾaʔ}, em (1b), o verbo introduz um 
argumento na função sintática de sujeito, aumentando, dessa maneira, a 
valência do verbo, resultando no verbo transitivo causativo aɾaʔ mo ‘fazer 
correr’, o qual passa a selecionar dois argumentos nucleares: o sujeito de 
primeira pessoa do singular e o objeto nominal tɾamaʔ ‘homem’. Os mar-

na
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cadores de concordância evidenciam que houve mesmo o acréscimo de 
argumento, pois a primeira parte do marcador, {ʔna}, codifica o argumento 
sujeito agente (causador), enquanto a segunda parte do marcador {-on} 
realiza os traços de pessoa, número e gênero do objeto causado. Vejamos 
outro exemplo:

(2a) tatam na tɾamaʔ
 rir 3SG homem.M
 “O homem riu.”

(2b) aɾaʔ tatam pin non tɾamaʔ wiyikam naɾimaʔ
    na-on	 	 wiyi-kam
 CAUS rir PERF 3SG-3SG.M homem.M DIM-3SG.F mulher.F
 “A menina fez o homem rir.”

Nos exemplos em (2), o verbo intransitivo tatam ‘rir’ introduz o argu-
mento tɾamaʔ ‘homem’, o qual exerce a função sintática de sujeito. Após a 
causativização em (2b), esse sujeito passa a exercer a função sintática de 
objeto, enquanto que um novo argumento, wiyi-kam narima ‘menina’, é 
introduzido na função de sujeito. Como pode ser notado, a causativização 
ocorre por meio da inserção da partícula {aɾaʔ} à esquerda do núcleo do 
verbo intransitivo.

Pode-se ver ainda que a partícula {aɾaʔ}, além de causativizar verbos 
intransitivos, também forma verbos bitransitivos a partir de um verbo transi-
tivo, conforme os exemplos em (3). Nesse contexto, o sujeito inicial passa a 
exercer a função de objeto, enquanto que um novo participante é inserido 
na estrutura argumental com a função sintática de sujeito. O curioso é que o 
objeto direto do verbo transitivo inicial passa a receber uma partícula {kon} 
a sua esquerda, a qual codifica os traços gramaticais de pessoa, número e 
gênero desse objeto.

(3a) paʔ pin non kopakaw tɾamaʔ
   na-on
 matar PERF 3SG-3SG.M onça.M homem.M
 “O homem matou a onça.”

(3b) aɾaʔ paʔ pin non kon kopakaw tɾamaʔ naɾimaʔ
    na-on
 CAUS matar PERF 3SG-3SG.M 3SG.M onça.M homem.M mulher.F
 “A mulher fez o homem matar a onça.”
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Observe que, em (3a), o verbo transitivo paʔ ‘matar’ seleciona como 
argumento o sujeito tɾamaʔ ‘homem’ e o objeto kopakaw ‘onça’. Após a 
causativização, em (3b), o participante sujeito passa a exercer a função de 
objeto, enquanto que um novo argumento, naɾimaʔ ‘mulher’, é introduzido 
na função de sujeito. Vejamos outro exemplo:

(4a) hɾik naɲ  akom tɾamaʔ
  na-ɲ
 ver 3SG-3SG.N rio.N homem.M
 “O homem viu o rio.”

(4b) aɾaʔ hɾik non  paɲ akom tɾamaʔ  naɾimaʔ
   na-on
 CAUS ver 3SG-3SG.M 3SG.N rio.N homem.M mulher.F
 “A mulher fez o homem ver o rio.”

No exemplo (4a), o verbo transitivo hɾik ‘ver’ seleciona como argu-
mento o sujeito tɾamaʔ ‘homem’ e o objeto akom ‘rio’. Após a causativiza-
ção, em (4b), o participante sujeito passa a exercer a função de objeto, en-
quanto que um novo argumento, naɾimaʔ ‘mulher’, é introduzido na função 
de sujeito. Veja que é por meio da partícula {aɾaʔ}, introduzida à esquerda 
dos verbos transitivos, que se realiza o processo de causativização.

Quanto ao fenômeno da concordância verbal, pode-se notar ainda 
que, embora haja concordância de gênero com o objeto, como fica cla-
ro em (4a) e (4b), em que seus respectivos objetos akom ‘rio’ e tɾamaʔ 
‘homem’ engatilham os marcadores {-ɲ} e {-on}, esse traço de gênero 
parece estar ausente na concordância com o sujeito. Veja que o marcador 
{na} codifica apenas os traços de pessoa e número do sujeito, o que ficar 
particularmente evidenciado pela ausência de distinção desse marcador 
em (4a) e (4b), mesmo com sujeitos de gêneros distintos, a saber: tɾamaʔ 
‘homem’, do gênero masculino, e naɾimaʔ ‘mulher’, do gênero feminino. 
Exemplos como (4) mostram que de fato os marcadores de concordância 
são linearizados da seguinte forma: {AgrS+AgrO}. Assim, AgrS correspon-
de ao marcador que engatilha os traços de pessoa e número do sujeito e 
AgrO representa o marcador que instancia os traços de pessoa, número e 
gênero do objeto.

Deve-se considerar, por fim, que a partícula {aɾaʔ}, a qual é utilizada 
nas construções de causativização, também se comporta como verbo le-
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xical independente, ocupando o núcleo lexical do complexo verbal, com o 
sentido de ‘fazer’ ou ‘construir’, como pode ser observado nos exemplos a 
seguir:

(5a) aɾaʔ ʔnaɲ  kapam  neʔ
   ʔna-ɲ
 fazer 1SG-3SG.N pamonha.N 1SG.GEN
 “Eu fiz a minha pamonha.”

(5b) aɾaʔ pin naɲ  tɾim nekem  tɾamaʔ
    na-ɲ
 construir PERF 3SG-3SG.N casa.N  3SG.F.GEN homem.M
 “O homem construiu a casa dela.”

Nos exemplos em (5), o verbo aɾaʔ é um verbo transitivo, pois a 
composição dos dois marcadores de concordância de fato mostra que o 
verbo possui dois argumentos nucleares. Na próxima seção, investigamos 
as estruturas aplicativas.

Estruturas aplicativas
À luz da tipologia de Pylkkänen (2002, 2008) para os núcleos aplicati-

vos, há dois tipos de estruturas aplicativas nas línguas humanas: (i) aplica-
tivo alto e (ii) aplicativo baixo. Estes dois tipos de aplicativos distinguem-se 
quanto a aspectos sintáticos e semânticos. Para distingui-los, Pylkkänen 
(2002, p.23) propõe dois diagnósticos capazes de demonstrar a natureza 
do núcleo aplicativo, a saber:

(6a) Restrições de transitividade: aplicativos altos são capazes de se com-
binar com inergativos32 e, a princípio, não há nenhuma razão que im-

32. De acordo com Perlmutter (1978), os verbos intransitivos dividem-se em inergativos e inacusativos. 
Esses dois tipos de verbos têm em comum o fato de licenciarem apenas um argumento que, em termos 
sintáticos, ocupa a posição de sujeito da oração. Foi Burzio (1986) quem incorporou a chamada Hipó-
tese de Inacusatividade de Perlmutter (1978) na gramática gerativa, de modo que a distinção entre as 
duas classes de verbos intransitivos foi então formalizada. Pode-se afirmar grosso modo que os verbos 

sempre licenciam um argumento externo com a função de agente (BOBALJIK, 1993). Os verbos inacusa-
tivos, por sua vez, são aqueles que também licenciam apenas um argumento; todavia, este não é um 
agente, mas sim um argumento interno com o papel temático de tema ou afetado.

