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Uma vez na história, os povos arawak estenderam-se sobre uma su-

perfície do tamanho da grande Amazônia e 

do mar do Caribe, aperfeiçoaram a navegação fluvial e aos ou-

tros povos o cultivo da mandioca. Um por volta de 1500 da nossa era, 

as suas culturas ruíram tão abruptamente com a chegada dos povos euro

peus que pouco delas sobram hoje com as suas línguas. 

A origem da dispersão geográfica arawak permanece misterio~a. Foi 

provavelmente a maior expansão realizada pelos povos nativos da Améri

ca: falava-se arawak das Bahamas e da costa oriental da Flórida ao norte 

até o Paraguai ao sul, desde o pé dos Andes ao oeste até a foz do rio 

Amazonas ao leste e foram algumas dessas línguas que Colombo e os eu

ropeus ouviram ao chegarem pela primeira vez à América. 

A figura 1 mostra, em manchas cinzentas, a posição geográfica 

descontínua das línguas da família arawak. As línguas desta família são por 

sua vez reagrupadas em dez divisões principais e a figura 2 propõe uma 

classificação destas divisões. 

Com uma população atual de mais de 400 mil pessoas ao todo, são um 

pouco menos de 30 línguas arawak que permanecem vivas e faladas até 

hoje. Os Guajiro da Venezuela, os Garifuna da América central e os Kampa 

do Peru são entre os idiomas arawak mais falados (com, respectívamente, 

200 mil, 100 mil e 55 mil locutores). No entanto, 50% das línguas desta 

família cessaram de ser faladas desde a chegada dos europeus. Os T2.!no e 

os Caquetio do mar do Caribe foram praticamente aniquilados durante os 

primeiros anos da Conquista enquanto outros se acabaram mais devagar, 
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corno os Yavitero do Orinoco e os Bahuana do rio Negro, que desaparece

ram no fim do século XX. Na base da atual e dos relatos históri

cos, podemos avançar uma população arawak de 2 a 4 milhões para os 

anos 1500. 

CUBA 

Vlll -------

BRASIL 

BOLÍVIA 

Fig. 1 - Expansão da família Arawak 

2 



LÍNGUAS ARAWAK DA AMAZÔNIA SETENTRIONAL 

Línguas não classificadas: Amuesha, t Chamicuro. 

A SUBFAMÍLIA OCIDENTAL (21 línguas vivas+ IS mortas) 
!. Divisão Japurá-Colômbia (7 vivas+ 5 mortas) 

Não classificadas: t Yumana, t Passé (2) 
1.1.1. Piapoco, Achagua (2) 
1.1.2. Baniwa-Curripaco-Tariano (1) 
1.1.3. Warekena, t Mandawaka (2) 
1.14. Kabiyari (!) 
1.1.5. Yukuna, t Wainuma-Mariate (2) 
1.2. t Kauixana (!) 
1.3. Resígaro (!) 

II. Divisão Alto Negro(! viva+ 2 mortas) 
Baré, t Guinau, t Anauyá-Yabahana (3) 

III. Divisão Alto Orinoco (! viva+ 2 mortas) 
Jil. l. Baniva de Maroa, t Yavitero-Pareni (2) 
III.2. t Maipure (!) 

IV. Divisão Negro-Roraima (2 vivas+ 5 mortas) 
IV.!. t Aruã (!) 
IV.2. -1- Manao, t Wirina, t Bahuana, t Cariai (4) 
IV.3. Wapixana-Atorai (!) 
IV4.t! Mawayana(I) 

V. Divisão Juruá-Jutaí (2 mortas) 
VI. Marawa(I) 
V.2. Waraiku (1) 

VI. Divisão Purus-Ucayali (3 vivas) 
Vl.1. Apurinã, Piro-Kuniba-Canamari-Mantineri (2) 
VI.2. Kampa (1) 

Vil. Divisão Bolívia-Mato Grosso (3 vivas) 
Vll.1. Bauré, Mojo (2) 
Vll2. Terena-Kinikinao (1) 

Vlll. Divisão Caribe-Venezuela ( 4 vivas+ 2 mortas) 
Vlll.1 Lokono, Island Carib-Garifuna, t Taino, t Caquetio ( 4) 
VIIl.2. Guahiro, Parauhano (2) 

B. SUBFAMÍLIA ORIENTAL (4 vivas) 
IX. Divisão Amapá (1 viva) 

Palikur-Marawan (1) 
X. Divisão Xingu-Tapajós (3 vivas) 

X.1. Waurá-Mehinaku, Yawalapiti (2) 
X.2. Pareci-Saraveka (1) 

Fig. 2 - Classificação das línguas arawak 
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Fig. 3 ~ J\mazônia Setentrional 

4 



LÍNGUAS ARAWAK DA AMAZÔNIA SETENTRIONAL 

Como o mostra a figura 3, a metade das línguas arawak encontra-se 

na Amazónia Setentrional. É dizer o papel relevante desta região no desen

volvimento das culturas arawak. Por Amazónia Setentrional entendemos a 

vasta área delimitada pelo Amazonas ao sul, pelos Andes ao oeste, pelo 

rios Orinoco e Meta ao norte e pelos rios Branco e Essequibo ao leste. O 

quadro abaixo fornece a população aproximativa dos diversos povos da 

Amazónia Setentrional arawak: 

POVOS ARAWAK DA A'7,Ô SETENTRIONAL 

Nº na Fig.3 Denominação População (Nº de falantes) 
1 Baniwa do lçana, Curripaco 11 000 
2 Tariano 100 
3 Piapoco 6 000 
4 Achagua 300 
5 Warekena 200 
6 Mandawaka o 
7 Kabiyari 50 
8 Yukuna, Guarú 1 500 
9 Wainuma, Mariate o 
10 Kauixana o 
li Resígaro 14 (?) 
12 Yumana o 
13 Passé o 
14 Baré 6 
15 Guinau o 
16 Yabahana o 
17 Anauyá o 
18 Maipure o 
19 Yavitero, Pareni o 
20 Baniva de Mama 140 
21 Manao o 
22 Cariai o 
23 Wiriná o 
24 Bahuana, Xiriana o 
25 Wapixana 12 000 
26 Mawayana (?) 
27 Marawa o 
28 Waraiku o 
29 Lokono 2 500 

5 
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É justamente na Amazônia Setentrional que se encontra o maior nú

mero de divisões arawak. Nesta região, os estudos descritivos e comparati

vos são os mais carentes. Com suas línguas numerosas e suas divisões 

diversificadas, o que a Amazônia Setentrional pode nos ensinar sobre toda a 

família arawak? E, de modo geral, o que as línguas atuais podem nos ensi

nar sobre o passado dos povos que as falavam? 

Neste livro, pretendo responder em parte a algumas destas perguntas, 

abordando-as de um ponto de vista lingüístico e tentando entregar a outros 

o máximo de meus conhecimentos sobre as línguas arawak de toda a Ama

zônia Setentrional (com exceção da língua lokono). Mais precisamente, o 

objetivo deste livro é fornecer dados comparativos e descritivos bastante 

completos sobre uma divisão da Amazônia Setentrional que será reconstruída, 

a divisão Japurá-Colômbia e, em menor escala, sobre as outras divisões da 

mesma área. 

Neste primeiro capítulo, esboçaremos algumas considerações impor

tantes sobre o quadro geográfico em que os povos arawak se movimenta

ram e se moldaram (1.1.) antes de serem redefinidos nos tempos coloniais 

(1.2.). Exporemos, em seguida, o estado atual dos estudos arawak em lin

güística e em arqueologia (1.3.) antes de apresentar a metodologia que 

seguiremos neste 1 ivro ( 1.4. ). Algumas notas sobre os empréstimos (1.5 .) e 

os topônimos (1.6.) terminam o capítulo. 

1.1. Estradas fluvais nas florestas 

1.1.1. Geografia da Amazônia Setentrional. - A maior parte da 

Amazônia Setentrional é ocupada por uma vegetação de floresta tropical. 

6 
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É urna selva densa de árvores altas, cujas copas impedem em parte a pas

sagem da luz solar, com muitos arbustos, trepadeiras, epífitas e plantas 

entrelaçadas. Nesta floresta, os Arawak encontraram uma fonte de proteí

nas não-negligenciável na fauna que circula nela. São diversos tipos de 

primatas, de porcos selvagens, de roedores, de tatus, de tamanduás, de pre

guiças, de veados, de onças, assim como as antas caçadas por cães e as 

inúmeras espécies de aves (mutuns,jacus,jacamins, inambus, araras, papa

gaios, etc.). 

Nota-se também a extensão importante de formações herbáceas, cam

pos ou savanas ao norte da área (zona cinzenta da figura 3). As savanas 

têm hoje um papel destacado na pecuária. Ali predominam as gramíneas e 

as ciperáceas, em relevo horizontal ou ondulado, e os campos podem ser 

«limpos» ou «sujos» (cobertos de arbustos), com matas-galerias de 

buritizais e outras palmeiras ao longo dos rios. Ao norte da Colômbia e da 

Venezuela, as savanas são chamadas de Llanos, que são vastas pradarias 

caracterizadas por cobertura herbácea contínua, em meio à qual ocorrem 

árvores e arbustos de pequeno porte e que ficam inundadas quatro meses 

por ano. Certos povos arawak oriundos da floresta tropical, como os Achagua 

do rio Meta e os Wapixana do rio Branco, aprenderam com o tempo a se 

adaptar e a viver nestas savanas e nestes llanos de fauna escassa. 

A pluviosidade é importante na região, com altas precipitações de 2.000 

mm ou mais, até com 3.000 ou 4.000 mm na região de Mitu, do rio Caquetá 

e do rio Inírida (fronteira entre a Colômbia e o Brasil). As temperaturas 

médias são de 26º. 

A maioria dos povos arawak da Amazónia Setentrional vive em terras 

baixas cobe1ias de florestas densas e húmidas. No entanto, existe urna ca-
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deia de o Guianense, que culmina no Pico da Neblina 

(3.014 uma linha divisória servindo de fronteira entre o Bra-

de um e a e as Guianas, de outro. A região plana onde 

corre o Alto rio Branco (Tacutu) divide o sistema em dois: o Maciço Orien

tal e o Maciço Ocidental, com os pontos culminantes. São maciços muito 

antigos, cujas rocas ainda afloram na beira dos rios, na região do Alto Ne

gro, do Alto Orinoco, do Alto Essequibo ou dos seus afluentes, com sedi

mentação em forma de mesas ou « tepuys »em certas partes. A sua vegeta

ção é muito rica e exuberante ao sul, enquanto ela se torna savanas ao norte. 

Esta região montanhosa de acesso muito difícil serviu de refúgio em todos 

os tempos para ce1ios povos indígenas como os Yanomami e para vários 

grupos arawak (Guinau, Wiriná, Anauyá). 

1.1.2. A - Com uma bacia de 6 milhões de km 2
, a maior 

do mundo, o rio Amazonas tem uma vazão de 216.342 m3/s em Óbidos (20 

vezes a do Nilo) e 3 afluentes com mais de 3.000 km de comprimento: o rio 

Madeira com 3 .3 70 km, o rio J uruá com 3 .283 km e o rio Purus com 3 .21 O 

km. A sua fauna é muito rica em espécies de peixes, jacarés e quelônios. 

Acima da foz do Negro, o Amazonas denomina-se rio Solimões no seu cur

so brasileiro. 

Os trechos ao longo dos rios amazónicos que ficam alagados após a cheia 

são conhecidos como igapós, quando as águas ficam estagnadas durante algum 

tempo. Os povos indígenas desenvolveram técnicas para se locomover nessas 

áreas inundadas e capturar os peixes que costumam se refugiar nelas. 

Ao longo do rio Amazonas, do rio Orinoco e de certos ele seus afluen

tes, existem também várzeas. São terrenos baixos e planos que margeiam 
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os cursos d'água e ficam submersos durante a cheia. Por receberem depó

sitos de sedimentos, as várzeas são muito propícias à agricultura. 

O quadro seguinte fornece dados sobre certos cursos d'água da Ama

zônia Setentrional, que são as verdadeiras« estradas fluviais» no meio das 

florestas: 

SETENTRIONAL 
Nome Bacia (km') Comprimento (km) Vazão (m 3/s) 

Negro ? 1.900 
J apurá-Caquetá 1 199.203 (na Colômbia) 2.200 13.180 (na Colômbia) 
lçá-Putumayo2 53.165 (na Colômbia) 1.800 6.250 (na Colômbia) 
Orinoco 948.000 2.740 30.000 
Guaviare 166.168 1350 8.200 
Meta 103.052 1.000 6.496 
Uaupés 37.748 (na Colômbia) 1300 3.000 

Os rios de água escura correm ou nascem pela superfície dura do 

planalto da Guiana e, por isso, carregam uma escassa quantidade de argilas 

em suspensão. Não são tão ricos em vida aquática como o Amazonas. 

Como melhor exemplo deles temos o rio Negro, que possui a maior bacia 

de águas escuras do mundo. O meio ambiente é o mais pobre de toda a 

Amazônia. Caracteriza-se pela baixa fertilidade e acidez de suas terras, 

pela pobreza em peixes. No alto rio Negro, há somente 200 a 300 espécies 

de peixes e não há nenhum deles como o pirarucu, o aruanã e o tambaqui 

do Amazonas. A cor escura do Negro contrasta com o do seu principal 

1 O rio Japurá é chamado Caquetá na sua parte colombiana. 
2 O rio Içá é chamado Putumayo na sua parte colombiana. 
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afluente, o Branco. Os povos arawak que colonizaram a bacia do Negro 

tiveram que lidar com esta ausência de várzeas e com a escassez de terra 

boa e rica. Tal não é o caso no baixo curso do rio Japurá, onde há uma 

extensa zona de várzea entre o rio Solimões e o rio Japurá. 

Para piorar o quadro, no alto rio Negro existem também zonas de 

caatinga que são solos de areia branca, com floresta baixa, 

impróprios para a agricultura. Essas caatingas, de densidade populacional 

muito limitada, situam-se à margem direita, entre os rios Uneuixi e Içana. 

O rio Negro banha 3 países. Com o nome de Guainia, forma a fronteira 

entre a Colômbia e a Venezuela. Ele nasce nos montes Caparro, entre os rios 

Papunaua e Içana. A sua largura é de 30 km no baixo curso, com um labi

rinto de ilhas e enormes dilatações. 

1.1.3. As ligações naturais. - Entre o Negro e o Orinoco, encontramos 

verdadeiras ligações naturais entre os rios: são o Casiquiare, o Maturacá e 

o Desecho. O mais conhecido é o Canal Casiquiare, que nasce de uma bifur

cação do rio Orinoco e se junta ao rio Guainia, denominado Negro a partir 

da junção. Com 225 km, este canal é um braço do Orinoco. 

Da mesma maneira, o Canal Maturacá permite a comunicação entre o 

rio Pacimoni e o rio Cauburi, enquanto o Desecho liga o rio San Miguel ao 

Canal Casiquiare. 

Apesar dos rios Negro, Branco, Japurá e Orinoco serem as principais 

estradas fluviais da Amazônia Setentrional, o leitor deve entender que a 

existência de vários canais, atalhos e varadouros bem conhecidos dos índi

os multiplicavam as possibilidades de comunicação. Os varadouros não são 

conexões diretas, como os canais, mas caminhos usados pelos indígenas 
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entre os afluentes. Assim, entre o Negro e o Japurá, há 3 conexões bem 

conhecidas: 

- Negro-Uneuixi-varadouro-Boaboa-Japurá 

- Negro-Uacuaná (Ajuanã?)-varadouro-Curnapi-Japurá 

- N egro-J urubaxi-varadouro-Maraã-J apurá 

Esta última rota era muito usada pelos povos arawak para passar do 

Negro ao Japurá, e, de lá, ao Solimões (Amazonas). Era a rota comercial 

dos índios Manao no século XVII, que passavam assim rapidamente do seu 

território rionegrino às margens do rio Amazonas (Fritz, 1922). Existem 

também ligações entre o Negro e o Solimões pelos rios Unini e Queruini. 

Entre os rios Uaupés e Apaporis, encontramos também as seguintes 

conexões: 

- Uaupés-Unhunhain-varadouro-Uçá-Apaporis 

- U aupés-Yucari/Pururé-varadouro-Cananari-Apaporis 

- Uaupés-Raia-varadouro-Taraira-Apaporis 

- Uaupés-Papuri-varadouro-Taraira-Apaporis 

- U aupés-Tiquié-varadouro-Piraparaná-Apaporis 

Entre o Apaporis e o Japurá-Caquetá: 

- Apaporis-J apiva-varadouro-J ari-J apurá 

- Apapori s-M iriti paraná-varadouro-Irá-J apurá 

Entre o rio Negro e o Orinoco, os povos da região usam freqüentemente 

a ligação Rio Negro-Guainia-Pimichin-14 km por terra-Temi-Atabapo

Orinoco, o que é mais curto que pelo Canal Casiquiare. 

Igualmente, os índios passavam e ainda passam facilmente do rio Xié 

ao rio Tomo ou ao rio Içana, do rio Uaupés ao rio Aiari (afluente do Içana), 

do Cuiari ao Aqui, do alto Içana ao rio Papunaua (afluente do Inírida). A 
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rota lçana-Cuiari-Aqui-Guainia era muito usado pelos povos do Içana que 

fugiam dos portugueses. 

Terminaremos indicando uma rota de comércio indígena que era muito 

usada entre o rio Branco e o Oceano Atlântico. Passava pelo rio Tacutu, 

pelo rio Rupununi e pelo rio Essequibo. A inundação anual entre o Rupununi 

e o Tacutu é tal, na estação da chuva, que o Negro e o Essequibo estão 

ligados entre si por serem as savanas cobertas por água. 

1.1.4. O ambiente e a cultura. -O ambiente natural condicionou consi

deravelmente a cultura arawak na Amazónia Setentrional, a tal ponto que pode

mos falar de« Povos dos Rios», que viviam principalmente nas margens dos 

rios e eram bons agricultores e pescadores. Dependiam da canoa como meio de 

transporte. As suas atividades de subsistência residiam em uma agricultura efe

tuada através do sistema de coivara (derrubada, secagem, queimada, produção 

durante 2 a 3 anos), na preparação da mandioca amarga (Manihot esculenta) 

que, por ser tóxica, precisa ser processada (ralada, espremida, peneirada até 

torrar a farinha ou assar o beiju), no trabalho da mulher na roça durante o dia, 

na cestaria e em uma cerâmica elaborada. Os povos arawak desta área usam a 

zarabatana e efetuam ritos funerários com enterro secundário em urnas deposi

tadas em cavernas. Além da mandioca, cultivam-se bananas, milho, pupunhas 

(Guilielma !Jpeciosa), cará, flecha, urucu, algodão e tabaco. 

As técnicas de pesca eram freqüentemente elaboradas com vários tipos 

de armadilhas (paris, matapis, cacuris, etc.). A caça era mais limitada (por

cos, antas, veados, pacas, cutias, macacos, etc.). As folhas de palmeira serviam 

para a cobe1iura das casas, a madeira para as paredes das casas. Usavam 

também o tucum e o arumã, cordas e fios, venenos de pesca e de caça. 
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A rede de rios enormes que atravessa a Amazónia constituiu, para os 

povos que ocupavam esta região, a verdadeira via de comunicação como 

um sistema de estradas fluviais. Estes povos se deslocavam nelas de cano

as e o comércio de troca as utilizava, o que permitiu uma certa difusão 

cultural a grandes distâncias. Os rios serviam para a ocupação agrícola da 

Amazónia, para as incursões guerreiras e, naturalmente, para as migrações. 

Gostaríamos de salientar mais uma vez, que não só os rios mais também os 

canais e varadouros serviam de estradas de migrações. 

Lathrap (1970) fala da Cultura da Floresta Tropical, cuja origem, na 

Amazónia ou mais ao norte, leva a mais de 3 .000 a.C. Esta cultura caracteriza

se pelo cultivo da mandioca amarga, pela pesca e pelo pouco caso da caça. 

Como veremos, esta data do cultivo da mandioca coincide com a cisão da lín

gua-mãe arawak em numerosos dialetos com uma vasta ocupação territorial. 

Este último ponto implica evidentemente que houve uma verdadeira explosão 

demográfica naquela época, pelo fato de que a base da subsistência era mais 

eficiente. Em outras palavras, haveria uma correlação entre o cultivo da mandi

oca, a explosão demográfica, a expansão arawak e a conquista da Amazónia. 

Neste sentido somente é que se poderia falar da empresa colonialista arawak 

1.2. Os contatos 

Atualmente, na Amazónia Setentrional, podemos encontrar po

vos indígenas que falam idiomas pertencentes a várias famílias lingüís

ticas: Arawak, Carib, Maku, Tucano, Yanomami, Witoto, Guahibo, etc. 

Quando os europeus« descobriram» o Novo Mundo, no fim do século XV, 

a reação dos povos ameríndios dependeu muito de seu isolamento e de sua 
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capacidade a resistir. Nesta seção, concentraremos a nossa atenção sobre 

os contatos entre os arawak da Amazónia Setentrional e a sociedade 

expansionista ocidental. 

Igualmente longe dos Andes, da região caribenha e do litoral atlântico, 

os povos arawak da Amazónia Setentrional foram poupados do jugo euro

peu durante os dois primeiros séculos da colonização. Isso não aconteceu 

no mar do Caribe, onde os Taino foram logo aniquilados e a maioria dos 

Caquetio, dizimados durante a primeira parte do séxulo XVI. 

111 As primeiras explorações efetuadas por eldoradistas como Berrio e 

Ordaz procuravam a Cidade de Ouro e foram sem grandes conseqüências 

na área que estudamos. No entanto, os eldoradistas começaram a saquear 

os Llanos na região do rio Meta. 

Os holandeses estabeleceram-se na atual Guiana a partir de 1581. 

Fundaram Kijkoveral em 1616 e construíram feitorias de açúcar. Para que 

elas funcionassem, conseguiam escravos com a ajuda dos povos Carib da 

bacia do Essequibo e do Orinoco. Durante todo o século XVII, a pressão 

escravagista dos grupos Carib vindo do norte e armados pelos holandeses 

efetua-se sobre certos povos arawak do Orinoco (Achagua, Piapoco, 

Guaipunawi). Os Carib eram inimigos dos espanhóis com os quais disputa

vam a hegemonia no Orinoco. Entre 1686 e 1730, eles destruem 6 missões 

espanholas e matam os seus missionários. 

Uma expedição holando-carib é organizada em 1661, de Kíjkoveral para 

o Tacutu, sem dar os resultados que se esperavam. Esta escravidão dura até 

1740, data à qual os holandeses trazem escravos africanos para as suas fei

torias de açúcar e os Caríb começam a declinar. Depois de l 770, não se ouve 

mais falar dos holandeses e do seu comércio no interior do continente. 
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Durante o século XVII e o início do século houve assim um 

contato regular entre os índios do rio Negro e os os holandeses pelos rios 

Branco e Tacutu. Distribuía-se todo tipo de mercadorias holandeses ( espin

gardas, facões, espelhos, panos, etc.) em grande parte da Amazónia Seten

trional, e as armas eram trocadas por escravos. Há certas evidências histó

ricas de que alguns grupos arawak do médio rio Negro, como os Manao, 

comerciavam intensamente com os holandeses. 

®Os portugueses foram os verdadeiros destruidores dos povos arawak 

do médio Negro e de todo o Japurá. Vindos de Pará, que eles fundaram em 

1616, foram logo conhecidos como Mirawara (em tupi-guarani, «comedores 

de gente») por ser insaciável a sua sede de escravos. Em 1639, a expedi

ção de Pedro Teixeira dá as primeiras notícias do rio Negro, com os nomes 

de algumas tribos suas, mas os colonizadores não entram nele. Os portu

gueses estabelecem-se na foz do Negro somente em 1669, com a constru

ção do Forte de São José do Rio Negro. 

Os contatos com as populações do baixo e do médio Negro começam 

na segunda metade do século XVII com a atuação de escravagistas e de 

«tropas de resgate». Assim eram chamadas as tropas oficiais mandadas 

pelo rei de Portugal para trocar bens europeus por cativos com os chefes 

de tribos amigas e aliadas que efetuavam expedições para fazer escravos. 

Os Jesuítas fundam algumas missões que passam, a partir de 1695, nas 

mãos dos carmelitas. 

Em 1723, as tropas de resgate alcançam o território manao com os 

quais elas efetuavam também trocas de bens materiais por escravos. 

No entanto, as relações diplomáticas deterioram-se rapidamente entre 

os índios e os europeus, com os portugueses pedindo mais escravos que 
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os holandeses e trocando-os por mercadorias de idade bem inferior. 

Uma guerra começa para a hegemonia do médio rio Negro, os Manao 

sendo armados pelos holandeses. Esta guerra (1723-1727) termina com 

a derrota dos Manao e um intenso período de escravidão até 1755. Uma 

vez o médio Negro devastado (2.800 índios mortos), os escravagistas 

operam no alto Negro. Lá, conseguem levar 20 mil escravos indígenas 

em 15 anos (1739-1755) para serem vendidos na foz do Amazonas. Para 

aumentar as calamidades dessa época, as doenças trazidas pelos portu

gueses, sobretudo as epidemias de sarampo, arrasam as populações 

arawak. 

No rio Branco, uma rebelião dos Wapixana e dos Paravianas foi dura

mente reprimida em 1798 (na« praia do Sangue», um pouco acima de 

Caracaraí) e esses povos acabaram desaparecendo do baixo rio Branco. 

O baixo Japurá-Caquetá foi também uma boa oportunidade para os 

portugueses escravagistas. Eles mantinham um depósito de escravos perto 

da foz do Japurá, em Caiçara ou Alvarães. Os escravos eram vendidos no 

Solimões e no rio Negro. Os portugueses remontavam o Japurá bem além 

da atual fronteira colombiano-brasileira, até os saltos de Araracuara, que os 

espanhóis vindos dos Andes não conseguiam ultrapassar. Abaixo de 

Araracuara, os portugueses monopolizaram o comércio do fim do século 

XVII até o fim do século XIX, escravizando de uma maneira ou de outra 

(guerras justas, tropas de resgate, etc.). 

Em um certo sentido, ah istória da escravidão neste rio é paralela à do 

Negro. Como primeiro resultado dessas atuações portuguesas, não há mais 

nenhum grupo indígena que vive atualmente no baixo e no médio curso do 

Japurá e do Negro. 
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e Os espanhóis estabelecem missões jesuíticas ao longo do Orinoco 

durante o século XVII. Eles ocupavam as cabeceiras do Caquetá e do 

Putumayo desde o século mas, no Caquetá, não podiam passar a 

cachoeira de Araraquara. Os franciscanos instalam-se nos Llanos no sé

culo XVIII e estabelecem contatos com os Achagua. 

Na zona do Solimões, a penetração portuguesa defrontou-se com mis

sões castelhanas, dirigidas pelo jesuíta Samuel Fritz, que floresciam na ba

cia do Juruá. No entanto, as forças militares portuguesas conseguem ex

pulsar as missões espanholas e conquistam o Solimões entre 1691 e 1697. 

• Em resumo, os colonizadores europeus conquistaram o Negro, o Japurá, 

o Solimões e o Orinoco durante o século XVIII. Em 1700, o Solimões é 

devastado; 25 anos mais tarde, é a vez do Negro. No rio Negro, os portugue

ses acabam com a resistência arawak em 1725. O comércio dos escravos na 

Amazónia foi o mais duradouro e o maior de todas as Américas. 

Como escravo, o indígena servia de mão-de-obra para a exploração e 

a exportação do cravo, do cacau, da baunilha e de outros produtos da Ama

zónia. Os sobreviventes desta lúgubre empresa escapavam nas cabeceiras 

dos afluentes e igarapés. Eram sempre grupos reduzidos (Bahuana, Wiriná, 

Yaná, Guinau, etc.). Nesta política escravagista, os portugueses tinham os 

seus aliados e fornecedores de escravos, como os Miranha e os Baré, e 

também grandes inimigos corno os Carijona, que lutaram contra os euro

peus até o século XIX. 

•Entre 1755 e 1800, a escravidão deixa o lugar para uma política de 

descimentos e aldeamentos. As aldeias indígenas são administradas por 

diretores de índios em vez de missionários. Impõe-se uma sedentarização 

em pontos estratégicos para a Coroa portuguesa. Uma nova geografia 
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demográfica assim nascia, com o deslocamento dos povos arawak e uma 

nova distribuição espacial. 

O comércio e a extração dos produtos da Amazónia voltam durante o 

século XIX. A mão-de-obra indígena é também necessária para a trabalho 

nas fortalezas e nas suas construções. A partir de 1850, o governo instaura 

um serviço de trabalho público e obrigatório em Manaus para os índios. A 

exploração económica e a violência alcançam o seu paroxismo durante o 

ciclo da borracha ( l 870-l-8W). 
A ~lJ e 

Com a ajuda das missões religiosas cristãs, operou-se uma queda pro-

gressiva da cultura tradicional (xamanismo, rituais de iniciação e casas co

munitárias destruídas) até o século XX. Os missionários criaram recente

mente povoados extensos com certos problemas de alimentação e de saú

de devido à sedentarização. 

e A época moderna, para os povos arawak da Amazónia Setentrional, 

apresenta-se corno a integração à sociedade de consumo sob forma de 

classe social marginal ou baixíssima, onde cada um tenta integrar-se e en

tregar-se a esta sociedade de consumo, conforme os seus meios. As cultu

ras indígenas sofreram pressões enormes e perderam a sua essência como 

sistemas sociais coerentes e funcionais. Isso se vê na nova arquitetura das 

casas, nas roupas, na cultura material, nas ferramentas, nos rádios, nas 

televisões, na religião (católica ou protestante), que substituiu as crenças 

tradicionais, na liderança tradicional minada, no alcoolismo e na má nutri

ção. Tendo perdido uma grande parte da sua cultura tradicional pelos nu

merosos assaltos da sociedade colonial européia, no rio Negro, os povos 

arawakjá não se distinguem muito do estrato caboclo. 
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@O Como resultado dos contatos com os povos europeus, a maioria das 

línguas arawak está atualmente em perigo. Aproximadamente 19 línguas 

arawak das 44 que conhecemos estão realmente mortas e o futuro das 25 

que sobrevivem não é garantido. Para comentar a situação lingüística atual, 

podemos comparar 4 línguas arawak da Amazônia Setentrional: o Baniwa

Curripaco, o Baniva de Maroa, o Baré e o Kauixana: 

- o Baniwa-Curripaco é uma língua ainda cheia de vitalidade: os pais 

transmitem aos filhos e os falantes são reprodutivos. 

- o Baniva de Maroa é uma língua em perigo: os falantes produtivos de 

mais de 30 anos são poucos. Eles falam freqüentemente a sua língua quan

do se encontram entre si, mas não a transmitem aos filhos. Em conseqüên

cia, quanto mais velho, mais se conhece o Baniva de Maroa. 

- o Baré é uma língua em estado terminal de vida: os falantes de mais 

de 60 anos são improdutivos e usam a língua baré muito raramente. São 

pessoas idosas em número muito limitado (meia-dúzia). 

- o Kauixana é uma língua morta: ninguém a fala mais. 

1.3. Os estudos arawak 

1.3.1. O estado dos estudos arawak. - Depois de ter comentado o 

sinistro genocídio dos povos arawak, uma segunda triste realidade aparece 

logo diante de nossos olhos: o estado lamentável dos estudos arawak na 

Amazônia Setentrional. Em regra geral, o que caracteriza cientificamente 

toda esta área é a falta de estudos sérios. Os grupos indígenas são tão dis

persos sobre vastos territórios pouco acessíveis que isso parece ter dificul

tado a pesquisa. De fato, fora o Guajiro, o Kampa e mais algumas línguas 
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arawak faladas por grupos relativamente populosos, as outras comunida

des são de população tão reduzida que parecem não ser dignas de estudo. 

Poucos pesquisadores são motivados para trabalhar no campo e, devi

do às doenças, eles ficam tão pouco tempo que isso implica que devem ter 

imediatamente idéias e julgamentos. São estudos geralmente incipientes que 

nem saem prejudicados pelas teorias da lingi.iística moderna [como nota E. 

Mosonyi (1993): as metodologias modernas dificultam em extremo o trata

mento descritivo sistemático de uma língua]. Daí as descrições de sobrevi

vência, as gramáticas raquíticas com um número impressionante de erros e 

a« lingüística de superfície» (E. Mosonyi, 1993). Como ressalta o mesmo 

autor, as boas descrições são o preliminar a toda comparação: elas são ne

cessárias e urgentes. 

Há também o problema inevitável das« gramáticas de férias». Nessas 

gramáticas, por ter pouco tempo disponível, o lingüista apóia a sua descri

ção mais na lógica de redação do que nos fatos. Como exemplos de gramá

tica de férias, temos o estudo do Yavitero (J. Mosonyi, 1987), do Baré 

(Aikhenvald, 1995a) e do Bahuana (Ramirez, 1992). Assim, a pesquisa de 

J. Mosonyi «tem por objetivo elaborar uma descrição sistemática do idio

ma yavitero »em ... dois meses! Essas gramáticas de férias são o menor dos 

males na medida em que o Jingüista, em cada caso, trabalhou com o último 

ou um dos últimos informantes disponíveis que estava no fim de sua vida. 

Como exemplo da insuficiência quantitativa e qualitativa da pesquisa 

lingüística, podemos assinalar a controvérsia sobre o número exato de lín

guas da família arawak: para Noble (1965), são 89 e para Loukotka (1968), 

154! Para os cornparativistas, é evidentemente difícil pronunciar-se por causa 

do material deficiente de que eles dispõem. Como ilustrações: 
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- As diferenças entre línguas e dialetos parecem um quebra-cabeça: 

Ruhlen (1988) registra 7 línguas arawak no rio Içana apesar destas 7 « lín

guas » serem manifestamente modos de falar, às vezes apenas diferencia

dos, da mesma língua baniwa-curripaco. Isso é confundir línguas, clãs e aldei

as, como se alguém falasse da língua de São Paulo, da língua de Recife, etc! 

- Muitas línguas arawak são extintas (mais da metade na lista de 

Loukotka) e possuímos delas pouca documentação (no melhor dos casos, 

pequenas listas de vocábulos de má qualidade). Por exemplo, só temos 20 

palavras do Yabahana. Isso é apenas o bastante para classificar o Yabahana 

na família arawak sem poder ir além disso para precisar o seu estatuto. 

- Línguas de afiliação duvidosa são incluídas na família arawak na 

base de material deficiente. 

- Muitos autores usam vários nomes para uma língua, como o Yavitero 

e o Pareni; ou o mesmo nome para línguas diferentes, como as palavras 

Baniwa e Warequena para, em cada caso, duas línguas diferentes. 

e Até hoje, a maioria desses comparativistas trabalhou com vocabulá

rios velhos e sem rigor fonético elaborados pelos exploradores do passado: 

Spix (nota 3), Martius (nota 3), Tavera-Acosta (nota 2,5), Wallace (nota 5), 

Koch-Grünberg (nota 4), etc. Fora Nimuendajú (nota 7), que tinha o ouvido 

afinado e o sentido crítico, esses homens sem formação lingüística deixa

ram um material de baixa qualidade. Os seus vocabulários eram feitos em 

um ou dois dias; foneticamente, os autores não indicavam as obstruintes 

aspiradas quando for necessário e as vogais não tinham nenhuma impor

tância para eles. Por exemplo, encontramos em Martius ( 1863, pp. 262-

263) os dados seguintes sobre a língua baniwa-Curripaco: heikui árvore 

tepi:rá ave heúmode quente, em vez de háiku, képira e hamúde! 
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1.3.2. Classificações. - O parentesco entre certas línguas da família 

arawakjá foi reconhecido no século XVIII pelos padres jesuítas. O Padre 

Gilij (1782) compara as línguas Maipure (Venezuela), Achagua (Colômbia) 

e Mojo (Bolívia), reconhece certas relações lexicais entre elas e dá o nome 

maipure como denominação da família reconhecida. 

No entanto, comparando o Maipure, o Lokono e o Taino, Brinton (1871, 

1892) prefere dar o nome arawak como denominação da família. De onde 

vem esta nova apelação? A partir do século XVI, havia notícia dos Lokono 

nas Guianas: eram designados aruac por outros povos e sua língua era 

estudada na mesma época (século XVI) por irmãos morávios. A inovação 

metodológica de Brinton na pesquisa lingüística da América do Sul consis

tiu em estabalecer relações entre línguas através de estudos lexicais (método 

comparativo de análise lexical com uma lista estandardizada de 21 itens). 

Esta metodologia não foi seguida por Rivet (1924), mas melhorada por 

Loukotka ( 1968) com uma lista de 45 itens. 

As classificações que seguem não são muito boas por causa do materi

al lingüístico produzido, que é deficiente. A classificação arawak de Adam 

(1890) parece-se com a do de Goeje (1928) e é muito geográfica. Rivet 

(1924, 1952) inclui dentro da família arawak as línguas Arawá, Takana e 

Uro-Puquina sem se justificar claramente. Na sua classificação, já se po

dem ver os grupos pré-andino e boliviano. Ele não diz nada sobre as línguas 

do rio Negro. Em 1936, Schrnidt efetua a primeira tentativa de classificar as 

línguas arawak do Orinoco, do Negro e do Japurá. No entanto, a sua classi

ficação fica mais geográfica que genética. As classificações de Mason (1950) 

e de Shafer (1959) são rudimentares e pouco fiáveis para a Amazónia Se

tentrional. 
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As classicações modernas (mas não muito!) só começam com Noble 

(1965) com uma léxico-estatística clássica, a classificação interna arawak 

sendo efetuada, no entanto, a partir de traços gramaticais (sufixos). Ele 

propõe como local do Proto-Arawak as cabeceiras do Ucayali-Madre de 

Dios (suleste do Peru), há 3.500-5.000 anos; e, para o Proto-Maipure, perto 

de ou no Rio Negro, há 2.500 anos. Conforme Noble, existiram 7 ramos no 

proto-Arawak, o ramo principal, o Proto-Maipure, iniciando a sua disper

são há 2.500 anos. Como se vê, Noble aceitou a visão tradicional, o Proto

Maipure no Alto Orinoco ou no Alto rio Negro, mas a sua nova idéia é que o 

Proto-Arawak surgiu entre o alto Ucayali e o Madre de Dios. Isso parece 

pouco provável, vistos a ecologia, a demografia e os meios de dispersão: ad

mitindo-se que os Proto-Arawakjá cultivavam a mandioca e eram navegado

res, nota-se que a região Ucayali-Madre de Dios é pouco propícia a isto. 