‘fazer’

inergativos são aqueles passíveis de serem nominalizados por meio de sufixos derivacionais agentivos e



AUMENTO DE VALÊNCIA108

peça sua ocorrência com verbos inacusativos e transitivos. Os aplica-
tivos baixos, por sua vez, denotam uma relação entre um objeto direto 
e um objeto indireto. Assim, não possuem a propriedade sintática de 
figurar em uma estrutura que não disponha de objeto direto.

(6b) Semântica do verbo: aplicativos baixos não fazem sentido com ver-
bos que são completamente estáticos, uma vez que implicam em 
transferência de posse. O evento de “segurar uma sacola”, por exem-
plo, não resulta como estado final a posse dessa sacola por alguém. 
Dessa maneira, aplicativos baixos se manifestam com verbos transi-
tivos e licenciam objetos com papéis temáticos específicos: fonte ou 
alvo. Aplicativos altos, por outro lado, não exibem nenhuma dificulda-
de com verbos tais como, por exemplo, “segurar”, já que é plausível 
alguém ser beneficiário do evento “segurar uma sacola”. Assim, apli-
cativos altos introduzem na estrutura objetos aplicados com papéis 
temáticos variados, a saber: fonte, comitativo, instrumento, entre ou-
tros.

Devido a essas possibilidades paramétricas, mostraremos a seguir cin-
co construções que se comportam como estruturas aplicativas na língua Oro 
Waram Xiyein, que são aquelas que resultam em aumento de valência ao 
introduzir na estrutura argumental um objeto aplicado, conforme Quadro 1.

Quadro 1 – Partículas aplicativas

Partículas Função
win Comitativo 

miʔ Beneficiário

het Alvo

ka Fonte

pe Locativo 

Na seção a seguir, passamos a analisar a estratégia de aplicativização 
por meio da partícula {win}, cuja função é licenciar um objeto aplicado com 
o papel temático de comitativo.
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Partícula aplicativa {win}
A partícula {win} tem a função sintática de licenciar um objeto apli-

cado com a propriedade semântica de comitativo. O curioso é que além 
dessa função semântica de companhia, o argumento aplicado necessaria-
mente exibe propriedades agentivas, uma vez que desempenha e executa 
junto com o sujeito a ação descrita introduzida pelo verbo, conforme os 
exemplos a seguir:

(7a) mo na aɾawet
 correr 3SG menino.M
 “O menino correu.”

(7b) mo win nam  naɾimaʔ  aɾawet
   na-am
 correr APL 3SG-3SG.M mulher.F menino.M
 “O menino correu com a mulher (os dois correram).”

(8a) aka  na naɾimaʔ
 chorar  3SG mulher.F
 “A mulher chorou.”

(8b) aka win nam  kayinakam  naɾimaʔ
   na-am	 	 kayina-kam
 chorar APL 3SG-3SG.M filha.F-3SG.F.GEN mulher.F
 “A mulher chorou com a filha dela (as duas choraram).”

Nos exemplos (7b) e (8b), pode-se notar que o objeto licenciado pela 
partícula aplicativa {win} passa a se comportar como um argumento nucle-
ar do verbo, uma vez que passa a acionar o marcador de concordância de 
objeto no complexo verbal. Note que nesses exemplos o objeto aplicado 
naɾimaʔ ‘mulher’ engatilha no complexo verbal o marcador preso {-am}, 
que codifica os traços de terceira pessoa singular do gênero feminino.

Em termos sintáticos, a partícula {win} parece não apresentar qual-
quer tipo de restrição, uma vez que pode se juntar a verbos intransitivos e 
transitivos. Além de coocorrer com verbos inacusativos e inergativos, con-
forme (7) e (8), essa partícula realiza-se também com predicados transiti-
vos, conforme exemplos a seguir.
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(9a) kaw kapam
  
 comer pamonha.N
 “Eu comi a pamonha.”

(9b) kaw win paɲ kapam  aɾawet
   
 comer APL 3SG.N  pamonha.N menino.M
 “Eu comi a pamonha com o menino (os dois comeram a pamonha).”

(10a) pri naɲ  pana  tɾamaʔ
  na-ɲ
 subir 3SG-3SG.N árvore.N homem.M
 “O homem subiu na árvore.”

(10b) pri win non paɲ pana aɾawet tɾamaʔ
   na-on
 subir APL 3SG-3SG.M 3SG.N árvore.N menino.M homem.M
 “O homem subiu na árvore com o menino (os dois subiram na árvore).”

Nos exemplos (9b) e (10b), a partícula {win} licencia na estrutura ar-
gumental de verbos transitivos um objeto com o papel temático de comita-
tivo com propriedades agentivas. Em termos sintáticos, o objeto aplicado 
passa a se comportar como o objeto direto do verbo, uma vez que acio-
na o marcador de concordância verbal {-on} codificando aɾawet ‘menino’ 
nos dois exemplos. Paralelamente, nota-se que os objetos diretos kapam 
‘pamonha’ em (9b) e pana ‘árvore’ em (10b), no entanto, além de deixar 
de acionar o marcador de concordância, passa a receber a preposição33 

33. De acordo com Apontes (2015), há apenas uma preposição em Oro Waram Xiyein que assume 
funções diversas, tais como locativo, diretivo, companhia, instrumento, alvo, entre outras, conforme 
exemplos a seguir:
(i) paɲ ʃitot “para roça”
 paɲ panaɁ “com pau”
 paɲ pawin “em cima”
 paɲ ʃek pane “no dia anterior”
Essa preposição é composta por uma base e pelos marcadores de pessoa, número e gênero, como se 
pode ver a seguir:

 pa ta pa ta “PREP mim”
 pɾi pa-ɾi “PREP nós (inclusivo)”
 pɾyt  pa-ɾyt “PREP nós (exclusivo)”
 pym  pa-ym “PREP você”
 pahyɁ  pa-hyɁ “PREP vocês”

(ii)

ʔnaɲ  
ʔna-ɲ
1SG-3SG.N 

ʔnon  
ʔna-on
1SG-3SG.M 
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{paɲ}, a qual é formada pela base {pa} e pelo marcador de gênero neutro 
{-ɲ}.

Em termos tipológicos, tendo em vista o trabalho de Pylkkänen (2002, 
2008), nossa proposta é que a partícula {win} comporta-se como aplicativo 
alto. Isto porque apresenta as seguintes propriedades sintáticas e semânti-
cas: (i) coocorre com verbos intransitivos e transitivos; (ii) licencia um argu-
mento com a função semântica de comitativo; (iii) denota uma relação de 
um objeto aplicado com o evento introduzido pelo verbo; e, por fim, (iv) não 
licencia um argumento que denota uma relação de transferência de posse 
com o outro objeto.

Antes de prosseguirmos para a descrição da próxima partícula apli-
cativa, deve-se notar ainda que a língua Oro Waram Xiyein possui outra 
construção sintática que também introduz um argumento na estrutura argu-
mental do verbo com a propriedade semântica de companhia. Nessa nova 
configuração, ao invés de o expediente gramatical ser uma partícula aplica-
tiva no interior do complexo verbal, um argumento é licenciado na estrutura 
por meio de uma preposição, conforme (11) e (12). Decidimos denominá-la 
como construção associativa para distingui-la do aplicativo alto comitativo 
instanciado pela partícula {win}.

(11a) makiʔ na tɾamaʔ
 vir 3SG homem.M
 “O homem veio.”

(11b) makiʔ na kam manakon  tɾamaʔ
    mana-kon
 vir 3SG 3SG.F esposa.F-3SG.M.GEN homem.M
 “O homem veio com a esposa dele.”

 paɲ  pa-ɲ   “PREP ele (neutro)”
 kon ka-on   “PREP ele (masculino)”
 kam ka-am   “PREP ela (feminino)”
Veja os exemplos abaixo que ilustram o uso dessa preposição com os pronomes de primeira e segunda 
pessoa apresentados acima.
(iii)  paɁ  Ɂna-ɲ  miyak   pym
 matar 1SG-3SG.N queixada   2SG
 “Eu matei a queixada com você.”
(iv)  paɁ  ma-ɲ   miyak   pa ta
 matar  2SG-3SG.N  queixada   1SG
 “Você matou a queixada comigo.”
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(12a) pi ʔam na wiyikon  aɾawet
   wiyi-kon
 dormir 3SG DIM-3SG.M menino.M
 “O menininho dormiu.”

(12b) pi ʔam na wiyikon aɾawet kon ateʔ
   wiyi-kon	 	 	 ate-eʔ
 dormir 3SG DIM-3SG.M menino.M 3SG.M pai.M-1SG.GEN
 “O menininho dormiu com meu pai.”

Os verbos em (11) e (12) são intransitivos e, logo, requerem apenas 
um argumento. Nesses exemplos, os únicos argumentos nucleares, a nos-
so ver, são aqueles que engatilham o marcador de concordância {na}. Nos 
exemplos em (11a) e (12a), há apenas um marcador de concordância, a 
saber: {na}, o qual codifica respectivamente os sintagmas nominais tɾamaʔ 
‘homem’ e wiyikon ʔaɾawet ‘menininho’, os quais figuram na função sintá-
tica de sujeito.

Deve-se observar ainda que, no exemplo (11b), ocorre o acréscimo 
de mais um participante no evento verbal, por meio da partícula associativa 
{kam}, que acompanha o sintagma nominal manakon ‘mulher dele’, que 
exibe o traço de gênero feminino. Em (12b), por sua vez, o participante adi-
cional é codificado por meio de {kon}, assinalando o gênero masculino do 
participante ateʔ ‘meu pai’.

No Quadro 2, apresentamos as formas fonológicas dessa preposição, 
que variam tendo em vista os traços de gênero do participante licenciado 
na construção. Em termos descritivos, pode-se afirmar que, ao introduzir 
um argumento na estrutura com a função semântica de companhia (ou de 
associação), esse argumento recebe a preposição encabeçada pela base 
{ka}, à qual é acrescentado os marcadores presos de gênero masculino 
{ka+on=kon} e gênero feminino {ka+am=kam}.

Quadro 2 – Associativos

Gênero Conector 
Masculino {kon}
Feminino {kam}
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Deve-se observar ainda que, caso o participante adicional em exem-
plos como (11b) e (12b) fosse um argumento nuclear do verbo, este certa-
mente engatilharia no complexo verbal o marcador de concordância para 
identificar o argumento objeto, acionando seus traços de pessoa, número 
e gênero gramatical. No entanto, não é isso que ocorre, como indicam as 
sentenças agramaticais em (11c) e (12c), a seguir. É bem provável que as 
preposições associativas {kon} e {kam} funcionam como um tipo de bar-
reira que impede a concordância verbal instanciada pelos marcadores de 
concordância. 

(11c) *makiʔ nam kam manakon tɾamaʔ
  na-am  mana-kon
 vir 3SG-3SG.F  3SG.F esposa.F-3SG.M.GEN  homem.M
 “O homem veio com a esposa dele.”

(12c) *pi ʔam non wiyikon aɾawet kon ateʔ
  na-on	 wiyi-kon	 	 	 ate-eʔ
 dormir 3SG-3SG.M DIM-3SG.M  menino.M  3SG.M pai.M-1SG.GEN
 “O menininho dormiu com meu pai.”

Pode-se notar que há um comportamento sintático bem distinto entre 
o aplicativo alto comitativo e o associativo. Em termos sintáticos, o aplicati-
vo comitativo instancia uma partícula aplicativa {win}, que ocorre no interior 
do complexo sintático verbal, ao passo que associativo ocorre como uma 
preposição que marca o gênero do participante introduzido na estrutura. 
Ademais, assumimos que o participante introduzido pela preposição asso-
ciativa não é um argumento nuclear, uma vez que não é apto a acionar o 
marcador de concordância que codifica os argumentos verbais. Em termos 
semânticos, há também diferenças significativas entre os papéis temáticos 
atribuídos ao objeto aplicado e ao participante associativo. Note que o obje-
to aplicado em (13a) recebe a função semântica de comitativo com proprie-
dades agentivas, ao passo que o participante associativo, em (13b), apre-
senta apenas a propriedade temática de comitativo, estando assim ausente 
qualquer tipo de interpretação agentiva.

(13a) aka win nam  kayinakam  naɾimaʔ
   na-am	 	 kayina-kam
 chorar  APL 3SG-3SG.F filha.F-3SG.F.GEN mulher.F
 “A mulher chorou com a filha dela (as duas choraram juntas).”
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(13b) aka  na kam kayinakam  naɾimaʔ
     kayina-kam
 chorar  3SG 3SG.F filha.F-3SG.F.GEN mulher.F
 “A mulher chorou com a filha dela (só a mulher chorou).”

O curioso é que a língua Oro Waram Xiyein permite que os dois me-
canismos de aumento de valência verbal ilustrados em (13) coocorram, 
de forma que o argumento inserido na estrutura argumental, em termos 
semânticos, desempenha a função de comitativo com propriedades agen-
tivas, mas recebe sintaticamente o associativo especificando o gênero fe-
minino {kam}. Assim, temos, no exemplo (13c), uma fusão dos dois meca-
nismos discutidos acima.
(13c) aka win na kam kayinakam  naɾimaʔ
     kayina-kam
 chorar APL 3SG 3SG.F  filha.F-3SG.F.GEN mulher.F
 “A mulher chorou com a filha dela (as duas choraram).”

Pode-se afirmar que, em (13c), houve de fato a introdução de um 
novo argumento na estrutura argumental. No entanto, esse aumento de 
elemento nominal não exibe reflexo no sistema de marcação de concor-
dância na predicação verbal, que permanece codificando apenas os traços 
de número e pessoa do sujeito. Na próxima seção, investigamos a partícula 
aplicativa {miʔ}, que introduz um objeto aplicado beneficiário.

Partícula aplicativa {miʔ}
A partícula {miʔ}, ao se juntar a verbos intransitivos agentivos, que a 

Teoria Gerativa denomina de verbos inergativos, licencia um objeto direto, 
derivando um predicado transitivo. Pode-se afirmar que, nos exemplos (14) 
e (15), este objeto aplicado exerce a função semântica de beneficiário.

(14a) mo 
 correr 1SG
 “Eu corri.”