Como se vê também, Noble separa nitidamente as palavras Arawak e 

Maipure: a primeira engloba, além da família maipure (a nossa família 

arawak), certas línguas de afiliação duvidosa com o Maipure (línguas Arawa, 

Uru, etc.). A sua classificação é muito ruim na Amazônia Setentrional: é 

melhor dizer que não há ali nenhuma classificação feita, já que todas as 

línguas estão jogadas no mesmo saco! O seu ramo« Northern Maipuran »é 

mais complexo na realidade e os seus 2.500 anos de separação são muito 

poucos para explicar a diversificação atual. 

Em 1968, Loukotka propõe uma classificação demasiadamente deta

lhada que continua incipiente na região do Negro e do Japurá. 

Greenberg (1956, 1988) inclui as línguas Guahibo, Arawá, Chapacúra, 

Uro-Puquina, etc., no seu « Macro-Arawakan ». Sem comentar aqui a sua 

classificação, notaremos que nenhuma demonstração sobre regras de 
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correspondências ou semelhanças gramaticais acompanha essas inclusões 

e que a sua metodologia não permite uma classificação genética interna 

detalhada dos Arawak. 

Enquanto Taylor ( 1977) e Captain (1991) estudam finamente a classi

ficação interna da divisão Carib-Venezuela, Matteson (1972) produz uma 

classificação geral de pouco valor a partir de uma metodologia contestável. 

Da mesma época, citaremos também as classificações de Voegelin & 

Voegelin (1977) e de Ruhlen (1988), que repetemas erros dos outros (as 

línguas do Negro e Japurá continuam sendo pouco diferenciadas). Valenti 

( 1986) só estuda 4 línguas, enquanto Tovar (1986), prudente e conservador, 

é mais modesto nas suas classificações. 

Em 1995, Vegini segue a metodologia de Payne (1991) e chega a uma 

classificação aberrante. Depois de árduos cálculos matemáticos baseados 

em métodos estatísticos, chega à conclusão de que a língua (morta) Mariaté 

deve ser classificada com a língua (morta) Waraiku, que o Guinau e o 

Mandawaka deviam ser línguas próximas e outras conclusões que poderi

am ser refutadas à primeira vista. 

e Em 1989, Oliver produz a melhor classificação sobre a Amazónia 

Setentrional até esta data: enfim, o Piapoco e o Achagua, assim como o 

Warekena e o Mandawaka, ficam juntas! O 1 iver critica justamente a clas

sificação dialetal do Baniwa-Curripaco por ser arbitrária e enfatizar apenas 

duas palavras(« sim» e« não»). Ele nota também que o Tariana está« na 

fronteira entre dialeto e uma 1 íngua independente » (p. 141 ). Uti 1 izando um 

grau de retenção r de 80% (80% de comum corresponde a 0,5 milenar de 

separação), é o primeiro a delimitar discretamente a divisão Japurá-Colôm

bia. E o mais notável de tudo é que esta melhor classificação não foi feita 

por um lingüista! 
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No entanto, Oliver faz com a maior facilidade um isomorfismo duvido

so entre uma árvore e rotas de migração e, para entrar em detalhes, não 

concordo com a sua percentagem de cognatos entre Lokono e Guajiro. 

Outras críticas ao excelente trabalho de Oliver: 

- ele escreve que o Yukuna e o Piapoco são dois dialetos da mesma 

língua (p. 103), apesar das evidências lexicais que mostram o contrário. 

- ele não vê que o seu grupo Piapoco-Achagua-Guarequena contém 

também o Baniwa-Curripaco. 

- apesar de criticar a dialetologia Baniwa-Curripaco que trabalha com 

apenas « sim » e « não», ele insiste nas palavras « peixe » e « cachorro» 

como se elas fossem a chave de tudo: mas, justamente, os Piapoco têm 

kubai e os Yukuna outra forma totalmente diferente para dizer« peixe»! 

O termo auri cachorro seria para ele tipicamente arawak, apesar de pro

vavelmente ser uma onomatopéia e de aparecer em várias línguas não 

arawak da Amazônia Meridional, como em Sateré-Mawé. 

- as suas etimologias são às vezes cheias de fantasias e o fato de que 

os Caquetio chamam tal rio de« Barikisimeto »não prova que foram eles 

que deram o nome (que pode ser tomado de outra língua). 

1t O trabalho de Payne ( 1991) é, sem dúvida, o melhor na reconstrução 

e na comparação das línguas arawak. Concebido como uma « reconstru

ção preliminar» do proto-arawak, é um trabalho enorme. No entanto, o seu 

método léxico-estatístico efetua-se a partir de todos os seus 203 cognatos e 

não a partir daqueles pertencentes à lista de Swadesh. A confiabilidade 

desta metodologia deveria ser questionada. Por exemplo, sobre 203 cognatos, 

a língua Asheninca (Kampa) preserva 121 itens, enquanto o Kabiyari, só 

41: isso se deve sobretudo à falta de dados no caso do Kabiyari e ao melhor 
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conhecimento do Asheninca por Payne. A estandardização à qual o autor 

se livra não pode realmente apagar esse hiato e deve revelar-se em parte 

inoperante. Ao meu ver, era melhor pegar uma lista-padrão de palavras 

básicas e todas conhecidas para as línguas comparadas. 

Quanto à Amazónia Setentrional, os resultados são muito escassos e os 

mesmos erros internos se repetem. Aqui, gostaria de deixar as coisas claras: 

todas as classificações mencionadas até agora cometem o erro de considerar 

a existência de um grupo setentrional bem definido com línguas relaciona

das entre si (como o Wapishana, as línguas do rio Negro e do Caribe). De 

fato, tal grupo não existe. Por exemplo, a língua Bahuana faz parte da mi

nha divisão Negro-Roraima e é geneticamente um pouco mais perto ou a 

igual distância da língua Apurinã (divisão Purus-Ucayali) e do Baniwa

Curripaco (divisão Japurá-Colómbia); no entanto, o Bahuana e o Baniwa

Curripaco são línguas da Amazónia Setentrional, enquanto o Apurinã não o 

é. Além disso, a divisão Carib-Venezuela é bem distante das outras divisões 

setentrionais. 

1.3.3. Os estudos arqueológicos. - Conforme Lathrap (1970), o me

lhor modelo de dispersão do Proto-Arawak seria a partir da várzea perto da 

atual cidade de Manaus, com urna expansão por causa da explosão 

populacional. Tal modelo parece corresponder muito bem com as subfarnílias 

ocidental e oriental evidenciadas lingüisticamente por mim (cf. Fig. 2). Em 

800 a.C., certa parte dos Arawak da Amazónia Central teria migrado para 

o alto Pachitea (tradição Nazaratequi: os Amuesha). Em 500 a.C., outros 

Arawak da Amazónia central teriam alcançado o Ucayali (os Karnpa) e a 

boca do Orinoco (os da divisão Carib-Venezuela). Todos pertenciam à mes-
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ma tradição barrancóide. Em 900 os povos Tukanos sobem o Japurá, 

destruindo a tradição arawak Mangueiras do médio Japurá: Conforme 

uma distribuição espacial grande de uma família de línguas aparen

tadas é um indicador fiável de antigos movimentos de população: quanto maior 

a distribuição, mais antigo e provavelmente maior o número de falantes. 

Oliver (1989) critica o modelo de« Dicotomia de Venezuela» segundo 

o qual haveria um Oeste venezuelano desenvolvido e influenciado pelos Andes 

e um Leste arcaico, e a teoria de Meggers & Evans, conforme a qual haveria 

quatro tipos de cultura na América do Sul: as Tribos Marginais, as Civiliza

ções Andinas, as Culturas Circum-Caraibes e as Culturas da Floresta Tro

pical (as últimas na Amazónia, influenciadas pelas Culturas Circum-Caraibes 

da Guiana ou da Venezuela, via Guiana, rio Amazonas e, talvez, com uma 

rota secundária pelo Orinoco, Casiquiare e rio Negro). 

Conforme Oliver, a tradição tocuyanóíde seria associada aos povos 

arawak e proviria de uma antiga tradição policroma amazónica. No seu 

modelo, a origem do estilo policromo estaria na Amazónia Central (entre 

Manaus e Nhamundá-Trombetas, 4.000 a.C.) e seria associada aos Tupi e 

aos Arawak. Teria gerado a tradição tocuyanóide (3 .600 a.C.) na confluên

cia dos rios Orinoco e Apure, assim como os estilos Nazaratequi, Saladero 

e, mais tarde, os estilos barrancóide, Guarita, Araraquara (rio Japurá) e 

Napo. No entanto, convém alertar o leitor de que não se acham restos anti

gos de cerâmica policroma na Amazónia Central, objeção à qual Oliver 

responde que isso se deve à falta de pesquisas arqueológicas no Amazonas. 

Para Lathrap e Oliver, a posição do Proto-Arawak na Amazónia Cen

tral é quase axiomática: eles apóiam esta área corno foco de dispersão por 

possuir terras boas capazes de sustentar uma pressão demográfica, o que 
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explicaria a presença do estilo policromo em toda a periferia. O leitor pode 

se perguntar o por quê de outra área, como o Madeira, o Japurá ou o Orinoco, 

não ser igualmente boa para a mandioca. Outra crítica a fazer: já que Oliver 

identifica a área Apure-Orinoco (3 .600 a.e.) como o centro de dispersão da 

minha divisão earib-Venezuela, as datas lingüísticas para o Proto earib

Venezuela (500-.000 a.e. para mim, 1.200-2.500 a.e. para Oliver) e as 

datas arqueológicas (3.600 a.e.) não correspondem muito bem, a não ser 

que a área Apure-Orinoco seja o centro do Proto-Arawak. 

Outros aspectos do trabalho de Oliver: 

- ele rejeita a importância da difusão na arqueologia (o« empréstimo » 

da lingüística) para focalizar o conceito de inovação. 

- ele estabelece um paralelismo entre a lingüística léxico-estatística e a 

arqueologia: árvores histórico-genéticas para as tradições arqueológicas 

baseadas em critérios de cerâmica. 

- ele associa tradição cerâmica e proto-grupos lingüísticos, o que é 

duramente criticado por outros arqueólogos corno Roosevelt: « Os arqueó

logos têm se preocupado em associar a dispersão dos horizontes às migra

ções das populações de certos grupos lingüísticos ... Esta equação monolítica 

de linguagem, população e cultura material parece pouco realista, e os estu

dos etnográficos não confirmam estas hipóteses.» (Roosevelt, 1992, p. 73). 

Na realidade, para Oliver, não há correspondência perfeita entre a cerâmica 

e a cultura (por causa da simbiose, da colonização, etc.) mas, se o pesquisa

dor liga os dados lingüísticos, arqueológicos e etno-históricos entre si, ele 

poderá chegar, com muito cuidado, a uma conclusão certa. 
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e os 

Este livro é um trabalho de descrição, de comparação e de reconstru

ção. O método histórico comparativo para estabelecer o parentesco entre as 

línguas é bem conhecido: consiste no exame de palavras com significações 

parecidas em línguas suspeitas de serem aparentadas, no estabelecimento de 

correspondências sistemáticas e regulares entre elementos de línguas apa

rentadas e na determinação, por inferência ou dedução, das características 

da língua ascendente comum. 

A classificação genética ou genealógica que utilizaremos é feita na 

base de cálculo de retenções e inovações lexicais. Após a identificação dos 

verdadeiros cognatos em línguas supostas aparentadas na base de corres

pondências regulares de sons, o método léxico-estatístico, baseado na con

tagem de cognatos/retenções comuns da língua-mãe, estabelece a classifica

ção. O grau de separação ou de divergência é estabelecido e medido na base 

da percentagem de cognatos: quanto mais alta a percentagem de vocabulá

rio em comum, mais próximas estão as duas línguas comparadas. 

Não precisa ser doutor em lingüística para entender a metodologia lé

xico-estatística. Qualquer um entende que, considerando, por exemplo, três 

línguas da mesma família (espanhol, português, francês), o espanhol e o 

português são mais próximos entre si que o francês. Basta comparar: 
PORTUGUÊS ESPANHOL FRANCÊS 

casa [kaza] casa [kasa] 

mujer [muxcr] mulher [muÁEX] 
~ 

maison [mezõ] 

femme [fam], etc. 

O problema é o do vocabulário a escolher. Em geral, os lingüistas limi

tam a comparação a um certo número de formas temporalmente estáveis e 
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que raramente podem ser sujeito a empréstimos de língua à língua (prono

mes pessoais, formas negativas, numerais, partes do corpo como língua, 

olho, coração, dente, etc.). Em anexo 1, apresentaremos as nossas listas de 

vocabulário escolhido para a classificação: são listas de Swadesh de 100 

palavras levemente modificadas, itens como braço, vento, pesado aparecen

do no lugar de chifre, casca, pena. 

Como se vê, a nossa classificação não é tipológica. Além disso, as 

classificações tipológicas podem ser perigosas quando separam artificial

mente línguas obviamente muito similares em virtude de seu comportamen

to frente a dois ou três traços isolados ou quando se usa o isomorfismo de 

estrutura como« raccourci »para a classificação genealógica. 

Para se referir aos diferentes subgrupos de línguas, adotaremos urna 

terminologia bastante clássica com a seguinte percentagem de cognatos em 

comum no vocabulário básico: 

dialetos de urna língua 

línguas de uma divisão 
divisões de uma subfamília 
subfamílias de uma família 

81-100 
50-81 
35-50 
20-35 

Com esta terminologia e estes números, concluiremos que o português 

e o francês (60% de cognatos em comum) são duas línguas da mesma 

divisão (latina), enquanto o português e o espanhol (84% em comum) são 

dois dialetos da mesma língua. Convém entender também que uma termi

nologia que usa palavras como « dialeto », etc., não contém nenhuma 

conotação pejorativa. 

Neste trabalho, não usaremos a metodologia glotocronológica ou qual

quer outra para datar as divergências. Certas datas são apenas sugeridas 

30 



LÍNGUAS ARAWAK DA AMAZÓNIA SETENTRIONAL 

para cá e para lá e elas se baseiam mais no que sabemos das divergências 

dentro da família indo-européia do que numa glotocronologia sistemática. O 

fato de ter sociedades sem tradição escrita e académica, e sem escolas, 

pode afetar a velocidade com a qual as mudanças se efetuam. Isso implica 

que as mudanças podem ser mais rápidas e que o grau de retenção na 

fórmula: t = log c/2.log r) pode ser mais baixo e menor que 0.80. No entan

to, não acreditamos que o grau de retenção varie de uma língua para outra, 

pelo menos no modesto escopo do nosso trabalho: de fato, estudamos lín

guas do mesmo grupo e faladas na mesma área cultural ou em áreas simila

res. Como se vê, mesmo se é duvidosa em grande escala, a glotocronologia 

pode justificar-se em uma mesma área cultural. A noção de área cultural 

implica também que a noção de vocabulário básico aqui tem sentido. 

e A matéria desta obra encontra seus fundamentos no trabalho em 

lingüística descritiva do autor. Estudei sucessivamente duas línguas arawak 

da Amazónia Setentrional: o Bahuana em 1991 e o Ban iwa-Curripaco en

tre 1997 e 2000. Passei vários meses no campo para averiguar se o que eu 

encontrava de escrito sobre as outras línguas arawak correspondia à ver

dade. Para dar um exemplo, quando investiguei se o Piapoco tinha de fato 

dois tons fonológicos, corno se lia nos livros dos especialistas desta língua, 

pude verificar que isso não passava de uma ilusão e que era falso. Pesqui

sei assim, nos livros e no campo, as línguas Piapoco, Achagua, Warekena, 

Yukuna, Kabiyari, Baré, Baniva de Maroa e Wapixana. Sobre as línguas 

extintas, tentei juntar tudo o que se sabia sobre elas. 

Depois de terminar o primeiro capítulo com algumas palavras sobre os 

empréstimos e os topónimos, este livro concentra-se sobre urna das divi

sões setentrionais da família arawak, a divisão Japurá-Colómbia. Selecio-
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nei uma das línguas desta divisão, o Baniwa-Curripaco, para ampla descri

ção porque sou mais familiarizado com ela (capítulo 2). As outras línguas 

da divisão Japura-Colômbia são descritas nos dois capítulos subseqüentes 

(3 e 4 ). O capítulo 5 é uma reconstrução parcial da divisão Japurá-Colôm

bia. Trata-se de um trabalho preliminar que deve servir de referência para 

reconsiderar certas afirmações sobre a família arawak. As divisões Alto 

Negro, Alto Orinoco, Negro-Roraima e Juruá-Jutaí aparecem nos últimos 

capítulos (6 a 9). O primeiro anexo oferece as listas de vocabulário que 

serviram para elaborar a classificação proposta na figura 2. No anexo 2, o 

leitor achará a lista dos cognatos da família Japurá-Colômbia com as suas 

formas reconstruídas. 

Os empréstimos 

É muito difícil estabelecer, às vezes, se as formas semelhantes entre 

línguas contíguas provêm de uma origem genética comum ou de uma difu

são. Como axioma fundamental, admitiremos aqui que os empréstimos não 

se encontram no vocabulário básico. 

Existem certo número de palavras que se encontram em muitas línguas 

não afiliadas do Maciço Guianense, em particular nas línguas carib e arawak, 

e até nas línguas tupi. Isso poderia sugerir que certas famílias lingüísticas 

eram, em certo ponto de sua história, mais perto umas das outras. São prin

cipalmente nomes de plantas e animais. Por exemplo: 
kirik(iri) periquito, kurik(uri) papagaio, dupali arari-pirá, yamaro arraia, 
mooro, doolo, moora mosca, kose, kuwe formiga saúva, ama na boto, peixe
boi, lrnmata feijão, kuna(mi) timbó, yukira sal, mawakuli curare, tana 
jenipapo, atalrnare algodão, tawali algodão, maini breu, malije, marii faca, 
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kanawa canoa, hamaca rede de dormir, mukawa espingarda, cacuri armadi
lha de peixe, panma, barawa mar, simari ralo, etc. 

Os empréstimos às línguas européias aparecem com os nomes de ani-

mais, de objetos e de ferramentas que a colonização introduziu. Por exemplo: 
sipara, supara facão (do espanhol «espada» ou « cachiporra »), miJi gato 
(do espanhol), piJana gato (do português« bichano»), kuratana 
banana (do espanhol« plátano»), kalaka galinha, kutJi porco, kamisa ca
misa, tsapato sapato, paratu prato, vera vela, milrnru negro, kurusa cruz, 
curara curral, miriwaka moinho, kamarara amigo, walajo balaio, etc. 

As línguas da Amazónia Setentrional tomaram também muitas pala

vras emprestadas do Nheengatu ou Língua Geral. Esta língua é um crioulo 

formado a partir do Tupinambá da costa Atlântica, com um léxico e uma 

sintaxe influenciados pelo português. O Nheengatu foi a língua franca da 

colonização na Amazónia, em competição com o português durante dois 

séculos. Atualmente, ele está em processo de extinção e mantém-se apenas 

no alto rio Negro. A área de extensão do Nheengatu na Amazónia foi consi

derável e amplamente difundida pelos missionários. Escutava-se esta língua 

no Juruá, no Amazonas e do Negro até o Orinoco: até os Maipure do médio 

Orinoco a utilizavam (Gilij, 1965). Um grupo arawak do rio Negro, os Baré, 

depois dos contatos com a colonização, foi perdendo a sua língua e adotou 

o Nheengatu. Como exemplos de empréstimos ao Nheengatu: 
putira flor, awati milho, arroz, awi agulha, yalanawi Branco (do tupi ou, 
talvez, de balanagle pessoa do mar), kiwawa pente, ipá lago, kamuti pote, 
urupema peneira, tupasama corda, waturá cesto, upiá ovo, kapuámu ilha, 
kicé faca, piraya tesoura, wiriwa biribá, wajawa goiaba, etc. 

Certas palavras são também possíveis empréstimos, mas de origem 

desconhecida por nós. Por exemplo: 
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coca, cmrnri árvore sp., umari fruta sp., 
lrntJuwa carará, torara, kururn saposp., 

álcool, 
etc. 

A introdução de um empréstimo para dar nome a um elemento novo 

explica-se facilmente. No entanto, como explicar certos termos do léxico 

Baniwa-Curripaco como cuia, caju e -kánta cantar? São for

mas aparentamente emprestadas, apesar de não designarem objetos ou con

ceitos novos: as cu ias fazem parte da cultura, o cajueiro cresce naturalmen

te na região onde vivem os Baniwa e os Currípaco, que também cantam 

tradicionalmente. 

Certos termos parecem introduzidos por necessidade gramatical. Em 

Baniwa-Curripaco, por exemplo, -íiwi fl.or (de vegetal) é um nome dependen

te que pertence à própria língua. Ele sempre aparece com o vegetal associado, 

como em háiku íiwi fl.or de árvore, hémali íiwi fl.or de abiu, líiwi fl.or dele 

(de tal vegetal), etc. Isso torna difícil, nesta língua, a expressão da possessão 

por uma pessoa: como dizer, por exemplo,« minha flor»? Como o contato com 

os povos da Europa favorece tais expressões e tais conceitos, um dos meios 

utilizados para resolver o problema é o empréstimo. Neste caso, a palavra 

nheengatu putira fl.or é tomada «emprestada». Em Nheengatu como em 

português, esta palavra não é associada a nenhum vegetal e, por conseqüência, 

ela pode ser possuída por uma pessoa uma vez adaptada à língua baniwa

curripaco: nu-putíra-ni minha flor, pi-putíra-ni tua flor, etc. 

1.6. Os topónimos 

O estudo dos nomes das montanhas e, principalmente, dos rios de uma 

região pode tornar-se sumamente importante para esclarecer algo sobre a 
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extensão geográfica dos primeiros habitantes. Com isso, admite-se que os 

topônimos de uma região resistem geralmente à mudança de língua em uma 

região, o que é freqüentemente comprovado, e que eles permitem localizar 

estados Iingüísticos passados no espaço geográfico. 

Conforme a parte do curso do rio Negro, várias séries de topônimos 

podem ser estabelecidas. No baixo curso do rio Negro e do rio Branco, por 

exemplo, aparecem bastante nomes de rios que terminam com uaú [wa.ú] 

nos mapas oficiais. Entre eles: 

- no baixo rio Negro: rios Ariaú, Apuaú (ou Mapauaú), Bariuaú, 

Tanauaú, Macucuaú, Curiuaú (antigamente, Curiuahu), Urubiaú, Adauaú, 

Alalaú, Murauaú Camanaú; perto de Carvoeiro, a ilha Iradauaú, no rio 

Unini, o lago Uaú e, na bacia do rio Aracá, o igarapé Mauaú. 

- no rio Branco: os rios Taraú, Mapulaú, Xixuaú, Tucuxiaú, Paraoaú, 

Wanauaú (antigo nome do rio Anauá), Wirauaú, Zamuruuaú, Muaú (na foz 

do rio Catrimani), Carimaú (abaixo do Catrimani), Apiaú (antigamente, 

Apeahú), Muaú, Maú, Quitauaú, Imiuaú, etc. 

Esses nomes em uaú vão até o Japurá (rio Meuaú) e o Trombetas (Curiaú 

e Iriaú). 

Sugerimos para essas palavras em uaú uma origem arawak e, mais pre

cisamente, Wapixana: nesta língua, wa?u significa justamente« rio», o que 

corresponde exatamente à terminação uaú, escrita uahu nos mapas antigos, o 

h sendo usado em português para salientar o hiato entre a e u. Com esta 

sugestão, certos nomes teriam uma etimologia evidente: Tanauaú (= tana

wa?u « Rio-do-Jenipapo »), Adauaú (= ada-wa?u «Rio-da-Madeira»), 

Quitauaú (= kita-wa?u «Rio-do-Lagarto»), Imiuaú (= imi-wa?u «Rio-da

Terra » ), etc. 
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Se a nossa segmentação for acertada, a presença de topônimos em 

no baixo curso do Negro e do Branco mostraria uma extensão 

wapixana ou, mais provavelmente, uma posição geográfica inicial, no baixo 

rio Negro, a paiiir da qual os Wapixana teriam migrado para o alto rio 

Branco. A existência de vários grupos arawak pertencentes à mesma divi

são, a divisão Negro-Roraima, e vivendo no médio rio Negro vem corrobo

rar o passado migratório dos Wapixana que acabamos de sugerir ( cf. capí

tulo 9). 

Outras séries de topônimos aparecem no médio e alto rio Negro: 

- nomes de rios que terminam em ahã [ahã], todos situados entre a foz 

do rio Padauiri e a ilha do Timoni: rio Darahã, Yahã, Arirahã, Tibahã, 

Canarahã, Mararahã (na bacia do rio Padauiri ). Sugerimos uma origem 

baré para estes topônimos já que, nesta língua arawak, o nome dependente -

(j)aha significa « líquido » ou « caldo». Com esta interpretação, certos 

nomes, como Tibahã (= tipa-ahã « Rio-das-Pedras »),teriam uma etimologia 

evidente em Baré. 

- nomes de rios que terminam em ja, todos situados perto do rio Marauiá. 

São muito poucos. Entre eles: rio Marauiá [maraujá], Iá [ijá] e Maiá [majá]. 

Talvez uma mesma origem baré deva ser procurada para esses nomes de 

nos em 

- nomes de rios que terminam em ari. São muitos e situados, para a 

maioria deles, no alto Negro, principalmente dentro ou perto da bacia do rio 

Içana. Entre eles: rio Curicuriari, Ucayari (antigo nome do rio Uaupés), 

Aiari, Cuiari, Amanari (em Nheengatu, Pirajawara), Casiquiari, etc. A ori

gem arawak dos nomes em ari, mais precisamente corno pertencendo à divi

são Japurá-Colômbia, não faz dúvida. 
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2.0.1. e 

Com uma população de aproximadamente 11 mil pessoas repartidas 

em 200 comunidades, os Baniwa e os Curripaco ocupam toda a bacia do rio 

Içana e o rio Guainia (denominação do rio Negro à montante do canal 

Casiquiare), no Brasil, na Colômbia e na Venezuela. Estão presentes tam

bém em São Gabriel da Cachoeira no Brasil, Maroa e San Fernando de 

Atabapo na Venezuela, San Felipe e Puerto Inírida na Colômbia. 

Depois de 1730, os portugueses invadem o alto rio Negro e todos os rela

tórios da época (Anônimo, 1755; Ferreira, 1785-1787; etc.) falam do rio Içana 

onde vivem em grande número os Manibas, Banibas ou Banivas, sem que se 

possa saber de onde os colonizadores tiravam as palavras « Içana » e 

« Baniwa ».Uma coisa é certa: não são palavras do povo que eles mencionam. 

Conforme a nossa pesquisa, a palavra « Curripaco » aparece muito 

mais tarde nos relatos de exploração (Nimuendajú, 1932), como termo usa

do pelos Baniwa do baixo e do Médio Içana para designar (pejorativamente, 

pelo menos, naquele tempo) os Baniwa das cabeceiras dos rios Içana e 

Guainia. Este termo vem da própria língua baniwa e ele alude à maneira de 
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expressar a negação com a palavra não (com fala-se, isto é: 

fala-se para dizer «não»). Na Colômbia e na Venezuela, o termo 

Curripaco acabou servindo para designar qualquer pessoa da cultura Baniwa, 

seja ela do falar « Curripaco » ou de qualquer outro dialeto. No Brasil, 

usam-se os termos Baniwa e Curripaco conforme o dialeto. 

Na Venezuela e na Colômbia, a palavra« Baniwa » é também usada 

para designar outro povo e outra língua arawak falada na região de Maroa 

(rio Guainia). Não se sabe por que os índios de Maroa foram também cha

mados de Baniwa, mas já temos os dois povos designados pelo mesmo nome 

no século passado (Martius, 1863). Para evitar esta confusão, chamaremos 

o idioma estudado neste capítulo de Baniwa-Curripaco a fim de diferenciá

lo nitidamente da outra língua, o Baniva de Maroa, que será estudado no 

capítulo 8. 

Pertencendo ao mesmo complexo dialetal que os Baniwa-Curripaco, 

os Tariano (de taali peixe aracu) deixaram a bacia do Içana (rio Aiari) 600 

anos atrás para ir viver no rio Caiari-Uaupés e em um de seus afluentes, o 

alto rio Yawiari. São 1500 Tariano dos quais a maioria foi « tucanizada » 

em épocas recentes (começo do século XX). De fato, os Tariano que hoje 

vivem em Iauaretê ou rio Uaupés abaixo usam a língua tucano dos Ye'pâ

Masa. Poucos indígenas falam ainda a sua língua tariano, que só se pode 

ouvir no Uaupés acima de Iauaretê, no alto rio Yawiali e no rio Cubate. 

Entre o Tariano e o Baniwa-Curripaco, há poucas diferenças fonológicas. 

O povo baniwa é composto de três ou quatro fratrias exogârnicas divi

didas por sua vez em clãs. Os membros de uma fratria consideram-se ir

mãos e não podem casar-se entre si. Os clãs são grupos de famílias afiliadas 

a um animal-ancestro comum indicado pelo epónimo (Ajáneeni «Filhos-
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do-Tatu», « Possuidores-do-Pato », etc.) e que estão 

organizados de maneira hierárquica numa fratria, numa ordem que vai de 

irmão mais velho ( « chefes ») a irmão mais novo ( « servidores » ), de acordo 

com a história da criação. 

A vida religiosa tradicional está baseada nos grandes ciclos mitológi

cos e rituais relacionados aos primeiros ancestrais e simbolizados pelas flautas 

e trompetes sagrados, na importância central do xamanismo (pajés e 

cantadores) e em rituais de festas com oferta de comida e bens 

materiais associadas aos ciclos sazonais. 

2.0.2. Histórico 

A época da escravidão e dos descimentos efetuados pelos portugueses 

(1730-1800) obrigou os Baniwa-Curripaco a se refugiarem nas cabeceiras 

dos igarapés para fugir dos escravagistas. Houve assim pequenos movi

mentos de clãs e de fratrias, o que causou uma nova distribuição geográfica 

de certos grupos e novas influências dialetais. Por exemplo, os Walipe-te

Dákeenai do rio Cuiari refugiaram-se nas cabeceiras dos afluentes do médio 

Içana, aproximando-se assim dos Huhúdeeni (dialeto central, cf. 2.0.3.) e 

modificando o seu falar com os contatos. 

Desde a II Guerra Mundial, observa-se um lento movimento contrário 

de deslocamento das cabeceiras para a beira do curso principal e rio Içana 

abaixo. A partir da década de 1950, a entrada de missionários evangélicos e 

católicos causou uma conversão maciça dos Baniwa-Curripaco aos valores 

cristãos, o que agravou até os nossos dias os conflitos ideológicos e políti

cos entre certos clãs. 
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Dentro do idioma baniwa-curripaco existem variações dialetais que 

não impedem a compreensão entre os diversos falares. O quadro seguinte 

apresenta os três super-dialetos desta língua, com a sua localização e os 

nomes dos principais clãs associados. 

Denominação Localização Principais clãs associados 

Dialeto Central rio Içana (acima da missão Huhúdeeni, Walipqe-
Assunção até Matapi) Dákeenai, Máulieni, etc. 
e seus afluentes 

(rio Aiari e Cuiari) 

Dialeto Setentrional alto rio Içana, rio Guainia Ayáneeni, Kumada-Mínanai, 
(dito« curripaco ») cabeceiras do rio Cuiari Kapiti-Mínanai, etc 

Dialeto Meridional Victorino (rio Guainia, Dzawi-Mínanai, 
Venezuela) Ada.i.u-Mínanai, etc. 

O lugar de origem do dialeto meridional é o baixo rio Içana. Os clãs 

que o falavam o substituíram, nos últimos séculos, pelo Nheengatu ou« Lín

gua Geral » (tupinambá do litoral) e pelo português. Apesar deste desapare

cimento no seu lugar nativo, um grupo migrou e instalou-se em Victorino, no 

rio Guainia, onde o dialeto meridional permanece ainda bem vivo. 

Cada super-dialeto apresenta pequenas variações dialetais. Há tam

bém zonas de tensão lingüística, como na região de Tunuí, onde os Mulíweni 

e os Kadáupuli.li falam um dialeto de transição entre super-dialetos cen-
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trai e meridional. Corno os casamentos entre membros que falam vários 

dialetos são freqüentes, é possível ouvir os dialetos setentrional e central 

nas mesmas comunidades, especialmente no baixo rio Guainia. 

Gostaríamos de salientar que esta divisão tripartite da dialetologia 

baniwa-curripaco já estava corretamente planteada no trabalho pioneiro de 

Nimuendajú (l 955a). A partir de 1960, uma confusão dos nomes na litera

tura, dados em Baniwa e em Nheengatu, causou um retrocesso nos estudos 

baniwa-curripaco, e uma nova dialetologia nasceu unicamente a partir dos 

termos usados para a negação e a afirmação (isoglossas de« sim» e« não»). 

Isto causou o aparecimento de novas divisões dialetais aberrantes que infe

lizmente são ainda usadas na Colômbia e na Venezuela ( cf. Gonzalez-Nafíez, 

1985). 

Quanto à língua tariano, por causa do número muito limitado de seus 

falantes, não há propriamente variações dialetais, mas apenas variações 

conforme a influência das línguas da família tucano. Enquanto a gramática 

tariano, no rio Uaupés acima de Iauaretê, foi drasticamente reestruturada 

pela língua tucano, combinando assim traços arawak e tucano, a língua 

tariano mantém-se praticamente « pura » no alto rio Yawiari e no Cubate. 

2.0.4. Estudos lingüísticos 

Sobre o Baniwa-Curripaco, encontramos muitos manuscritos e várias 

edições que, na maioria dos casos, são incipientes e cheios de erros: 

(a) Listas de vocábulos elaboradas pelos exploradores do passado: Martius 

(1863), Koch-Grünberg (1906, 1909, 1911, 1922), Nimuendajú (1932b), 

Cardona Puig (1945), Bruzzi (1961 ), etc. Uma menção especial deve ser 
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reservada para Nimuendajú com uma dialetologia correta que ele efetuou a 

partir de 1 istas de aproximadamente 150 palavras para 11 grupos locais (e 

não unicamente a partir dos termos usados para a negação e a afirmação, 

como continua sendo feito até hoje por alguns autores venezuelanos). 

(b) Léxicos de qualidade medíocre em Loewen (1991), Taylor(s.d.) e Bedoya 

(s.d.). Note um dicionário sistemático em Ramirez (2001 a) para os dialetos 

centrais e, em preparação, o dicionário de Bezerra para os dialetos setentri

onais. 

(c) Aspectos gramaticais em Scheibe (1957), Boley & Boley (1979), Taylor 

(1991), França (1993), Valadares (1993), Angenot et alii (1992), Santos 

(1996), Bezerra (1997) e uma gramática sistemática em Ramirez (2001 b). 

Uma menção especial deve ser reservada para a fonologia vanguarda de 

Scheibe e para as observações de Valadares sobre o sistema acentual nos 

dialetos setentrionais. 

( d) Sobre a língua Tariano, a pesquisa limitada de Giacone (1962) e o dici

onário de Aikhenvald e Brito (1999). Os trabalhos de Aikhenvald (l 994a, 

l 994b, l 996c, l 999a) e a sua gramática (em preparação) descrevem a 

variedade tariano de Santa Rosa (rio Uaupés acima de Iauaretê) que foi 

reestruturada pela língua Ye'pâ-Masa (tucano). 
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2.1.1. Apresentação 

Em Baniwa-Curripaco (dialeto central), há oposição entre 22 fonemas, 

17 consoantes (incluindo a nasal de ponto de articulação não-especificado 

N), 4 vogais e V (acento de altura): 

bilabial dental alveolar pós-alveolar retrollexo palatal velar/glotal 

oclusivas surdas p ! t k 
sonoras (b) d 

constrit1va h 
africada surda ts 

sonora dz 
nasais m n Jl 
tlape lateral J 
aproximantes w -l (j) 
vogais altas u 

médias e 
baixa a 

Nota-se que: 

1 . O fonema /b/ é raro em todos em dialetos. O fonema /j/ é bastante raro 

nos dialetos centrais e meridionais. 

2. O dialeto setentrional tem os mesmos fonemas menos /dz/: 

D. SElT\TRION.\L 

/j/ 
/j/ 

43 

D. CENTRAL e l\IERIDIONAL 

/dz/ 
/j/ 



HENRI RAMIREZ 

O dialeto meridional tem os mesmos fonemas menos /Jl/: 

O. MERIDIONAL D. CENTRAL E SETENTRIONAL 

/n/ 0 IJ!I 
/n/ 0 /11/ 

J. Em todos os dialetos, há oposição entre duas oclusivas surdas 

coronais: uma alveolar apícal te uma dental laminai t com africação mais 

ou menos forte ([!º] ~ [!8]). Exemplo de oposição: ííta [í:tºa] fúmaça 

vs íita [í:ta] canoa. 

4. O fonema /ts/ realiza-se [ts] ou [tH conforme o contexto vocálico 

e o dialeto. Da mesma maneira. /dz/ é uma consoante que se realiza [dz] 

ou [ d3], conforme o contexto e o dialeto (ou [j J no dialeto setentrional, em 

que o fonema /dz/ não existe). 

5. O fonema /u/ é urna vogal cujas realizações oscilam ente [o] e [u]. 

6. O fonema /i/ realiza-se li] quando começa a palavra fonológica e 

for seguido por uma vogal diferente dei. Por exemplo: /íakawa/ liá:kawa] 

você,1· esteio indo. 

7. A existência de vogais nasalizadas IV] revela uma consoante nasal 

subjacente N (nasal de ponto de articulação não-especificado). Esta con

soante N precede imediatamente a vogal V ou é separado dela pelo assopro 

glotal h (V é geralmente uma vogal flutuante que se assimila totalmente à 

vogal que precede). Por exemplo: 
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/paNV!i/ [plqi] coso 

áaNhi [á:lil] w1zli 

áaNh V [ á: hã] aqui 

(todos os dialetos) 

(dialeto setentrional) 

(dialeto central) 

Em outras palavras, temos sempre !(h)V] como realização ele /N(h)V. 

8. No nível fonológico subjacente, o padrão silábico é extremamente 

simples: ele é sempre cio tipo a= (C)V, com onset C facultativo. Em um 

nível fonológico intermediário, o padrão silábico é a= (C)(h)V, os grupos/ 

Ch/ resultando de uma metátese extremamente produtiva: CV hV --+ 
1 2 

ChV V (V 7' V ou V =V). Analisando a última fórmula, constatamos 
1 2 l 2 1 2 

que o onset silábico pode ser 0, C, h ou Ch [C', Ç). Por exemplo: 

!nípu 
dupítsi 

hápe [há.pel 
khéma [k11é.ma 1 
phátime [p 11á.ti.me] 
núthi [nó.t11 i] 

mhu!úku [rço.!ó.koJ 
Jíiphaka [Jí:.Jp.lrnl 
nu.iJ!!:!pi [no.Já.pi) 

CO/Jll11hO 

peneiro 
Fio 
harul hento 
arrebentar-se 
meu olho 
grosso 
ele cume 
meus intesl inos 

Onset 

0 
c 
h 
Ch (C 11

[ 

Ch [Ch] 
Ch[C'] 
Ch [ÇI 
Ch [ÇI 
Ch [C,,,,.t1,,I 

(na transcrição, as vogais sem acento possuem um tom baixo) 

Note que /Ch/ realiza-se como consoante aspirada se C for obstruinte 

e como consoante surda se C for soante. 

Em outras palavras, os únicos grupos consonânticos perm iticlos em 

Baniwa-Curripaco são do tipo Ch. realizados corno [ C' 1 com uma obstru inte 

e como (Ç] ou [Csunial com uma soante. Esses grupos realizados como 
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consoantes aspiradas ou surdas são extremamente o que dá 

à língua um caráter típico e particular. co111 nu111erosos assopras glotais e 

consoantes ensurdecidas ao longo ela cadeia sintagmática. 

9. A rima fonética pode conter uma mora (vogais breves) ou duas 

moras (vogais longas e ditongos). As sílabas co111 três moras são extrema-

111ente raras e não correspondem à estratégia geral evidenciadas pelas re-

gras fonológicas da língua. Exemplos: 

nukápa vejo 1 µ V breve a leve 
kéetu 1ké:.to1 capivara 2µ V longa a pesada 

keétu [ke :.to 1 jimniga sp. 2µ V longa a pesada 
háilrn 1 hái.ko [ árvore 2µ ditongo a pesada 
núema [nóe.mal estou de pé 2~l ditongo a pesada 
kma ljé:.ma[ (vocês) estâo de pé 2~l ditongo a pesada 

Em Baniwa-Curripaco, a oposição V breve vs V longa é extre111a

mente produtiva e os pares mínimos sobre a quantidade vocálica abundam. 

A partir ela estrutura prosódica da língua. as vogais longas e os ditongos são 

interpretados corno pertencendo a duas sílabas fonológicas: fonologicamente. 

não há vogais longas nem ditongos. mas somente vogais breves contíguas. 

Em outras palavras: /V $V/~ [V V ] (se V *V ) ~ [V:] (se V = V ). 
1 2 1 2 1 2 1 e 

1 O. O siste111a prosódico do Banivva-Curripaco (dialeto central) é sim

ples: o acento de altura cai se111pre na sílaba que precede imediatamen

te a última sílaba métrica ela palavra. 

Em outras palavras. o sistema prosóclico é um sistema misto de acen

tuação lexical. co111 a existência de sufixos extramétricos (a 111etricidade de 

cada sufixo é dada pelo dicionário) e ele acentuação pós-lexical (com o 

acento na sílaba que precede imediatamente a últi111a sílaba métrica. como 

uma língua de acento fixo). 
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Exemplos com a raiz verbal -dia voltar. o prefixo nu- ]"pessoa do 

singular, o sufixo métrico -khe gerúndio e os sufixos extrarnétricos -ka 

subordinativo e -wa voz médio (o material extramétrico é sublinhado): 

[no.d iá.khe.wa] eu voltando 

nu-dia-ka-wa [nó.dia.ka.wa] estou voltando 

2.1.2. Segmentos consonânticos 

acento na 0 que precede 

a última 0 métrica khe 

acento na 0 que precede 

a última 0 métrica dia 

Nesta seção. apresentamos os fonemas consonânticos do Baniwa

Curripaco e as suas realizações, o problema da nasalização e dos grupos 

consonânticos. Estes últimos são numerosos e se realizam sempre como 

consoantes aspiradas ou surdas. Os grupos consonânticos terão uma inter

pretação bifonemática. ou seja /Ch/, uma metátese extremamente produti

va do fonema h, ou seja /CVh/---+ /ChV/. sendo o processo desencadeador 

e formador destes grupos. 

2.1.2.1. Realizações e oposições. - Os fonemas consonânticos do 

Baniwa-Curripaco (dialeto central) são: p. t. t. k. b, d, h, ts. dz. m. n.p. l 
.l_,, w e j (menos dz no dialeto setentrional, menOSJ1 no dialeto meridional). 

Eles se realizam da maneira seguinte: 

l. /p/ é uma oclusiva bilabial surda. enquanto /b/ é uma oclusiva bilabial 

sonora que se realiza como pré-nasalizada em começo de palavra fonológica: 
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nubi!iméta [nobi!irnéta] eu ji-agmento 

[
111 bi!íme J fi-ogmentado 

b é um fonema recessivo: encontra-se apenas em uma quinzena de 

morfemas que começam por ele, mais uma meia-dúzia onde ele aparece em 

posição intervocálica. Todos esses morfemas parecem ser de origem 

onomatopéica (bá-tume arrebentar-se, da onomatopéia ba-tu!; bíkhime es

magado, da onomatopéia bíkhi!; -balakhaíka arrotar; etc.) ou emprésti

mos (bukúkuli coruja .1p., tsiikábu preguiça (animal), tsúutsubu pombo, 

kutsíiba rouxinol, wáabala cobra .1p., etc.). 

2. Em todos os dialetos do Baniwa-Curripaco, há oposição entre uma 

alveolar apical te uma dental laminai t: 
!ti ~ [ t] alveolar a picai, com contato na parte anterior ela arca-

da alveolar (área de contato reduzida). 

/!/ ~ [!11 ] ~ [!8] dental (ou denti-alveolar) laminai. a lâmina da língua fa

zendo contato com toda a superfície inferior dos dentes superiores, a ponta ela 

1 íngua podendo ser projetada entre os dentes (área de contato extensa). A africação 

é mais ou menos prolongada: leve [!11
] ou forte [!O] para ce1ios falantes. 

Exemplos de oposição entre a alveolar te a dental t: 
íita [ í :ta] canoa vs íi!a [ í :ta ]firnwça 
wáati minhoca sp. wáati polmeiro sp. 
mítani a minha canoa 
nhúeta meto 

lhíita pulga dele 

nútani tiro 
nhúeta alago-me 

Jhíita peixe capturado por ele 

A alveolar t aparece em um número de itens aproximadamente duas 

vezes maior que a dental !. 
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Note que a alveolar t aparece raramente antes dei (como exceções: -

ti [ti] copular, tíki pouco, wáati minhoca .1p., cobra sp. ). O 

fato de que a sílaba ti seja rara enquanto a sílaba tsi !tSiJ é bem repre

sentada sugere que a alveolar t deu por palatalização, em certos casos, a 

africada ts, com perda do condicionamento fonológico: 

*t > [t] ~ [tSJ / i >ti= ts [tSJ [perda da V condicionante] 

Além do Baniwa-Curripaco, nas línguas arawak. a oposição t/! só se 

encontra em Kabiyari. Nas outras 1 ínguas arawak da mesma divisão Japurá

Colôrnbia, é a oposição t/8 que corresponde à oposição t/! do Baniwa

Curripaco. Em outras palavras, é a fricativa dental 8 que corresponde à 

dental! do Baniwa-Curripaco. Exemplos de comparação entre o Baniwa

Curripaco e o Piapoco mostrando a provável regra diacrônica t > 8: 
haniwa-curripaco piapoco português 

kalíta kali8a lago 

íita íi8a júmctÇ'CI 
liitípi i8ipi CctUda 

áati aa8i pimenta 

-ti -Si independent izador 

3. /d/ é urna oclusiva dental. dcnti-alveolar ou alveolar que se realiza 

corno pré-nasalizada em começo de palavra fonológica: 

nudáka 

dáapa 

[nodáka] 

[
11 dá:pa] 

urino 

poco 

Ao contrário de b. d é um fonema bastante freqüente. especialmente 

em começo de morfema. lntramorfemicamente, na posição intervocálica. é 
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menos comum: lontrinha, kúdui cujuhim, kúdi que tem gosma. 

túuda puçâ, -kedíka fazer cócegas, etc. 

Note que d aparece raramente antes de i 

fazer cócegas, kúdi que tem gosma). 

[dia] voltar. -kedíka 

4. /k/ é urna oclusiva velar surda. Em Baniwa-Curripaco, não existe a 

contraparte sonora g. O fonema k é a consoante mais freq i.iente. 

As sílabas ki e khi são raras (20 entradas no dicionário). Isto se deve 

ao processo diacrónico *k > h (_i) ( cf. 2.1.2.4.). Corno exemplos: dawáki 

jandiâ. d úki cobra .1p., newíki pessoa. wáki mocaco .1p .. -dáki corpo, 

-kitsini primo, dzikime dobrado, múki Foco, tíki pouco: khía-tu ove 

sp., -khi-ti tio. bíkhime esmagado, -tékhia to.1·sir. -tsikhia misturar. Nos 

casos em que ki ou khi aparecem, isso deve ser o « output» da regra 

fonológica u+i -e)- i (cf. 2.1.4.). A comparativa confirma que a maioria das 

sílabas ki derivam diacronicamente de *kui. Por exemplo: 

wáki <em piapoco: wakúi macaco zogue-zogue 

Diacronicamente. este processo realizou-se depois do processo *k> h (_i). 

5. O assopro glotal h é um fonema muito freqüente no começo das 

palavras: háale branco. hápeFio, heekúapi dio. hípule verde. hú-te mui

tos, etc. Dentro das palavras. é encontrado nos grupos consonânticos Ch 

que estudaremos em 2.1.2.3. Note que. logo depois ele k. h é a consoante 

que mostra a mais alta freqi.iência de aparições nos textos e nas entradas 

do dicionário. 
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6. Muito freqüentes. os fonemas ts e dz têm realizações diferentes 

conforme o contexto e o dialeto: 

O. MERIDIONAL 

O.CENTRAL 

/ts/ 

itsl cm qualquer contexto 

iíJJ diante de i. itsi cm 

outros contextos 

O. CENTRAL (falar do Cuian) IDJ e111 qualquer contexto 

O. SETENTRIONAL [tJ] em qualquer contexto 

/dz/ 

JcTZJ cm qualquer contexto 

d3i diante dei. JlÍzJ em 

outros contc.\tos 

lél3! cm qualquer contc\.tll 

/dz/ não existe (/j/ no lugar) 

Como a sua contraparte surda ts, dz é bastante freqüente. O fonema dz 

só existe nos dialetos centrais e meridionais. Corresponde a j do dialeto 

setentrional. Sobre a pré-nasalização de 

ções que b. Exemplos no dialeto central: 

tomem-se as mesmas observa-

tsúume [tsó:me] perto 

tsíitsi [tSí:tSiJ macaco uacari 

dzéema [ndzé: ma] tabaco 

dzíi-lU [nd3í:.lo] gafanhoto 

Antes dei, ts [tSJ é bem representado (atsíNaJi macho. iitsili rnç·a. 

itsídajabuti. kaátsi caranguejo, kúitsi 1nutwn. míitsi moqueudo. tsíinu 

câo, -kítsiniprimo. -mátsia bom. patsíme 1110/e. púutsia molhudo. -hítsia 

arrastar-se, -hitsíj1ha e.1pirror. -tsikúta esfi'egar. kátshi-li/acaré. walíitshi 

mucura. -tshiwi pêlo pubiano, máatshi mau. -pítshia esfolar. etc.). Pelo 

contrário. dz [ d3] é bastante raro antes de i. aparecendo em 5 ou 6 

morfemas em todo o dicionário. como adzLLhi para câ. dzíkime dohrado. 

dziaJj rà sp., dzíi-lU gajànhoto. 

51 



Veja111os agora co1110 se comportam os empréstimos da língua portu

guesa. Por exemplo: 

[ts11á:ja] suio tsháaku [ts11 á: ko J soco 

[ts11 apáto] sapo/o míitsha [mí:tsha] missa 

calças [tJ11ió.ta] (do português ceroulu) 

méedza [mé:dza] mesa 

tsapéwa [Jsapéwa] chapéu [fapt:~1'] 

Esses exemplos mostram as mudanças fônicas seguintes. do portu

guês para o Baniwa-Curripaco: 

s ~ [tsh] ~ [tJh] 
z ~ 

s ts 
Essas correspondências são bons argu111entos para que ts e dz sejam 

interpretados como rnonofonernáticos. Note que s do português é interpre

tado pelos falantes Baniwa-Curripaco como a seqi.iência de fonemas ts+h 

por ter. em português, um« voice onset time »muito mais importante do 

que ts do Baniwa. 

7. m é uma nasal bilabial enquanto n é dental. denti-alveolar ou alveolar 

(como variantes livres). J1 é uma nasal palatal. Com uma freqi.iência de 

aproximadamente 1 % em relação ao conjunto elas consoantes. J1 aparece 

seguido ele a, e ou o. mas nunca seguido ele i (J1áme nao, -j1a tecer. -j1fül 

!wter, J1éewi oriranha, -]1háata 1110.1/ror. -j1he.tu sogro. -]1ukúita .rncu

dir. etc). O fonema J1 só existe nos dialetos central e setentrional. 

Corresponde ao fonema n cio dialeto central. 

As sílabas J1i e J1hi não existem. enquanto a sílaba ni encontra-se 

apenas em dois ou três morfemas. Isso sugere o possível processo diacrónico 

de palatalização seguinte: 
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*niV (ou *inV) > J1V 

Este processo é comprovado pelo dialeto mericlionaL Neste dialeto. o 

fonernaJ1 cio dialeto central (ou setentrional) não existe, Por exemplo: 

comer 
bater 

diaL central 

-íipha 

-fiaa 

diaL meridional 

-íinha 
-naa 

Corno se vê. ao fonema J1 cio cl ialeto, central ou setentrional, corres
ponde o n cio dialeto meridional. sugerindo a cisão fonológica seguinte para 
os dialetos centrais e setentrionais: 

cum perda da V co11d1cio11a11tc 

8, -l é uma aproximante retroflexa. enquanto J é um flape lateral 

alveolar, 

Esses dois fonemas são bem representados, Eles são freqüentes em 

posição intervocálica. especialmente dentro cios morfemas. e aparecem tam

bém no começo ele morfemas dependentes (máali garça. má-te jacu. 

-pali raiz, -páraa amarrar. -Jhiu teT'. --ta lavrar. -Jiku dentro. --thua 

deitar-se. etc,), No começo ele palavra fonológica (morfemas independen

tes). eles são excepcionais: aparecem unicamente nos dois prefixos muito 

usados Ji- 3" pessoa singular néio~feminino e ui- 3" pessoa singular 

feminino, 
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Note que os fonemas -l e J neutralizam-se depois de vogal anterior 

e). ao benefício do som 1-lJ: 
!.li~ !-ti / i, e_ (cf. 2.1.4.2.) 

9. j é uma aproximante palatal. enquanto w é uma aproximante lábio

velar ou lábio-palatal antes dei. Por exemplo: 

awakáda 

awÍJ1a 

[awakáda] 

[al{ÍJ1a] 

jloresra 

árvore sp. 

Contrariamente ao fonema w, freqüente nos textos e nas entradas do 

dicionário, i é um fonema de caráter recessivo que aparece unicamente em 

urna trintena de morfemas nos dialetos centrais e meridionais. alguns sendo 

prováveis empréstimos. Eis os principais: -jape!e. -ju com, jákaa longe. 

tsíjai cigarra. já pi comprido, kujulípa ave sp .• -jamáka pano, kúuja cu ia 

[empréstimo?]. jáapa-ta torto. tuJújapeixe sp. 

No dialeto setentrional. i é muito bem representado. correspondendo a 

ida mesma língua para a pequena lista anterior. e a dz dos dialetos meridi

onais e centrais para a grande maioria dos itens. Por exemplo: 

DIALETO SETE'.\TRIO'.\.\L 

jáawi 
jéema 

()l'TROS DIALETOS 

dzáawi 
dzéema 

Isto nos sugere as possíveis regras diacrónicas: 
(1) *j >dz [rnuitosmorfernas] 
(2) *iV > jV [poucos morfemas] 
com a ordem cronológica: ( 1) antes de (2). 

O/IÇ'a 

tabaco 

Note bem que o Baniwa-Curripaco não permite« glides » epentéticos 

do tipo /ia/~ lija] e /ua/ ~Iowa]. Em conseqüência. ua e uwa são estru

turalmente diferentes. assim como ia e ili!- Compare: 
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Jiapuápia [Ji 1a.po"á.pia] ele cuntm·o 

(e nunca: *[.li.ja.po.wá.piaj) 

Jiapuwápia /Ji-aapuwa-pia/ [.li1a.po.wá.pia] n-cuminho dele 

Jíakawa /Ji-aa-ka-wa/ [J Í'a.ka. vva] ele está indo (e nunca: * [J í .j a. ka. wa j) 

Jíja /Ji-ja/ [Jí.ja] pele dele 

Jímlza /Ji-uudza/ [Jí10.dza] dele (e nunca: *[Jí.jo.clza]) 

Jíju /Ji-ju/ [Jí.jo] com ele 

w e j foram interpretados como fonemas consonánticos para que seja 

respeitada a estratégia anti-trimoraica e anti-tritongo que atravessa a língua 

ele parte em parte. Com efeito. se estas aproximantes fossem interpretadas 

corno vogais. isso daria vários tritongos subjacentes e um« output» incor

reto. Por exemplo, combinando os rnorfernas nu- meu, minhu e -ja pele. só 

a estrutura subjacente /nuja/ pode dar o output correto !nó.ja] ct minho 

pele, enquanto /nuia/ daria o output incorreto *lnó.4ia] por causa ela regra 

fonológica: ui+a--+ /uia/--+ [o.qia] (corno. por exemplo. ern kúdui cuj11hi111 

+ -aali rio--+ /Kmluia.li/ [ko.dó. 4ia.Ji] Rio-do-Cujuhim). 

Da mesma rnaneira. a estrutura subjacente cio morfema [já.pi[ com

prido só pode ser /japi/, e não */iapi/. Para mostrar isso. basta comparar 

com o morfema dependente -áapi osso: 

/nuapi/--+ !nóa.pi] 

/piapi/--+ !pía.pi] 

/iapi/ --+ [já:.piJ 

o meu osso 

o osso de você 

os ossos de você.1 

[nu- meu] 

[pi- teu, de 1'Ucêl 

[i- de você.1] 

Corno se vê, o input /#ia/ só pode dar corno output a sílaba de vogal 

longa lja: 1 e nunca * [ja J. Logo. /japi/ é a única estrutura su bj acentc pcrn1 i

ticla para [já.pi] comprido. 
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Os mesmos argumentos valem para mostar que w é um fonema 

consonântico. 

1 O. Além desses contóides. o Baniwa-Curripaco possui vários 

contóicles aspirados e surdos: [p 11 !. [t 11 j. [! 11
]. [k11 j. lts 11

]. [tf']. l11JJ. 
l 1! 1- ln J . 1 ~ ] . 1-L 1- l '1: J . [ l.J [ , 1 j ] , 1 S] q u e se rã o i n te r p reta d o s e rn 

2.1.2.3. corno combinação ele 2 fonemas (C+h). 

11. Como exemplos de oposições consonânticas: 
t/d tuúmeformigu sp. duúme peixe sp. 

nútani a minhu eunou núdani u meu ralo 
tld nutáita posso nudáita rufo 
n/11/ni néewi flores e/eles 11éewi arirunlw 

íinai com você.1· ÍÍJ1ai ler muu cheiro 
núnaa maneio núJ1aa halo 
nupanéeta planlo se/71 purur nupa_11éeta/áç·u sumir 
nupanápia planlei nupaniápia 11 p/u!1/a Cflle eu tinhu nupaJ1ápia sumi 

.J1/j llÚJ1a teç·o núja a m111ha pele 
11-t Jímaa ele dorme -tímaa elo dorme 

wáalu jlctll/U \nÍ<qu pupuguin 
n/1/-t nítaa cupinu lítaa rele) capina -títaa (e/a) cupinu 

púne uhim p(qe jeju 
n/d née.i,i veuclo dée.i,i .rnmmeu 

dzamána J (câes, ele.) dzamáda J (peclrus. ele.) 
d/J/.i, hádua mele de vncês hálua cu/cio ele mucuc:o 

áada rufo áap Cflleli!nio sp 
tltfts Jitúwa hrácteu dele litsúwa chiji·e ele/e 

nutíuka aji/1(J nutsíuka espremo 
d/dz dáapa pucct dzáapa peixe sp. 

nudúwhia sinto repulsc7u nudzúwhia contorno 
dz/j dzákaa cuido ele cwnw·ün jákaa !unge 
d/j dápi eijHJ jápÍ C0/77/!f"icfo 
b/m/w mée-tua se/71 ira wée-ttrn a nossu iru 

bátametsa rachado mátamatsa! nc7n peicles.' 
k/(j)h/0 káaJi tuhatingu háali cerw url7lctdilhu áaJi ove sp. 
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2.1.2.2. Nasal não-especificada N. - Ern Baniwa-Curripaco. encon

tramos dois tipos de vogais nasalizadas. O primeiro é um processo automáti

co devido à contigüidade ele uma consoante nasal (m. n.J1). Por exemplo: 

múulrnli [rnõ,:ko.li] árvore sp. (com leve nasalização da vogal longa) 

O segundo processo. porém. é de natureza totalmente diferente: a na

salização é mais forte. as vogais nasalizadas são sempre percebidas corno 

tal pelos falantes. e elas estão em oposição com as vogais orais. São pou

cos os morfemas com vogais nasalizadas. Os principais podem ser 

reagrupados em duas séries (os exemplos são cio dialeto central): 

( 1) [pa:"!il caso 

[pa:"dza] ugoro 

[hipa"da] grosso 

[we:"taJ colllprur 

(2) [á:hãj llCjlli 

[Jíéhel este 

[pa:"! 11 i:I esteio (derivado ele« casa») 

[hipo:"da] inimigo 

[kitf'i :"da 1 01J1igo 

[atS Íã"lij mocho. homem 

[a:tahãJ lá 

[ ánialih11 w1ui está ele 

Em ( 1 ). a vogal nasalizada pertence a urna sílaba pesada (é longa ou. no 

último exemplo. ela aparece num ditongo): cm (2). a vogal nasalizada é curta 

e precedida pela mesma vogal seguida pelo assopro glotal h. conforme o 

esquema: [VhVj. A vogal que precede h é oral em registro hiperarticulaclo. 

e possui diversos graus de nasalização em rcgistro coloquial. 

+ A origem dessas duas séries de vogais nasalizadas encontra-se num 

processo único. que podemos formular ela maneira seguinte: 
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) ~ v 
(2) ~ hV 

Em outras palavras. as vogais nasalizadas tiram a sua nasalidade de 

uma consoante nasal ele ponto de articulação indeterminado que sempre as 

precede. 

Em Baniwa-Curripaco. os diversos registros de fala sustentam muito 

bem a presença desta consoante subjacente N. Com efeito. o estudo dos 

registros formais e coloquiais nos revela que. ao nível coloquial ou 

hipoarticulado. o número de morfemas com V nasalizadas é muito mais 

importante do que nos sugere as pequenas listas ( 1) e (2). Este estudo dos 

registros de fala mostra um processo sincrónico de relaxamento nasal no 

hipoarticulado. justamente cm paralelo com ( 1) e com (2). Comparemos 

algumas palavras pronunciadas no registro formal/lento e no registro colo

quial/rápido: 

RHilSTRO FORMAI 

(1) kuamekawá,li'? 
nuanída 

.líp 11 umi!e 
J1amekápua 
nupiJánani 
(II) 

RHílSTRO COIOC)ld.'\l. 

kuãIJkawáJi'? 11uu11do:) 
nua 11da coiscts ljlle eu dei 
.líp 11 u: 11 !e utrâs dele 
j1ã:1Jkápua por que negu 
1rnpiJá11ã:IJ o meu guio 

/númhuaka/ nón;waka nólyã:ka estou mordendo 
piroího /mhúukuli/ ll}Ó:koli hÕ:ko.li 

/nhcé!e/ l}C:te 
/núanhcc/ nóa.l}e: 

he:te 
nóahe: 

depois 
sei 
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Toda a comparativa micro-dialetal mostra que os processos seguin

tes são os verdadeiros responsáveis para o relaxamento articulatório do 

registro h iperarticu lado ao registro h ipoarticu lado da série ( 1) (com C" para 

consoante nasal): 

(ex) (~) 

vcv V V Cn V V (n 

1 11 2 1 2 3 

com: 

(a) enfraquecimento da consoante nasal C
11 

com transferência da nasaliza

ção para a vogal que segue 

([3) assimilação progressiva de V a V com alongamento compensatório 
' 1 

Ou de maneira mais simples: 

(ex) (0) 

vNv~vv~vv 

O estudo das variações dialetais e a comparativa entre línguas arawak 

próximas mostram que os processos (a) e ([3) são os verdadeiros responsá

veis ela nasalização. Como exemplos ele NV ~V (ex): 

keníke (dialeto central) roça ~ (ke{11kcJ (dialeto meridional) 

atsínaJi (dialeto meridional) homem ~ [atJiã 11JiJ (dialeto central) 

*paníci casa ~ [palsi] (Warckcna. língua arawak próxima do f3aniwa-Curripaco) 

~ [pã:~iJ (Bani11a-Curripaco) 

Quanto ao processo ([3), é uma assimilação progressiva ela vogal 

nasalizada à vogal oral que a precede. Parece só ser possível com uma vogal 

nasalizada anterior (i ou e). Esta assimilação será melhor argumentada com 

o estudo ela série (li). 
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+ Uma vez analisados os processos de relaxação responsáveis por 

( 1 ). podemos voltar à nossa série ( 1) e tentar interpretá-la. Com efeito. 

supondo que. para esses poucos morfemas, o registro formal desapareceu 

para sempre. obtemos: 

> : 11!i] casa 

> IPª· agora 

> !kitJ1. amzgo 

> !w~: 11 ta] comprar 

A comparativa entre os dialetos baniwa-curripaco e outras línguas 

armvak mostra que esses poucos casos de nasalização ( 1) têm a sua origem 

nu111 processo diacrõnico idêntico ao que observa111os, sincronica111ente, na 

comparação dos registros de fala, o que vem comprovar as nossas for111as 

subjacentes. Compare as for111as subjacentes da série (1) co111 outras línguas 

ou dialetos arawak: 
(l)/paN\Í!i/ ipã:"til casa 
/paN\Ídza/ 1pl'i:"dza1 agora 
/hipuN\Ída/ lhipÕ:"dal inimigo 

[outras línguas arawak: panici] 
[fala dos velhos: paanádza] 

/hipaN\Ída/ 1 hipã :"da l grosso [em certos dialetos: hipanída] 
/kitsiNV da/ 1 kitf'í :"da 1 amigo [em Baniwa: kitsíni primo] 
/weN\Íta/ lw~:"tal comprar [em Achagua: wenita] 

/atsi'Na.li/ latJ iã"li] macho, homem [Baniwa meridional: atsínali] 

consoante nasal de ponto ele articulação não-especificado: V vogal flu-

tuantc ). 

Não se pode saber cliacronica111entc o nú111ero exato de 111oras da vogal 

que precede a nasal não-especificada: para si111plificar, esse nú111ero foi reduzi

do a u111. No entanto. uma for111a subjacente com duas 111oras na vogal ( co1110 

/paaNVdza/. cm\ ez ele /paNVdza/) não é para excluir absolutamente. 
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Note também, no último exemplo, que a vogal nasalizada apàrece em 

ditongo. Neste único caso, não há assimilação progressiva e o processo W) 
não opera. 

+ E os exemplos da série (li)? O relaxamento obedece às fórmulas 

seguintes: 

(ex ) mhV ~ whV / para V= o, seguido por a 
1 ~ 

(ex) mhV ~ hV /outros contextos 

(ex
3

) nhV ~ hV 

Em outras palavras, o aparecimento de vogais nasalizadas depois de h 
nos registros rnini-a1iiculados explica-se pela queda de uma consoante na

sal antes de h (com a substituição por uma aproximante homorgân ica em 

certos casos). Ou seja: 

(81.2) C"ª'ª1hV ~ (C1iº""')hV 

No entanto, a presença de C1i0 m 0 , homorgânica à C nasal, é muito pou

co documentado. Em contraparte, os processos: 

/nhV/ ~ hV 

/mhV/ ~ hV 

são extremamente comuns no registro coloquial, especialmente nos diale

tos setentrionais e centrais. Para certos falares do alto Aiari, este relaxa

mento tornou-se quase obrigatório na maioria dos lexemas. Por exemplo 

(com, na segunda transcrição fonética, a pronúncia comum dos dialetos 

setentrionais ou do alto Aiari): 

míanhikawa [nóa9ikawa) ~ [nóah1kawaJ estou andando 

nhúa [I]óáJ ~ [hÕáJ eu 

wa.l_unhépi [wa.l_OI]épi] ~ [wa.l_ohipi] cipó .\p. 
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Por isso, sugerimos as formas subjacentes seguintes para os poucos 

exemplos da série (2) com vogais nasalizadas: 

/áaNha/ aqui 

/aátaNha/ lá 

/lhíeNhe/ este 

/ánialiNhi/ [ánialih1] aqui está ele 

com o mesmo fonema N, consoante nasal de ponto de articulação não-espe

cificado, do que na série ( 1 ), mas, desta vez, em contexto de!!. 

O leitor notará que os poucos exemplos da série (2) respondem a um 

só morfema, o sufixo dêitico geral -Nh V [h Vj, onde V é urna vogal flutuan

te totalmente assimilada à vogal precedente. Com esta vogal flutuante, te

ríamos formas ainda mais subjacentes que as propostas anteriormente: 

/áaNhV/, /aátaNhV/, /lhíeNhV/, /ánialiNhV/. 

A comparação com os dialetos setentrionais: 

DIALETO CENTRAL 

[á:hãj 

[Jíehê] 

DIALETO SETENTRIONAL 

[á:h1] 

[Jíah1] 

(f(/Ul 

este 

sugere que o sufixo dêtico, em Baniwa-Curripaco, tem corno verdadeira 

forma subjacente -Nhi, que se realiza [hl] ou, depois de assimilação pro

gressiva que depende dos falares, [hã], [he] ou [hõ]. 

+ Em resumo, as estruturas subjacentes que, em Ganiwa-Curripaco, 

se realizam corno vogais nasalizadas: 

(1) /NV/ ~ [VI (com possível assimilação de V à vogal precedente, se V for 

anterior) 

(2) /Nhi/ ~ (com possível assimilação de V à vogal precedente) 

podem ser resumidas por uma só formula: 
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com possível assimilação de V à vogal precedente. se V for anterior 

Em todos os casos. as vogais nasalizadas têm urna origem que deve 

ser procurada numa consoante nasal que as precede e se realiza com a 

nasalização da vogal subseqüente. Qualquer outra interpretação. em parti

cular aquela que consiste em explicar a nasalização com vogais subjacentes 

nasais /V/. não nos parece adequada. 

Em cone! usão. gostaríamos de salientar que a existência de \ ogais 

nasalizadas depois do assopro glotal h. ou seja [hVl. é urn traço que existe 

em várias línguas arawak geneticamente próximas do Baniwa-Curripaco. 

como. por exemplo. em Yukuna. Em todas essas 1 ínguas. a vogal deve o seu 

traço nasal à presença de urna consoante subjacente que precede h V. e 

nunca, como foi dito e repetido em várias oportunidades. às propriedades 

intrínsecas ao assopro glotal. É à instabilidade potencial de certos grupns 

consonânticos (nh. mh) que as vogais nasalizadas devem a sua génese. 

2.1.2.3. Consoantes aspiradas e surdas: a metátese de h. - Nesta 

secção. apresentamos as consoantes aspiradas e surdas do Bani\\a

Curripaco. dando primeiro alguns exemplos de sua alta produtividade. Em 

seguida. mostramos que todas essas consoantes devem ter a mesma e úni

ca interpretação fonológica: grupos consonânticos. o segundo segmento 

fonêmico cio grupo sendo sempre h. Procurando a regra fonológica que 

desencadeia essas consoantes aspiradas e surdas. encontraremos o pro

cesso ele metátese do h. Em outras palavras: 
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+ obstruintc) 
soante) 

2.1.2.3. l. Os grnpos /Ch/. - Em Ban iwa-Curripaco. temos 14 grnpos 

de consoantes C+h que possibilitam a realização: 

- de consoantes aspiradas [C 11
): /ph/ [p1i]. /th/ [t1i]. /!h/ [!h], /dh/ [t1i]. /kh/ 

[kh], /tsh/ [ts 11 ] ~ [tf1
] (conforme o contexto fonológico e o dialeto: no dialeto 

central, [tJ11
] antes ele i e [1511

] nos outros contextos). /dzh/ [1511
] - [tShJ (idem) 

- e de consoantes surdas. geralmente [Ç]: /mh/ [nJ]. /nh/ [1J]. /ph/ IJJJ. /Jh/ 

[n, f_lJ1/ (JJ. /wh/ [vy) ~ [IJ) (OU [cp) para certos falantes). /jh/ [ç] - [fj (CClll

forme o dialeto: [ç] no dialeto setentrional. [J] nos outros dialetos). 

+ De alta carga funcional. estas consoantes aparecem freqüentemente 

em oposição com as suas contrapartes não-aspiradas ou sonoras. Como 

ilustrações de oposição: 
p/ph píma tinguijas 

núpia à minha e.)pera 
t/th táimefirme 

11 úti COjJZllO 

lukh kéeti liso 
ts/tsh tsúume perto 

kúitsia caldo de 111utum 
m/mh múulm.li árvore .1p. 
n/nh núa dou 
p!ph .líipaka esflí de pirucema 
.l/Jh Jíma ting11ija 

1/-lh -lÚa ela dá 
wá-la lavromos 

p11 íma ouves 
n ú p 11 ia assopro 
t 11 áime triscor 
nút 11 i o meu olho 
k 11 ée!i ger111i11ur 
ts 11 úume ruído (c/u cochoeiro ... 
kúits 11 ia excremento de 111utw11 
~úuku.li piruího 
IJÚa eu 
líiriaka está comendo 
J íma ouve 
.J,Úa ela 

wá1a! eiu.' 
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w/wh nossa sobrinha 

comprimento dele 

ts/jh íitsi [í:tSil guarihu 
iítsa · tsa] wco/ 

jh!çHSJl.th!J.Jlh UI 
líi,iheni !Jí:SeniJ larva dele 

"yée.v.1 tinhorc/o 
JiSápi ~ Jiçápi intestinos dele 

íij hi 1 ~ 1 í :Si J sexos de vocês 
[í:çaj ~[í:SaJ C\C'ft:mentosde1.·1n's 

Jíi.theni [Jí:J,eni l ele bebeu 

+ Olhando atentamente na lista acima das consoantes aspiradas. no

tam-se várias neutralizações: 

- entre /th/ e /dh/, que se realizam [th[. 

- e entre /tsh/ e /dzh/. que se realizam [tsh] (ou [tShl diante dei). 

Estas neutralizações aparecem claramente nas fronteiras intermorfêmicas 

onde agem as regras fonológicas de metátese (CV hV ~ ChV V) e de 
1 2 1 2 

coalescência vocálica: a+i ~ e. Exemplo com o prefixo nu- ]" pessou do 

singular e o sufixo verbal -hini perfeclirn: 

-dúita empurrar /nu-dúita-hini/ ~ /nudúithcni/ [nodóithcni] empurrei 

-túda socor /nu-túda-hini/ ~ /nutúdheni/ [11otót11eni] S!Hfl!ei 

-tsátsa esmigalhar /nu-tsátsa-hini/ ~ /nu.tsátshcni/ [notsátsheni] e.1111igulhei 

-íidza chorar /nu-íidza-hini/ ~ /núidzhcni/ [nóits11eni] chorei 

Esta neutralização das oclusivas surdas e sonoras não existe em 

Warequena. 1 íngua arawak próxima cio Ban iwa-Curri paco. Nesta 1 íngua, 

/dh/ e /bh/ realizam-se respectivamente [ cJhJ e [b1i]. opondo-se assim a /th/ 

e /ph/ que se realizam [th] e [ph]. 

+ Não há neutralização de te ! na série elas aspiradas. Compare: 

n h úetheni coloquei dentro nhúetheni(wa) alaguei-me 
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O grupo /th/ é bastante raro. só aparecendo no nosso corpus em 

lexemas secundários (palavras derivadas ou com sufixação). a partir ele 

base que contém o fonema t. Exemplos com o sufixos -hini perfeito. 

limite: 

nu- lsg + -kúita ralhar+ -hini ___,, /nu-kuita-hini/ ralhei 
nu- lsg + sofiw + -hini ___,, /nu-hipphita-hini/ sofri 

kaapita sujo+ -jhaa ___,, kaapíthaa /kaapita-jhaa/ meio sujo 

iita preto+ -jhaa 

aamúta :) + -jhaa 

/iita-jhaa/ meio prelo 

/aamup-jhaa/ murrom 

+ Nestas condições. poclelllos concluir que o''Eaniwa-Curripaco aclllli

te as scqüências /C+h/ colll todas as consoantes ela língua. exceto /bh/. 