(14b) mo miʔ aɾawet
   
 correr APL menino.M
 “Eu corri pelo menino.” (em benefício do menino)

ʔna

ʔnon  
ʔna-on
1SG-3SG.M 



Propriedades gramaticais dos sintagmas verbais em Oro Wari’ (Txapakura) 115

(15a) pi na aɾawet
 dançar 3SG menino.M
 “O menino dançou.”

(15b) pi miʔ non  tɾamaʔ  aɾawet
   na-on
 dançar APL 3SG-3SG.M homem.M menino.M
 “O menino dançou pelo homem.” (em benefício do homem)

No caso de uma sentença possuir dois argumentos nominais com o 
mesmo gênero, como ocorre em (15b), os marcadores de concordância 
que codificam os argumentos não seriam suficientes para indicar as fun-
ções sintáticas desses argumentos. Entretanto, além dos marcadores de 
concordância, a língua Oro Waram Xiyein utiliza a linearização dos argu-
mentos como expediente sintático que permite que sentenças como (15b) 
não sejam ambíguas. Veja que, nos exemplos apresentados até aqui, a 
língua apresenta a seguinte ordem básica: VOS. Dessa forma, embora os 
marcadores de concordância em (15b) não sejam suficientes para identifi-
car o sujeito e o objeto, a ordem de palavras permite apenas uma interpre-
tação.

Por sua vez, os verbos inacusativos, que são aqueles verbos intransi-
tivos não agentivos, são incapazes de receber a partícula {miʔ}, conforme 
as sentenças agramaticais (16b) e (17b):

(16a) pan na aɾawet
 cair 3SG menino.M
 “O menino caiu.”

(16b) *pan miʔ non  tɾamaʔ  aɾawet
   na-on
 cair APL 3SG-3SG.M homem.M menino.M
 “O menino caiu pelo homem.” (em benefício do homem)

(17a) aka na aɾawet
 chorar 3SG menino.M
 “O menino chorou.”

(17b) *aka miʔ non  tɾamaʔ  aɾawet
   na-on
 chorar APL 3SG-3SG.M homem.M menino.M
 “O menino chorou pelo homem.”
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Veja que os dados (16b) e (17b) mostram que de fato parece haver 
no Oro Waram Xiyein uma distinção formal entre os verbos inergativos e 
inacusativos, uma vez que a partícula {miʔ} exibe restrição de coocorrência 
apenas com esse último.

Por fim, pode-se notar ainda que essa partícula também pode se jun-
tar a verbos transitivos, introduzindo na estrutura um terceiro argumento na 
função sintática de objeto com a função semântica de beneficiário, confor-
me exemplos abaixo.

(18a) aɾaʔ naɲ ʃitot aɾawet
  na-ɲ
 fazer 3SG-3SG.N roça.N menino.M
 “O menino fez a roça.”

(18b) aɾaʔ miʔ nam paɲ ʃitot aɾawet ʔnaʔ
   na-am
 fazer APL 3SG-3SG.F 3SG.N roça.N menino.M mãe.F.1SG.GEN
 “O menino fez a roça para minha mãe.  (em benefício da minha mãe)

(19a) wap non oɾomiyak aɾawet
  na-on
 bater 3SG-3SG.M cachorro.M menino.M
 “O menino bateu no cachorro.”

(19b) wap miʔ nam kon oɾomiyak aɾawet ʔnaʔ
   na-am
 bater APL 3SG-3SG.F 3SG.M cachorro.M menino.M mãe.F.1SG.GEN

“O menino bateu no cachorro para minha mãe (em benefício da minha mãe).

Note que, nas sentenças (18b) a (19b), a partícula {miʔ} introduz na 
estrutura argumental de verbos transitivos um objeto com o papel temático 
de beneficiário. Assim, o complexo verbal passa a selecionar três argumen-
tos em sua estrutura argumental. Em (18b) e (19b), o objeto beneficiário 
é codificado no marcador de concordância por meio de {-am}. Os argu-
mentos que funcionavam como objeto em (18a) e (19b) passam a receber, 
respectivamente, as preposições {paɲ} e {kon}.

Do ponto de vista tipológico, nos termos de Pylkkänen (2002, 2008),
assumimos que a partícula {miʔ} comporta-se como aplicativo alto, uma vez 

”

”
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que apresenta as seguintes propriedades sintáticas e semânticas: (i) jun-
ta-se a verbos inergativos e transitivos; (ii) introduz um argumento com a 
função semântica de beneficiário; (iii) denota uma relação de um objeto 
aplicado com o evento descrito pelo verbo; e, por fim, (iv) não introduz um 
argumento que denota uma relação de transferência de posse com o outro 
objeto.

Vale ressaltar que essa partícula possivelmente é um uso funcional do 
verbo lexical miʔ ‘dar, entregar’. Além disso, há na língua o verbo homônimo 
miʔ com o significado de “morrer”. Veja os exemplos a seguir:

(20a) miʔ nam paɲ kapam naɾimaʔ aɾawet
  na-am
 dar 3SG-3SG.F 3SG.N  pamonha.N mulher.F menino.M
 “O menino deu pamonha para a mulher.”

(20b) miʔ pin na kopakaw
 morrer PERF 3SG onça.M
 “A onça morreu.”

Partícula aplicativa {     }
A partícula {het} parece não apresentar qualquer tipo de restrição 

sintática, uma vez que pode se juntar a verbos intransitivos e transitivos. 
Contudo, do ponto de vista semântico, por introduzir um objeto na estrutura 
argumental com o papel temático de alvo, essa partícula aparentemente 
coocorre apenas com verbos que denotam movimento, conforme exem-
plos a seguir.

(21a) mo na naɾimaʔ
 correr 3SG mulher.F
 “A mulher correu.”

(21b) mo het non  aɾawet  naɾimaʔ
   na-on
 correr APL 3SG-3SG.M menino.M mulher.F
 “A mulher correu em direção ao menino.”

(22a) pan na aɾawet
 cair 3SG menino.M
 “O menino caiu.”

het
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(22b) pan het nam  naɾimaʔ  aɾawet
   na-am
 cair APL 3SG-3SG.F mulher.F menino.M
 “O menino caiu na direção da mulher.”

Deve-se notar que, nos exemplos (21b) e (22b), o objeto licenciado 
pela partícula aplicativa {het} passa a se comportar como um argumento 
nuclear do verbo, uma vez que passa a acionar os marcadores de con-
cordância no complexo verbal, a saber: {-on}, em (21b), codificando o 
argumento interno de gênero masculino; e {-am}, em (22b), marcando o 
argumento interno de gênero feminino. O mesmo comportamento pode ser 
observado nos exemplos abaixo, em que essa partícula ocorre também 
com predicados transitivos, como pode ser verificado em (23b) e (24b).

(23a) pɾi naɲ pana tɾamaʔ
  na-ɲ	
 subir 3SG-3SG.N árvore.N homem.M
 “O homem subiu na árvore.”

(23b) pɾi het non paɲ pana aɾawet tɾamaʔ
   na-on
 subir APL 3SG-3SG.N 3SG.N árvore.N menino.M homem.M
 “O homem subiu na árvore em direção ao menino.”

(24a) yuk naɲ kano  tɾamaʔ
  na-ɲ
 empurrar 3SG-3SG.N canoa.N  homem.M
 “O homem empurrou a canoa.”

(24b) yuk het nam paɲ kano naɾimaʔ tɾamaʔ
   na-am
 empurrar APL 3SG-3SG.F 3SG.N canoa.N mulher.F  homem.M
 “O homem empurrou a canoa na direção da mulher.”