Essas seqüências são selllpre realizadas como consoantes aspiradas ou sur

das holllorgânicas a obstruintes ou soantes. com a exceção ele /j+h/, que se 

realiza [ç] (dialeto setentrional) ou rn (dialeto central ou llleridional). Es

sas consoantes aspiradas e surdas aparecem por todos os lados. Por exem

plo: 

mhctsÍJ1hatsa! [ nJets(patsa] mio espirres 1 

khcpanhíkhelrnphia [k1iepa11ík1iekap1iia] rncê é mexilhào 

2.1.2.3.2. A metátese de h· - Já notalllos que o som [hl quase não 

aparece entre duas vogais. a não ser nos raros casos ele reduplicação (húlrnJi 

i11w11hu sp .. lrntuhutúpaJi lama) e no morfema clêitico -111. -hã. -he. -hii 

que já apresentamos no estudo ela nasalização e que foi interpretado como 

/-Nhi/. /-Nha/. /-Nhe/. /-Nlrn/ (N nasal não especificada). Além das con

soantes aspiradas. [h] encontra-se freqüentemente em começo ele palavra 

fonológica: háamaa can.rndo. háilm ârrnre. hápc frio. hawádza ingâ. 
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héema unta. serro. pedro. verde. húiwi gosto-

so. hú-te 111uito.1. etc. 

t Os argumentos que evidenciam urna origem bifonernática para to

das as consoantes aspiradas e surdas. ou seja a seqüência C+h. são nume

rosos. Em primeiro lugar. é freqi.iente ver aparecer uma consoante aspirada 

ou surda a partir do fonema h. Considerando os paradigmas verbais parci

ais seguintes: 

nukápa vejo núma(wa) c111eimo-me 
pikápa rês píma(wa) c111eima.1-le 
wakápa vemos wáma(wa) qucimamo-nos 

podemos deduzir que. em Baniwa-Curripaco. temos: 
nu- l°.1g -kapa 1·er 
pi- J"sg -ma(wa) queimar-se 

wa- l'j7l 

Considerando essas formas de prefixos pessoais e analisando agora: 

heekúapi dia ll}oekoapíta] sozído 
lp11 iekoapíta] sozídos 
!vyeekoapíta] saudamos 

háiku pau [no háikolcJ o meu pau (registro formal) 

11! Ó e k o l e] o meu puu ( registro coloquial) 

podemos evidenciar as formas subjacentes: /nu-heekuapi-ta/. /pi

heekuapí-ta/. /wa-heekuapi-ta/ (o sufixo -ta é um verbalizador: « sau

dar» = «dizer bom dia»). /nu-haiku-Je/ (o sufixo -Je transforma um 

nome independente em nome dependente). Comparando as realizações ele 

superfície e as formas subjacentes. podemos deduzir que as consoantes 

aspiradas e surdas cio Baniwa-Curripaco nascem ele uma metátese ele h 

com a vogal que o precede imediatamente. com subseqüente aspiração/ 

ensurdecimento ela consoante que bloqueou o movimento regressivo ele h. 
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Como se vê. a metátese de h não é um processo subjacente« invisível». 

Outros e.\.emplos que provam que h é o desencadeador ela aparição 

das e surdas/aspiradas do baniwa via metátese dele: 

nuwád:t .. a i117ilo i;iuaméeta gu11ho 

i 117 i f U.\' phiaméeta gu11/ws 

wawádza i 117 il 0117 os 'Y~iaméeta ganhamos 

Obtemos como formas subjacentes: 

-wádza imitur -haameeta crunlwr ,.., 

a presença de h subjacente no último paradigma sendo a única explicação 

para as realizações alomórficas 1iu-. p 11 i- e 'Yª- cios prefixos pessoais no 

mesmo paradigma: 

n u-lrn ... --+ 1mha ... --+ IJUH ••• 

pi-ha ... --+ piha ... --+ phia ... 

wa-lrn ... --+ waha ... --+ 'Yªª··· 
Como se vê, é a subseqliente metátese deste h que explica as C surdas/ 

aspiradas dos alomorfes pessoais (sobre as V longas que apareceram na 1" 

sílaba ele -wádza imitur e -haamécta gon/wr. cf. regras fonológicas em 

2. 1.4.1 '). 

Os casos ele alternância entre: 

obstrnintes não-aspiradas 

soantes sonoras 

e 

e 

obstruintes aspirndas 

soantes ensurdecidas 

são assim revelados por numerosas realizações alomórficas (prefixos pes

soais. numerais, adjetivos. etc.). Esta «alternância regular entre classes 

naturais não-marcadas (obstruintes não-aspiradas e soantes sonoras) e clas

ses naturais marcadas (obstruintcs aspiradas e soantes ensurdecidas) fun

damenta a hipótese elas classes marcadas serem derivadas elas classes 
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não-marcadas a partir de um único fonema subjacente» (Angenot & alii. 

1992. p. 62). 

+ O estudo pormenorizado do som [Jl é mais um bom argumento para 

o bifonematismo das consoantes aspiradas e surdas e para a llletátese de 

h. As afinidades estruturais entre [Jl e [h] não fazem dúvidas. IJJ é um 

solll que aparece em poucos morfelllas colllo: áaJi curá.waJimáka puçâ. 

-aáJaa nadar, -íiJa 1 excremento. -íiJa2 inchur. -íiJeni /urvu, -íiJi sexo. 

cumç·o. -Jaa mentira, -Jáda barriga. -Jápi intestinos, -Júpana ffgado, 

-Juúpa com (sufixo instrumental). Já vimos que. no dialeto setentrional. o 

som [ç] corresponde ao som [Jl dos outros dialetos: áaçi carâ. waçimálrn 

puçâ. etc. 

Vamos lllOStrar que o som [Jl (ou [ç]) é a realização do grupo de con

soantes j+h, ou seja: 

jh !SI ~ lçl 

A. Em primeiro lugar, há muitos fatos que mostralll uma grande afini

dade entre os sons [Jl e [h]. Freqüentelllente. [JJ «torna-se» ulll [hj que 

aparece numa consoante aspirada ou surda. Por exelllplo: 

RJ:Ci!STIW FORfVl;\L 

(1) háiku árvore+ i- um. + -ke galho 

kaláka gulinhu + i- + -ée\Ye ovo 

(li) tsíinu ceio+ i- + -íiJa excremento 

héema cm/o+ i- + -íiJa excre111e11to 
íitsi i-;uurihu + i- + -íiJa cc:cremento 

kéetu cupivura + i- ~ -íiJa excremento 

RUi!STRO COUJC)UL\L 

háiku íke -* haikúke galho de án·off 

kaláka íe,ye -* kaJakée\yc ovo de gulinlw 

tsíinu íiJa -* tSÍ!:JUa excreme/7/o de ci/o 
héema íiJa -* hén;iaa excremento de 011/u 
íitsi íiJa -* íts"ia excreme/7/o de guurihu 

kéetu íiJa -* két"ua e.Ycremento de co1?1ú11·u 
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Como se vê pela série(!). o apagamento ele vogais iniciais (aférese) 

ele morfema com perda acentual e cliticização no morfema precedente é 

muito comum no registro coloquial. Este processo se vê especialmente bem 

no sintagma nominal. Neste caso. é o prefixo i- conectivo (morfema de 

conexão sintática entre o possuidor e o possuído) que desaparece. Na pri

meira série de exemplos, não há problema. o processo fonológico a+ee ~ 

ee explicando o segundo exemplo. Na segunda série de exemplos, tudo 

ocorreu como se a presença ele S fizesse aparecer todo tipo de consoantes 

surdas e aspiradas nas formas coloquiais. Vejamos ele perto o último exem

plo: kéetu íiJa. Após o apagamento de ii inicial e redução moraica (ela 

vogal longa ee). obtemos a forma: *ké!uJa. uma simples metátese expli

cando o mistério cio nascimento de C surdas/aspiradas: 

keetu iiJa ~ ketuJa ~ kethua [két 11 oaJ 

Outros exemplos que revelam. depois cio apagamento ele ii. a mesma 

metátese ele h: 
hémali ahiu + i- + -íiJi caroço 
punáma hacaho + i- _,_ -íiJi caroço 

duúlu mosca+ i- ~ -íiJeni lorva 

hémali íiJi ~ 

punáma íiJi ~ 

dúuJu íiJeni ~ 

hémaJi caroç·o de abiu 
puná1~e coroç·o de hacaba 
l com a regra a+i>e] 

dúJeni /arrn de mosca 
[com a regra u+e>e] 

Outros exemplos com o sufixo -Jaa !i111ile («meio». « u111 pouco») 

que mostram também a grande analogia estrutural entre Se h e a importân

cia ela metátese: 

(1) íi.i,ai \'C/'171effio _, i.LáiJ aa m·crmellwdo (meio \'l!rmclhoJ 
taJíkai en\'!:lhec!'r _, taJik<íiJaa meio em·e/heciclo 
íijrni /edore11do _, iJiáiJaa meio fedorento 
(2) íi ta j!f'L'IO _, í ( 11 a a meio preto 
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háale 
hámu 
dzéenuni 

hranco 

CJllCnte 
ui/o 

háJ ea 
ua 

dzen ia 

eshronCJuiç·udo 
meiOCJllC/1/e 

meio ulto 

Aqui, o processo de« simplicação »de Sem h, com metátese subse

qüente, não se efetua conforme os registros (do formal ao coloquial), corno 

nos exemplos anteriores, mas conforme o contexto fonológico: na segunda 

série de exemplos, os outputs com S não existem, o contexto fonológico 

condicionador sendo obviamente o ditongo que, nos primeiros exemplos, 

impede o desaparecimento de f 

B. Em segundo lugar, há também outros fatos que mostram uma gran

de afinidade estrutural entre rn e UJ. Por exemplo, compare: 

malijejàca + -hiwi diminulivo ---> malijhéwi [maJiSéqiJ /aCJ11i11hu 
kúuja cu ia + -hiwi diminutivo ---> kuj héwi 1 koSéqi] mio peCJuenu 

kája com casca+ -hiwi diminutivo ---> kajhéwi lkaSéqil mrinha com casca 

(noll: as regras fonológicas a+ i---> e. e+ i---> e) 

Esta regra fonológica j + h----? ISI é pouco produtiva por ser o fonema 

i pouco comum. No entanto, nos dialetos setentrionais, onde [ ç] correspon

de a rn dos outros dialetos, a mesma regra fonológica j + h > lçl é muito 

mais produtiva. Por exemplo: 

núija choro+ -hini per/i!ctivo-+ núijheni [nóiçc:nil chorei 

Compare este mesmo exemplo com a sua realização nos dialetos cen

trais e meridionais, sem se esquecer de que, ao i setentrional, corresponde o 

dz central: 

núidza choro+ -hini pe1fectivo ~ nliitsheni [nóitsi,eni] chorei 
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Outros argumentos sustentam a metátese de h e o bifonematismo 

das consoantes aspiradas e surdas: 

1. A comparativa justifica plenamente a presença de h > h/ __ i,i,e) 

subjacente que desencadeia a metátese e a aspiração ou ensurdecimento das 

C. Compare, por exemplo: 

OUTRAS LÍNGUAS ARAWAK BANIWJ\-CURRIPACO 

peixe 

2. A distribuição fonotática superficial de 1 , restrita ao começo de 

palavra fonológica, torna a sua representação subjacente hum« excelente 

candidato potencial para ocupar, a nível sistemático, posições fonotaticamente 

complementares com essa posição inicial, tais corno N$_/ e N _$/,onde oh 

não inicial precedido de V se encontraria respectivamente na posição silá

bica de coda e de onset. A ausência de realização fonética de h em [hj nas 

posições não-iniciais se explica pela metátese regressiva que ele sofreu e 

sua fusão com as consoantes contra as quais ele pode se encostar em conse

qüência deste deslocamento para frente, fusão que resultou numa duplica

ção do número de segmentos superficiais» (Angenot & alii, 1992 p. 62). 

Em resumo, h em posição não-inicial e depois de ser enfraquecido 

sofreu uma metátese com a vogal que o precede, entrando em contato com 

uma consoante com a qual se funde: 

1 CVhV--+ ChV--+ c1iy--+ ÇV [se C soante) 

Deste fonema derivam mais de 13 fones [h, p11 , t11 , ~ 11 , k\ ts 11 • llJ. IJ,JJ. vy. 

J. J. J, ... ], eliminando assim a nível subjacente a série das C aspiradas/ 

ensurdecidas. interpretando-as como grupos consonânticos. Por razões de 
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simplificações, esta interpretação deve ser estendida a todos os morfemas 

da mesmo em posição interna e sem evidência de regra fonológica. 

Corno observação final, nota-se que a metátese não é urna condição 

necessária e suficiente à existência de consoantes aspiradas ou surdas. Di

zer que a metátese explicitada em CVhV-* ChV é obrigatória e que ela 

cria assim grupos bifonemáticos Ch não implica que todos os grupos Ch 

provêm de uma metátese de h. Como contra-exemplo desta suposta recíproca: 

*nu- ]"pessoa singular+ comer (proto-arawak) 
> *nunika como (por exemplo, em Baré, língua da família arawak) 

> nu1ka (NV >V, cf. 2.1.3.) 

> (*k > h) 

>nuin.ha 
> nui.nha (Baniwa: dialeto meridional), nuij1ha (Baniwa: outros dialetos) 

Neste exernplo, é fácil ver que, nos grupos nh eJ1h. a consoante nasal 

eh tornararn-se adjacentes, não por metátese de h. rnas pela desnasal ização 

da vogal anterior: ni.ka > í.ka > in.ka > in.ha > i.nha. 

2.1.3. Segmentos vocálicos 

Em Baniwa-Curripaco. há sornente quatro segrnentos fonêrnicos 

vocálicos: L e. a eu. Nesta secção. apresentarnos as suas realizações foné

ticas e as suas oposições. Ern seguida. exarninamos o problerna das vogais 

longas e dos ditongos. 
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2.1.3.1. e - Foneticamente. cada vogal pode 

ser breve ou longa, oral ou nasalizada, sonora ou surda. As variedades 

surdas aparecem geralmente em posição final ou, e111 registro rápido. em 

posição fonologicamente átona. 

l. /i/ realiza-se UI no começo ele palavra fonológica e seguida por V 1: 

ele i. Por exemplo. compare: 

[inípo]~i 

íakawa [já:kawa] 

caminho 

vocês velo 

Note bem que. quando i realiza-se [j]. há alongamento da vogal 

subseqüente. Compare: 

nu- l"s;:; + -aa(wa) ir 
pi- 2"s;:; + -aa(wa) ir 
i- 2"pl + -aa(wa) ir 

núawa [ nóávva J vou 

píawa [píáwa] vuis 

íawa [já:wa] (vocês) velo 

Co1110 a ditongação de i li] afasta este segmento do núcleo para o 

onset. deixando assim a sua mora desligada. e como a estratégia geral exi

ge que um input com duas moras se realiza co1110 vogal longa (cf. 2.1.4.). a 

religação da mora para a vogal seguinte V resulta e111 alonga111ento desta 

vogal V. Podemos escrever o processo assim: iV ~ [.i V: 1 / # __ (V 1: i) 

2. /e/ realiza-se !eJ ~ IE]. a pronúncia mais comum sendo entre le] e 

[cj. e aparece freqi.ientemente em sílabas pesadas ee [e:]. 

3. /ui [uJ~[oJ. a \ariantc lo! sendo a mais freqi.iente (a variante [ui 

aparece e111 certos contextos. quando seguido por i ou j). 
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4. /a/ é. de longe, o fonema vocálico o mais freqliente. 

5. Exemplos de oposições vocálicas: 

e/i mitsa pimenta torrada métsa mas 

kúuwhe saúva kúuwhi peixe sp. 

e/a hiíwe lagarto sp. híiwa picf11icí 

Jíepua ilie.poaJ cabeceiras líapua iJia.poaJ ele canta 

e/o líke galho dele líku ele descasca 

i/o pimáka deixas pumáka bem co::ido 

núe.l,i meu sobrinho núe1u minha sobrinha 

a/o n ú idza choro núidzu o meu pê/o 

náthi olhos deles núthi meu olho 

ai/ee áini Jái.nil caba éeni Jé:nil aranha 

2.1.3.2. Vogais longas e ditongos. -A oposição V breve/ V longa é 

extremamente produtiva, como o comprovam os pares mínimos abaixo: 

a/a: 
matshídali cerrado ma:tshídali 17/CIU 

hálhame júrodo hálha:me melhorar 

phí.i..a sohes phí.i..a: puxas 

apáma um par a:páma uma mui her 

ká:na milho ká:na: agiiado 

i/i: 
ipe :ku vocês jogam i:pe :ku macaco-da-no i I e 

líwi sobrinho dele lí:wi espinho dele 

walíme recém-casada walí:me mexer-se devagar 

pinúpia vinhas pi:núpia tua ex-esposo 

11 é.i..i fl!ho deles né:-ti veado 

e/e: 
\Vhepápia pegâ1·w11us whe:pápia l/C redi t ÔVll l/10S 

nukaphéta cubro nukaphé:ta escoro 

hémali ahiu hé:mali fl!Clll1llré 
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caldo de jrmniga ke:tsia que tem cocho 

plantei a minha ex-casa 
núma t inguijo nu:ma quero 

Foneticamente, IV:J é geralmente duas vezes mais longa que [Vj: em 

geral, 200 rns contra 1 00 ms. 

+ O sistema acentual da língua nos fornece bons argumentos para 

interpretar as vogais longas como formando duas rnoras e pertencendo a 

duas sílabas diferentes. O Baníwa-Currípaco possuí duas rnelodías tonais 

nas V longas mas só uma nas V breves: 

- cada palavra fonológica possui só uma sílaba fonologicamente tôníca, 

- se a sílaba tôníca é do tipo [(C)(h)VJ (isto é com V breve), a melodia 

acentual que cai nela só pode ser um tom alto: !(C)(h)VL 

- mas se a sílaba tôn ica é do tipo [ (C)(h) V: 1 (isto é com V longa), a melodia 

acentual que cai nela pode ser de dois tipos em oposição: um tom de registro 

alto l(C)(h)V:j, ou um tom de contorno ascendente [(C)(h)V:J. 

Esta diferença tonal com V longas nos convida a interpretar as vogais 

longas como pertencendo a duas sílabas diferentes, já que não há diferença 

tonal com as vogais breves: o tom de contorno ascendente [V: J é notado 

VV enquanto o tom de registro alto [V:J é notado VV. 
Esta interpretação bímoraica de V longas parece confirmada pela com

parativa: ern muítos morfemas, verifica-se que a V longa nasceu cio apaga

mento ele uma consoante entre vogais breves (VV (Banívva) <*V dV, *VwV). 

Outro argumento que mostra que as vogais longas e os ditongos são 

l(x111ados de duas moras: o sufixo dêítico -h V forma-se com V sendo a 

repetição da última vogal da raiz. Por exemplo: 
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Jhiéta 
J hí e 

áa 

> 
> Jhíehe 

>áahã 

aquele 
este (e não * Jhíehl e) 
aqui (e não *áahãã) 

Se as vogais longas e os ditongos fossem formados de só uma mora, 

teríamos outputs incorretos. 

+ Até agora mostramos apenas que as vogais longas formam duas 

moras. O fato que elas não sejam tautossilábicas aparece novamente na 

estrutura acentual do Baniwa-Curripaco. Com efeito, na ausência de sufi

xos extrarnétricos, veremos em 2.1.5. que o acento cai sempre na penúlti

ma sílaba. Exemplo com a raiz verbal -aa ir, o prefixo wa- l'jJ/ e o sufixo 

métrico -khe gerúndio: 

wa-aa-khe [wa:.kheJ nós indo 

Existem também sufixos extramétricos que são transparentes à conta

gem do acento para trás, deixando-o passar até a sílaba que precede imedi

atamente a última sílaba métrica. Exemplo com o sufixo extramétrico -ka 

subordinai ivo: 

wa-aa-ka [wá:.kaJ nós estamos indo 

Esses exemplos mostram que a V longa deve ser interpretada como 

heterossilábica, para que o acento possa ficar na penúltima sílaba na ausên

cia de sufixo extramétrico: 

waákhe nós indo 

wáaka nós estamos indo 

+ As vogais longas parecem não ter restrições fonotáticas: 
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na última sílaba remédio 
(nmi água 

dza kálee povoa do 
dzuléema cobra sp. 
dzéenuni alto 

na penúltima sílaba 
na antepenúltima sílaba 
em várias sílabas 

queixada 
iinúnaa triste 
háamaa c:ansado 

iitsií.l,i urumutum 
iitsaákhaa linha de pesca em todas as sílabas 

Outros exemplos de vogais longas: 

háamaakeenanhua /haamaa-ka-iina-nlrna/jâ estou cansado 
kadzaamikháadaka núanheenhoa sinto-me adoenlado 
wádia wáaka kadaawakáphaakeenani chego mos de volta já no escuro 

Certos sufixos derivacionais podem reduzir a duração da vogal tónica 

da raiz, fazendo com que uma vogal longa torne-se breve (cf. 1.5.2.). 

+ Mesma interpretação com os mesmos argulllentos para os diton

gos. Em Baniwa-Curripaco, registralllos ullla dezena de grupos vocálicas 

que, foneticamente. são ditongos: 

ai 
ia 
ie 
iu 
ua 
ue 
ui 
ea 
au 

em 
em 
em 
em 
em 
em 
em 
em 
em 

háilrn árvore. káiwi doer 
píawa! vai 1, núdiakawa estou voltando. íawaljá:wal vocês velo 
líema ele eslá de pé. piéta rede de dormir 
míumekani ele está sorrindo, Jíukakawa ele está chegando 
nhúa eu, kúametshaa? como:; 
núema es/011 de pé, pikúeta ienipéti! dei/e a criança' 
dzamapuípui cachorro-do-maio, lhuamikúidua aquelafinadu 
kúphea caldo de peixe 
wáumeficar arrepiado (raro no dialeto central: comum no dialeto 
setentrional) 

ei em hapeíte/i·io (raro: nos outros dialetos: hapeéte) 
Os tritangos são extremamente raros (cf 2.4.): 

iui em lílhiuih'i para este (em certos dialetos: nos outros dialetos: 
lílhiihl) 

ia i em matsiaíte bonito (raro: nos outros dialetos: matsiéte) 
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2.1 

Urna estratégia geral de redução 111ora1ca nos encontros vocálicos 

intermorfêmicos, assim como uma estratégia anti-trirnoraica no nível super

ficial, vão desencadear todas as regras de coalescência vocálica do Baniwa

Curripaco. 

2.1.4.1. As regras de coalescência vocálica. - Um olhar atento 

nas formas superficiais do Baniwa-Curripaco mostra uma sílaba bastante 

simples com grupos vocálicos relativamente restritos. Existem obviamente 

regras fonológicas que permitem quebrar os grupos de vogais subjacentes 

e mudá-los em grupos aceitáveis na superfície. A comparação das estrutu

ras subjacente e superficial vai nos per111itir for111ular essas regras 

fonológicas. 

Os nu111erosos processos de coalescência vocálica que vamos apresen

tar respondem a u111a estratégia geral que atravessa a 1 íngua e111 quase todos 

os processos. Esta estratégia pode ser resu111ida pelas fórmulas seguintes: 

(1) 1+1=1 

(2) 1 + 2 = 2 + 1 = 2 + 2 = 2 

( 1) contração 111oraica ( 1~L+1 ~L ~ 1 ~L) 

(2) estratégia anti-tri111oraica (tritongo proibido no nível superficial. co111 

raríssimas exceções) 

Em outras palavras, a contração moraica ( l 111ora+ l 111ora ~ l 111ora) 

e a estratégia anti-trimoraica são as responsáveis, nas fronteiras 
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intermorfêrnicas. de numerosas fusões vocálicas que aprcsentare111os. A 

contração moraica e a estratégia anti-trimoraica dão nascimento a vários 

processos fonéticos. como: 

( 1) ELISÀO nu- /"sg + -itaa rnpinw· ~ nítaa/nútaa capino 
(u+i ~ i ou u+i ~ u) 
nu- /"sg + atíne jarnmim + -te su/dep. ~ nutinéte o meu jocwnim 

(u+a ~ u) 

(2) N;\SJ\L!Zi\C,';\() paáNV!i ~ cusu 

(3) ULIDE EPENltTJCO 

(4) 111/\TO ( 1 CT > 2 CT) 

kúdui rnjuhim + -aali rio~ Kudúwiali Rio-clo-Cujuhim 

(ui+aa ~ uwia) 

nu- /"sg + atínejacumim +-te su/clep. ~nu ?atinéte 

o meu jarnmim !nu.? a.ti.né.tcJ 

Certos processos de elisão/troncação (a+i ~e). assim corno outros 

processos (a+ce ~ ec. a+u ~ aa) podem ser interpretados como 

ass i 111 i latórios. 

• O quadro seguinte apresenta as principais regras ele coalescência 

vocálica. O leitor notará que u111 cios raríssimos tritangos encontrados até 

hoje no dialeto estudado (iui), que aparece com o único morfema -lhiu 

pura (heneficicírio). se simplifica em vários outros dialetos. Nota-se, ta111-

bérn. que as mesmas estratégias per111ite111 unicamente a existência elevo

gais breves e de vogais longas: não há vogais super-longas. 
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REGR\S DE CO.\LESCl~'\CL\ YOC\UC\ (CO:\I ou SEVI o fonema h) 

,,), +---? a e i u ªª ec ii uu 

a 1 a e ªª ee ai/ee aa 
e e ea/ia ee ee/ei 
i i a/i i ia ie li iu 

1 

i/u ui li 1 u e ua ue uu 

ªª i ec ªª ce ai/ee 
ee ce eeia ee ee/ci 
ii i ia ie 

uu ua uc 
ai 1 aijaa aijee 
ia ie ia ie 
ie i ic 
iu IUI 

1 

ua 1 ue ua ue ue 
uc 1 ue 
ui i uwia ue 

Exemplificaremos agora algumas dessas regras de coalescência 

vocálica: 

•a+ (h)i ~ (h)e (fusão. troncação) 

na- 3"pl + -imaa dormir ~ 

na- 3"pl + -hima ouvir ---? 

maka grande +-na CL + -i adf ~ 

némaa 
nhéma 
makánc 

e 1 es dormem 

eles ouvem 
grunde (ceio) 

,. u + (h)i ~ (h)u/(h)i (elisão/troncação) 

O output desta regra depende do dialeto e do sufixo considerado: 

1rn-l"sg + -hima ouvir 

nu- ]"sg + -11 u vir+ -hini perf ~ 

• a + (h)ii ~ (h)ai/(h)ee 

8 1 

nhúma ~ nhíma ouço 

(output dependendo do dialeto) 
núnlnmi vim 
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O output desta regra depende do item lexical: 

111a- 3"p1 + -íidza chorar 

na- 3')71 + -íidzu pê lo 

náidza 

néedzu 

eles chorom 

pêlos deles 

Como se vê, o output desta regra é irregular: ele depende cio item lexical. 

Por causa desta irregularidade, sugeri mos a presença de uma consoante 

subjacente quando o output é ai: 

a+ ii ~ ee 

Certos fatos interdialetais parecem confirmar esta hipótese. Por exemplo: 

-íikaa (dialeto central)/ -wikaa (dialeto meridional) em cima de: com na-

3" pessoo plural, ná-wikaa (dialeto meridional)> ná-ikaa (dialeto cen

tral) em cimo deles (perda de w) 

-íifiha, -íinha comer> náifiha, náinha eles comem ( < *-niha comer) 

-íini seio> náini seios delos 

"' a + (h)ce ~ (h)ee 

na- 3"p1 + -éekhe semente 

na- 3"p1 + -héeta meter 

"' a +(h)uu ~ (h)aa 

na- 3"p1 + -míma querer 

na- 3"p1 + -hínqhi joelho 

néekhc 

nhéeta 

naáma 

(< *-dini seio) 

sementes deles 

eles metem 

eles querem 

joelhos deles 

Esta regra aparece também nas variações dialetaís. Exemplos: 

Dli\I 1 TO SI Tl·NTRION;\I DIALETO CENTRAI. l'ORTUliUÊS 

tátaulc tátaale 
páupali páapali 
kámau kámaa 
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--+ 

manákhe açaí + -aa caldo 

verde + -haa meio 

@ ua + --+ (h)ue 

rio abaixo + 

O!I u + (h)a--+ u 

nu l"sg+-háni-l_ipai 

@ iu + ii--+ iui 

Cachoeiro-do-Tucano 

manákhea vinho de açaí 

meio verde 

de--+ pú kh uet e de rio ahoixo 

nhúni{j. meu pai 

É um dos raros tritangos encontrados até hoje: 

Ji- 3"sg + -Jhiu para+ -iiNhi dêitico--+ JLlhiuih1 para este 

iui simplifica-se em vários dialetos. 

+ Nota-se que estas estratégias atravessam todos os dialetos Baniwa

Curripaco. Por exemplo, com o nome awakákafloresta e o sufixo nominal 

ablativo. que é -hi~e no dialeto central e -hiite no dialeto setentrional, 

obtemos os seguintes outputs: 

awakáthete /awakáda-hite/ da mota (dialeto central: dh --+ th. a + 

~e) 

awakátheete /awakáda-hiite/ du mula (dialeto central: dh ~ th. a + 

ii --+ ee) 
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Essas numerosas coalescências vocálicas produzem freqüentemente 

o mesmo output para inputs diferentes. Por exemplo: 

i + Í-+ i e: u + i-+ i 

ha + ii---+ hai e: a+ hii---+ hai 

Isso dificulta consideravelmente a reconstituição de formas subjacentes 

e. em conseqüência. o trabalho de reconstrução histórica. Por exemplo, con

sideramos o morfema -thi [t11 i] olho de. As regras de coalescência e a metátese 

geral sugerem 4 possíveis formas reconstruídas: *-tuki, *-tiki, *-duki ou 

*-diki'? Só uma pesquisa comparativa é capaz de nos mostrar que *-duki 

é a forma correta (cf. -tui olho em Achagua. língua arawak próxima do 

Gani\va-Curripaco ). 

Mesma coisa com háiku árvore: qual é a forma subjacente0 /haiku/ ou 

/ahi(i)kuf'J Só o estudo de urna 1 íngua arawak próxima do Ban iwa-Curripaco 

corno o Warekena é capaz de mostrar que houve urna metátese e que a forma 

reconstruída correta é *ahi(i)ku. 

2.1.4.2. Outras regras. - Entre as outras regras. citaremos: 

1. 1-+ 1-ll / i, e_ (palatalização progressiva) 

Em outras palavras, o contraste entre l e -l se neutraliza depois ele V 

anterior. Note que a retroflexão parece simplesmente ser urna alternativa a 

uma articulação palatal. Exemplos: 

pi- ]"sg + -lhiu puro ---+ pílhiu [píJ,io] pura ti 

paNV!i cusu -t- -liku em ---+ paNV!ililm [pa:ti.tiko] em caso 

O sentido ela regra (ele l para -l· e não de -l para 1) é também compro-
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vado pelos fatos que existem muitos lexemas com a seqüência V_" 111-t(como 

arara, -míu.u1 pescoço, etc.), mas raríssimos casos de grupos 

(como exemplos destes últimos grupos: louva-o-deus. 

jawiíli inambu sp., déelu psitacídeo .1p., maawilúda cupuí (árvore sp.). -

wiíle obsessao sexual). 

2. Metátese (cf. 2.1. 1.3.) 

3. V-+0/# C (elisão de V inicial) 

Esta regra opcional realiza-se nos registros coloquiais e rápidos: 

apáda um --+ pá da 

atsíNali macho tsíNali 

ikámeena já kámecna ( > kécna) 

U111 fenômeno cuja explicação cliacrônica eleve também ser procurado 

no apagamento ele segmentos iniciais encontra-se em 6 111orfe111as depen

dentes ( 4 no111es dependentes e 2 verbos). São: 

-kai esperma (de) -wa.li cinturo (de) -pana cmu (deJ 

-pi-ta unimol de criaçc/o (e/e) -pa(wa) upodrecer -pha inclinar-se 

Co1110 todos os 111orfemas dependentes. estas seis raízes sc111pre vê111 pre

cedida ele um prefixo que. e111 geral. indica a pessoa. o gênero e o nú111ero. 

Co1110 exemplos destes prefixos pessoais. com -káapi miio rdeJ e -kápa 1·er: 

nu-káapi minho 111c70 

pi-káapi {l/(/ mao 

1rn-kápa vejo 

pi-kápa 1·e1 

> nu- }" pes.100 singulur 

> pi- l" /)('S.100 si11g11/ur 

wa-káapi no.1sos 111Lio.1· wa-kápa 1·enws > wa- /" pessou j!lurul 

(para uma lista completa cios indícios pessoais. cr. 2.2. 1.2. ). 
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A segmentação é sempre transparente, salvo com os seis morfemas 

que mencionamos acima e que possuem verdadeiras formas irregulares. 

Exemplos com -pana casa (de) e apodrecer: 

a 111 in ha cus a 

a lua casa 

wáapana a nossa casa 

opodre<.;o 

apodreces 

apodrece 

Como se vê, nesses seis casos irregulares. há alongamento da vogal do 

prefixo pessoal; a melodia associada cai no prefixo e é alta. fora nos prefi

xos pessoais de -pa(wa) apodrecer (para a definição das melodias alta e 

ascendente, cf. 2 .6.4. ). Considerações comparativas ( cf. Achagua, Yukuna) 

convidam a considerar que a irregularidade não se localiza no prefixo mas 

nas seis raízes. que sofreram diacronicamente um processo de apagamento 

de segmento(s) inicial(is) e/ou ele assimilação progressiva. Por exemplo: 

-VVpana ~-pana casa (de) 

Teríamos os hipotéticos processos seguintes: 

nu-VVpana ~ núupana 

pi-VVpana ~ píipana 

wa-VVpana ~wáapana 

o processo final sendo talvez uma assimilação progressiva ela vogal inicial 

da raiz à vogal do prefixo pessoal. 

4. V wV ~V V (queda de w) 
1 2 1 2 

Esta regra é opcional no registro coloquial ou ela representa uma vari

ação dialetal. Por exemplo: 

tuwída piolho ~ tuida 
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káiwi doer 
húiwi gostoso 

-+ 
-+ 

kái (*-
húi ( *-

com redução moraica) 
com redução moraica) 

m akaifome -+ maitákai 

-wádza imitar -+ -aádza 

-wapiJ1éeta pensar -+ -aapiJ1éeta 

kuawáda por quê? -+ kuáda (*- com redução moraica) 

-wikaa sobre -+ -íikaa 

5. wa-+ u 

Esta regra é opcional no registro coloquial. Por exemplo: 

mawakúlia 
kákawa 

curare 
cacau 

maukúlia 
kákau 

Esta regra aparece ta111bé111 nas variações dialetais. Exe111plos: 

Dl/\LlélO CléNTR/\L 

núawa 
núukawa 

Dl/\LJ:TU SE IJ:NTRION;\L 

núau 
núukau 

6. Redução mornica 

PCJRTllull!'S 

VO li 

chegou 

Certos sufixos derivacionais podem reduzir a duração da vogal tônica 

da raiz, fazendo com que u111a vogal longa torne-se breve. 

Exe111plo com -ni dependentizador (que transforma um no111e indepen

dente e111 nome dependente): 

tsgnu cào -+ -ts!nu-ni ceio de (alguém) 

héema anta -+ -h~ma-ni anta de (alguém) 

Exemplo com -aa caldo de: 

héema anta-+ hémaa /héema-aa/ caldo de anta 
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No entanto. esta redução não é regra absoluta. Ela depende cio micro

dialeto considerado e. sobretudo. do item lexical. Por exemplo: 

tucwwré sp. --+ tuczmuré de (alguém) (sem redução) 

2.1 

Nesta secção. estudaremos o acento e o seu assinalamento em Baniwa

Curripaco. Limitaremo-nos ao dialeto central e ao acento primário. Exce

ções feitas da maioria das onomatopéias que são átonas. há sempre. dentro 

da palavra fonológica baniwa-curripaco, uma sílaba e uma só que se desta

ca das outras. Esta proeminência acentual pode ser fonte de oposição. por 

exemplo. nos pares mínimos seguintes: 

( 1) Jitáma cosias dele Jítama ele peida 

Jimáka ele deixa Jímaka ele está tinguijando 

patsíme mo! e pátsime adoecer gravemente 

Em Ban iwa-Curripaco. o acento contrastivo. relevado pelos pares 111 í

n imos ele ( 1 ). é basicamente um acento de altura que cai na sílaba de tom 

mais alto. 

2.1.5.1. As regras de assinalamento do acento. - Em Bani\',a

Curripaco (dialeto central). o acento nunca aparece na última sílaba da 

pala\'ra. Ele cai geralmente na penúltima sílaba da palaYra. como em: 

(2) wáki 17/llCllCO Sj). 

mmúma u minha huca 

awakáda floresta 

Jikadzeekáta ele ensina 

paitsaJetakádaa quando se pesca 
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De maneira geral, podemos formular as regras ele assinalamento cio 

acento ela maneira seguinte: 

o acento mmca cai na última sílaba fonética da 
fonológica. Ele cai sempre na silaba que precede imedi-
atamente a última silaba métrica da fonológica; 
as sílabas não métricas são « » a esta rc-

gra 

Com esta formulação, concluímos que. em todos os exemplos de (2). o 

acento cai na penúltima sílaba porque a última é métrica. com a 

indeterminação do primeiro exemplo (cm que o acento cai na]·' sílaba por 

não poder cair em outro lugar). Concluímos também que em ( 1 ). nos três 

exemplos ela direita. o acento cai na antepenúltima sílaba ela palavra por 

terminar com uma sílaba extramétrica. Sublinhando o material extramétrico 

do segundo par mínimo de ( J ), temos: 

/li-maka/ ~ 1imáka ele deixa 

/li-ma-ka/ ~ Jímaka ele está tinguijundo 

(li- 3" pessoa singular. -ka s11hordinuli1'!J. -maka deixar. -ma tinguijor) 

Vê-se, neste exemplo. que o material extramétrico. no 2º membro cio 

par. corresponde à totalidade do sufixo -ka suhorclinutivo. No 1 ºmembro 

do par. não há material extramétrico no fim da palavra. o ka ele -malrn 

deixar fazendo parte ela raiz verbal. Alternativamente, o ka ele -maka dei

xor pode ser interpretado como um sufixo clerivacionaL o verbalizador mé

trico =ka: /Ji-ma=ka/ ele deixo. Como se vê. os pares mínimos acentuais 

vão aparecer cada vez que houver dois sufixos segmentai mente homófonos. 

um sendo métrico e outro não, como no segundo par mínimo ele ( l ). com 

=ka verha!i:::udor e -ka suhordinatin>. Como tal ocorrência é rara. te-
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mos poucos pares mínimos e a carga funcional deste acento « silábico» 

(acento em tal ou tal sílaba) é fraca. No entanto. veremos em 2.1.5.3. que. 

apesar ele ter um acento« silábico» de baixa carga funcional. o Banivva

Curripaco possui outro tipo ele ace11to. o ace11to rnoraico nas vogais lo11gas 

que. pelo co11trário. tem uma carga funcional bem mais alta. 