Note que, nas sentenças (23b) e (24b), a partícula {het} introduz na 
estrutura argumental de verbos transitivos um objeto aplicado com o papel 
temático de alvo, o qual assume a função de objeto direto do verbo, uma 
vez que aciona o marcador de concordância verbal, {-on} em (23b) e {-am} 
em (24b), os quais codificam respectivamente os argumentos aɾawet ‘me-
nino’ e  naɾimaʔ ‘mulher’. O objeto direto do verbo inicial, no entanto, além 
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de deixar de acionar o marcador de concordância, passa a receber a pre-
posição {paɲ}, em (23b) e (24b).

A partir do trabalho de Pylkkänen (2002, 2008), em termos tipológi-
cos, entendemos que a partícula {het} comporta-se como aplicativo alto, 
uma vez que apresenta as seguintes propriedades sintáticas e semânticas: 
(i) junta-se a verbos intransitivos e transitivos; (ii) introduz um argumento 
com a função semântica de alvo; (iii) denota uma relação de um objeto 
aplicado com o evento descrito pelo verbo; e, por fim, (iv) não introduz um 
argumento que denota uma relação de transferência de posse com o outro 
objeto.

Deve-se considerar, por fim, que essa partícula possivelmente é um 
uso funcional do verbo lexical het “ir em direção a, sair”, conforme o exem-
plo (25).

(25) het ton  na koteka   aɾawet
  ta-on   kote-ka
 ir/sair FUT-3SG.M 3SG pai.M-3SG.M.GEN menino.M
 “O menino vai até o pai dele.”

Partícula aplicativa {ka}
A partícula {ka} licencia um objeto aplicado com a função semânti-

ca de fonte. Em termos sintáticos, parece não apresentar qualquer tipo de 
restrição, uma vez que pode se juntar a verbos intransitivos e transitivos. 
Contudo, do ponto de vista semântico, por introduzir um objeto na estrutura 
argumental do verbo com o papel temático de fonte, essa partícula parece 
ser mais produtiva com verbos que denotam movimento, conforme exem-
plos a seguir.

(26a) mo ʔna
 correr 1SG
 “Eu corri.”

(26b) mo ka ʔnon  aɾawet
   ʔna-on
 correr APL 1SG-3SG.M menino.M
 “Eu corri do menino (em direção oposta ao menino).”
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(27a) pan na aɾawet
 cair 3SG menino.M
 “O menino caiu.”

(27b) pan ka nam  naɾimaʔ  aɾawet
   na-am
 cair APL 3SG-3SG.F mulher.F menino.M
 “O menino caiu da mulher.”

Nos exemplos (26b) e (27b), constata-se que o objeto licenciado pela 
partícula aplicativa {ka} passa a se comportar como um argumento nuclear 
do verbo, uma vez que aciona o marcador de concordância no complexo

-on} e {       }. Deve-
se considerar ainda que, além de coocorrer com verbos inacusativos e iner-
gativos, a partícula {ka} realiza-se também com predicados transitivos,con-
forme exemplos a seguir.

(28a) kaw  ʔnaɲ  kapam
   ʔna-ɲ
 comer  1SG-3SG.N pamonha.N
 “Eu comi a pamonha.”

(28b) kaw ka ʔnon  paɲ kapam  aɾawet
   ʔna-on
 comer APL 1SG-3SG.M 3SG.N  pamonha.N menino.M
 “Eu comi a pamonha que era do menino.”

(29a) pri  naɲ  pana  tɾamaʔ
   na-ɲ
 subir  3SG-3SG.N árvore.N homem.M
 “O homem subiu na árvore.”

(29b) pri ka non paɲ pana aɾawet tɾamaʔ
   na-on 
 subir APL 3SG-3SG.M  3SG.N árvore.N menino.M homem.M
 “O homem subiu na árvore deixando o menino para trás.”

Nos exemplos (28b) e (29b), a partícula {ka} licencia na estrutura 
argumental de verbos transitivos um objeto aplicado com o papel temático 
de fonte. Sintaticamente o objeto aplicado passa a se comportar como o 

-amverbal, codificando os gêneros dos objetos aplicados {
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objeto direto do verbo, uma vez que aciona o marcador de concordância 
verbal {-on}, codificando aɾawet “menino” nos dois exemplos. Paralela-
mente, nota-se que os objetos diretos kapam “pamonha”, em (28b), e pana 
“árvore”, em (29b), no entanto, além de deixarem de acionar o marcador de 
concordância, passam a receber a preposição {paɲ}.

Em termos tipológicos, tendo em vista o trabalho de Pylkkänen (2002, 
2008), nossa proposta é que a partícula {ka} comporta-se como aplicativo 
alto. Isto porque apresenta as seguintes propriedades sintáticas e semân-
ticas: (i) coocorre com verbos intransitivos e transitivos; (ii) licencia um ar-
gumento com a função semântica de fonte; (iii) denota uma relação de um 
objeto aplicado com o evento introduzido pelo verbo; e, por fim, (iv) não 
licencia um argumento que denota uma relação de transferência de posse 
com o outro objeto.

Partícula aplicativa {pe}
Como pode ser visto nos exemplos (30) e (31), a partícula aplicativa 

{pe} tem a função de juntar-se a verbos intransitivos e transitivos para licen-
ciar um objeto aplicado com o função semântica de locativo.

(30a) mo na tɾamaʔ
 correr 3SG homem.M
 “O homem correu.”

(30b) mo pe naɲ  ʃitot tɾamaʔ
   na-ɲ
 correr APL 3SG-3SG.N roça.N homem.M
 “O homem correu na roça.”

(31a) pan na tɾamaʔ
 cair 3SG homem.M
 “O homem caiu.”

(31b) pan pe naɲ  ʃitot tɾamaʔ
   na-ɲ
 cair APL 3SG-3SG.N roça.N  homem.M
 “O homem caiu na roça.”
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Pode-se notar que, nos exemplos (30b) e (31b), o objeto licencia-
do pela partícula aplicativa {pe}, a saber: ʃitot ‘roça’, comporta-se como 
um argumento nuclear do verbo, tendo em vista que aciona o marcador 
de concordância no complexo verbal {-ɲ} que codifica um objeto aplicado 
com traços gramaticais de terceira pessoa do singular do gênero neutro. 
O mesmo comportamento pode ser observado nos exemplos em (32), em 
que essa partícula ocorre também com predicados transitivos.

(32a) aɾaʔ ʔnaɲ  kapam
  ʔna-ɲ
 fazer 1SG-3SG.N pamonha.N
 “Eu fiz a pamonha.”

(32b) aɾaʔ pe ʔnaɲ  kapam  mi
   ʔna-ɲ
 fazer APL 1SG-3SG.N pamonha.N mata.N
 “Eu fiz a pamonha na mata.”

Pode-se notar que, na sentença (32b), a partícula {pe} introduz na 
estrutura argumental um objeto com o papel temático de locativo, o qual 
passa a se comportar como objeto direto do verbo, devido ao acionamento 
do marcador de concordância verbal. Contudo, o objeto direto do verbo 
deixa de acionar o marcador de concordância.

Consoante Pylkkänen (2002, 2008), tipologicamente assumimos que 
a partícula {pe} comporta-se como aplicativo alto, uma vez que apresenta 
as seguintes propriedades gramaticais: (i) junta-se a verbos intransitivos e 
transitivos; (ii) introduz um argumento com a função semântica de locativo; 
(iii) denota uma relação de um objeto aplicado com o evento descrito pelo 
verbo; e, por fim, (iv) não introduz um argumento que denota uma relação 
de transferência de posse com o outro objeto.

pe} ocorrer nas cons-
truções aplicativas, a língua dispõe da preposição {paɲ} para codificar o 
papel temático de locativo, conforme os exemplos abaixo. Note que, nos 
exemplos em (33), devido ao fato de esses argumentos serem introduzidos 
por preposição, não há o requerimento do marcador de concordância ver-
bal.

Por fim, vale ressaltar que, além de a partícula {
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(33a) mo na paɲ ʃitot  tɾamaʔ
 correr 3SG 3SG.N roça.N  homem.M
 “O homem correu na roça.”

(33b) pan na paɲ ʃitot  tɾamaʔ
 cair 3SG 3SG.N roça.N  homem.M
 “O homem caiu na roça.”

(33c) aɾaʔ ʔnaɲ  paɲ mi kapam
  ʔna-ɲ	
 fazer 1SG-3SG.N 3SG.N mata.N pamonha.N
 “Eu fiz a pamonha na mata.”

Resumo do capítulo
Neste capítulo, investigamos os processos de aumento de valência 

verbal na língua Oro Waram Xiyein. Entre os processos mais comuns de 
aumento de valência, examinamos a construção causativa, licenciada pela 
partícula {aɾaʔ}, e as estruturas aplicativas, realizadas por meio das partí-
culas {win}, {miʔ}, {het}, {ka} e {pe}.

Em termos descritivos, pode-se afirmar que a partícula {aɾaɁ} perten-
ce ao processo de aumento de valência verbal denominado causativização, 
uma vez que denota um evento de causação e introduz um argumento na 
estrutura argumental do verbo com a função sintática de sujeito e com a 
propriedade semântica de causador. Esse argumento comporta-se sintati-
camente como um argumento nuclear do verbo, uma vez que engatilha no 
complexo verbal o marcador de concordância, o qual codifica os traços de 
pessoa e número desse argumento sujeito.

Vimos ainda que, entre os processos de aumento de valência verbal, 
figuram os aplicativos, os quais introduzem na estrutura objetos aplicados 
com papéis temáticos variados. Foram examinadas cinco partículas que 
são instanciadas em estruturas aplicativas em Oro Waram Xiyein, a saber: 
{win}, {miʔ}, {het}, {ka} e {pe}, as quais introduzem um argumento na 
estrutura verbal com a funções semânticas de comitativo, beneficiário, fon-
te, alvo e locativo. Em termos tipológicos, vimos que essas construções 
exibem propriedades de aplicativo alto, dentro da proposta tipológica de 
Pylkkänen (2002, 2008).
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Notamos ainda que as preposições associativas {kon} e {kam} tam-
bém licenciam um participante no evento verbal com o papel temático de 
comitativo. No entanto, apresentam um comportamento sintático e semân-
tico distinto da estrutura aplicativa comitativa. Pode-se notar que nas estru-
turas aplicativas o participante adicional será codificado nos marcadores de 
concordância dentro do complexo verbal. Já o associativo não possui um 
marcador incorporado na estrutura verbal. O associativo é realizado antes 
do nome que codifica o participante adicional na forma de uma preposição. 
Vimos que esse associativo possui uma base {ka}, a qual sofre variação na 
forma por meio dos marcadores {-on} e {-am}, para codificar os gêneros 
dos participantes que foram acrescentados.
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7. Diminuição de valência verbal

Marcelina Oro Waram Xijein
Selmo Azevedo Apontes

Quesler Fagundes Camargos

Neste capítulo34, temos o objetivo de examinar os processos de dimi-
nuição da valência verbal presentes na língua Oro Waram Xiyein, utilizando 
como suporte teórico Comrie (1989), Whaley (1997), Payne (1997, 2006), 
Crystal (2008) e Givón (2001).

Como já foi mostrado anteriormente, na língua Oro Waram Xiyein, os 
argumentos dos predicados verbais, quando exercem as funções sintáticas 
de sujeito e de objeto, engatilham no complexo verbal os marcadores de 
concordância, os quais apresentam a seguinte linearização: {AgrS+AgrO}. 
Dessa forma, o sujeito engatilha o marcador {AgrS} com os traços de pes-
soa e número, ao passo que o objeto aciona o marcador {AgrO} com os 
traços de pessoa, número e gênero.

Em relação aos argumentos do verbo, a língua Oro Waram Xiyein 
exibe processos de diminuição da valência verbal. Assim, permite o acio-
namento de processos sintáticos de arranjamento da valência verbal na 
oração. Na nossa perspectiva, são os marcadores de concordância que 
sinalizam a mudança de valência verbal. Se houver a diminuição de argu-
mentos, haverá diminuição nos marcadores de concordância verbal.

Assim como há dispositivos que aumentam a valência, conforme 
descrito no capítulo anterior, a língua em análise apresenta também es-
tratégias de diminuição de valência verbal. Dentre esses processos, serão 
analisadas neste trabalho as estruturas reflexivas, recíprocas e resultativas, 
as quais são apresentadas no Quadro 1.

34. Este capítulo foi inicialmente apresentado em um evento científico, a saber: ORO WARAM XIJEIN, 
Marcelina; CAMARGOS, Quesler Fagundes; APONTES, Selmo Azevedo. As estruturas aplicativas em 
Oro Waram Xiyein (família Txapakura). Trabalho apresentado no IV Encuentro de Lenguas Indigenas 
Americanas (ELIA), Santa Rosa, Pampa, Argentina, 20-22 de setembro de 2017. Mais detalhes podem
ser vistos em Apontes e Camargos (2013) e Apontes (2013, 2015).
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Quadro 1 – Marcadores de diminuição de valência verbal

Marcador Forma
reflexivo {ʃiye-}

recíproco {kaɾakan}
resultativo {maw}

Na próxima seção, iniciaremos a análise das construções que envol-
vem a reflexivização.

Estruturas reflexivas
Segundo Crystal (2008), o reflexivo refere-se a uma construção em 

que o sujeito e o objeto se referem à mesma entidade. Na língua Oro Wa-
ram Xiyein, a reflexivização é codificada por meio da seguinte partícula 
{ʃiye-}, a qual se realiza na posição de marcador de concordância e recebe 
o sufixo que instancia os traços gramaticais de pessoa, número e gênero 
do argumento correferenciado. Veja os exemplos a seguir:

(1a) hohok  ʃiyeʔ
   ʃiye-eʔ
 lavar  REFL-1SG
 “Eu me lavo.”

(1b) kɾik  ʃiyeʔ
	 	 	 ʃiye-eʔ

 ver  REFL-1SG
 “Eu me olho.”

(1c) kɾik  ʃiyem
   ʃiye-em
 ver  REFL-2SG
 “Você se olha.”

(1d) ton pin ʃiyem
   ʃiye-em
 ferir PERF REFL-2SG
 “Você se feriu (com algo afiado).”
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(1e) ton pin ʃiyekün
   ʃiye-kün
 ferir PERF  REFL-3SG.M
 “Ele se feriu (com algo afiado).”

(1f) ton pin ʃiyekem
   ʃiye-kem
 ferir PERF REFL-3SG.F
 “Ela se feriu (com algo afiado).”