2.1.5.2. O material extramétrico. - A hipótese ele material 

extramétrico. formulada pela regra de assinalamento do acento, acha o seu 

maior fundamento no estudo cios sufixos e no seu comportamento acentual 

regular: há u111 certo número ele sufixos que são regularmente 111étricos 

enquanto os outros são regular111ente extramétricos. Por ser uma proprie

dade i11ere11tc aos sufixos. o dicio11ário indica, para cada sufixo, se ele é 

métrico ou extramétrico. Os sufixos extramétricos são totalmente« tra11s

parentes »à regra de colocação do acento: é como se não existisse111 e não 

contasse111 para nada 110 seu assi11ala111ento. Por exemplo, já vimos que o 

sufixo -lrn subordinativo é u111 sufixo extra111étrico: 
nukápa vejo nukápa-ka estou vendo 
1híka cava Jhíka-ka está cavando 
wáipha comemos wáipha-ka estamos comendo 
nadzeekáta fa::em nadzeekáta-ka estão fazendo 

Corno todos os sufixos extramétricos, o co111porta111ento acentual ele 

-ka szrhordinativo é absolutamente regular: é transparente para qualquer 

raiz à qual ele se sufixa. 

O dicionário indica a lista cios sufixos parcial ou total111ente 

extramétricos. Por exc111plo: -ka suhordinatirn. -iina inceptivo, -panal! 

ct/Jltrentivo. -tseenakha de 1101'0, etc. 
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Também, encontraremos nele a lista dos sufixos métricos: -nhi 

permansivo, -khe gerúndio, -ta cousarivo, etc. 

Em Baniwa-Curripaco, existe uma centena de sufixos verbais ou no

minais. Em regra geral, os sufixos derivacionais e os sufixos flexionais que 

ocupam uma classe de posição próxima à raiz são métricos, enquanto os 

sufixos flexionais que ocupam uma posição mais afastada da raiz são 

extramétricos. 

Em particular, todos os sufixos pessoais marcadores do objeto verbal 

são extramétricos. Exemplos com -nhua ]"pessoa singular:objelo, 3" 

pessoa singular:objelo e -na 3" pessoa plurol:objero: 
pi-kápa tu vês (pi- 2" pessoa singular:sujeilo, -kápa ver) 

pi-kápa-nhua Ili me vês 
pi-kápa-ni tu o vês 
pi-kápa-11a lu os vês 

Outro exemplo com nu- ]"pessoa singular, -dia rnltor, -khe gerúndio, 

-wa inlronsirivi:::udor e -tscenakha de novo: 

/nu-dia-~/ -+ núdiawa eu volro 

/nu-dia-khe-wa/ -+ m1diákhewa eu volrondo 

/nu-dia-tseenakha-wa/ -+ 11údiatseenakhawa eu miro de nm·o 

Note que um sufixo, apesar de ser extra111étrico, pode levar o acento. 

Por isso, basta ele ser seguido por u111 sufixo 111étrico. Exc111plo co111 o 

sufixo extramétrico -nai plural: 

tsíim1 cao +-naiplurol-+ tsiinunai ciles 

-wecdua imul + -nai plurol + -pc plural-+ -wceduanaipe ir111Ds 

Em outras palavras, um sufixo extramétrico é invisível na periferia 

(aqui, na direita), mas quando não é mais periférico, ele perde a sua 

invisibilidade e pode tornar-se acentuado se a regra geral o permitir. 
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Em Baniwa-Curripaco, como em muitas outras línguas do mundo, a 

posição do acento está assim governada por uma combinação de dois fato

res: um de ordem pós-lexical (penúltima sílaba da palavra), e outro de or

dem lexical (existência de sufixos em parte ou totalmente extramétricos). 

Note também a existência ele um sufixo acentualmente irregular. O 

sufixo derivacional -me adjetivi~C1dor não tem uma metricidade intrínseca 

rigorosamente definida. Tem um comportamento geralmente extramétrico 

mas as exceções são muitas: 

- como extrarnétrico: dákame quehrar-se, húlhume.fúrado, bá!ame 

rachado, etc. 

- corno métrico: malíume morrer. bitíme esmigalhado. du-lÚme de

morado, etc. 

Fora este sufixo, o co111po11amento acentual ele todos os outros sufixos 

baniwa-curripaco é absolutamente regular: ou eles são métricos. ou não o são. 

+ Como conseqüência da regra acima, nenhuma palavra fonológica 

pode apresentar o seu acento primário na sua última sílaba fonética. Em 

particular, todos os (foneticamente) dissílabos têm o acento na primeira sí

laba: 

wáki 

héema 

káana 

llll/UICO SjJ. 

U/l{U 

milho 

filho deles 

tápee 

áawaa 

kánaa 

née-li 

remédio 

peixe sp. 

cuido de milho káanaa que tem .\'ZIC(} 

1·eado né-lii jJe ixe .1p. 

O acento dos trissílabos restringe-se à I" ou 2" sílaba: 

amána hoto hémaJi uhiu 

nmlémrn remo tsímmai cile.1 
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a minha mão núkaale o meu cora(,:ào 

caminho deles o meu marido 

pii-l,ánaa o teu sangue dzáawinai onças 

úmainai piranhas nuwéedua minha irmcl 

ainíidzu carapanà háamaaka cansado 

Não encontramos nenhuma restrição para os quadrissílabos, os 

quinquassílabos, etc, o acento podendo cair muito longe do fim ela palavra: 

/ pitsana-nai/ -+ pitsánanai galos 

/nu-heewa-ka-da-nalrn+-wa/ -+ nhuewakádanakuwa 110 momento que entrei 

/na-aa-nhi-ka-pida-mitha/ -?náanhikapidamitha se eles andassem, pelo que se di::, .. 

2.1.5.3. As melodias alta e ascendente. - Observamos que o acento 

cai numa sílaba determinada da palavra e que o seu assinalamento. muito 

simples e quase sem exceções. não é de grande carga funcional. Assinalare-

111os agora outro fenômeno muito i111portante que se observa unicamente nas 

sílabas pesadas. Quando as regras de assinalamento do acento leva111-no a 

cair numa sílaba foneticamente pesada (V longa ou ditongo). duas realiza

ções fonéticas em oposição são possíveis: uma com tom de registro alto ou 

(como variante livre) com tom de contorno descendente: outra. com tom ele 

contorno ascendente. Exemplos ele oposição: 

TO\I \LTO O! DESCE\DE:\TE TO~l .\SCE\DE\Tl: 

kée!u [ké:to] ~ [kê:to] copiw1rcr kcétu [ke:to] j(mniga sp. 

e! erro m u 111 os \Váa-l_U papagwo 

túupi hrincar 

máalm se rn·d o r 

íitu filha ele voc:ê.1· 

waá-tu 

tuúpi 

maáku 

iítu 

') 3 

lagarto sp. 

mudo 

árn;re sp. 
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túume cair tuúme formiga ·IP-

méedzami mesa deteriorada meédzami anteontem 

néenitsa !â mesmo neénitsa há SÍlll 

impiika hoje hâ tempo 

tsimmetsa perto mesmo tsuúmetsa só 11111 pouquinho 

píi!i a tua gordura fórmiga .1p. 

Esta oposição tonal parece ser de tipo lexical e é dada pelo dicionário. 

Corno se vê pelo número de pares mínimos, ela é muito mais produtiva que 

aquela revelada pelo material extraprosódico (acento silábico, cf. 2.1.5 .1.). 

Como já vimos em 2.1.3.2., este tipo de contraste tonal só existe com V 

longas e com ditongos. Nunca é encontrado com V breves. Isso nos permite 

interpretar, em subjacente, o Baniwa-Curripaco como urna língua de« pitch

accent »e não como uma língua tonal. 

A melodia ascendente VV conserva-se com os prefixos pessoais sujei

to ou que indicam o possuidor: 

-aá{,u derramar~ nuá{,u derramo, piá{,u derramas, waá{,u derro111a111os, etc. 

-eétsha dente (de) ~ nuétsha o meu dente, piétsha o teu dente, weétsha 

os 110.1.1·0.1· dentes, etc. 

As palavras com vogais nasalizadas têm também. geralmente. urna 

melodia ascendente (cf. 2.1.2.): paNV!i [pã:til caso. paNVd:rn lpf.:dzal 

ugoro. hipaNVda [hipã:da] gro.1so. -weN\Íta [wttaj comprar. etc. 

+Como interpretar esta oposição entre melodia alta e melodia asccn

dente0 Vários fatos sugerem que esta d icotorn ia melódica tem a sua origem 

na sílabas que as seguem imediatamente e na metriciclade dos sufixos. 
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Para entender o processo, precisamos voltar ao comportamento acentual 

dos sufixos métricos. Já sabemos que. em posição final de palavra. um 

sufixo« desloca» o acento em uma sílaba que o precede (imediatamente. 

se o sufixo for métrico). 

Quando esta sílaba for foneticamente pesada (V longa ou ditongo). um 

sufixo métrico desloca o acento para a 2·' mora da sílaba que os precede. E 

isso que acontece com sufixos métricos como -ka.l!! fino/idade. 

ow11e11totivo. -khe gerúndio. -pia posswlo. -de durof ivo. -metsa cont rust ivo. 

-khaa clossificodor: fi!ij(mne. -da clossificudor: redondo. etc. Diremos 

que os sufixos métricos são os desencadeadores ela melodia ascendente. 

Mas o acento pode também deslocar o acento para a 1 ªmora da sílaba 

foneticamente longa que os precede. É isso que acontece com os sufixos 

extrarnétricos. Diremos que os sufixos extramétricos são os 

desencadeadores ela melodia alta. 

ü exemplo seguinte mostra corno o sufixo extramétrico -wa vo::- médio 

desencadeia uma melodia alta. enquanto o sufixo métrico -khe gerúndio 

desencadeia uma melodia ascendente (wa- ]"pessoa plurol, -áa ir): 

vváawa /\\ a-aa-wa/ 

waákhewa /\\ a-aa-khe-\\ a/ 

/](JS \'01110.\' 

ll<Ís indo 

A passagem do registro formal ao coloquial (queda de w, cf. 2.1.4.2.) 

permite explicar melhor a gênese das melodias alta e ascendente: 

RI (il'il/W COLO()t:l.\L 

wawádza waádza i Ili i {(/ ll/OS 

píwikaa píikaa em cimo de ti 
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As formas na esquerda mostram que o material dza é métrico. en-

quanto o material é extrarnétrico. Isso explica bem porque. nas formas 

coloquiais. a melodia ascendente nasce de um material métrico e a melodia 

alta. ele um material extramétrico. 

Para muitos lexemas cio dicionário. como COJ!Ívoro vs 

fimniga ,1p .. é provável que a diferença ele melodia na vogal longa se expli

que também pela natureza cio material que a segue: no exemplo que damos. 

pela diferença entre um material extramétrico e um material métrico 

Nestes casos. a diferença métrica deveria ser procurada na existencia de 

sufixos clerivacionais diacronicamente fossilizados. 

As vogais longas e os ditongos poderiam ser em parte métricos e em 

parte extramétricos. o acento nunca podendo cair na última sílaba da pala

vra. seja ela foneticamente leve ou pesada. No caso de sílaba final pesada. a 

última mora da palavra é sempre extramétrica. 

Notam-se as irregularidades seguintes: 

1. Apesar ele ser métricos. certos sufixos deslocam o acento para a 1" 

mora da sílaba que os precede. Do ponto ele vista ela nossa teoria. são irre

gulares. Esses sufixos métricos irregulares são muito poucos. 4 ou 5. como 

-nhi JJermo11sin1 e -panal! oporenlil'o. Exemplos com o sufixo -nhi 

JJernwnsiFo (wa l"pessoup!urol,-úa ir. -wa 1·0.::; médio. -lrn suhrmlinoliro): 

wáakawa /wa-aa-ka-wa/ nr5s estwnos indo 

wáanhikawa /\\a-aa-nhi-ka-wa/ estamos ondundo 

2. Além disso, há casos que parecem não ter explicação evidente. Por 

exemplo. as oposições seguintes (a partir das mesmas raízes): 
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néenitsa lcí mesmo neénitsa 

hoje 

há sim 

há tempo 

que sugerem certas arbitrariedades. talvez diacronicamente explicáveis. 

3. Há certas« irregularidades» que parecem mais devidas à instabili

dade tonal da raiz do que ao comportamento acentual dos sufixos. Como 

exemplos dessas irregularidades: 

- A partir do nome dependente -áako voz, forma-se os adjetivos: 

káaku /ka-aaku/ falur (melodia alta) 

maáku /ma-aaku/ .1er mudo (111elodia ascendente) 

se111 que os prefixos ka- que tem e ma- lJUe nllo tem pareça111 desencadeadores 

de alteração melódica. Por exemplo. compare: 

kaj1áite /ka-Jrnite/ que muhu kéqua /ka-i i-Lua/ ::((11gC1do 

maj1áite /111a-j1aite/ que mio muhCI méqua /111a-i i-Lua/ nào ::ung((do 

- Há um sufixo que parece totalmente irregular: é o sufixo +J2i 
uwnentotivo que. apesar de ser extramétrico. altera a melodia da raiz em 

melodia ascendente. Por exemplo: 

tsíinu cC1chorm ~ tsií1rnpi /tsiinu-p_i/ cachorro grunde 

2.1.6. Correspondências entre os dialetos 

+ Os três super-dialetos cio Baniwa-Curripaco possuem o número se

guinte de cognatos em comum: 
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Dialeto Meridional/D. Central: 93 %) 

Dialeto Centrnl/D. Setentrional: 93 %) 

Dialeto Meridional/O. Setentrional: 89%) 

Corno se vê, no complexo Baniwa-Curripaco. as diferenças maiores 

aparecem entre os super-dialetos meridional e setentrional. 

Entre o Baniwa-Curripaco e o Tariano. temos 85%) de cognatos na 

lista de Swadesh de 100. O Tariano parece levemente mais perto do dialeto 

Central. 

+ As diferenças e as correspondências são as seguintes: 

Fonemas D. Meridional D. Central D. Setentrional Tariano 
Reconstruídos 

* 11 11 J1 J1 J1 
(contíguo ai) 

*tS ts ts [ ts, tSI tS tS 
*j dz dz [dz, d3[ j j 

*! ! ! ! ts, tS, o 
Note que: 

- no dialeto central. as realizações íts] ou ítSl. assim como [dz] ou 

[d3[. dependem do falar e do contexto vocálico. 

- em Tariano. as realizações [tsj. ltSJ ou [O] dependem .do falar e do 

contexto vocálico. 

- no Tariano influenciado pelo tucano (falar iJrninai). há fusão ele -le l 

ao benefício de l. 

A escolha dos fonemas reconstruídos efetuou-se com os critérios se

guintes: 

1. *11 por ter o contexto condicionante (vogal alta il ainda presente em 

muitos casos e por ter ainda casos de alomorfismo com o mesmo contexto 
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condicionante. Co1110 ilustração deste alornorfisrno no dialeto central. o su

fixo -nai plural: 

(-nai} plural -nai ~ -j1ai (i_) 

Por exemplo: 

-iiténaa pri 1110 cru:: o do -iiténaa-nai pri111os cruzados 

-kítsini pri1110 poro/elo -kitsí:rai pri111os poro/elos 

-tse-ti cunhado -tsq,i:rai cunhodos 

E111 resu1110: 

*J1 

[1i[ [ji]/ i 

/n/ * IJ1! 

com perda ela V condicionante 

2. *j por ser a realização mais comum nas outras divisões. 

3. *tS por si111etria. por causa de *j. 

4. *! por ser articulatoriarnente mais tenso que ts. tJ ou 8. 

Tudo isso 111ostra que o dialeto centraL e111 estados históricos anterio

res. merece bem a sua qualificação de central porque devia ocupar uma 
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posição geográfica intermediária entre os dois outros dialetos e que as ino

vações fonológicas ou fonéticas não partiam dele: 

*n > ]1: inovação que irradiou do futuro dialeto setentrional (ou dos 

Tariano ). 

*j > dz. *tJ > ts: inovações que irradiaram cio futuro dialeto mericlio-

nal. 

APRESENTAÇÃO MORFO-SINTÁTICA 

2.2. 1. As partes do discurso 

2.2.1.1. As grandes partes do discurso. - Em Baniwa-Curripaco. 

há quatro partes do discurso principais definidas pela presença ou ausência 

de prefixos pessoais e por sufixos adequados. Os Nomes Independentes 

são morfemas 1 ivres caracterizados por sufixos apropriados (marcas de 

função periféricas. plural. etc.). Os Nomes Dependentes (partes cio cor

po. termos de parentesco. etc.) são morfemas presos caracterizados pelos 

mesmos sufixos e pela presença obrigatória de um jogo de prefixos pesso

ais que indica o possuidor. Os Verbos Imlependentes são morfemas li

vres caracterizados por sufixos apropriados (aspecto. tempo. voz. etc.). Os 

Verbos Dependentes são morfemas presos caracterizados pelos mes

mos sufixos que os verbos independentes e pela presença obrigatória cio 

mesmo jogo de prefixos pessoais que. desta vez. indica o sujeito. 

Estas quatro classes de morfemas têm propriedades semânticas. 

morfológicas e sintáticas bem definidas: 
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1. Os NOMES INDEPENDENTES (Pé(hqu Pedro, ncwíki J!es

soo. tsíinu cochorro. dúupu culungo. háiku ánore, dzéema tuhuco. 

pedra. matsúka/uri11/w. cm·u, awakádaflores/u. éem1 

céu. úuni água, dái sono, whéctshi gripe. etc.) formam uma classe ele 

termos primários ou secundários que designam os nomes próprios. os seres 

humanos ou sobrenaturais, os animais. os vegetais. os ele111entos ela nature

za, os objetos e certos estados fisiológicos. Morfologicamente. sào 111orfemas 

1 ivres compatíveis com os relacionadores (verdadeiras posposições. cf. 2.3 .4.) 

e certos sufixos (ablativo, alativo, plural. coletivo, aumentativo. diminutivo. 

pejorativo. etc.). Sintaticamente. funcionam como argu111entos nucleares. 

argumentos periféricos ou como predicados. 

2. Os NOMES DEPENDENTES (-hiwída cuheça, -híipa pé, -

ii_lánaa sangue. -écwhc m·o. -ke golho. -dáanami so111hro. -hánLli pui. -

j1he-l_u sogra. -jhaa menliro. -iipítana 110111e. -muni guio. -áanaa suco. -

íi-l_ua iro, -áaku 1·0.:-. etc.) formam uma classe ele termos primários ou 

secundários que designam as partes cio corpo. as partes cio objeto ou cio 

espaço. os termos ela anatomia animal ou\ egetal. os termos de parentesco. 

assim como certos termos que clcsigna111 uma rclaçào estreita l'.ntre dois 

seres ( q ua 1 idades. defeitos. fu nçõcs. etc.). l'v1 orfo logicamente, sào morfemas 

presos compatíveis com os relacionaclorcs e certos sufixos (ablativo, alativo. 

plural. etc.). Sintaticamente. funcionam como argumentos ou como 

predicados. 

3. Os VERBOS INDEPENDENTES ou ADJETIVOS (háalc 

hronco. tsúu pequeno. mádua cw·tu, mátsia ho111. iinúnaa triste, jápi 
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comprido, madzakánhi redondo. hápe Fio. hamÍJ1a pesudo. khéedza 

rápido. káawhi acordado. igual. híqc muifo. /JIOr-

rer. médzeni nascer. etc.) formam uma classe de termos primários ou 

secundários que expressam situações geralmente estáticas e inativas e que 

correspondem muito bem aos adjetivos do português (cor. tamanho. dimen

são. forma, consistência. odor. gosto, propensão humana. idade, etc.). 

Morfologica111ente, são 111orfemas livres compatíveis com os sufixos 

aspectuais. o intensivo. o sufixo de grau. etc. Sintaticamente. funcionam 

corno predicados. 

4. Os VERBOS DEPENDENTES (-híta riror. -dcc /emr. -máklrna 

quehrar. -Íij1ha comer. -déenhi rrabu/har, -tákhaa corfar. -kápa rer, 

-heéku correr. -uúwhaa senfar-se, -éema e.irar de pé. -dzáami esfur 

doenfe, -UU-lúku descer, -pídzu varrer. -táita poder. -wapij1éeta pensar. 

etc.) formam uma classe de termos primários ou secundários que designam 

situações geralmente dinâmicas e ativas (ações. processos, posições). 

Morfologicamente, são morfemas presos compatíveis com os sufixos 

aspectuais. o intensivo. o sufixo ele voz média. etc. Sintaticamente. funcio

nam como predicados. 

O quadro ela página seguinte é um resumo desta divisão quaclripartite: 
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GRANDES PARTES DO DISCURSO 
Características Características Função 
morfo-sint:íticas semânticas fu n li ame n la 1 

Nome Independente •Morfema livre . Definitórias • Predicativa . Compatível com os . Alienáveis • Actancial 
relacionadores (pós- ( autônomas) ou circuns-
posições) e os sufixos tante 
ablativo, alativo. plural. 
coletivo. etc. 

Nome Dependente • Morfema preso • Definitórias • Predicativa . Compatível com os . 1 na! ienáveis • Actancial ou 
relacionadores e os sufi- (possessionadas) circunstante 
xos ablativo. alativo. 
plural, coletivo. etc. 

Verbo Independente • Morfe!lla livre Inativas. Predicativa 
• Co!llpatível com sufi- estáveis niio-
xos aspectuais. intensi- definitórias 
vo. de grau. causativo. 
etc. 

Verbo Dependente • Morfema preso Ativas. cuja Predicativa 
• Colllpatível com sufi- validade é 
xos aspcctua is. intcnsi- limitada a um 
vo. de voz média. rcfle- processo 
xivo. etc. 

Esta divisão elll quatro partes do discurso é assunto clássico na lin

güística aravvak. Mencionarelllos aqui a terminologia escolhida por outros 

lingüistas trabalhando colll essas línguas: 
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l 1sada neste trabalho 

Nome Independente 
Nome Dependente 
Verbo Independente 

Verbo Dependente 

HENRI RAMIREZ 

l'sada cm outros trabalhos 

Nome Absoluto, Nome Autônomo. Nome Alienável 
Nome Relativo, Nome Possessionado. Nome Inalienável 

Verbo Estativo, Verbo Pacientivo, Verbo Atributivo, Adjetiv< 

Verbo Ativo, Verbo Agentivo 

Por exemplo, o nome independente úuni água é um morfema livre 

que funciona como argumento (nuúmaka
1 

úuni
2 

quero, água) ou corno 

predicado (úuni é água). Nada disso acontece com o nome dependente 

-núu-1.u pescoço, que precisa sempre de um prefixo pessoal para funcionar 

como argumento ou predicado: 

nu+núu-1.u (é) o meu pescoço wa+núu-1.u (selo) os nossos pescoços 

pi+míu-1.u (é) o teu pescoço i+núu-1.u (selo) os pescoços de você.1· 

Da mesma maneira, os verbos independentes são morfemas 1 ivres en

quanto os verbos dependentes são morfemas presos, sempre acompanha

dos por um prefixo pessoal que marca o sujeito. Por exemplo, o verbo 

independente háale branco pode ser proferido só. Nada disso acontece 

com o verbo dependente -déenhi trabalhar. que vem sempre acompanha

do por um prefixo pessoal: 

nu+déenhi trabalho wa+déenhi trabalhamos 

pi+déenhi trabalhas i+déenhi você.1· trabalham 

Corno se vê, os prefixos pessoais que acompanham obrigatoriamente 

os nomes dependentes e os verbos dependentes são os mesmos. 

2.2.1.2. Os afixos pessoais.~ O Baniwa-Curripaco possui dois jo

gos de afixos pessoais (um de prefixos e um de sufixos) que desempenham 

funções diferentes e que estão reproduzidos no quadro seguinte: 
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AFIXOS PESSOAIS E PESSOAIS INDEPENDENTES 

Jogo de prefixos fogo de suli:-:os Pessoais Independentes (tónicos. e!' 2 5 2 ) 

lsg nu+ +nlma' nhúa /nu+jhaa/ eu 

2sg pi+ +phia /pi+jhaa/ tu 

3nfsg li+ +ni, +Jhia Jhía /Ji+jhaa/ ele 

3fsg -tu+ +nu, +-thua -thúa 1-tu+jhaa/ ela 

lpl wa+ +whaa wháa /wa+jhaa/ nós 

2pl i+ +hia hía /i+jhaa/ você.1 

3pl na+ +na,+nhaa nháa /na+jhaa/ eles. elas 

o pa+ +phaa pháa /pa+jhaa/ o gente 

ronectivo 1 i+ 

+ O jogo de prefixos pessoais refere-se ao sujeito do verbo de

pendente (transitivo ou intransitivo), ao possuidor do nome depen

dente ou ao complemento determinado por um relacionador. Exem

plo com o verbo dependente -dia vultar, o nome dependente -náapa hroç·o 

e o relacionador -Jhiu para: 

nú+dia volto nu+náapa o meu hra1y·o nú+Jhiu para mim 
fil+dia voltas J2!+náapa o leu hruço fil+Jhiu [pí1io] paru ri 
.lí+dia ele volla .lj+náapa o hraç·o dele 1!+.lhiu [.li1io] para ele 
.\.!!+dia ela volta -l!!+náapa o hraç·o dela .ul+.lhiu para e!u 
wá+dia vollamos wa+náapa os nossos hruços wá+Jhiu para mís 
!+dia vocês voltam i+náapa os /m1ç·us ele você.1· !+.lhiu [L1io] para você.1· 
ná+dia eles/e/as voltam na+náapa os hraços deles/de/os ná+Jhiu pura elesle!cts 
I!A+dia a gente volta ~+náapa o braço da gente Jti+.lhiu para u gente 
Pédu.{,uj+dia Pedro volta Pédu-tu i+náapa o hraç·o ele Pedro Pédu-tu i+Jhiu [LLio] 

paru Pedro 

'Nesta descrição. o material extramétrico é indicado po1· uma cruz. 
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+ O jogo de sufixos pessoais refere-se ao objeto do verbo 

dente transitivo ou ao do verbo Todos esses 

sufixos são extramétricos. Exemplos com o o verbo dependente transitivo 

-kápa ver (algué111. algo) e o verbo independente iinúnaa triste: 

pi+kápa+nhua tu 111e vês iinúnaa+nhua estou triste 

nu+kápa+phia eu te vejo iimínaa+phia estás triste 

nu+kápa+ni eu o vejo iinúnaa+ni ele está triste 

nu+kápa+!!..!! eu o vejo iinúnaa+nu elo está triste 

pi+kápa+whaa tu nos vês iinúnaa+whaa estu1110.1· tristes 

nu+kápa+hia eu vejo vocês iinúnaa+hia você.1· esteio tristes 

nu+kápa+na eu os/os vejo iinúnaa+na eles/elos estllo tristes 

iinúnaa+phaa estcí-se triste 

Note , para as 3'1' pessoas do singular e do plural. a existência ele 

formas curtas (+ui, +nu, +na) e de formas longas (+lhia, +.thua, +nhaa). 

As formas longas só se ouvem com certos falantes e são sempre menos 

usadas que as formas curtas. 

+ As for111as femininas .tu+ 3/\g:S de 1:dep./possuidor e +nu (ou +.thua) 

3/\g: () de v.Jep.IS de v. ind só se usam com mulheres e fêmeas de an i

mais. enquanto as formas não-fe111ininas li+ 3nf.\J;:S de v.dep./possuidor 

e +ni 3nf\g:O de v.dep./S de 1-.i11d são funcional111ente não-marcadas. 

Usam-se: 

1. com os homens. os animais em geral (machos ou usados generica

mente sem precisar o sexo do animal). os vegetais e os objetos. 

2. co1110 em francês o pessoal il ele,« sujeito aparente» ele certos ver

bos co1110 pleuvoir chover. faire froitlj(cerFio (em i! pleut (ele) chove. 
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froid (e!e;fá::fho), ou a anáfora ce isto. em construções de clivagem 

com a cópula verbal être ser (em mm l'ai tué (isto) júi eu que 

o matei). Neste uso de sujeito neutro, o Baniwa-Curripaco usa +ni 3nj.1-,ç;:S. 

( 1) 

Exemplos de uso dos prefixos e sufixos femininos: 

/ -ili + i ipha +ka/ 

3 fsg: S+comer+S u b 

ela está comendo (m11/he1~ cadela. gata. etc.) 

(2) 

/ -lQ +eewhe/ 

3fsg: Possuidor+ovo 

ovo dr'la ida galinha. etc.) 

(3) Pédtqu ikápam1 (4) iinúnaakanu 

/iinunaa+ ka +nu/ 

triste +Sub +3fsg:S 

elo está triste 

/PedLLlU i +kapa+nu/ 

Pedro Con+ ver+ 3 fsg:O 

Pedro o vê (Maria, mulher, cadela, etc.) 

Exemplos de uso dos prefixos e sufixos não-femininos: 

(5) líiphaka (6) lhiwída 

/ Ji + iiiiha +ka/ / Ji +hivvida/ 

3 n fsg: S+comer+Sub 

ele/elo está comendo 

1ho111e111, /)()/'CO. onç·u, 011tC1. etc! 

(7) Jíckhc 

Ji +eekhe/ 

3 n fsg: Possuidor+semente 

semente dele/dela 

(do nwmlio. da pimento, etc.) 
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3 nfsg: Possu idor+cabeça 

rnheço dele/dela 

ido ho111e111, do gmo. du onç·u. da u11tC1, etc.) 

(8) Jikawánaa 

J i +ka\vanaa/ 

3 nfsg: Possuidor+cabo 

coho dele ido terçado). coho de/o 

(dofárn) 



(9) Maria 

/Maria i +kapa+ni/ 
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Maria Con+ ver +3nfsg:S 

Maria ola vê (Pedro, homem, anta, 

martelo, serra, etc.) 

( 1 O) iinúnaakani 

/iinunaa+ ka +ni/ 

triste +Sub+3nfsg:S 

ele está triste 

( 11) fülzakani 

/ iidza + ka +ni / 

chover+Sub +3nfsg:S 

está chovendo 

(em francês: fl pleut) 

( 12) nhúani íiphaJi 

/nhua+ni i + iipha +.li kúphe/ 

eu +3nfsg:S Con+comer+Rel peixe 

fúi eu que comi o peixe 

(em francês: ç_ 'est moi qui ... ) 

No plural, não se faz diferença entre o feminino e o não-feminino: 

( 13) náiphaka 

/na+i ipha +ka/ 

3 p l+corner+S ub 

( 14) nhewída 

/na+h iwida/ 

3pl+cabeça 

eles/elas esteio comendo cabeços deles/de/os 

+ Os afixos pessoais pa+ e +phaa pessoa ::erosão o equivalente da 

voz impessoal da 1 íngua po1iuguesa (como provável origem deste afixo, o 

numeral aapa- 1, com apagamento da voga 1 inicial). Estes afixos expres

sam um referente generalizado. Exemplo com verbo dependente, nome de

pendente e verbo independente: 

( 15) paakeetaakakádanaku pakitsiNVda iapídza, lrn!íimaphaa 

lmi+ ookeeta -aaka-ka-cla+naku mi +kitsiNVda i +aapidza ka~ima+phaa/ 

O:S+encontmr-Retl - Temp.::? O:possuidor-i-amigo Con+com alegre+O:S 

c111u11do u gente se encontro com 11111 amigo seu . .ficu-se alegre 
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+ Homófono da 2" pessoa do plural, o prefixo i+ conectim aparece 

obrigatoriamente no lugar dos prefixos pessoais quando o possuidor ou o 

sujeito é explicitado. Este prefixo« relaciona» um nome com um nome 

dependente. ou um nome com um verbo dependente. Exemplos com o nome 

dependente -káapi mào e o verbo dependente ver: 

Pédaqu (é) mào de Pedro 

Pédu-tu i+kápa Pedro vê. é ver de Pedro 

2.2.1.3. Um sistema agentivo. - Sejam: 

S único CN ele um enunciado intransitivo 

A CN tipicamente agente ele um enunciado transitivo 

P CN tipicamente paciente ele um enunciado transitivo 

Em Baniwa-Curripaco como em outras línguas, S, A e P podem ser 

diferenciados: ( 1) pela ordem da palavras. (2) pela morfologia cios constitu

intes nominais ou cios afixos pessoais correferenciais e/ou (3) por fenôrne

nos ele concordância. 

Em Baniwa-Curripaco, vimos que há dois tipos ele enunciados 

intransitivos: um em que S comporta-se estruturalmente como A (predicado 

com verbo dependente). e outro em que S comporta-se estruturalmente 

como P (predicado com verbo independente). Em outras palavras. o siste

ma é do tipo S =A e S =P. Diremos que a língua Banivva-Curripaco é 
,,dep. \.ind. 

uma língua agentiva ou ativa. Este comportamento agentivo nota-se: 

1. Na ordem cios argumentos. Por exemplo: 

( 16) Pédu-tu hiékukawa ( 17) ii11ú11aka Pédu-tu 
s 1 s iPcdLLlU i +heeku+ 'ª +wa/ /iinunaa+ka PedLq,u/ 

Pedro Con+correr+Sub+Med triste +Sub Pedro 
!'edro está correndo !'ec/ro está triste 
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(18) Pédtqu 
/Pedu.tu\ 

Pedro 

HENRI RAMIREZ 

ii11haka palána 
i + i i,pha +ka P pala na/ 

Con+corner+Sub banana 
Pedro estâ comendo hanunu 

Neste exemplo em que os argumentos são explicitados por nominais, 

vê-se claramente que: 

( l) quando S é CN de predicado verbal dependente (corno -heéko v.dep. 

correr, etc.), S precede o verbo e comporta-se assim como A; 

( l ')quando Sé CN de predicado verbal independente (como iinónaa v.ind. 

triste. etc.), S segue o verbo independente e comporta-se assim como P. 

2. Na ordem e for111a dos afixos pessoais correferenciais. Como a 

orde111 das palavras. em Baniwa-Curripaco, é paralela à orde111 dos indícios 

pessoais correferenciais aos CNs (cf. 2.2.2.), a agentividade do sistema 

aparece da mesma maneira quando os argu111entos não são explicitados por 

nominais, 111as por indícios pessoais. Por exemplo: 
( 19) Jhiékukawa (20) iinúnakani 

/J is +heeku+ ka -'-wa/ 
e le+correr+Sub+ Med 
ele estcí correndo 

(21) Jíij1hakani 
/J i 

1 
+ i ij1ha + ka +n i

1
) 

ele+comer+Sub+a (a banana) 

e/ e est ú comendo-a 

/iinunaa+ka +nV 
triste +Sub+e le 
ele está triste 

Corno se vê, o indício pessoal correferencial a S 
1 

e a A precede o 
\ L C)J 

verbo enquanto o indício pessoal correferencial a S, md e a P segue o 

Predicado. Alé111 disso, S 
1 

e A têm as mesmas marcas correferenciais 
\ cep 

(nu+ lsg. pi+ 2sg, li+ 311/sg. etc.) enquanto S, 
111

c1 e P tem outras (+nlrna 

Jsg. phia+ 2sg. +ni 311/ig. etc.). 
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palavras 

Como se vê pelos exemplos acima. não se usam marcas casuais para 

indicar as funções S e O.O.: é a ordem que expressa estas funções. As 

outras funções (nucleares ou periféricas) são assinaladas por relacionadores 

(2.3.3.). 

Com um predicado verbal dependente. a ordem (não-marcada para a 

ênfase) cios elementos nucleares é dada pelas fórmulas básicas seguintes: 

S V.Dep. O;"" Odi.

S V.Dep. O";,- Oind 

Jo1·dc111111ais co111u111 e sentida co1110 a mais cotTclal 

11mk111 111cnos usual 1 

Os CNs periféricos aparecem geralmente na periferia (antes ou de

pois ele SVO) ela fórmula básica. Exemplos de ordem não-marcada para a 

ênfase: 

(22) S V· Oind Odir 

Pédu-tu íaka Paulo í-thiu apaíta malíje 
1Pedu.1,u i -i-aa +ka Paulo i -.lhiu aapa- iita ma.lije, 
Pedro Con-i-dar+Sub Paulo Con+a um -Cl:faca faca 

Pedro deu umufaca o !'cru/o 

Em Baniwa-Curripaco, a ordem dos constituintes nominais é estrita

mente paralela à ordem dos indícios pessoais correferenciais a eles. Em 

outras palavras. os sufixos pessoais são clíticos que se sufixam no lugar do 

NC ao qual eles são correferenciais. Por exemplo. compare (22) com o 

exemplo seguinte. em que o sufixo pessoal +ni 3nfi-g; é correferencial a 

« uma faca »: 
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s V 

íaka Paulo 

.Pedulu i +aa +ka Paulo i +Jhiu-i-ni/ 
Pedro Con+dar+Sub Paulo Con+ a +3nfsg 

Pedro deu-a u Paulo 

e 

2.2.3.1. A ou. ênfase contrastiva. - Em Baniwa-

Curripaco, para focalizar um CN (sujeito. objeto. etc.). como, por exemplo. 

em: «é Pedro quem está comendo», usa-se mecanismos ele clivagem 

(deslocação à esquerda e uso ele orações relativas) semelhantes aos cio 

português. Exemplos ele focalização cio CN sujeito nhúa eu com predicado 

verbal dependente (24 ). cio CN objeto kúphe peixe em (25) e cio CN sujei

to nhúa eu com predicado verbal independente (26): 

(24) nhúani íijlhali kúphe (25) kúphe Pédulu íiJ1hali 
/nhua+ni i + iijlha +li kuphe/ !Jrnphe PedLLlU i + iij1ha +li! 
eu + 3nfsg Con+comer+Rel peixe peixe Pedro Con+comer+Rel 

.fúi eu quem comi peixe 

(26) nhúatsani iinúnaali 
/nhua+ tsa +ni iinunaa+h 

eu +Restr+ 3nfsg triste +Rei 

s15 eu quem eslou 1ri.1·1e 

.foi peixe c111e Pedro comeu 

Nota-se as seguintes regras ele focalização: 

1. Deslocado à esquerda, o elemento focalizado é seguido por uma oração 

nominalizada em+ Ji relativo: 

2. Como não existe. em Baniwa-Curripaco. verbo copulativo equivalente a 

«ser», o elemento focalizado é geralmente seguido pelo sufixo pessoal +ni 
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3nf\x (« ele ») no seu uso neutro (como a anáfora do francês ceie' em 

c'est moi sou eu quem .. " ou o pessoal do inglês it em it is me 

that... sou ezr c1ue111 ... ) quando o elemento focalizado é um pessoal inde

pendente. Quando o sintagma focalizado não é um pessoal independente 

(nome, etc.). o« sujeito aparente» +ni 3nf\x não pode aparecer. Em ou-

tras palavras, o elemento focalizado funciona corno o 

frase nominal. 

de uma 

Se o elemento focalizado não é sujeito nem objeto, a oração que segue 

não é transformada em oração relativa: neste caso. só a deslocação à es

querda é que indica a focalização. 