Conforme se pode observar nos exemplos em (1), a forma dos refle-
xivos é o resultado de uma composição do morfema reflexivo {ʃiye-} com 
os morfemas presos que codificam os traços de pessoa, número e gênero 
do argumento do verbo. Como foi dito, nas construções reflexivas, uma 
estrutura sintática é usada para indicar que alguém ou alguma coisa está 
realizando uma ação sobre ou para si. Apesar disso, como os argumentos 
de sujeito e objeto são referencialmente idênticos, apenas um participante 
é expresso. Analisaremos na próxima seção as estruturas recíprocas.

Estruturas recíprocas
Segundo Payne (2006), a construção recíproca é conceitualmente 

muito similar à reflexiva. Uma oração prototipicamente recíproca é aquela 
em que dois participantes atuam igualmente um sobre o outro. Pode-se 
notar nos exemplos abaixo que os recíprocos são muito similares aos re-
flexivos na língua Oro Waram Xiyein, uma vez que esses dois processos de 
diminuição de valência utilizam a mesma partícula {ʃiye-}. Contudo, distin-
guem-se pelo fato de apenas o recíproco fazer uso da partícula {kaɾakan}, 
que ocorre no interior do complexo verbal.

(2a) paʔ non  ʃohɾaʔ  tɾamaʔ
   na-on
 brigar 3SG-3SG.M jovem.M homem.M
 “O homem brigou (com pau) com o jovem.”

(2b) paʔ kaɾakan pin ʃiyekükün
    ʃiye-kükün
 brigar RECIP PERF REFL-3PL.M
 “Eles (os dois homens) brigaram (com pau) um com o outro.”
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(2c) tototoʔ kaɾakan  pin ʃiyekükün
     ʃiye-kükün
 brigar RECIP  PERF REFL-3PL.M
 “Os dois homens brigaram (com as mãos) um com o outro.”

Em (2a), o verbo se realiza com dois argumentos, codificados pe-
los marcadores de concordância {na-on}, que codificam os argumentos 
sujeito tɾamaʔ ‘homem’ e o objeto ʃohɾaʔ ‘jovem’. Nos exemplos (2b) e 
(2c), os participantes de um evento descrito pelo verbo ‘brigar’ atuam um 
sobre o outro. Esse fato é devido à partícula reflexiva, pois, nessa voz, o 
argumento que atua e que sofre a ação é o mesmo. O acréscimo da partí-
cula {kaɾakan}, que indica reciprocidade, sinaliza que a ação é realizada 
reciprocamente sobre os participantes do evento verbal. Em termos sintáti-
cos, o recíproco situa-se no complexo verbal e não recebe nenhuma marca 
identificando pessoa, gênero e número, como ocorre com a partícula de 
voz reflexiva.

Uma questão que se coloca é se a partícula {kaɾakan} de fato codi-
fica a reciprocidade ou se esta seria uma partícula que marcaria o número 
dual. Apresentamos os exemplos abaixo que descartam essa interpretação.

(3a) ka kep tiho kaɾakan ʃiyeʃi
    ʃiye-ʃi
 REL ajudar RECIP REFL-1PL.INCL
 “Mutirão.” (Lit.: O evento em que se ajudam reciprocamente)

(3b) ka nononok  kaɾakan  wa
  nok~nok~nok
 REL  odiar~RED~RED RECIP  INF
 “Inimigo.” (Lit.: Aquele que eu odeio e que me odeia)

(3c) paɲ ka toa kep tiho kaɾakan to kokon
 3SG.N REL local pegar ajudar RECIP estar.PL 3PL
 “Na aldeia todo mundo ajuda todo mundo.”

Pode-se afirmar que a estrutura relativa em (3a), a nominalização 
em (3b) e a estrutura locativa em (3c) mostram que realmente a partícula 
{kaɾakan} de fato comporta-se como uma partícula que codifica uma pre-
dicação em que o evento verbal é realizado reciprocamente. Na próxima 
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seção, investigamos o processo de intransitivização por meio da partícula 
{maw}.

Estruturas estativas resultativas
A partícula {maw} tem a função gramatical de derivar estruturas esta-

tivas resultativas a partir de predicados que denotam mudança de estado. 
Assim, ao coocorre com verbos transitivos, serão geradas construções que 
designam o resultado final da ação descrita pelo predicado verbal. Ade-
mais, em termos de valência verbal, um verbo transitivo torna-se intransiti-
vo, uma vez que seu argumento externo deixa de ser projetado, gerando a 
estrutura intransitiva. A redução da valência verbal fica particularmente evi-
dente devido ao fato de haver a mudança nos marcadores de concordância 
verbal, conforme os exemplos abaixo.

(4a) tiyoʔ pin naɲ ʃe hotowaʔ
   na-ɲ
 apagar PERF 3SG-3SG.N fogo.N vento.N
 “O vento apagou o fogo.”

(4b) tiyoʔ maw na ʃe
 apagar RES 3SG fogo.N
 “A fogueira ficou apagada.”

(5a) weʔ koɾe ʔam pin naɲ
    na-ɲ
 alagar apagar PERF 3SG-3SG.N

 yami katimakon akom
  katima-kon
 imagem.N pé.M-3SG.M.GEN água.N
 “A água apagou a imagem do pé dele (rastro).”

(5b) koɾe ʔam maw na yami katimakon
     katima-kon
 apagar RES 3SG imagem.N pé.N-3SG.M.GEN
 “A imagem do pé dele (rastro) ficou apagada.”
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Os exemplos (4a) e (5a) apresentam uma estrutura com um verbo 
transitivo, o qual requer dois argumentos nucleares. Esse fato é demons-
trado por meio dos marcadores de concordância que codificam dois ar-
gumentos nominais, a saber: {na-ɲ}. Em (4b) e (5b), com a introdução da 
partícula {maw} dentro do complexo verbal, realiza-se apenas o marcador 
de concordância {na}, o qual codifica o argumento interno, uma vez que o 
argumento externo agente foi apagado da estrutura argumental. Devido a 
isso, o argumento interno, que antes exercia a função sintática de objeto, 
passa a exercer a função sintática de sujeito. Vejamos mais dois pares de 
exemplos:

(6a) konoʔ non  ʃinaʔ panaʔ
   na-on
 secar 3SG-3SG.M sol.M árvore.M
 “O sol secou a vegetação (árvore).”

(6b) konoʔ maw na panaʔ
 secar RES 3SG árvore.M
 “A vegetação (árvore) ficou seca.”

(7a) kamaɾaʔ naɲ ka ʃaɲ kaʔ ʃinaʔ piwiyaɲ panaʔ
  na-ɲ
 apodrecer 3SG-3SG.N NMLZ calor.N 3SG.M sol.M flor.N árvore.N
 “O calor do sol apodreceu a flor.”

(7b) kamaɾaʔ maw na piwiyaɲ memem paɲ kawati
 apodrecer RES 3SG flor.N pama.N 3SG.N verão/seca.N
 “A flor da pama ficou podre no verão.”