+ Acabamos de ver que o elemento focalizado funciona como o 

predicado de uma frase nominal. Em conseqüência. ele pode levar sufixado 

nele qualquer marca temporal (futuro. passado) ou certas combinações de 

sufixos tipicamente verbais. Exemplo com a marca verbal +watsajúturo 

sufixado ao nome Pédu.i_u Pedro: 
(::?.7) Pédtquwatsa íali Manáulhe 

IPedLLlU·nvatsa i 'aa+.li Manau •·lhe/ 
Pedro +Fut Con+ir +Rei Manaus+l\I 

serú Pedro c1uem ircí u Munuus (lit. sení Pedro c1ue vui ct Manuus) 

2.2.3.2. A topicalização dos sintagmas sujeito ou objeto. - Em 

Baniwa-Curripaco. o traço definido é marcado por urna anáfora(« a onça 

já mencionada»). um demonstrativo («esta onça»). urna oração 

nominalizada («a onça que vi ontem»). um nome próprio ou um nome ele 

referente único (kée.i_i lzw. íidza chum. etc.). Estas marcas de definituclc 

são geralmente o bastante para que certos mecanismos de topicalização 
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entrem em ação (deslocação à esquerda sem pausa ou deslocação à direita 

com pausa). Exemplo com a anáfora de proximidade o (jâ !llenciono-

do) e a anáfora de distância aquele (jcí !llencionado): 
(28) lhíe dzáawi liij1haka 11utsí11u11i 

/Jhie dzaawi li + ÍÍJ1ha +ka nu+ tsiinu +ni/ 
a onça 3nfsg+comer+Sub l sg+cachorro+Dep 

o onça comeu o meu cachorro (lit. u onça, elo comeu .. ) 
(em francês: le /o?,uar jj_ a mangé num chien) 

(29) 1fü1haka
2 

Jhiéna dzáawí 1 

uc111elu onca
1 

comeu, o meu c:ac:horru
3 

(lit. ela comeu ... aquela onça) 
(em francês: jj_ a mungé, mon chienY ce jm;uar-là

1
) 

Esses fenômenos de topicalização à esquerda e à direita são extrema

mente comuns em Baniwa-Curripaco. A topicalização aparece quase de 

regra com um sintagma nominal definido ou com um nome considerado 

como tal. Como se vê. tanto em Baniwa-Curripaco como em francês. os 

fenômenos de topicalização fazem aparecer um prefixo pessoal sujeito (aqui, 

li+ 3nfigl « il » c!ll francês) onde não havia. e o desgate devido ao uso 

enorme da topicalização faz passar esses enunciados topicalizados em uni

dades frásticas bem integradas (isto é. sem pausa depois do elemento des

locado). 

O paralelo entre o Baniv•a e o francês é bem mostrado no exemplo 

seguinte onde a presença do numeral aapána 1. que torna o sujeito indefi

nido. impede a topicalização em ambas as línguas: 

* aapána dzáawi 
1 

1iiJ1haka
2 

n utsín uni
3 

uma onç·o 
1 

comeu, o meu ca

chorro, (em francês: *um joguar
1 

i1 o mangé, num chienJ 

A topicalização do sintagma objeto obedece aos mesmos mecanis

mos. Exemplo com deslocação à esquerda (note. nesta caso, o sufixo pes

soal correferencial ao CN deslocado): 

11 ~ 



LÍNGUAS .'\RAWAK DA AMAZONIA SETENTRIONAL 

(30) JhícNhV !.)íehel peethewána, núawatsa nálhiuni 
/lhia+i-,-NhV peethe-wana nu+aa -t-watsa na-Jhiuc-ni/ 

este beiju -pedaço l sg+dar-futuro 3pl-"- a -'-3nfsg 
este peclu(o ele heiju. 1·011 c/â-1,Q u eles 

2.2.3.3. A dentro de definidos. - Em 

Baniwa-Curripaco. a topicalização não se limita aos constituintes nominais 

sujeito e objeto. Ela opera também dentro de sintagmas nominais definidos. 

introduzidos ou não por um relacionador (sintagmas que funcionam como 

objeto indireto ou como circunstante). o que é muito menos comum em 

português ou em francês. Por exemplo. compare o sintagma indefinido que 

funciona co1110 circunstante causal ( co111 o relacionador -ju com): 

(31) ... pádzawa-tu 
/padzawalu 1 +j u• 

cax1n Con+com 
... com cuxiri (por exemplo: emhriagaram-se com caxiri) 

com o sintag111a definido pela anáfora Jhiéna aquele (jâ mencionodo). 

aqui sob for111a contraída +iina cliticizacla ao relacionador -ju com: 

(32) ... Jíjuina pádzawa-tu 1·or111a contrarda de líju lhiéna pádzawa-tu 

.li + ju -iina padzawa.lu .li +ju .!hiena padzawalu 
3nfsg-r-com-'-aqucle caxiri 3nfsg~com aquele caxiri 
... com uc111ele cuxiri (lit. com ele. uc111ele cuxiri) 

A topicalização é sempre à direita e é obrigatória. o enunciado *.lhiéna 1 

pádza\-va-tu
2 

íju
3 

co1n, uquele1 caYiri:> sendo totalmente incorreto. 

Compare tarnbé111 o sintagma indefinido que funciona co1110 circuns

tante direcional (com o rclacionaclor +.liku em): 

(33) línu dzakál~~ikhit~ 
i .li +nu dzaka.lee-.liku+hi!e/ 
3nfsg+vir povoado+ em TAbl 

ele vem de um pm•ocrclo 
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com o si ntagrna direcional definido pelo demonstrativo 

lá: 
(34) Jínu 1!.1ikúthcte JhiétaNhV IJiétahãl dzakálce 

/ .li +nu .li +.liku-da+hi.te .lhietaNhY dzakaJee/ 
3nfsg+vir 3nfsg+em -CI +Abl aquele lá povoado 
ele vem daquele povoado lá (lit. ele vem dele, aquele povoado lá) 

(f(jllCfc 

Nota-se que. neste caso, o classificador associado ao SN deslocado 

aparece sufixado ao relacionador locativo. 

+ O processo não se limita a sintagmas definidos introduzidos por 

relacionadores. Em geral, a topicalização atinge todos os sintagmas genitin1is 

com possuidor definido. Co111pare: 
(35) ma.lijc imínali com (36) JimínaJi maJíjekeche 

/mal ije i +m inal i/ 
faca Con+dono 

clono de faca 

1 Ji -,-mina.li malije+ ka -,-iihl/ 
3nfsg+dono faca t-Sub+este 

dono dcsla/acu (lit. dono dela, es1afúcu) 

2.2 . .3.4. Concordância cm Baniwa-Curripaco. - A dicotomia fe

minino/não-fe111inino no nível cios afixos não i111plica que existe duas 

subclasses no111inais (os no111es femininos e os nomes nào-l'e111ininos). Com 

efeito. a grande maioria das raízes no111inais é não-feminina. Isso vale não 

somente para todos os ani111ais. os vegetais e os objetos. 111as ta111bé111 para 

quase todos os ter111os que designam seres hu111anos. 

Certos nomes como: newíki /Jc.1.100. pcdáJia 1•e!ho. ienipé!i cric111-

çu. ke.támu recém-nascido. tslrn-táa-ta so!dudo. são nomes de dois gene

ros, a concordância co111 os cleter111inantes ou co111 o verbo, 111asculina ou 

feminina. efetuando-se conforme o contexto. Por exe111plo: 
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lhíe newiki u pessoa (home111) íc o (uncíforu, mlu~fe111i11i110)] 

newiki u pessuu (mulher) u (u11cí/iJru. femi11i110J] 

O nome íina mulheres. jêmeus (de unimais) é um plural e. como tal. 

é insensível à distinção masculino-feminino. No singular. o sufixo fe111ini11n 

+.u1 é obrigatório: 

usa-se a construção: 

/iina+lu/ mulhe1'.jêmca. Para os ani111ais fê111eas. 

N. lnd. ii1uqu-CI [CI c!ossificodor m.1ociodo. cf2.5.1.] 

que i111plica eviclente111ente urna concordúncia co111 formas femininas. Por 

exemplo: 
tsiinu iina-1,ú-na cliofêmea 
aalidali iina-1,ú-da tatu fêmea 

kcpíleeni iina-1,u-ápa pcís.1am fê111eu 

[ tsiinu cclo. -na C/.'cc/o] 
[aalídaJi tutu. -da C!tuwj 

[ kepílceni pcí.1.1am. -a<í pa C!.pcí.1suro] 

+No nível cio enunciado. a concordúncia entre os CN nucleares (Su

jeito ou Objeto Direto) e o verbo só aparece nos casos de topical inwão 

acima 111encionados. co1110: 

nutsínuni
3

, Jhíe dzáawi
1 

Jfü1haka
2
+ni o 111c11 cochorro,, u onç·u

1
• elu o 

Cl)l//CU. r deslocação à esquerda ele() e S] 

Não há concorclúncia em enunciados não-marcados. co1110: 

dzáawi
1 

íi.11haka
2 

nutsínuni
3 

11111u 011ç·u 1 comeu. (11111) meu cuclwrru, 

+ A língua marca as funções cios CNs nucleares (Se 0): 

1. pela posição cios CNs nucleares (S+V.Dep.+O. V.lncl.-rS) jdcpcndent

marking] 

2. e111 casos de en une iados 111arcados ( topica 1 ização ). por afixos pessoa is 

corrcferenciais aos CN nucleares lhcad-markingl 
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Em Baniwa-Curripaco. a ausência ele cópula verbal (corno« ser» em 

português) i111plica que os nomes pocle111 funcionar co1110 predicados cm 

frases nominais e que. neste aspecto. eles não diferem dos verbos. Seman

tica111ente. as frases nominais são frases equativas ele identificação: SN 

sujeito é o termo identificado e SN predicado. o termo de identificação ou 

ele atribuições ele 

Pedro .... 
propriedades. Por exemplo: 

S:\:Sll!l'llO 

Isto .S'\:S11jl·ito 

(é) 
(é) 

(o) S:\:l'rl'dirndo 

ffiOSCil. S'\:Pn•dirndo 

O Baniwa-Curripaco distingue vários tipos de frases nominais estrutu

ralmente definidas pelas fórmulas seguintes: 

• (1) SN. . . deslocado SN 
-S111e1to ' Pn'dicado 

com deslocação à esquerda cio termo identificado (SN sujeito). ( 1) é o tipo 

ele frases nominais mais comum. Pode ser usado qualquer seja o tamanho 

formal ele SN predicado e SN sujeito e o número ele morfemas contido 

neles. Alguns exemplos: 
1iipítana 1, Pédu1u2 

Jhíe
1 

Péd1qu
2

, tshu1áa1a
3 

1hiehe
1
, duúlu

2 

o nome dele é Pedro ( 1 it. o nome cle/e
1
. (é) Pedro.) 

o Pedro é soldoclo (lit. 0 1 !'edroc, (é) soldodoJ 
is/o é mosco (lit. islo

1
, (é} mosca) 

• (2) SN . +ii SNS .. 
-Pred1cado.....;;.;'---"-'c...;.~ 

com unidade frástica (sem pausa entre os dois SN). O morfema +ii é a 

forma contraída e cliticizacla ela anáfora lhíe o (já mencionodo). Veja

mos como se passa de ( 1) a (2 ): 
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Pédulu2 0 1 Pedro:: é soldado, 

A fórmula (2) é muito usada quando SN,u
1 

é um sufixo pessoal e 

SNPrcd é um nome independente ou um interrogativo. Exemplos com os 

sufixos pessoais nlrna Jsg. 2sg: 
atsíNaJiinhua /atsiNali+ii+nhua/ eu sou homem (atsíNali homem) 

atsíNaliiphia /atsiNali+ii+phia/ és homem 

/iina-tu+ii+nhua/ sou mulher mulher) 

Péduluinhua /Pedulu+ii+nhua/ sou Pedro (Pédulu Pedro) 
kúakeephia? /kua+ka+ii+phia/ quem és tu:> (kúaka? quem:?) 

Outro exemplo de frases nominais do tipo (2): 
(37) miitsheehe paNV dza 

/rniitsha +iiNhV paNVdza/ 
domingo+ Ana hoje 

hoje é domingo 

+ (3) SNPrcdicado+iihi (isto) é ... 

o morfema +iih1 sendo a forma contraída e cliticizada do demonstrativo 

.lhíehe isto. no seu sentido neutro. Vejamos como se passa de ( 1) a (3 ): 

( 1) Jhíehe. SNPrcd ~ *SN
1
,,cd . .lhíehe ~ (3) SN

1
,

1
,c1 +iilfí 

Por exemplo: 

1híehe1, duúlu 2 ~ *duúlu2 Jhíehc 1 ~ duúluih\+
1 

(islo) é mosca:: 

Em vez ele +iih1. forma contraída e cliticizada cio demonstrativo Jhíehc 

isto. podemos usar qualquer outro demonstrativo ou anafórico neutro (cf. 

2.5.2.): +ii-ta. forma contraída e cliticizada do demonstrativo Jhiqa isso aí. 

+iítahã. forma contraída e cliticizada do demonstrativo Jhiétahã aquilo lá. 

etc. 
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A fórmula (3) e outras similares são muito usadas quando SNl'red é um 

pessoal independente, um nome independente ou um interrogativo. Neste 

caso, o pessoal independente é seguido pelo sufixo pessoal +ni 3nh·g que 

funciona como sujeito aparente ou neutro. Exemplos: 
nhúaniih1 /nhua+ni+iih1/ sou eu 
híaniih1? - wháaniih1! são vocés:; -somos nós' 

/phia+i i.@/ és tu 
lrnakádakeehe? /kuakada+ka+iihí/ que é is10:' 

meedzeétahã /meedza+iitahà/ aquilo é mesa 

atsíNaliihl /atsiNali+iihli é homem 

eu) 
(hía vocés, wháa nós) 
(phía tu) 
(lrnakáda? que :7) 

(méedza mesa) 

(atsíNali homem) 

+Nas frases nominais, um nome funciona como núcleo predicativo e, 

como tal, pode levar marcas tipicamente verbais (corno o sufixo +watsa 

fúturo). Compare: 

tshu-táa-l,ee
1
nhua 2 

tshtqáiqawawatsee 1nhua2 /tshulaa-ta+wa+wa+tsa+ii+nhua/ 

MORFOLOGIA NOMINAL 

2.3.1. As diversas classes nominais 

eu, sou solclado
1 

eu, serei soldado, 

Em Baniwa-Curripaco, há duas grandes subclasses de nomes: 

- os Nomes Independentes, como: áada-tu orara, dzéeka seringa, 

hidzápa serra. Nesta subclasse, encontramos também os empréstimos 

(tshapátu sapato, méedza mesa, etc.). São morfemas livres. 

- os Nomes Dependentes, como: -dáki corpo, -héeni orelha, -íini-ti 

nwrido. São morfemas presos que aparecem com uma marca pessoal que 

indica o possuidor: m1+dáki o meu corpo, phíeni /pi+heeni/ o tua orelha, 

-túini~,i 1-tu+iini.U/ marido delu, etc. Usa-se o mesmo jogo de prefixos 
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para indicar o possuidor e o sujeito dos verbos dependentes ( cf. o parad igrna 

ele braço em 2.2.1.2.). Note que, no paradigma, acrescentamos o 

prefixo introdutor de complemento de nome i+ conectivo, com valor apa

rentemente genitiva!, mas prefixado ao nome possuído e não afixado ao 

nome independente. 

Enquanto os nomes independentes não podem ser diretamente possu

ídos (formas como *nu+tsiinu meu cachorro, com o nome independente 

tsfürn cachorro, não são corretas), os nomes dependentes são nomes d i

retamente possessíveis e obrigatoriamente possuídos quando não são deri

vados. Nesta classe, encontramos todo tipo de termos que denotam as pos

sessões inalienáveis co1110 as relações da parte ao todo (partes ele corpo, ele 

objeto ou ele espaço), o parentesco e, em geral, um conjunto ele relações 

estreitas. Em suma, os nomes dependentes indicam a dependência neces

sária. Em detalhe: 

a) os termos que designam as pa11es cio corpo humano ou que são 

associados ao corpo ou a uma parte cio corpo humano, como: -dáki corpo, 

-hiwída cobeça. -thíawhia lágrima, -íidzu. pêlo, -ii.tánaa sangue, -íipe 

carne. -íijha excremento, -dzáanaaferida, -iijhakáda inchaço, etc. Note 

que alguns termos como kúlui quisto e kupÍJ1hai ahscesso, apesar ele se 

referir a certos estados ela pele. são nomes independentes. 

b) os termos ela anatomia animal e vegetal, como: -ii!ípi cauda, 

-éewhe ovo, -eewhe-tupúku ninho, -whi escama, -iináka Fula, -éekhe 

semente, -nánaa tronco, -íiwiflm'. espinho, ferrclo (de vespa, .. .), -pánia 

plantio. etc. 

e) os termos que designam parte ele objeto e ele espaço, co1110: -Jiku 

1wrte interior, -péedza porte anterior. -numápi horda, heira, -éepua 
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cabeceiras, -númawa buraco, etc. É aqui que encontramos os 

relacionadores locativos (cf. 2.3.3.). 

os termos de parentesco e outros termos que indicam urna relação 

com um ser vivo, humano ou animal, como: -háni.li pai, -hádua me/e, 

filho, animal de criação (de alguém), ura, -dzáini 

verme intestinal, inimigo, dono (da casa, .. .), etc. 

e) mais de 70 termos que sempre designam uma relação estreita entre 

dois seres (qualidades, defeitos, funções, etc.), como: -hidzáaku força, 

-hináanaa data, nome, -hitápmú sonho -jhaa mentira, -múni 

gula, -pana casa, arco, -áanaa suco, -íitemi resto, -kali 

espuma, -kúada valor, -kúdzua curva, -j1Úkhaa onda, -waale eco, 

-nákaifálta, -náani pertences, -hiníma mau presságio (de alguém), etc. 

f) o nome dependente -dzaa- pertences, coisa (de alguém) que fun

ciona como os« pronomes possessivos »da 1 íngua portuguesa ( « é meu », 

«é teu», etc.). Este nome é sempre seguido pelo classificador geral -da 

(cf. 2.5.1.) ou pelo nominalizador +lu por sua vez seguido por qualquer 

classificador ou pela marca -pe plurol. Serve com todo tipo de possessão 

alienável. Por exemplo (nu+ lsg, -iíta Cl.faca. etc.): 
nu+dzaá-da (é) meu, algo meu 
nudzaa1uíta /nu+dzaa+1u-iita/ é meu, algo meu (faca, terçado. etc.) 

nudzaa1úpe1 káana2 meu
1 
milho, 

g) 3 nomes dependentes gramaticalizados: -kuami cada. -haawaáka 

só (no sentido de sozinho), -haámuwa ve::- (de alguém). Por exemplo: 

(38) pía inaaníti íina íkuamitsa! 
! pi+aa i+naanHi íina 
2sg+dar roupa mulheres 

i +kuami+tsa/ 
Con+ cada+Restr 

dú ro111w para cada uma das mulheres.1 
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(39) ikámeena lhí-1,aka lhiawaákatsa (40) 
1ika-mc+iina .li + hi.ui +ka .li +hamrnaka+tsa/ /paNY dza pi+haarnu\\ a/ 

agora 2sg+vcz ji1 é para 3nfsg+subir+Sub 3nfsg+sozinho +Rcstr 

já era J!ara cif' suhir so::inho ogora, é a tuu ve:::.1 

2.3.1.1. Conversão dos nomes em nomes inde-

- Podemos faci !mente passar de um nome dependente a um 

nome independente com a combinação de afixos independentizadores 

i+ ... -ti. Exemplos: 

-káapi n.dep. melo > i+kaapí-ti n.ind. melo 
-íijha n.dep. excremento > iij l!+iijha-ti/ n.ind. excremento 

-dzawithíapu n.dep. arco > j+dzawithiapú-ti n.ind. arco 

Esta combinação i+ ... -ti aparece cada vez que o falante quer apagar 

a relação de possessão inerente a todos os nomes dependentes e enfatizar 

o seu caráter absoluto e « independente». Exemplo com o nome depen

dente -dzeekeéma direito: 

(41) nukáapi idzeekecmáti íijhakawa 

/nu+kaapi i+dzeekeerna-ti i + iijha + ka +wa/ 
1 sg+mào ... + direita -lnd Con+inchar+Sub+Med 

u minha müo direita está inchada 

A combinação i+ ... -!i não se encontra com os termos de parentesco 

e com os relacionadores. Para apagar a relação possessiva inerente aos 

termos de parentesco. usa-se freqüentemente o prefixo pessoal não-refe

rencial pa+ O ou. melhor ainda. o prefixo pessoal na+ 3p! no seu sentido 

genérico. 

As formas irregulares (geralmente em +ii ou em +ii-!i) são poucas 

e encontram-se freqlientemente ao lado de «formas regulares» (em 

i+ ... -ti): 
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FORM/\ DEI'ENDEN IT 

-hiníma mau presságio (ele alguém) 
nome (ele alguém) 

animal de criuçào (de alguém) 

-jamáka pano (de alguém) 
planlio (de alguém) 

-pana ccrsa (de alguém) 

FORMA INDEPENDENTE 

hinímai mau presságio 
( f. regular). nome 

i (f. regular). pi.táiti animal 
de criaçclo 

pano 
planlio 

2.3.1.2. Conversão dos nomes independentes em nomes de

- Já vimos que os nomes independentes não podem ser direta

mente possuídos. No entanto. os nomes independentes podem ser indireta

mente possuídos graças a um sufixo dcpendentizador (em geral, um dos 

tres sufixos +ni. -te. + le ). Exemplos com os nomes dependentes tsíinu 

cc/o, úpai porto e kcníke roçll: 

nu+tsínuni 
nu+uJ1ái-te 

/nu+tsiinu+ni/ 
[no'loJ1áite] inu+uJ1ai-te/ 

nu+keníke+-te /nu+kenike±J(:~/ 

o meu cào 
o meu por/o 

u minha roça 

Em regra geral. cada nome independente é associado a um sufixo 

depenclentizador no seu uso possuído. Em conseqliencia. os tres 

clependentizadores parecem operar urna verdadeira classificação nominal 

(classe cios nomes em +nL classe cios nomes em -te. classe cios nomes em 

+ le). cada classe sendo definida pela lista de nomes dependentes que a 

constitui: 

CLASSE EM +ni 

É a classe ma is num e rosa ( 66% dos nomes i ndepenclentes entram 

nela). Nesta classe. encontramos: a maioria cios nomes de animais. especi

almente os grandes (tsii1rn ceio. kúutsi porco. hécma uniu. áada.lu llru-
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ra, ainiidzu corapanü, etc.), muitos vegetais, certos instrumentos e esta-

cios fisiológicos machado, remo dái sono, whéetshi gripe, 

etc.) e a maior parte dos empréstimos 

garda, etc.). 

camisa, múkawa espin-

CLASSE EM -te 

Esta classe contém 22% dos nomes. independentes: certos an1ma1s 

(especialmente os nomes de peixes, de répteis e ele invertebrados), a maio

ria dos termos que designam os seres humanos (atsíNali homem, íina-tu 

mulher, newíki pessoa, etc.), certos vegetais e outros termos designando 

principalmente elementos naturais (híipai terra, ÚJ1ai porto, ú1mi água, 

etc.). Exemplos de nomes da classe em -te, no seu uso possuído: 

nu+hipái-te, nhipái-te 
n u+tsiN alí-te 

a minha terra. o meu terreno 
o meu empre[;ado (atsíNali homem. com queda de V 

inicial) 

Note as irregularidades seguintes: 
úun! água > nuun!lte /nu+uuni-te/ a minha CÍ[!,llil 

kúi-tsi mzrlum > nu+kúi-te o meu mutwn 
dupí-tsi peneira > nu+dupí-te a minha peneira 
(o sufixo formativo -tsi de certos nomes independentes cai em presença de -te) 

CLASSE EM +le 

A classe em+ le contém J J % dos nomes independentes: pouquíssimos 

termos ele animais e de vegetais, certos instrumentos (iítsa an::o!, háiku 

pau. keníke roça. piéta rede de dormir. etc.). 

Como« irregularidades», notamos que o sufixo for111ativo +.li de mui

tos nomes independentes cai e111 presença cio depenclentizador +Je: 

dzamá pa+ li ::aguia 
kálrn+Ji cacuri 

> nu+dzamápa::!::lf a minha ::agaia 
> nu+káku+le o meu cacuri 
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píi+.l,i tesoura > /nu+pii:+J~/ a minha tesoura 
piiti+.{,i morcego > /nu+pii!i±lf/ o meu morc:ego 

pupunha > /nu+piipi±lf/ a minha pupunha 

No ta-se, porém, que há casos em que o sufixo formativo +li não cai: 

máapii+.1,i pium > nu+máapii+.l,i+ni o meu pium 

+ Os dependentizadores acarretam certas reduções do material fônico: 

- redução da vogal longa da raiz, muito freqüente cop1 os dependentizadores 

+ni e + le, mais rara com o dependentizador -te: 

- a primeira sílaba pode cair ou ser reduzida, especialmente com os nomes 

que começam por (h)V: 

:fada ralo 
íita canoa 
púa+ li fórno 

káini mandioca 

> núdani /nu+aada+ni/ o meu ralo 
> nútani /nu+ta+ni/ a minha canoa 
> núpule /nu+pua±lf/ o meuforno 
> nú+keni a minha mandioca (ni llnal: raiz ou dcpendentizador'l) 

+ Corno outros dependentizadores e outras irregularidades, ternos: 

- 4 a 5 nomes com o dependentizador -de ( téwa piuba sp., tiikulídza 

periquito sp .. etc.): 

- algumas raízes nominais (3) que nunca aparecem corno morfemas livres: 

dzaká-Jee povoado nu+dzáka+le o meu povoado 
tipá-lce, i+tipa+1e-ti urina nu+típa+Je a minha urina 

tsikú-lee, i+tsiku+1e-ti cabelo nu+tsíku+1e o meu cahelo 

- 2 nomes irregulares: 

tí-dzee fógo 

tápee remédio 

nu+tí-j1hai o meu fógo 

nu+tapé-naa, nuitápe o meu remédio 

2.3.1.3. Os dependentizadores são classificadores? - Corno vi

mos na subseção anterior. os três dependentizadores +nL -te e+ le dividem 
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os nomes independentes em três classes nominais que, no entanto. não se 

deixam faci !mente caracterizar em termos semânticos. Vários fatos nos 

sugerem também que essas três classes nominais não são bem definidas: 

1. A escolha do dependentizador depende, não somente do nome inde

pendente, mas também elo dialeto. Além disso, o mesmo nome com o mes

mo falante pode ser associado a dois ou três dependentizaclores. sem mu

dança aparente ele sentido na relação de posse. Por exemplo. com o nome 

independente hiipáda pedra: 
nu+hiipáda+ni a minha pedra (que comprei, uehei, ele) 
nu+hiipáda±J~ a minha pedra (que comprei, uchei, ele) 
nhipadá-te a minha pedra (que comprei, uchei. ele.) 

Isto acontece para muitos nomes. especialrnente para os animais ele 

pequeno porte ou de menos importância. Por conseguinte. os clepenclentizadores 

não dividem os nomes em classes rigorosamente separadas. 

2. Em combinação com outros sufixos. é sempre o dependentizador 

+ae que deve ser escolhido. Exemplos com a combinação ele sufixos 

-pa ... +mi pejorativo. -aa líquido. -ja pele ( cf 5.3 .2. ): 
tsíinu n.ind. ceio ldep. associadll: +nil 

íita n.ind. cw10u ldcp. associado: +nil 

> nu+tsínu+ni n 111e11 ceio 

> nu+tsínú-paj:)_g_+mi n meu n/o .leio 
·• 11[1+ta+ni u 111i11hu ca11nu 
·• nu+tá-pa±J_g_+mi u 111i11/w cwwu.feio 

punáma n.ind. pu11111â ldcp. assllciado: +ni 1 > pumímaa pllnéllllé\-aa· (< ,·i11hn >>de /Hllaucí 
·, nu+punámaa±J!'. o meu "vi11ho >>ele 

/JUIUllLÍ 

dzáawi n.ind. 011ç·u 1 dcp. associado: +ni 1 > nu+dzáwi+ni u 111i11hu 011ç·u 
· nu+dzawí-ja±J~ u 111i11hu /!ele de onça 

Corno se vê. é o dcpcnclentizador o menos cornum ( + le << -te << 

+ni) que se torna agora o único disponível. Vê-se. então. que o caráter 

classifícatório dos depe11dc11tizaclores parece desaparecer totalmente. 
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3. Para certas pessoas velhas, certos nomes de vegetais (como 

hwwna, hém abiu, kám cucura, kú cúbiu, 

macaxera. etc.) admitiriam vários sufixos dependentizadores conforme a 

distància relativa: 

nu+palána+ni a minha hanana (perto) 

nu+palaná-te a minha hanana (longe) 

Outra diferença de significado é também notada com certos animais 

para os mesmos velhos. Desta vez. a escolha do dependentizador depende-

ria do prefixo pessoal. Exemplo com peixe: 
nu+kúphe±.-li: o meu peixe [nu+ !sg] 
wa+kuphé-te os nossos peixes [wa+ !pf] 

No entanto, estas mudanças ele sentido são apenas registraclos por 

alguns vegetais e a maioria dos falantes não as admitem. 

Em conclusão, não podemos falar de uma verdadeira classificação 

nominal efetuada por esses dependentizadores. A diferença a pa11ir ela dis

tància relativa explicada pelos velhos sugeria talvez uma origem dêitica aos 

dependentizadores (note a grande analogia formal entre os 

clependentizadores +Je/+ni/-te e as três marcas de clistància -la/-na/-ta 

(cf. 2.5.2.). 

2.3.1.4. Outros tipos de possessão. - A língua baniwa-curripaco 

possui também certos mecanismos usados com os nomes dependentes para 

expressar vários tipos de posse que não sejam inalienáveis: 

1. Para expressar que um nome dependente não está em relação de 

posse inalienável, costuma-se introduzir outro nome independente em rela-
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ção inalienável com este nome dependente. Exemplo com o nome depen

dente -éewhe ovo (de galinha, etc.): 
(42) o meu ovo de galinha ovo de galinha) 

2. O uso do nome dependente -dzaa- possessão, pertence ( cf. 2.3. 1 . ) 

permite expressar uma posse alienável. 

3. O sufixo nominal -naa posse secundária [corno provável origem 

diacrónica do sufixo -naa, compare com o nome dependente -náani per

tences (de alguém)] é também usado para indicar que a posse não é 

inalienável. Por exemplo: 
-aapúwa n.dcp. caminho Ide alguém) > -aapuwá-naa n.dcp. cominho (da roço) 
-áaku n.dep. vo:- !de alguém) > -aakú-naa n.dep. notícias (de alguém) 
-kawa n.dep. perna (e/e alguém) > -kawá-naa n.dcp. caho (defàca,. .. ) 
-hinúu.\_u n.dcp. corda (de alguém) > -hinuu.\_Ú-naa n.dcp. corda (de rede) 
malije n.ind. faca > -malije+ni n.dep. fáca (de alguém) 

> -malije+ní-naa n.dep. /àrn !de holsa,. .) 
kúuwhe n.ind. smíva > -kúwhe+ni n.dep. sazíva (de alguém) 

> -kuwhe+ní-naa n.dcp. sazíva !da roça) 

4. Enfim. o Baniwa-Curripaco pode duplicar ou triplicar as suas for

mas nominais para multiplicar os tipos de relação de posse. Compare: 

- kawánhe.tu n.ind.pulga (quando pula) (proibido com dependentizador), 

ii!íto n.ind. bicho-do-pé (quando está dentro da pele) (proibido com 

dependentizador) e -hiita n.dep. bicho-do-pé (de alguém: no pé ele al

guém); 

- inípu n.ind. caminho e -aapúwa n.dep. caminho (de alguém)/ -aapúwa

naa n.dep. caminho (da roça, etc.); 

- paNV!hii n.ind. esteio (proibido com dependentizaclor). -pánhai n.dep. 

esteio (de alguém) e -eemákhai n.clep. esteio (da ca.rn): 
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- dúu.wi+:t.J n.ind. espinho, -íiwi n.dep. f/01'. e:-,pinho (de tal vegetal) e -

wínaa /-wi-naa/ n.dep. e,1pi11ho que entra no corpo (de alguém). Como 

exemplos da manipulação desta multiplicidade de formas: 

hémali íiwi /hernali i+iiwi/f/or de abiu (hémali ahiu) 
nu+wínaa o meu espinho (que entrou na minha pele) 
nu+dúwi+.i,e o meu espinho (que guardo) 

2.3.2. sufixos 

O Baniwa-Curripaco possui uma dúzia de sufixos nominais que ex

pressam essencialmente o número, o género, o tamanho (diminutivo, 

aumentativo), a forma (pejorativo, etc.), a comparação, a restrição e a dire

ção (alatívo e ablativo). Esses sufixos servem tanto para os nomes inde

pendentes corno para os nomes dependentes. 

2.3.2.1. Os sufixos alativo e ablativo. - Além dos relacionadores, 

a língua possui dois sufixos nominais (o alativo +lhe e o ablativo +hite) 

que funcionam nos sintagmas periféricos. Enquanto +lhe alotivo indica a 

meta cio movimento ( « movimento para»), +hite ablativo expressa a 

sua fonte («movimento a partir ele»). Exemplos com o nome locativo 

Híipanaku. Sào Gahriel e o nome dependente -dzákale povoado de: 
(43) .líakawa HíipanakuJhe (44).línu Híipanakhi!e 

/ .li +aa+ ka +wa Hiipanaku ±lhe/ ! .li +nu Hiipanaku +hite/ 
3nfsg+ ir+Sub+Med São Gabriel+ AI 3nfsg+vir São gabricl+Abl 

efr está indo a Sau Gahriel ele vem de Selo Gahriel 

Estes dois sufixos são muito usados com os relacionaclores +náku 

sohre e +.lílm em. dentro de ( cf. 2.3 .3. ): 
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(45) wáa wapíta híipalikulhe (46) núdia nukeníke-te-tikllite 
f\,a+aa \\a+ pila hiipa +Jiku±.lht:/ /nu+dia nu+kcnikc+ Jc +.liku+hi!c/ 
1 pl+ir 1 pl+tornar banho cachoeira+ crn+;\J 1 sg+rnltar 1 sg+ roça +Dcp+ cm +J\bl 

1·w11os tomar hunho nu cachoeiro voltei du 111i11ho roç·u 

Em regra geral. o alativo e o ablativo +hi!e sufixam-se direta-

mente aos locativos (nomes próprios de cidades. rios. relacionadores e ou

tras partes do espaço, os « advérbios » de lugar ou de tempo). 

2.3.2.2. o e os sufixos coletivos. - Em Baniwa-Curripaco. 

há vários sufixos que expressam a pluralidade (+nai. -pe. etc.): 

1. O sufixo plural +nai usa-se com os nomes que indicam seres huma

nos ou certos termos de parentesco: newíki pessoo > newíki+nai pesso

as. íina+.tu mulher> íina, íina+nai mulheres. atsíNa+Ji homem, macho 

> áatsia+nai, atsíNa+ Ji+nai homens. -hanLtiténaa tio /htlerno > 

-hani.l,iténaa+nai I ios polernos. etc. Com os outros nomes. a 1 íngua pre

fere fazer a economia destes sufixos, usando no lugar um sintagma nominal 

com uma anáfora plural (como nháa os, as que funciona como o artigo 

definido do português). um demonstrativo. um« adjetivo» epíteto ou qual

quer quantificador («dois».« três».« muitos». etc.). Neste caso. o nome 

que acompanha o pessoal ou o quantificador não leva o sufixo de plural. e 

são os modificadores que indicam o número da cabeça nominal. Em outros 

casos, o contexto é, em geral. bastante para reconstituir o número. 

2.0 sufixo plural -pe usa-se também em casos específicos: 

- com qualquer nome para indicar uma pluralidade de seres humanos liga

dos a este nome: 
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> dzeeká~ seringueiros 

caçadores de queixada 

- com os verbos independentes que funcionam corno epíteto (cf. 2.5.1.) e 

com os verbos dependentes nominalizados (cf. 2.6.2.): 
mátsia v.ind. bom> áatsia+nai 1 matsiá~+.1,i2 homen.1·1 hons, (+li/+.! i/ Rei) 

-déenhi v.dep. trabalhar> i+deenhi-ká-~ os que trabalham (i+ con, -ka nom) 

- com a marca do pejorativo -pa ... +mi (cf. 2.3.2.4.). 

- com qualquer verbo independente, para indicar que a situação atinge os 

sujeitos na sua totalidade. Podemos traduzi-lo por« todos». Exemplos com 

+na 3p!: 

iin únaa trisle 
hamíJ1a pesado 

> iimmaá~+na lodos eles estc7o lriste.1· 
> hamiJlá~+na eles selo todos pesados 

3. A combinação plural +nái-pe usa-se també111 co111 certos ter111os de 

parentesco, geral111ente femininos. 