Verifica-se que os verbos transitivos, nos exemplos (6a) e (7a), apre-
sentam os marcadores de concordância verbal {non} e {naɲ}, os quais 
codificam seus sujeitos e seus objetos. Já nos exemplos (46b) e (7b), a 
introdução da partícula {maw} no complexo verbal fez com que os verbos 
transitivos diminuam uma valência da estrutura argumental. Desse modo, 
fica evidente que a partícula {maw} atua como um diminuidor de valência 
dos verbos transitivos. Pode-se observar que, nesses contextos, o argumen-
to interno que antes funcionava sintaticamente como objeto passa a ocupar 
a função sintática de sujeito, ao passo que o argumento externo deixa de 
ser introduzido na estrutura argumental. Os marcadores de concordância 
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deixam esse fato bem claro, pois em (6a) havia a seguinte composição: 
{na-on}, a qual codifica as duas valências verbais. Após a intransitivização 
com {maw}, passa a ser realizada, em (6b), apenas a seguinte marcação 
de concordância: {na}, a qual marca apenas uma valência verbal. Da mes-
ma forma, em (7a), há dois marcadores de concordância {na-ɲ}, que co-
dificam dois argumentos. Já em (7b), com a introdução do intransitivizador 
{maw}, há apenas um marcador de concordância {na}, demovendo um 
argumento do verbo.

Vimos até agora que a partícula {maw}, ao juntar-se a verbos transi-
tivos, comportar-se como um intransitivizador, uma vez que diminui a va-
lência verbal em um argumento. No entanto, a partícula {maw} também se 
junta a verbos intransitivos. Nesse caso, no entanto, não haverá processo 
de diminuição de valência verbal, uma vez que o verbo intransitivo mantém 
seu único argumento nuclear na estrutura argumental, conforme exemplos 
a seguir:

(8a) miʔ  na panaʔ
 secar/morrer 3SG árvore.N
 “A árvore secou.”

(8b) miʔ  maw na panaʔ
 secar/morrer RES 3SG árvore.N
 “A árvore ficou seca.”

(9a) pan  na wiyikon  aɾawet
    wiyi-kon
 cair/nascer 3SG DIM-3SG.M menino.M
 “O menininho nasceu.”

(9b) pan  maw na wiyikon  aɾawet
     wiyi-kon
 cair/nascer RES 3SG DIM-3SG.M menino.M
 “O menininho ficou nascido.”

(10a) konoʔ  na tonoɲ
 secar/morrer 3SG capim.N
 “O capim secou.”

(10b) konoʔ  maw na tonoɲ
 secar/morrer RES 3SG capim.N
 “O capim ficou seco.”
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Note que os verbos nos exemplos de (8a) a (10a) são originalmente 
intransitivos. Logo, requerem apenas um argumento nuclear. Se a função 
da partícula {maw} fosse apenas diminuir a valência verbal, não esperarí-
amos a realização de (8b), (9b) e (10b). O que esses dados mostram na 
verdade é que a partícula {maw}, quando é introduzida em uma sentença 
nucleada por um verbo intransitivo, faz com que esse verbo deixe de de-
notar um processo de mudança de estado e passe a codificar um estado 
resultativo propriamente dito.

Uma evidência de que a partícula {maw} de fato tem a função de 
transformar predicados de mudança de estado em predicados estativos 
resultativos decorre de sentenças como (11) e (12). Pode-se notar que, ao 
submetermos os predicados a uma construção relativa, a leitura estativa re-
sultativa, marcada pela partícula {maw}, fica particularmente evidenciada.

(11a) miʔ non kɾawa oromijak [ ko miʔ  pin  ]
  na-on
 dar 3SG-3SG.M alimento.N cachorro.M   REL morrer  PERF
 “Eu alimentei o cachorro que morreu.”

(11b) ??miʔ non kɾawa oromijak
  na-on
 dar 3SG-3SG.M alimento.N  cachorro.M

 [ ko miʔ maw pin   ]
   REL morrer RES PERF
 “??Eu alimentei o cachorro morto.”

Note que, no exemplo (11a), a construção relativa, cujo núcleo ver-
bal é o predicado intransitivo miʔ ‘morrer’, denota um evento, o qual tem 
a função de acrescentar uma informação referente a mudança de estado 
pelo qual seu antecedente passou. O curioso é que, quando um predicado 
submetido à estrutura estativa resultativa, por meio da partícula {maw}, é 
relativizada, como em (11b), gera uma construção gramatical, embora seja 
estranha para o falante. Isto porque o predicado resultativo miʔ maw ‘mor-
to’, por denotar uma leitura estativa, acrescenta uma informação referente 
ao estado resultativo do seu antecedente, o qual é incompatível com a se-
mântica do predicado da oração principal, a saber: miʔ kɾawa ‘alimentar’. 
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Assim, não faz sentido um cachorro morto ser alimentado. Vejamos, por 
fim, mais um par de exemplos semelhantes ao anterior.

(12a) nɾo naɲ ʃe [ ka tin  yoʔ pin ] naɾimaʔ
  na-ɲ
 ver 3SG-3SG.N fogo.N   REL apagar PERF mulher.F

“A mulher viu a fogueira que apagou.” (A mulher tinha visto a fogueira que 
agora está apagada.)

(12b) nɾo naɲ ʃe [ ka tin yoʔ maw pin   ] naɾimaʔ
  na-ɲ
 ver 3SG-3SG.N fogo.N REL apagar RES PERF mulher.F

“A mulher viu a fogueira apagada.” (A mulher viu as cinzas que indicam que 
havia uma fogueira.)

Pode-se notar que, no exemplo (12a), a construção relativa, cujo nú-
cleo verbal é o predicado transitivo tin yoʔ ‘apagar’, denota um evento, o 
qual acrescenta uma informação referente à mudança de estado pelo qual 
seu antecedente foi submetido. No exemplo (12b), no entanto, quando o 
predicado relativizado é aquele correspondente à estrutura estativa resulta-
tiva, marcada pela partícula {maw}, é gerada uma construção gramatical, 
embora distinta da sentença anterior em termos semânticos. Isto porque o 
predicado resultativo tin yoʔ maw ‘apagado’, por denotar uma leitura estati-
va, acrescenta uma informação referente ao estado resultativo e não indica 
uma mudança de estado do seu antecedente, como deixar entrever suas 
respectivas traduções.

Resumo do capítulo
Neste capítulo, investigamos os processos de diminuição de valência 

verbal na língua Oro Waram Xiyein. Entre os processos mais comuns de 
diminuição de valência verbal, realizam-se o reflexivo {ʃiye-}, o recíproco 
{kaɾakan} e o resultativo {maw}. O reflexivo e o recíproco atuam como um 
diminuidor de valência, porque tanto quem age quanto quem sofre a ação 
são correferenciados. Logo, referem-se ao mesmo argumento nominal. O 
reflexivo exibe uma forma fonológica distinta dos marcadores de concor-
dância que codificam as valências verbais. Nesse caso, não marca a dimi-
nuição de valência da mesma forma que os codificadores de aumento de 
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valência. Assim, conceitualmente fica fácil a compreensão da diminuição 
de valência, pois os marcadores de argumentos que sofrem e realizam a 
ação descrita pelo verbo são os mesmos.

Por fim, vimos ainda que a partícula {maw} especifica propriedades 
gramaticais diferentes segundo o tipo de verbo com o qual coocorre. Em 
verbos transitivos, essa partícula diminui a valência verbal em um argu-
mento, ao transformá-lo em um predicado estativo resultativo. Esse fato é 
mostrado com a retirada de um marcador de concordância que codifica a 
valência verbal. No entanto, ao coocorrer com predicados intransitivos, a 
partícula {maw} não implica em modificar a valência verbal, mas sim na 
marcação do estado resultativo.
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