4. Os sufixos coletivos+ líma e -péda grupo (de), conjunto (de) são 

quase sinôni111os. Co1110 exe111plos: 
hiipáda pedra 
ma nákhe aç·aí 

hiipada+.líma, hiipada-péda fJedrnl 
manakhe+Jíma, manakhc-péda uç·ai::.al 

2.3.2.3. O detrimental +mi. - O sufixo detri111ental +mi detrimento! 

usa-se muito co111 os no111es dependentes com u111 valor separativo: indica 

então que o possuído (nome dependente) está separado do possuidor asso

ciado. Exemplos: 
li+ke galho dela (no árvore) > li+ke+mi galho ci!'la ide árvore. despre11diclo. 110 cheio; 

(-ke 11.dcp. galho ido árvore; 
kaláka í+phe pena ela goli11ho (no corpo de/o) > kaláka í+phe+mi JJ!'l1Cl de goli11ho (110 
cheio! (kaláka goli11ho. -phe 11.dcp. JJe1w) 
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mlléeti fàrelo da tapioca> mhéeti i+dúpe+mi farelo de topioca (no j1111do do 
saco) (mhéeti tapioca. n.dep. farelo) 
1rn+tsím1+ni o meu cachorro> nu+tsirrn+ni+mi o meu ex-cachorro (nu+ lsg. tsiinu 
cachorro. +ni Dep) 

É muito usado com os termos de parentesco para indicar que o possui-

dor é rno1io: 

-íitu n.dep.filha > Pédu-tu íitu /Pedu-tu i+iitulfilha do Pedro> Pédu-tu íitu+mi 

/Pedll_\,U i+iitu+milfilha do.finado Pedro 

Como se vê, o detrimental +mi usa-se sempre que a relação possui

dor-possuído for quebrada (separação entre os dois, 11101ie de um dos dois). 

Por isso, o detrimental é a marca ideal para o abandonado, o deteriorado, o 

velho, o caduco ou o morto. Neste sentido, usa-se também com os nomes 

independentes, com os verbos independentes nominalizados usados como 

epítetos. Com os verbos dependentes nominalizados, usa-se corno uma ver

dadeira marca de passado. Por exemplo: 

(47) Jiúwhaawa nuemaka-túaphimi -tilrn 
/ li +uuwhaa+wa nu+eema - ka+-tu - aaphi +mi +Jiku/ 
~nfsg+sentado+Med 1 sg+de pé-110111: lugar-Cl: lugar+Detr+em 
ele está sentado no lugar onde eu eslava em pé 

2.3.2.4. Diminutivos, aumentativos e pejorativos - Para expres

sar o conceito: 

- De diminutivo, usa-se um dos sufixos seguintes: -ee+ni, -da, ou, 

mais raramente, -pa ou -hiwi. Todos esses sufixos têm um caráter 

clerivacional compravaclo pela redução ela vogal longa ela raiz nominal à 

qual eles se sufixam e. para certos. pelo uso limitado. Exemplos: 

iítsa an:::ol 
tsíinu cachorro 

hidzápa montanha 

tshéetu cesto at11râ 

hiipa cachoeira 

itseeni /iitsa-ee+ni/ crn:::ol:::in/w 
tsínueni /tsiinu-ee+ni/ cac/wrrinho 

hidzapá-da monwnlw pec111ena 
tshetú-da utura:::inlw 

hipá:.J.2!! cac:hoeirinhu 
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itá:l!.1!, íteeni /iita-ee+ni/ canoinha 
héwi /malije-hiwi/, /maJije-ee+ni/fàq11i11ha 

- De aumentativo. usa-se o sufixo +pi ou a combinação -na ... +mi 

(ou -da ... +mi, conforme a forma). Por exemplo: 
tsíinu cachorro 

púaliforno 

úmai piranha 

> tsiínu+Q.i, tsiinú-na+mi cachorro grande. cachorrc7o 
> puáli±.I!iforno grande 

> umaí-na+mi piranha grande 

Nota-se que o aumentativo pode sufixar-se a um verbo. Apesar 

disso, é o tamanho do nome que é enfatizado. 

- De pejorntivo. usa-se o sufixo +pe ou a combinação -pa ... +mi. O 

sufixo extramétrico +pe pejorativo é homófono do sufixo métrico -pe p/uml. 

Como o aumentativo +pi. os pejorativos podem também sufixar-se a um 

> tsíin u+pe ceio .1·1110. cc7ofeio 

verbo. Exemplos: 
tsiinu n.ind. ceio 
-j1fül v.dep. hater 
kúutsi n.ind. porco 

> nú+J1aa+pe+ni hati no nojento, hati no sujo (+ni 3nj.i·g) 
> kuutsi-pá-pe+mi porcus danados (-pe p!urol) 

2.3.2.5. Os sufixos de procedência - Com os locativos (numes de 

lugares. etc.). certos sufixos indicam a proveniência(« procedente ele». 

«oriundo de»). Estes sufixos são co111binações ele classificadores (-da. 

-iita). de no111inalizadores (+Ji 177oscu/ino. +-tufe!77i11i110 e +i neutro) e da 

111arca de número -pe pluro/. Exe111plo com o locativo ÍniaJi rio lçww: 

inialídali /iniaJi-da+Jj) ou inialiíte iinia.li-iitc .. 
inialída-1.u /inia.li-da+.U!_/ 
in ia.lípqi /i n ia.l i-pc+Jii llll i n ial íi! a 'i n ia.! i::iill!.1 

1 3--1 

do !çono 111/.\r>,!. i\·w1c1á; 

do !ç'Ulw l(i-gJ. iç·w1ciro 

cio lç'WW ip/J. i\·1111ei1·os. 

iç·o11ciros 
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2.3.2.6. Alguns sufixos derivacionais. - Certos sufixos têm todas 

as características ele sufixos clerivacionais: acarretam freqüentemente uma 

redução ela vogal longa ela raiz nominal e têm uma produtividade variável. 

Entre eles: 

1. O sufixo -aa coldo, suco (de): 

kúitsi 11111t11111 

héema anta 

kuitsia /kuitsi-aa/ cale/o ele mutum 
hémaa /heema-aa/ cale/o ele anta 

máawi-l,U abacuxi /maawi-1,u-aal suco de ahacuxi 

punámapalc111á punámaa /punam<i-<.rn/ «vinho'' ele pataucí 

Com o mesmo sufixo e o nominalizaclor +JL obtemos a combinação -

aa+Ji rio de que é muito usada nos topônimos de rios e igarapés: 

a má na boto > AmánaaJi /amana-aa+Ji/ Rio-clo-!3010 

dzáawi onç·a > Dzáwiali /dzaawi-aa-+-.li.' Rio-da-Onça 

A combinação -áa-ni+-ti /-aa-ni+Ji/ époco de é composta de -aa âguo, 

chuvo. -ni :J e --ti /+.li/ nominoli:::ador. Exemplos: 

iidza chuva 
hawádza ingá 

> iidzáani-1,i /iidza-aa-ni+Ji/ éporn da chuva 
> hawadzáani-l,i /hawadza-aa-ni+.li/ época dos ingcís 

2. O sufixo -tua (hum) ccrçodor de é métrico. É sempre seguido pelos 

os sufixos ele gênero-núrnero +Ji mcrsculinu singular. +u1 feminino .1·111-

gular ou +nai plurol. Exemplo: 

héema unta > heemá-tua+ll hom caç·aclor ele antu rcc/u) 

3. O sufixo -tsui omuntoodo: 

hiipáda pedra > hipadá-tsui monte ele pedras 

4. As combinações +míkui-ti /+mi-kui+Ji/, +mikúidua /+mi-kui-dua/ 

e +míkuiJ1ai /+mi-kui+Jrni/ são formadas pelos sufixos +mi derrimentcrl. o 
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sufixo -kui :> e sufixos de gênero-número. Eles expressam que a pessoa 

indicada pelo nome é morta. Exemplos com os nomes 

Maria Muriu: 
PedU.j,IJ /PedLLLu+mi-kui ,..Jii /inuclu Pedro 

Mariamikúidua /Maria+mi-kui-dua/finodu Aluriu 

5. O sufixo -pa+wa igoropé aparece nos topõnimos: 

Kuumadanaipawa !garapé-dus-Patus polo. +naip/ura/) 

O sufixo -ja+wa covidade. huroco é raro. 

I'edru e 

6. Os sufixos formativos +Ji e +lu aparecem com muitos nomes 

independentes. O sufixo+ Ji masculino encontra-se: 

- com certos termos, de parentesco ou não. especificamente masculinos: 

-hánili poi. -íinili marido. -Íli filho. -dákeqi neto. -khi.Li tio crzcwlo. 

-pheeli irmào maior, -j1haweli sogro. -iidúaJi xurá (muscu!ino), -mínaJi 

dono. atsíNVJi homem. etc. 

- com muitos termos (mais de 200) que designam aves. muitos peixes. pou

cos insetos. vegetais, muitos objetos ( « zaga ia ».espelho ». « pó hora ». « 1 i

n ha ».«tesoura».« forno». etc.) e outros («ilha».« lua».« lama».« di

arréia ».«sepultura». etc.). Entre eles: 

aalídali lulu sp. ámali formiga sp híi.J1tqi Clll"ll/Jirn bukúkuli corn/c7o 
déqi sororocu dúuduli s11rnrnc7 dúidali peixe .1p. dúukuli emhuzíhu sp 
dúumali umori (/i·111u sp.) dúuwi.{,i espinho dúpali peixe sp dzamápali 
::uguio dzápali /agcrrlu sp. dzíali rc7 sv dzúutalijarnnc/á ewápali rnhru 

sp. háali cer/u armadilha de peixe halapúkuli cua/ingu héema.li 
/Ucunaré-oçu hée.{,i mutuca hémali uhiu híini.i,i ucuqui (/i·u/u sp.) híili 
rCtlo hipáitali mundi sp. hipílali pássaro sp. húhuli i11amh11 SJJ 
hutuhutúpali /amo íikuli que/ónio sp íini~,i 1raíra iwídzuli .1nnu 

kákuli certa armadilha de peixe kánaali espelho kanápi.i,i ca;Jim 

kapidzúkoli piaha sp. kapítsi.i,i sew de ::aruhulww kapíwaJi macaxeru 
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lrntúnuJi ilha jilcuré ingú sp. kéqi !ui! ketsetsépaJi 
lucroiu ketínaJi .1acwulú sp. khédzuli .1upim kuJilrnJi curicu kúupali 
curri!pa/o máade.l,i esc1uilo sp. máali gw-ç·o pium xamc7 

matamatcí mhúulrnJi pirníhu móokoJi cí1Tore .lfJ. née-ti 1·e
uclo Jlépuli /ihé/11/u umáwali .rnc11rij11 únuli sou}-hoi (i!ve sp.J paáli 
/Ji!li·ora páapali li!manduaí pamákali hurrncu rei sp. pée-ti gm·i17o 

píipi.i,i p11p1111/w pii-ti tesourn píiti.ti morcego púali fimw púdaali fes/u 

ritual púupe.ti bacaba púupuli coruju sp. táali arnrn sp. tsháali cuhu 

sp. taawaali linha de cost11rn peixe sp. tírnli diurréiu wáadzuli 
11ruh11 wanáali certo tipo ele cesto pequeno wáduli peixe sp w;ínaJi curará 

(i!Ve sp.) wéeti.i,i inajá (palmeirn sp.J wíipli árvore sp. 

O sufixo +-tu feminino encontra-se: 

- com certos termos. de parentesco ou não. especificamente femininos: -

phqu sogro. -kui-tu liu crzcudu. -phequ irnllt nwior. -iidúa-tu xurú 

(feminino). -mímqu donu, íina.Lu mulher. etc. 

- com muitos termos (mais de 100) que designam aves. muitos insetos. 

vegeta is. certos objetos ( « charuto ». « corda ». « maracá ». etc.) e outros 

( « lugar».« caxiri ».).Entre eles: 

áada.tu arurn áakm1-tu lagarta daapá thia-tu pássam .1p. dáaphaa-tu puq11i11ha 

dáphqu chicória dúu-tu charuto duúwhqu/imniga .1·p. dzáalilu marlim

pescuclnr dzawíka.i_u horhole!a dzíi-tu grilo émtqu cahu sp. hiipa.{,U sapo

hinúu-tu corclu hipulédawiqu cuhu sp. káapa-tu maci/co-hurriguclo 

kámhc-tu rnrnru (jnilu sp.) kápui-tu 1Ír\'Ore sp. kawánhclu pulga khíalu 
urcrç·uri (m·e sp.J kú!i-tu /lluruccí máa.tu c11pim Sf!. máawi1u uhacaxi mái1u 
prisioneiros múutuu1u lllarucujcí -núu-tu pescoç·o .riánrn-tu arraia 

pádzawa-tu cuxiri pháa-tu murnim piithc-tu cuhu sp. piJ1équ himenóp!ero 

sp. púlrn-tu jihcíiu púuta.i_u lagarta sp. tákai-tu hesouro .\f!. túu-tu cuco 

tshítshi-tu pcíssuro sp. táa-tu 1ama11cl11cí-ha11cleira wáa.i_u papagaio sp. 

whéqu tinhorâo wiiphia-tu pássaro sp. wi-tilrn-tu hem-le-vi 

O caráter morfêmico de + Ji mcrsculino e +-tu fem{nino é comprova

do pelos termos ele parentesco (compare -phee.U. ir melo maior e -phee-l!! 

inlll7 nwior etc.). por diferenças na escolha dos sufixos formativos +Ji e 
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+.lll 110 nível i11terdialetal (por exemplo. dáaphaa.p.1. puquinhu 110 dialeto 

central e 110 dialeto meridional) e pelo fato que o sufixo formativo 

+.li nwsculino pode cair em presença do dependentizador + Je ( cf 

2.3.1.2.). Esses dois for111antes +.li masculino e +-1,ll feminino pare-

cem vestígios. para os 110111es Baniwa-Currípaco. de um antigo sistema de 

marcas de gênero ou ele classificadores. No entanto, este sistema perdeu 

todo o seu significado para os falantes modernos ela língua. 

2.3.2.7. O sufixo restritivo +tsa. - O sufixo +tsa restritivo é muito 

usado. Pode ser usado com os nornes e os numerais no sentido de« só»: 
(48) dzanákaatsa líi.Lali 

·chrnci!-.:aa-t-tsa .li + ii-La +.li/ 
cachaça +Rcstr 3ni'sg+bcbcr+Rél 
ele só hehe caclwç·o 

(49) 11úij1heni dzamaítatsa kúphe 

nu--iij1ha +hini d1a111a-iita+tsa kuphci 
1 sg+cornc1-+Pcrf dois - CI +Rcstr pci:-;c 
comi só dois peixes 

Com os verbos. o sufixo +tsa restritivo indica a pura ação verbal. É 

ele regra precedido pelo sufixo ele subordinação +ka (com valor 

nominal izaclor): 
(50) iinúnaakatsa liúwhaakawa 

iiinunaa+ ka +tsa .li +uuwhaa+ ka +wa/ 
triste +Sub+Restr 3nfsg+- ficar +Sub+Med 

ele mloficm·o sem/o triste 

O sufixo restritivo +tsa é tarnbém muito usado corno prefixo negativo 

ma+ negativo (cf. 2.6.1.) e para expressar uma proibição na 2" pessoa cio 

singular ou cio plural (no últirno caso. o restritivo é obrigatório). A fórmula é 

a seguinte: ma+V.Dep.+tsa. Esta fórrnula vale tanto para a 2" pessoa do 

singular que para a 2" pessoa cio plural. Exernplos com o verbo dependente 

-ÍiJ1ha comer e o o verbo independente iinúnaa triste: 
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/ma+ iij1ha +tsa/ 
N eg+comer+Restr 

11c70 comas.1, níJo c:omam.1 

2.3.2.8. O citativo 

(52) maim.máakatsa 
/ma +iinunaa- ka + tsa +phia/ 

Neg+ triste -nom+Restr+2sg 

nc7o estejas triste.1, mio estejam tristes.' 

- O sufixo cilalivo usa-se com 

nomes, com pessoais independentes e com verbos. Indica sempre uma in

formação de segunda mão traduzível por« ouvi dizer que », « diz( em) que »: 

(53) nhúaka pida idewánali 
/nhua+ ka +pida i + dewana +.li deepi/ 

eu +Sub +Cit Con+embriagado+Rel noite 

di::em que (fiti) eu quem estava embriagado à noite 

(54) Jíanhilrn pida liweN\Íta lliwe:tal dzawíja 

/.li +aa-nhi+ ka +pida .li +weNVta dzaawi-ja/ 
3nfsg+andar +Sub +Cit 3nfsg+comprar onça -pele 

ouvi di:::er que ele anda comprando peles de onç·as 

2.3.2.9. O comparativo +d:rn. - O sufixo +d:rn comparativo usa-se 

em todo tipo de comparações (em português. « como ». « igual a » ). Exis

tem uma forma sintética e uma forma analítica com a palavra kádzu assim: 

Pédu-tu Pedro > Pédtqu+dzu como Pedro [forma sintética] 

> Pédu-tu i+kádzu+dzu como Pedro [forma analítica] 

Outro exemplo de comparação: 

(55) pikadzeekatáakawa nukádzudzu! 
I pi+kadzeekataaka+wa nu+kadzu+dzu/ 

2sg+ estudar +Med 1 sg+ como 

estuda como eu 1 

Caso o parâmetro da comparação (elemento comparado) aparecer. o 

uso de classificadores no sintagma de norma da comparação é quase obri-
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gatório. O classificador refere-se. então, ao parâmetro da comparação. 

Por exemplo: 

(56) atsíNali 
/nu+kapa atsiNali PedLq_u+ dzu -iita+i/ 
1 sg+ver homem Pedro +Comp-Cl: homem 
vi um homem como Pedro 

O citativo +dzu pode também ser usado com os verbos. Neste caso, o 

verbo deve ser nominalizado (com -ka. etc.). Exemplo: 

(57) nudzeekátheni kádzu 
/nu+dzeekata+hin i kadzu li +kaite-ka-pi+dzu/ 
1 sg+ fazer +Perf assim 3nfsg+dizer- como 
fh assim como ele disse 

Assinalaremos, para terminar, um emprego muito usado do comparati

vo +dzu nas orações negativas. Compare: 
(58) Jláme núiJlhaka héema (59) Jláme núijlhadzuka héema 

/j1a111c nu+ iij1ha + ka hcema/ /j1amc nu+ iij1ha + dzu + ka hccma/ 
nàu lsg+comcr+Sub anta não 1 sg+comer+Comp+Sub anta 

11c70 como 011/u mio estou comendo unto 
(cm:" rnmo pci:-.:e. não como anta'') (cm resposta a: " \ ocê está comendo anta'1 ») 

Como se vê. o valor comparativo ele +dzu parece completamente es

vaziado nas orações negadas: enquanto a negação sem +dzu nega uma 

situação, a negação com +dzu nega o discurso cio interlocutor. 

2.3.2.10. O exclusivo -míni+tsa. - O sufixo -míni+tsa exclusivo 

suf'ixa-se aos nomes e aos verbos. Podemos traduzi-lo por« só».« somen

te». «unicamente», «à exclusão ele outras coisas ou ele outros seres». 

Por exemplo: 

uulúda urutu 

kádzu assim 

> 

> 

uuludamínitsa s1! urulus 

kadzumínitsa s1! ussim, todas as ve.::-es 
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Outro exemplo: 
(60) fülecnhíde 

/heekuapi-rnini+tsa .li + dcenhi -dei 
dia -Excl 3nfsg~trabalhar-Dur 

ele costuma lrahalhur só de dia 

Sufixado a um verbo nominalizado com sufixo plural ou a um verbo 

com indício pessoal plural, o exclusivo -mini+tsa leva o sentido de 

«todos »: 

(61) wata.likánaa 
iwa+kaitepe-rn ini+tsa wa+taJikanaa/ 
1 pl+criticar -Excl 1 pl+governo 
todos 11<Ís criticamos o nosso governo 

2.3.2.11. O confirmativo +tª - O sufixo +!a confirmulivo só se 

encontra, no nosso corpus. depois de palavra ou sintagma interrogativo. 

Usa-se. nas perguntas. para pedir confirmação cio que já se sabia por outra 

fonte. Por exemplo: 
(62) káphaata pidzáamika'? ( 63) kúameta náaku pí.thiu? 

I kaphaa +ta pi +dzaami+k;u 
intcrrogati\ o+Conr 2sg+docntc+Sub 
é verclode que esrâs doe111e' 

2.3.3. Os rclacionadores 

/kuamc+ta na+aaku pi +.lhiu/ 
como +Conr 3pl+di!'.cr 2sg+p,1ra 
o 11ue 1·enlmleíro111e11/e eil's díssffWll poru ti:) 

Existe uma subclasse ele nomes dependentes e ele verbos dependentes 

que funcionam como as preposições ela língua portuguesa: são os 

rclacionadores. Por exemplo. o nome dependente -dáanami somhrolnu 

somhro de funciona como qualquer nome dependente em ( 64) e corno a 

locução preposicional portuguesa« na sombra ele» (função locativa) em 

(65 ): 
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(64) kadaawákaka háiku id:íanami (65) -túema háiku idáanami 

/kadaa11 aka+ka hc1iku i +daanarni/ / .LU +cerna haiku i -r daa11a111i/ 
escuro +Sub iu-\orc Con+sombra 3Lsg+cslélr úrnirc Con+na sombra de 

o so111hro do árvore es/CÍ esc111·0 elo es/lÍ nu somhro do árvore 

Da mesma maneira, o verbo ter/paro funciona como qualquer 

verbo em (66) e corno a locução preposicional portuguesa« para, a» (fun

ção beneficiário) em (67): 

(66) kúadzu tsiinu lí-thiuka? 
/kuadzu tsiinu .li :±:lhiu+ka/ 
quantos cão 3nfsg+ ter +Sub 
quu11tos ceies ele tem:; 

2.3.3.1. Dos nomes 

(67) núa 
/nu+aa Pedu-tu i ±.IJ:iill rnaJije/ 
1 sg+dar Pedro Con+para faca 
cloufC1cu pura Pedro 

aos relacio1rndorcs. - Há uma 

subclasse de nomes dependentes que é constituída de termos que designarn 

partes ele espaço ou ele objeto e que funcionam como relacionadores: en

quanto os outros nomes dependentes só podem funcionar como cabeça de 

sintagma nominal sujeito ou objeto. os relacionaclores permitem tambérn 

introduzir todo tipo ele funções circunstanciais locativas, funcionando assirn 

como as preposições da 1 íngua portuguesa. 

Além desta diferença ele funcionamento. as diferenças funcionais en

tre os relacionaclores e os outros nomes dependentes são muito reduzidas. 

Os principais nomes dependentes que são usados como relacionaclores 

locativos são: 

-Jíku parte i111erioncle11tro ele. em -náku superflcie/sohre 
-íikaa pC!r/e superin!'!em cimu ele -áapi- parle inferirmem haixo ele 
-pécdza parle anterior/em .fi'enle ele -pumi- parle poslerioriutrús ele 
-dáa na mi somhru/nu somhra ele -dalípa !uelo//111110 u 
-pamúdzuaka meiolnn meio ele -tanhída hC1se uu pJ ele 
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Os relacionadores que são seguidos por um hífen são formas presas 

que são sempre seguidas pelo alativo +lhe para ou pelo ablativo a 

partir de (cf. 2.3.2.1.). A seguir, comentaremos o funcionamento dos 

relacionadores locativos mais importantes: 

1. Os relacionadores -náku supcrffcic!rnhrc e -Jiku interior/den

tro de, em são muito usados como acesso à função locativa. Há sempre 

uma cliticização na palavra que precede quando o« local» é explicitado 

por um CN: o conectivo i+ desaparece e estes relacionaclores perdem o 

seu acento. Em outras palavras. quando funcionam como locativos. eles se 

tornam verdadeiros clíticos extrarnétricos que funcionam como 

posposições. Por exemplo, compare: 

(68) 1himij1áka hiwawa nunáku 
/ Ji +harniJrn+ka i +hi\\'a+" a nu+naku/ 
Jn lsg+ peso Con+ cair+rvlcd 1 sg~sobrc 

u peso dele caiu sohre num 

(70) nuájhaakawa úuni.tiku 
1nu+aajha + ka +wa uuni+.liku/ 
1 sg+nadar+Prog+Med rio +em 
estou nadando no rio 

(69) aa kepí.i.eeni iúwhaa háikunaku 
/ aa kcpi-La -ecni i +uu\\haa haiku+naku/ 
all'.;iliar pússaro-Dim Con+cstar àrnirc +sobre 

o passQnnlw está sohre o LÍITore 

Estas posposições design ificado locativo são muito usadas com o alativo 

+Jhe a, para e o ablativo +hite a partir de para introduzir sintagmas 

direcionais. Obtemos. então. as combinações +naku+ lhe para sobre. 

+nakhitc /-naku+hite/ de sohre. +1iku+1he paro dentro e +likhite 

/-Jiku+hite/ de dentro (cf. exemplos em 2.3.2.1.). 

Pelo semantismo próprio a estes dois locativos e aos nomes aos quais 

eles se sufixam, +naku .1ohre combina-se ele preferência com certos no-
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rnes («(na) árvore»,« (na) praia».« (na) parede».« (na) pedra».« (no) 

capim ». « cabeça» etc.). e com outros («(na) água». «(no) 

rio».« (na) casa». (na) floresta».« (no) buraco».« (no) chão».« (no) 

caminho».« (na) roça».« (na) panela».« (no) fogo».« (no)jirau ».«(no) 

céu».« (na) comida». etc.). 

2. Os relacionadores -íikaa superior/ em cimo de. inferior/ 

emhoixo de. anterior/em Fenle de e /)().\'/eriorl otrcí.1 de 

são também muito usados como acesso à função locativa. Note que os 

relacionadores -áapi- emboixo de e utrcís de são sempre seguidos 

pelo alativo +lhe ou pelo ablativo +hite. dando as formas -áapi+-thc ohui

xo de. -áaphite /-aapi+hite/ debaixo de. emhoixo de. -pumi+.the paro 

trcís de e -plrnmi!e /-purni+hite/ otrá.1· de. Alguns exemplos: 

(71) wáadzuli ía.takawa dzakálee iikaa 
.waadzuJi i +mqa' ka +wa dzakalee i +iikaa/ 

urubu Con+voar+Prog-rMed povoado Con+ern cima de 
11111 uruhu está voando em cima do povoado 

(72) híi.:{,i ícma jamakáti iaphite 
/hii-ti i +eerna jarnaka!i i +aapi+hite/ 
rato Con+viver pano Con+debaixo 
o rato vive clehaixo do pano 

(73) núalrnwa líphumite 
'nu+aa+ ka +wa .li +pumi-+-hite/ 
l sg+ir+Prog+Med 3nfsg+ atrás 
eu o sigo (lit. eu 1·ou aluís ele/e) 

2.3.3.2. Dos verbos dependentes aos rclacionadm·es. - llá tam

bém alguns verbos dependentes que funcionam como relacionadores: en-
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quanto todos os verbos dependentes, uma vez atualizado pelo prefixo pes

soal. funcionalll como predicado, estes verbos-relacionadores são tambélll 

os equivalentes de certas preposições portuguesas e ajudam a aceder a 

certas funções actanciais ou circunstanciais («objeto indireto»,« acompa

nhamento », « causa » ). 

Os sintagmas formados com relacionadores verbais (objetos indiretos 

e certos circunstantes) não nos parecem estruturalmente muito diferentes 

de qualquer sintagma verbal. Com o estudo das séries verbais (cf. 2.6.3.), 

veremos que um enunciado como: 

(74) «eu dou a Pedro uma faca» [cf. exemplo (67)] 

pode ser estruturalmente interpretado como: 

(75) « eu dou Pedro tem uma faca » 

Nestas condições, como os relacionadores nominais (locativos) cons

tituem no limite uma subclasse ele nomes dependentes, os relacionadores 

verbais como -Jhiu 1er1puru e -ma cuu.1·0.jJor cuu.10 de formam uma 

subclasse de verbos talvez ai nela menos d i fercnc iados dos outros verbos 

dependentes. 

No entanto, certas marcas demarcativas (pausa, etc.) ou seqüenc ia is 

(ordem das palavras) distinguem perfeitamente essas subclasses de verbos 

dependentes. Por exemplo, (74) admite a seqüência alternativa (76), talvez 

menos usada mas igual mente correta: 

(76) núa malije Pédulu ilhiu 
/nu -nrn maJije Pedu-tu ±Jhlli .1 

1 sg-i-dar faca Pedro Con-t a 

dou zmwfúcu a Pedro 

Esta liberdade na seqüência dos sintagmas objetos diretos e indireto 

opõe-se à rígida seqüência nas séries verbais. 
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Vejamos agora os principais relacionadores-verbos: 

1. O relacionador ler/poro funciona como verbo ou como aces-

so ao objeto indireto nuclear ou periférico. É muito usado para introduzir o 

3º actante ou o beneficiário de certos verbos («dizerª».« darª».« trazer 

para». «mostrarª». «olhar para». «devolver para». «deixar para». 

«estar zangado com». etc.). Exemplos: 

(77) núlhio apáda kúutsi (78) núlhiu: « ... » 
/nu±.lhiu aapa-da kuutsil .. {LI +aaku nu±lb_Í_Li/ 
lsg+ter um -Cl porco 3fsg+dizer lsg+para 

tenho um porco ela me disse: « ... » 

(79) nudzeekátheni apadápana paN\Íti Pédu-tu í-thiu 
/nu+dzeekata+hini apa-dápana paNV!i Pedu-1,u 1 ±.lhiu/ 
1 sg+ fazer +Perf um-Cl:casa casa Pedro Con+para 

fi::. uma casa pura Pedro 

Em certas construções («estar com frio». «estar com fome». etc.). 

é difícil precisar se o relacionador -.lhiu funciona corno um verbo («ter») 

ou se ele introduz um argumento («para X»). Por exemplo: 

(80) hámuka núlhiu 
1 hamu+ka nu±_)b_i_Li 
quente+Sub 1 sg+teripara 
es/011 com calor (é calor CfUe tenho.'. é calor pura mim'1) 

2. O relacionador -ma cuu.1ur 1 1)()r couso de pode também funcionar 

como \'tTbo ou para introduzir o circunstante causador. Ele sempre indica a 

causa da situação expressa pelo \'erbo pri nc i pai. Exemplo como verbo de

pendente: 
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(81) nhúani imali liakawa 
/nhua+ni i -t- ma +li li faa+ ka -i-wa/ 

eu +3nfsg Con+causar+Rel 3nfsg+ ir+Sub+Med 

fúi eu quem ofe:: ir (emhoru) (lit.fúi eu 1;uem causou que e/ejoi) 

Exemplo como acesso ao circunstante causador: 

(82) J1áme límaa khemamídali íma 
'.rame .li +imaa ka+hirna+rni-da+Ji 

não 3nfsg+dormir barulhento -Cl•norn 

ele 11c70 dormiu por causa do barulho 

+ ma / 
Con+por causa 

Nota-se que, quando o circunstante causador -ma por causa de co

meçar o enunciado, sempre aparece uma leve pausa. Esta pausa é impos

sível quando -ma causar funciona como verbo. Além disso, -ma causar 

aparece numa estrutura mais rigidamente ordenada (sempre no começo da 

oração que contém o causador e a situação causada). 

3. O re lac ionaclor -íinai conridur/ com funciona como verbo ou uti 1 i

za-se para introduzir um sintagma nominal que funciona corno comitativo: 

(83) íinaiwatsa nhua iakádanaku ipíta! 
! i + iina1 +watsa +-nhua i +-aa-ká-da+naku i + pila 
2pl+convidar + Fut + 1 sg 2pl• ir- Temp.2 2pl•tornar banho 
com·idem-me lu tnmur hunhn! L/llC111du 1·ucé.1·fi;rem tomur han/10.1 

(84) núaka nuitsaléta líinai 

nu-'-aa+ka nu+iitsaleta .li · iinai. 
1 sg~ir+Sub 1 sg~pescar 3nfsg •com 
vou pescur com ele 

2.3.3.3. Outros relacionadores. - Enquanto os relacionadores men

cionados até agora tem uma origem verbal ou nominal bem clara, não é 
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fácil achar as categorias às quais pertencem os três relacionadores seguin

tes: 

1. Contrariamente a -íinaL o re lac ionador com (coordeno-

do) indica que há um superordinado (coordenador, dirigente) e um subordi

nado (coordenado, seguidor). Ele estabelece urna hierarquia entre os 

actantes: 
(85) manákhe 

/ tsuphame +ka nu+aapidza manakhe/ 
despencar-se+Sub 1 sg+com açaizeiro 
o aç·ai::eiro despencou-se comigo 

2. O relacionador -ju com (inslrumenlo) serve para introduzir todo 

tipo ele sintagmas nominais que funcionam como instrumental ou causal. 

Por exemplo: 
(86) nutákhaaka kúitsi inúu1u malíje íju 

1nu+takhaa+ka kuitsi i +-nuLLlll maJije i :±:i!JI 
1 sg+cortar +Sub mutum Con+pescoço faca Con+com 
es/011 cortando o pe.1·coç·o do m11111m com umafúca 

(87) katíimakana liakúnaa iju 
1ka+tiima + ka +na J i +aakunaa i :±:i!JI 
alcgrar-se+Sub+ 3pl 3nlsg-rnotícia Con+com 
eles se alegrorum com a 110/Íciu 

3. O relacionador -úudza de é um separativo que expressa que o seu 

complemento separa-se do sujeito do predicado (com v. incl. ou v.dcp. 

intransitivo) ou do seu objeto (com v.dep. transitivo). Alguns exemplos: 
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(88) wáakawatsa íudza théeweena 
/wa+aa+ ka +watsa i +uudza theewa+iina/ 
1 pi+ ir+Sub+Fut 2pl+ de amanhã 

m)s nus separaremos de vucês amanhei 

(89) nutátheni líudzani (90) uu káini.ti-thoa píudza! 
/nu+ t5ata +hini ai +uudza+nil 
1 sg+pedir+Pcrr 3nlsg+ de + 3nlsg 

/uupi-de+khaa kainiÓi +é)hoa pi +uudza/ 
agora- /\d \' casar-se+ 3 lsg 2sg+de 

pedi-o a ele agora sim, ela te dci.Ym1 para se casar' 

Outros usos do relacionador -úudza de: 

a) Ele determina a regência do complemento de certos verbos inde

pendentes ( « perto de ». « longe de » ): 

(91) jalrnádcni paN\Ííi íudza 
/jakaa- de +ni paNY!i i +uudza.' 
longe-Dur-r3nfsg casa Con +-de 

ele es/CÍ longe ela casa 

b) O relacionador -úmlza de serve também para introduzir a norma ela 

comparação em todo tipo ele comparativos (ou superlativos) de superio

ridade. O parámetro ela comparação pode ser introduzido pelo sufixo ver

bal -phaa mais ou pelo verbo independente hanípa em gmnde quondidwle, 

muito. E\.ernplo: 

(92) Pédu-tu haalephaáde Paulo íudza 
1Pedu.tu haaJe- phaa -de Paulo 
Pedro branco-Aum.1-Dur Paulo 

f'edro é muis hranco c111e !'uuln 
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L 

2.4.1.1. A classe de verbos independentes. - Os verbos indepen

dentes são morfemas 1 ivres cuja função fundamental é predicativa. Exem

plo com o verbo independente iinúnaa triste: 

iínunaakanhua /iinunaa+ka+nhua/ estou triste (+ka subordinativo, +nhua 

Jsg) 

Quando funcionam como epíteto dentro do sintagma nominal, os adje

tivos sempre aparecem sufixados por classificadores e nominalizadores (cf. 

2.5. 1. ). 

São centenas de raízes ou radicais verbais independentes. Como amos-

tra dos conceitos que eles veiculam, damos uma lista representativa deles: 

áamula a::ul bá.i,ume urrehenlar-se bitímefi'agmentar-se dáimhc ter sono 

déepi unoitecer du.i,úme demorar duwhénaa sujo dzálime upagC1do dzéenuni 
ui/o dzúumhe escapC1r éekufedorento éewa amarelo háaka arder háale hrunco 

háamaa cansado. parnr háapee verdadeiro hálaa C1herlo halctápe/i110 hamíJrn 
pesado hámu quente hápefi'io háthame escupu!ir hiipíti amC1rgo hipaN\Ída 
grosso hípule verde hi.i,apitínaa difícil húiwi gostoso htqc muito hutulrntúpali 
lumucento íidza chover íinu ter preg11iç·u iinúnaa triste íipi 1·er111ellw íita 
/Jreto ínua devagar íraa Cf'U káa-tu ter medo jákaa longe jápi comprido júupi 
louco káawhi ucunlC1do. vivo kadaawáka escuro kadzúkhe sem nuda. 1111 

káiwi doer kéeti liso khécdza rápido máanali perder-se máatshi mC111, feio 
maawáka secur (rio) mádua curto madzakánhi redondo rnadzákani reto 

malíumc morrer mátsia hom, hu11ito mawitakháita terfiJme médzeni nascer 

meéta seco míume sorrir munumunúme cochic/wr úupi pus.1udo páatuli 
cunho/o pádalc orgulhoso pákhamc cheio pakuwáaka igual patsapatsámc 
gotejar phúmc irrespeitoso pítsime errar píwa salgue/o puméni cheiroso 

púadza cli/erente puutídza doce púutsia molhudo tá ala dum theewáka pro

f une/o túkume c;uehrudo túupi lmncar talíkai envelhecer tamúmc le1·e tsáme 
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cerrado tshíume rasgar-se enrugado tsíke-i.e torto tsúu pequeno 

despencar-se waJíime mexer-se wéelrn ter coceira 

Eles correspondem bastante bem aos adjetivos da 1 íngua portuguesa. 

São às vezes traduzíveis por um adjetivo e por um verbo. Por exemplo: 

hamíJ1a pesado/pesar 
káawhi acordaclo•acordar 

lrntsháime ai eijado1manquejar 

11111it01ah11 n e/ ar 
ká iw i do i cio! doer 

háamaa cansado/parar 

Quando traduzidos por um verbo, eles expressam geralmente urna si

tuação incontrolada ou um processo. Freqüenternente, eles expressam um 

certo tipo de atividade ou de processo associado a um ruído ou a um gesto. 

Por exemplo: 

bá-tume arrebentar-se 
háthame escapulir 

miume sorrir 

tshíume rasgar-se 
patsapatsáme gotejar 

munumunúme cochichar 

Corno se vê pelos exemplos. esses adjetivos são sempre formados 

com o acljetivizador ±me (cf. 2.6.1.) e têm urna origem onomatopéica. 

Fora o caso destes verbos em ±me. os verbos independentes expres

sam raramente uma ação. Como exceção. o verbo independente túupi 

brincar (mas note. neste caso. a existência de um verbo dependente com o 

mesmo significado e formado a partir do verbo independente: -tupíka 

/tuupi-ka/ v.intr. brincar). 

Certos termos pertencem a uma categoria aparentemente ambivalente: 

podem funcionar como nome ou como verbo. Como membros desta cate

goria ambivalente: 

heekúapi n. dia:: v.ind. amanhecer déepi n. noite:: v.ind. wwilecer íita n. 
fumaça:: v.ind. preto hutuhutúpali n. luma :: v.ind. lamacento íidza n. ch11n1 
:: v.ind. chover 
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Por exemplo: 
(93) íidza ikútshu 

/i idza i +kutshu pa+naphe 
chuva Con+lavar folha 
u chuva ferva asfó!lws 

2.4.1.2. A classe de verbos 

(94) iidzakani 
! i idza+ ka +n i/ 
chover+Sub+ 3 nfsg 
está c:hovem/o 

- Os verbos dependen-

tes são morfemas presos sempre precedidos por um indício pessoal (cf. 

paradigma em 2.2.1.2.). O jogo de prefixos pessoais refere-se ao sujeito e 

é o mesmo que o jogo que se refere. com os nomes dependentes. ao possui

dor. Por exemplo: 
-kápa v.dep. ver -=;>nu-kápa vejo, pi-kápa vês. wa-kápa 1·emos. etc. 
-íiJ1ha v.dep. c:omer -=;> nú-iij1ha vejo. pí-iij1ha vês. wá-ii.r1ha 1·emos. etc. 
-aa v.dep. ir -=;> nú-aa 1·ou. pí-aa vais. wá-aa vermos. etc. 

Semanticamente. a classe verbal dependente contém todo tipo de ter

mos que designam situações dinâmicas/ativas (como: -hípa pegor. -<lec /e-

1·ar. -mákhaa l/Uehror. -Íij1ha comer, -heéku correr. -uinvhaa .1e11tur-se. -

éema !el'untar-se. etc.): contém também alguns raros morfemas de 

semantismo mais estativo como. por exemplo: -dzáami v.dep. estar doente. 

+ Em Banivva-Curripaco. podemos distinguir facilmente duas subclasses 

de verbos dependentes: os verbos transitivos e os verbos intransitivos. Um 

\erbo intransitivo só pode aparecer cm enunciados intransitivos (o argu

mento explicitado sendo S). enquanto um verbo transitivo pode aparecer 

cm enunciados transitivos (os argumentos explicitados sendo Se 0) ou 

intransitivos (o argumento explicitado sendo S. a elipse apagando 0). Te

rnos uma estrutura similar em português. Por exemplo: 
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-heéku v. intr. correr em: 

-Íijlha v.lr. comer cm: 
iijlhaka, 

Pédu-tu, íijlhaka, 
-kádaa v.lr. colocur cm: 
pikáda, tsipaláapi, 

Pedro
1 

e.1·1á correndo, 1 enunciado intransiti\ o 1 

Pedro1 csrá come1ulo. pei.H1.1 1 enunciado transiti\ o 1 

Pedro 
1 

esrá co111e11do. 1 enunciado intrnnsiti\ o 1 

-tiku,! coloca
1

a/Hlll<'la.110 cheio/ !enunciado t1·,msitin1I 

pikáda! colocu 1 (resposta a: «colocou panela 110 chlio) 11) 1 enunciado inlrnnsitivo] 

Em Baniwa-Curripaco, não existem verbos que aparecem cm enunci

ados transitivos e em enunciados intransitivos com elipse de S (como, em 

português, o verbo« amadurecer» em:« o sol amadurece a banana» e« a 

banana amadurece » ). 

+ O caráter derivacional da classe verbal dependente pode ser evi

denciado pelo estudo 111inucioso das raízes verbais. Analisando o nosso corpus 

de verbos, constata111os que: 

1. 30% das raízes verbais terminam por -ta. Entre eles: 

-dáita ralar, -dzeekátajà::er. -híta tirur. -íitajec/wr. -keéta ahrir em dois, -maJléeta 
enganar, -míta molhar. -jlháata mostrar. -J1hakúta mastigar. -uukéeta encontrar. 
-pícta repelir. -píta tomar hunlw. -tsipáta mmç·ur. -!áita poder. -wapijléeta pensar. 

-whi~íta ucerrur. etc. 

Nota-se que a grande 111aioria dos \crbos e111 -ta são transitivos e que 

o seg111ento -ta é ho111ó fono do sufixo cl iatético -ta cumot irn ( c f. 2 .4.2. 1. ). 

Tudo isso sugere que os verbos dependentes c111 -ta são verbos deriYa

dos ou raízes secundários. a ter111inação -ta sendo um for111atiH1 

cliacronicamente aparentado a -ta causotirn. No cntantc). o formativo -ta e 

todos os outros for111ativos a seguir. não podem comutar com outro sufixo 

verbal: eles são sempre presentes. Os casos de comutação entre forrnatinis 
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como: obrir são 

também bastante raros. 

2. 15% elas raízes verbais terminam por-ka. Depois ele -ta. é o formante 

mais comum: 
-dáka urinar. -híka cavar. -kutsáka eslrugar. -máka deixar. -matáka cortar em 
dois. -mawadálrn esquecer, -úulrn chegar: derrubar, -pha-táka roçar. -tulúka ati

rC1r. -wadzáka acC1har. -wáka aliç:ar. -wéka semear. etc. 

Nota-se que o segmento -ka é homófono cio sLifixo nominalizaclor-ka. 

que transforma qualquer verbo independente em nome dependente (cf. 

2.6.2.). Exemplos ele uso deste nominalizador: 
jápi v.ind. com;Jriclo 
hamíJ1a v. ind. pesado 

=> -japí-ka n.dep. comprimento (de algo) 
=> -hamij1á-ka n.dep. peso (de algo) 

3. Depois ele -ta e -ka, ternos. em ordem decrescente de produtivida

de. os formantes seguintes: -ma, -wa, -j1a, -na, -ta, -pa, --ta, -tha, -j1ha, -

nha, -da, -dza, -Ja, -tsa, -lha, -mha, --tha, -tsha, -jha (30% das raízes 

verbais): 
-éema estar de pé. -híma esrntar, -uúma querer. -híwa cair. -níwa catar. -tshawa 
rosgar. -aaw(f1!!. afirndar-se. -dzána co~in/wr. -wána chamar. -héeta alagar-se. 

-hiwíta rnspir. -hÍJ2!!.pegar. -káJ2!!. ver. -Íi-l!!. heher. -áa-l!!. voar. -heemátha gritar. 
-!átha /Jc'clir. -Ítf1ha comer. etc. 

4. 15% das raízes verbais terminam por -(h)Va. Entre elas: 
-áa ir. -dénaa remar. -íkaa rir. -íinua malar. -kéJ1ua começar. -dia voltar. -eémia 
cheirar. -pia pentear. -mákhaa quebrar, -tákhaa cortar. -wátshaa pular. -u úwhaa 

se11/ur-.1e. -aáphua mergulhar. -tuluafúrar. -thiaje111er. etc. 

O único formante que nos aparece claramente é -j(h)aafórnwtivo de v. 

Ir. O formante -j(h)aa for111a verbos a pat1ir de ono111atopéias. Por exe111plo: 
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0110111. arrebentar-se => /baw-jhaa/ v.tr. arrebentar 
bíkhi! 0110111. esmagamento=> -bikhia /biki-jhaa/ v.tr. esmagar 

5. Corno se vé pelos exemplos anteriores. a grande maioria das raíze~ 

verbais tem um forrnativo do tipo -Ca ou termina por -a: -a parece ser o 

formativo de 90% dos verbos dependentes. No entanto. ainda sobram J 0% 

de raízes verbais que não terminam por -a. Entre elas: 

e as que terminam por -heéku correr. virar-se. -uúlrn costurar. 

jogar. -áaku dizer (que é também nome dependente: -áalrn n.dep. voz). 
-aá-l_u derramar. -pitufúgir, -nu vir, -j1aitu roubar. -kútshu lavar, -whiu ter medo. 
-i{u grudar-se. gostar. varrer. sair. -tám11.flut11ar. etc. 

e as que terminalll por ~ ou i: -áanhee saber, -dee levar. -kaíte dizer. 

-déenhi trabalhar. -dzáami eslar doente. -ti copular. etc. 
e alguns são empréstilllos fonologicamente e morfologicamente não 

adaptados: -lee ler. -vendéeri vender. etc. 

2.4.2. Os sufixos verbais 

A língua Baniwa-Curripaco possui Ulll grande número de sufixos 

verbais usados com os verbos independentes e os verbos dependentes. 

Uma palavra verbal com 5 sufixos. colllo em: 
(95) nukádzudzukeenawatsaphia 

/nu+kadzu+ dzu + ka -,- iina +watsa+phia/ 
1 sg+assirn+Cornp+Sub+lnc. I + Fut -i-2sg 
vocêjâ serâ como eu 

não é rara. 

No quadro seguinte. os sufixos verbais ocupam mais de 28 classes 

ele posição. a ordem sendo bastante rígida. Como exceção. note que as 

classes 14- l 4 · e 25-25 · podem comutar entre si. Os sufixos de subordina

ção (classe 4) são formas nominalizadas contendo o sufixo -ka nom:agente 

(cf. 2.6.2.). 

1)5 



HENRI RAMIREZ 

Nota-se também que, em geral, os sufixos mais próximos da raiz 

(classes 1 a 11) são métricos e os mais afastados (classes 14 a 26) são 

extramétricos. Semanticamente, os sufixos métricos e mais 1 igados à raiz 

expressam conceitos de voz (menos a voz média) e de subordinação en

quanto os sufixos extramétricos e menos ligados à raiz expressam concei

tos de pessoa, de aktionzart (imediativo, intensivo, aparentivo, aumentativo, 

gradativo), de aspecto (perfeito, ingressivo, inceptivo, perstitivo, durativo; 

menos o aspecto permansivo que pertence à classe 3) e de modalidade 

(frustrativo, evidentivo, citativo, contra-expectativa, advetiência). 

1 2 3 4 
\'ClZ-.-\SPECTO voz ASPECTO .-\ Sl'BORDINAÇ-\.0 & OPTATIVO 

-(íi)ta -áaka -nhi -ka+1ufina/idade 
causativo, reflexivo permansivo -ká-daa alternativo 

continuativo -ka-dáa-na 1 ºtemporal 
RAIZ -ká-da+nalm 2° temporal 

VERBAL -ka-wálhi 3° temporal 
-ká-pe+mi 4° temporal 

-ká-dzaa+mi 5° temporal 
-ká-pua razão 

-ká-de atemporal 
-kápi+dzu comparativo 

-khaa optativo 

5 6 7 8 9 10 
AKTIO~S.-\RT ,\ .-\KTIO>;S,\RT B \KTIO>;SART C TDIPO .-\SPECTO ll 

-ká-nhe -phaa -káadza+wa -pia -khe +hini 
intensivo aumentativo gradativo passado gerúndio perfeito 
-pa+nali verbal 

aparentivo 
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13 
ASPECTO C 

-de +dzu -me ... +tsa 
durativo comparativo contrastivo 
-da+Ji 
sempre 

+dawatsa 
advertência 

16 

+tsa 
restritivo 

-de+kha(a) 
adversai ivo 

+puni 
evidentivo 

22 23 24 
TE~IPO 

18 
ASPECTO E 

+iina 
I 0 inceplivo 

25 
ASPECTO F 

+pida +mitha +wa(tsa) +iika 
citativo irreal fúturo ingressivo 

ASPECTO D 

+li +ka 
relativo rnbordinativo perstilivo 

±khét a +iitsa 
implicativo 2º inceptivo 
kháapa+ni 

imediativo 

20 21 

+tshaa +tsakha +tha 
contra- também fi'ustrativo 

expectativo +tseenakha 
ele novo 

25' 26 
GÊNERO-:-;t'~IERO 

+wa vo.;; média +aaka 
+nhua l sg. +phia 2sg. centrífúgo 

+lhia, +ni Jnfi·g, 
+-1,hua, +nu Jf\·g, 

+whaa !pi. +hia 2pl. 
+nhaa, +na 3pl. +phaa O 

Contrariamente à opinião comum. que consiste em pensar que um su

fixo serve para tudo, um sufixo baniwa-curripaco é ou verbal ou nominal. 

com relação semântica entre ele e a palavra-hóspede. Na realidade, há 

dois tipos de coisas bem diferentes: 

1. Os sufixos verbais hospedam-se no predicado que pode ser um 

verbo ou um nome quando temos urna frase nominal («é Pedro», «era 
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Pedro», etc.), como no exemplo (95), ou uma oração de clivagem(« será 

Pedro quem ... ».« foi Pedro quem ... », cf. 2.2.3. l .). Pelo contrário, os su

fixos nominais só podem sufixar-se aos argumentos, que são nomes ou 

verbos nominalizados. Os sufixos que podem ser usados com nomes e com 

verbos são raros (entre eles, -pa+nali aparentivo e +pida citativo ). 

2. Há também formas átonas e freqüentemente contraídas que se hos

pedam na palavra que os precede sem que haja relação semântica entre 

elas e a palavra-hóspede. Essa cliticização (ff inglês:« lt is ... »~« lt's ... ») 

é comum, em Baniwa-Curripaco, com os demonstrativos e as anáforas 

não-femininas (cf. exemplos em 2.2.3.3. e 2.2.4.). Como outros clíticos, 

encontramos os« sufixos» pessoais (classe 25'). que se cliticizam no lugar 

do CN ao qual eles são correferenciais (cf. exemplo (23) em 2.2.2.). 

2.4.2.1. O sufixo diatético -ta. - O sufixo -ta causativo usa-se: 

1. Com os verbos dependentes, com os quais o processo é muito pro

dutivo. Como exemplos: 

J\D.Jl'TIVO 

bá-tume C/rrehen/ar-se 
duwhénaa sujo 
hámu quenle 
hanípa mui/o 
iin únaa /riste 
mátsia em hom estado 
pákhame cheio 

púutsia molhado 

VERBO TRANSITIVO 

-ba-tumé-ta C/rrehen/C/r 
-duwhenáa-ta sujClr 
-hamú-ta esquemur 
-hanipá-ta aume/1/C/r 
-iinunáa-ta entrislecer 
-matsía-ta consertar 
-pakhamé-ta encher 

-puutsía-ta molhar 
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2. Com os nomes dependentes, com os quais o processo, menos pro

dutivo, pode ser sempre traduzido por« fazer uma atividade corporal dirigida 

para [o objeto]»,« agir sobre [o objeto] com a ajuda do que expressa o 

nome dependente ».Como exemplos: 

NOME DEPENDENTE 

-hipuNVda inimigo de 
-péedzafi'ente de 
-wíni presa de 
-táma costas de 
-hiwída cabeça de 

-káapi melo de 

-iítsa-Je an::o/ de 

VERGO 

-hipuNVdá-ta v.tr. ter inimi::ade com 
-peedzá-ta v.tr. empurrar 
-winíta v.tr. caçm~ pescar 

v.tr. virar as costas a 
-hiwidá-ta v.tr. dar uma cabeçada em 
-hiwida+nakú-i-ta v.tr. carregar sobre a cabeça 

-kaapi+-tikú-i-ta v.tr.fechar a melo em 

-iitsa-Jé-ta v.tr. pescar com un::o/ 

3. Com os verbos intransitivos, com os quais o processo é muito produ

tivo. Neste caso, o sufixo causativo é -íita (ou combinação de sufixos): 

VERBO INTRANSITIVO VERBO TRANSITIVO 

-aawíj1a afitndar (ir ao fi111doJ-aawij1éeta /-aawij1a-i i-ta/ afim dar (/à::er ir uo jitndo) 

-dia voltar -dieta /-dia-ii-ta/.fCcer voltm~ devolver 

-hiniku levantar-se -hinikúita /-hiniku-ii-ta/ levantar 

-hí-ta subi!~ trepar -hi-téeta /-hi.La-ii-ta/ s11spender 

-ma-ta baixar (11111 rio) -ma-téeta /-nia-ta-ii-ta/ fa::er descei~ engolir 
-uúwhaa sentar-se -uuwhéeta /-uu\\'haa-ii-ta/ sentar (algo. ulg11émJ 

-píta tomar hanho -pitéeta i(pita-ii-ta/ hanhar talg11é111J 

4. Com a maioria dos verbos transitivos, a combinação de sufixos -íi

ta pode também ser usada. Neste caso, o valor diatético desaparece e a 

valência verbal não muda (em particular, o objeto permanece objeto). Com 

verbos transitivos, esta combinação -íi-ta tem um sentido aspectual 

pennansivo, freqüentativo ou continuativo, sempre traduzível por« ficar 

(fazendo algo)»,« (fazer algo) repetidamente». Por exemplo, compare: 



-híma ouvir 
-naa mandar 

a pedir 
cuidar 
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-himéeta /-hirna-ii-ta/ esculllr alenwmente 
-néeta 1-naa-ii-taificur mandando. mandur sem parur 

/-tatha-ii-ta/ pedir repetidcrmenle 
i-wapa-ii-ta/ presrw· atenç·âo 

a si mesmo. dando assim constru

de construções. o primeiro sufixo tem 

o segundo expressa o caráter permansivo da 

exemplos: 

t hámu v.ind. quente > v.tr. esquentur > -hamutéeta /_ 

hamu-ta-ii-ta/ v.tr. esquentar sem /H11·w~ ficur esquentando 
+ -dzéena pcrs.rnr > -dzeeneéta /-dzeena-i i-ta.1 v.tr. já:::er passar > 

-dzeeneetéeta /-dzeena-ii-ta-ii-ta/ v.tr.fà:::er passar repetidamente 

2.4.2.2. O sufixo diatético +wa. - O sufixo +wa 1·0.:; média é muito 

usado com os verbos intransitivos de movimento: -áa(+wa) ir. -áa-ta(+wa) 

voar. voltar, afàstar-.1e. -híwa(+wa) cair, 

virar. etc. Encontra-se também com todos os verbos 

intransitivos que indicam uma posição. ou qualquer processo ou ação cujo 

sujeito é no mesmo tempo agente e paciente: sentar-se. 

deitor-.1·e. grudar-se. queimar-se. 

inchar, apodrecer. -thia(+wa) 

ferver. etc. 

O sufixo +wa usa-se também corno intransitivizador. Como exemplos: 
-kéJ1Ua 1.lr. co111eç·ar 10/goJ > -kéj111a+wa 1.intr. co111eç·w· lfes/u, l'lc J 

-wadzáka v.tr. acahar (algo! > -wadzáka+wa 1.intr. ucuhur (truhu/lw. i'lc J 

-pukÍllta v.tr. cspollwr (algo) > -pukl!ta+wa 1.intr. es;wllwr-se !epidemiu. etc! 

-tawíijla v.tr. criar > -tawíijrn+wa 1.intr. crescer 

No entanto, o uso de +wa como intransitivizador de verbo transitivo é 

raro. a 1 íngua ban iwa-curri paco preferindo, nesses casos. uti 1 izar o sufixo 

-áaka reflexivo (cf. 2.4.2.3.). 
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+ O sufixo verbal +wa vo:: média pode também aparecer com no

mes. Expressa, então, uma ação reflexiva, o paciente, o beneficiário, o 

acompanhador. etc. sendo o mesmo que o agente. Usa-se com verbos ou 

nomes dependentes usados como relacionadores. Exemplo com o 

relacionador 

(96) mátsia 

/pi +hipa matsia pi+aapidza+wa/ 
2sg+segurar bem 2sg+ com +Med 
segura-te bem.' (lit. segura bem contigo.1) 

Note bem que, em Baniwa-Curripaco. o sufixo +wa não deve ser usa

do quando o sujeito age numa parte dele (isto é, com verdadeiros nomes 

dependentes). Como exemplo: 

(97) nutákhaa nukáapi 

/nu+takhaa nu+káapi/ 
1 sg+cortar 1 sg+mão 
cortei-me a mão (lit. cortei minha mão) 

e nunca: *nutákhaa nukáapi+wa 

O sufixo +wa aparece talvez também com nomes dependentes e 

relacionadores, desta vez seguido pelo sufixo reflexivo -áaka, dando a com

binação +wáaka /+'v\a-aaka/, com sentido recíproco: 

(98) náa naJhiuwáaka malíje 
1na +aa na+Jhiu+ wa-aaka malíje/ 
3pl+dar 3pl+para+Med-Retl faca 

de/o-se reciprocamente facas 

2.4.2.3. O sufixo diatético -áaka. - O sufixo -áaka reflexivo é a 

marca da voz reflexiva e da voz recíproca. Usa-se com qualquer verbo 

transiti\o ele semantismo compatível com ele. Exemplos: 
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(99) likutshíialrnkawa íiuni hamúanhai iju 
/ Ji +kutshu-aaka+ ka +wa uuni hamu -aanhai 
3nfsg+ lavar -Retl+Sub+Med água quente- Cl 
ele se lava com água quente 

( 100) ienipéti iJ1áakakawa háiku 
/ienipet5i i + 0aa -aaka+ ka+wa haiku i +ju/ 
criança Con+bater-Retl+Sub+Med pau Con+com 

as crianças se hatem mutuamente com pau 

i +ju/ 
Con+com 

Como se vê. o sufixo reflexivo -áaka combina-se geralmente com o 

sufixo da voz média +wa. 

2.4.2.4. Os sufixos temporais. - A categoria do tempo pode ser 

expressa: 

- por palavras que são advérbios de tempo. corno paNVdza agora, hoje 

(no júruro). em nosso época. úupiika hoje (no passado), théewa ama

nhâ. wheekúdza ontem. meédzami anteontem. meédzatua depois de 

uman hâ. píkcet ua agorinha. 

- por verbos independentes corno úupi passado. 

- ou por certos sufixos: +wa(tsa)/úturo, -pia passado (sobre o valor tem-

poral ele +mi detrimento!, cf. 2.3.2.3.). 

1. O sufixo +wa(tsa)/úturo pode sufixar-se a qualquer verbo. O futu

ro pode também sufixar-se aos« advérbios »ele tempo. aos interrogativos, 

ao negativo J1áme não ou a qualquer lexema em função precl icativa. Exem

plos: 
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( 1 O l) núawatsawa 
/nu+aa+watsa+wa/ 
1 sg+ ir+ Fut +Med 

irei 

( 102) kúakawatsa 
/kuaka +watsa pi+dzeekata+ li! 

quê +Fut 2sg+ fazer +Rei 
que vaisfccer:) 

O sufixo do futuro entra também na formação do sufixo +dawatsa 

advertência: 
( l 03) piu.i,úkuwa háilm iud:za 

1 pi+mquku+wa haiku i +uudza pi +hiwa+dawatsa+wa/ 
2sg+descer +Med árvore Con+ de 2sg+ cair +Advert +Med 

desce da árvore senão vais cair.' 

2. Existe outro sufixo que expressa uma finalidade futura, o sufixo 

+wafuturo, que se usa com qualquer verbo transitivo: 

( 104) pidee núi-lfiwa pádzawa-tu! 
/pi +dee nu+ i i.i,a +wa padzawa.i,u/ 
2sg+trazer l sg+beber+Fut caxiri 

trcc caxiri para eu heher.1 

Usa-se também com qualquer nome para expressar uma finalidade. 

Compare paNV!i é cosa com paNVti+wa para ser casa. Outro 

exemplo com os dois sufixos de futuro +watsa e +wa: 

( l 05) núukakawatsa pikeníke.i,ewa 

!nu+ uuka + ka +watsa pi +kenike+ .le +wa/ 
l sg+derrubar+Sub+ Fut l sg+ roça +Dep+Fut 
derruharei roça para ti (lit. derruharei para ser a lua roça) 

2. O sufixo -pia passado é a marca do passado remoto, caduco 

ou superado. Ele indica que a situação não pertence mais ao mundo 

atual: 

163 



( l 06) 

HENRI RAMIREZ 

/wa+aa-nhi::....12.ill +ka wa+hi.\,aphita/ 
1 pl+ andar-Pass+Sub 1 pl+sofrer 

naquele tempo, andávamos sofi'endo 

O sufixo -pia passado é muito usado nas narrações de fatos passados 

para sempre. Neste caso, o seu uso não é totalmente simétrico ao de +watsa 

fúturo. Enquanto este último sufixo deve ser repetido em cada oração futu

ra, o estilo coloquial de prefere usá-lo só no começo da narração e, às 

vezes, no desenlace que serve para findar a história. 

2.4.2.5. Os sufixos aspectuais. - Em Baniwa-Curripaco, a catego

ria do aspecto pode ser expressa: 

- por verbos usados em séries verbais (cf. 2.6.3.), como -képua começar 

a (fazer algo) [ação em seu início: aspecto incoativo], -wadzáka acabar 

de (fazer algo) [ação chegada a seu termo: aspecto completivo], e -píeta 

tornar o (fá:::er algo). 

- ou por sufixos: +iina lº inceptivo, +iitsa 2º inceplivo, +tua perstitivo, 

+iika ingressivo, +hini perfeito, -de durativo, -nhi permansivo. 

1. Os sufixos +iina primeiro inceptivo e +iitsa segundo inceptivo são 

muito usados. Enquanto o 1 º inceptivo +iina indica que a situação já começa 

( « a partir de agora, desde agora »)ou já começou ( « a partir de então, desde 

então » ), o 2° ínceptivo expressa que a situação já começou desde então e 

continua até agorn e para sempre ( « desde então até agora»). Corno se 

vê, o 2º inceptivo é um« incoativo permanente». Compare os dois inceptivos 

+iina e +iitsa com o nome dependente éewa amarelo: 
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( 107) éewakeena 
/ eewa + ka + iina +phia/ 
amarelo+Sub+Inc.1 +2sg 
você já está.ficando amarelo (o processo começa agora) 

( 108) éewakeetsa 
/ pi+kapa eewa + ka +iitsa +phia/ 
2sg+ver amarelo+Sub +Inc.2+2sg 
veja comojá é amarelo 
(no contexto: você deve parar de comer barro. veja como desde enteio é 
amarelo) 

O J 0 sufixo inceptivo +iina combina-se freqüentemente com os sufi

xos +ka subordinativo ou +hini perfectirn. Exemplo com o perfectivo 

+hini: 
( 109) núinhueniina kúphe 

/nu+iinua +hini+iina kuphe/ 
1 sg+matar+Perf+lnc.1 peixe 
já mlltei o peixe 

O 1 ° sufixo inceptivo +iina combina-se freqüentemente com o supor

te auxiliar ikáme, a combinação ikámeena /ikame+iina/ expressando sem

pre um futuro imediato. Por exemplo: 

( 110) ikámeena n11úk11ka phíep! 
iikame+iina nu+ uuku +ka phia+ii-.i,a/ 
fut. imediato 1 sg+assoprar+Sub 2sg+aí 
já é para eu te assoprar aí (com ::.arahatanu).1• n!lljâ !e assoprar llÍ.1 

O 2º inceptivo é também muito usado em certas expressões. Compare: 
.J1áme nau > 
tsúume perto > 
déepi de noite > 
déepiina de /arde > 

Jlámeetsa .1_pame+iitsai mln .. mais 

tsú u meetsa 1tsuume f i itsa )lÍ muis per ln 
déepiitsa deepi~iitsa 110 cnmeç·o du noite 
deepiineetsa 1deepi~iina+iitsa/ de lardinlw 
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2. O sufixo +!ua perstitivo apresenta a ação ainda em desenvolvi

mento ( « até agora»,« até então »)ou como interruptivo de atividade prin

cipal(« dentro deste tempo»,« além disso»). Exemplos: 

(111) liij1hakatua (112) úupiika wáatua 
/ .li + iiJ1ha + ka +tua/ /uupiika wa+aa+tua Híipanaku+Jhe/ 

3nfsg+comer+Sub+Perst hoje !pi+ ir+Perst São Gabriel+AI 

ele ainda esLá comendo hoje ainda.fomos a Se/o Gahriel 

Os sufixos +iina 1 º inceptivo, +iitsa 2 º inceptivo, +!ua perstitivo 

e o negativo J1áme não servem para traduzir os conceitos seguintes: +iina, 

+iitsa já, +tua ainda, J1ámetua ainda nao, J1ámeetsa nao ... mais. 

3. O sufixo +iika ingressivo indica a entrada em uma ação ou um 

estado[« ficar, acabar (fazendo algo)»]. Usa-se com adjetivos ou verbos. 

Exemplos com +ka subordinativo, +ni e li+ 3nf\g: 
khedzáalrn.fórte 

íi-tai vermelho 
mátsiabom 

íidza chover 
malíume morrer 

-whiu(wa) ter medo 

--* 
--* 
--* 
--* 
--* 

--* 

khedzáa ku keeka ni /khedzaaku+ka+i ika+n ilficoufórte 
íi.pikeekani /i i-tai+ka+iika+ni/ e11vermelhece11 
mátsiakeekani /matsia+ka+iika+ni/ melhorou 
íidzakeekani /iidza+ka+iika+ni/ acahou chovendo 
ma.líumekeekani /maliume+ka+iika-ni/ acabou morrendo 

Jíwhiukeekawa /li+whiu+ka+iika+wa/.fico11 com medo 

4. O sufixo +hi(i)niperfeilo indica urna situação passada que se refe

re ao presente. Usa-se com os verbos dependentes, especialmente nas 

respostas. Ele tem, então, um valor modal declarativo e expressa que a 

situação verbal acabou de se realizar agora. +hini nunca se encontra 

nas perguntas. Exemplo: 
( 113) nupeékhuni numalíjeni 

'nu+peeku +b.ini nu+ma.lije+ni/ 

1 sg+perder+Perf 1 sg +faca +Oep 
perdi a m inlw fi:ica (agora) 
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O perfectivo +hini pode combinar-se com os sufixos passo do 

e +watsafúturo. No futuro, a combinação_;__::,;=.:.::__.:..:...::::..:.::.:.;:;;: expressa um fu

turo de certeza. Por exemplo: 
(114) iwatsanútani 

/ Ji +wenYta +hini+watsa nu+ ta +ni/ 
3nfsg+comprar+Perf+Fut 1 sg+canoa+Dep 

ele vai comprar u minha canoa 

5. O sufixo -de durativo muda de sentido conforme a subclasse ver

bal à qual ele se sufixa: 

- Com os verbos dependentes, o sufixo -de indica sempre uma situa

ção dura tiva ou continuativa ( « sempre». « continuamente»). 

Freqlienternente, ele indica que urna ação costumava ser feita repetida

mente no passado. É então o habitual cio passado. Exemplos: 
( 1 15) nunúde nuukáde íphumi!e 

'nu, nu-de nu+ uuka -de i +pumi+hi(e./ 
1 sg.;.vir -Dur 1 sg+chegar-Dur 2pl+ atrás de 
sempre c111e venho. chego arra.rndo (lit. sempre venho e chego ulrás de voc:ês) 

( 116) heekúapi íkuami, nuádcka nuáphua káku.li 
/heekuapi i +kuami nu+ac1-de +ka nu+aaphua kaku.li/ 

dia Con+cada 1 sg+ir-Dur-"-Sub 1 sg+mergulhar cacuri 

cada diu. eu iu mergulhar no cacuri 

- Com os verbos inclepenclentes, o sufixo -de mucla totalmente ele sen
tido. É a marca declarativa e afirmativa. Só aparece nas respostas: 
( 117) makáne? - makanéde ... kadzúncahã! 

1maka -na-i maka-na-i-de kadzu-na-i-aahà' 
grande- CI grande- CI - assim- CI -Deit 
eru grande:) - eru grande .. ussim de.1·1e /umunlw.' 
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- Ele aparece também aparentemente na combinação -ká-de /-ka-de/ 

em que o sufixo -ka é um deverbal. Esta combinação serve para expressar 

durativa. A fórmula é 

sempre Nome 

( 1 18) 
/kuphe i +eema- ka-de uuni+ liku/ 
peixe Con+viver-110111-Dur água+ern 

peixe vive na água 

6. O sufixo -nhi permunsivo indica que a ação fica desenvolvendo-se 

contínua e permanentemente. É um tipo de continuativo («ficar (fazendo 

algo)»). Emprega-se com os verbos intransitivos e os verbos independentes: 

-áa(wa) v.intr. ir > 
-de-tJJ1ha(wa) v.intr. rolar > 
íidza adj. chover > 

háamaa adj. parar > 

-áa-nhi(wa) ({mim: viajar 

-de.f)J1há-nhi(wa)ficar rolando 
iidzá-nhi ficar chovendo (a cad({ hora) 

haamáa-n hi pararfreqlie111eme11te 

2.4.2.6. Os sufixos de subordinação. - Os pr111c1pa1s sufixos que 

subordinam um verbo a outro são (nota-se que todos esses sufixos come

çam pelo nom inalizaclor -ka): 
-ka+lufinalidade: «para que >>. « afim de (que) » 
-ká-daa altern({tivo: «se», «quando» (1·e A, então BJ 

-ka-dáa-na primeiro temporal: « enquanlo », « durante» 
-káda+naku segundo temporal: « no momento em c;ue >>. «na hora de ». (( qu({nc/o » 

-ka-wáJhi terceiro temporal: (1 na época em c;ue ''· <<na época de>>. e a combinação 

-ka-wálhite (< desde que » 

-ká-pe+mi quarto temporal: (( enquanto >> 

-ká-dzaa+mi quinto temporal.- (< depois de » 
-khe /-ka-hi/ gerúndio (simultaneidade de duas situaç·i!es) 

-ká-pua ra::clo: 11 porque». «por causa de>> 

Por exemplo: 
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( 1 19) wá{ha waáwhaawa 
/wéll,ha wa+uuwhaa +wa kaakupeda-ka+.w+whaa/ 
vamos 1 pl+sentar-se+Med conversar -Fin + 1 pi 
vcrmos nos sentcrr pcrrcr conversarmos' 

( 120) púutsiawatsa wamíani 
/iidza -ka-daa+ni puutsia+watsa wa+naani.' 
chover-Alt +3nfsg molhar+Fut 1 pl+roupas 
se chovei'. us nossas roupus 1·'clO mo/ har 

( 121) líukawa wainuakadáana nháa kúphe 
/ .li + uuka +wa wa+iinua -ka-daa-na nhaa kuphe/ 
3 nfsg+chegar+Med 1pl+matar-Temp,1 os peixes 
ele chegou enquanto estávamos mcrtando os peixes 

( 122) wakapakádanalmtsa kúphe, wadzawítani 
/wa+kapa-ka-da+naku+tsa kuphe wa+dzawita+ni/ 
1 pi+ ver -Temp,2 +Restr peixe 1 pi+ tlechar-r 3nfsg 

nu momento exalo em que vimos o peixe, flechumo-lo 

( 123) núulrnwa 1iiJ1hakádzaamiina 
/nu+ uuka +wa .li + iij1ha -ka-dzaa"·mi+iinai 
1 sg+chegar+Med 3nfsg-rcomer- Temp,5 i·lnc, 
quando cheguei, ele já tinhu co!llido 
(lit cheguei depois ele elejcí ler comido) 

( 124) waanhíkhewa, wakápa áapi 
lwa+aa-nh i-khe+wa wa+kapa a a pi/ 
1 pl-tandar-Gcr+Med 1 pl+ver cobra 

undundo. villlos ll!llcr cohra 

( 125) iinúnaakanu maliumekápua -1,uenípe 
.iinunaa-r ka +nu rna.liume-ka-pua 

triste +Subi· 3fsg morrer - Raz 
.i,u c-een i pe 

3fsg+filho 
ela está triste porque o/ilho dela !llorreu 
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- O sufixo 

extramétrico +thafi'ustrativo indica que o objetivo desejado e indicado 

pela situação verbal não está alcançado («em vão». « sem resultado». 

« para nada ». « ... mas »). Exern p 1 os (com 11 u+ 1 .1g): 

nu+tulúka+tha cllirei em velo. errei [-tulúlrn ctlirur] 

nu+wápa+tha espero para nada (a pessoa esperada mio vem) [-wápa esperar] 

O sufixo +mitha irreal é provavelmente urna combinação cios sufixos 

+mi detrimental e +tha fi'ustrativo. Expressa urna situação apenas ima

ginada. mas não real izacla. O irreal é o sufixo adequado para expressar 

todo tipo de contrafatos e situações contrárias à realidade (se A, então 

rnas na realidade nem A nem B). Por exernplo: 
( 126) wáamitha watulúka púwe, lhíatsha íidzakani 

/wa+aa-+-mitha wa+tu.luka puwe Jhiatsha iidza + ka +nii 
1 pi+ ir+lrr 1 pl+atirar macaco só que chover+Sub+3nfsg 

íamos atirar macacos. só que choveu 

( 127) núiJ1hamitha neenikádaamitha kúphe 
/nu+ iij1ha +mitha neeni-ká-daa+mitha kuphel 
1 sg-+-comer+lrr haver- Alt +lrr peixe 
eu comeria se houvesse peixe 

2.4.2.8. O centrífugo +aaka. - O sufixo +aaka centrífitgo indica 

e111 geral u111 111ovirnento. um afastamento ou uma separação. É rnuito 

usado co111 a palavra úupi pa.1sodo para indicar a entrada num estado. 

Exe111plos: 
( 128) úupi lidiawaaka 

/ uupi Ji + dia + wa +aaka/ 
passado 3 nfsg+vo ltar+Med+Centr 
ele foi embora de volta 

( 129) úupi halháamenhuaka 
/ uupi haJhaame+nhua+aaka/ 
passado melhorar+ 1 sg +Centr 
jcí melhorei 
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O sufixo +aaka centrífugo combina-se freqüentemente com as 

anáforas o, a e nháa os, as, dando as combinações 

/Jhie+aaka/ o defimto, lhoáka/.thoa+aaka/ a defimta e nhaáka/nhaa+aaka/ 

os(os) defuntos(as). 

2.4.2.9. O intensivo e os aumentativos 

+ O sufixo -kánhe intensivo pode ser traduzido por« muito». Ele 

parece ser uma combinação cios sufixos -ka nominalizador e -nhe coslu

me. O intensivo -kánhe combina-se também com o sufixo +iitsa 2° 

inceptivo, dando -kánheetsa /-ka-nhe+iitsa/ ou, se o sufixo +ka 

subordinativo entrar na combinação, -kánhekeetsa /-ka-nhe+ka+iitsa/. 

Esta combinação serve ele super-enfático sempre traduzível por« demais ». 

Exemplos: 
( 130) nhúni.l,i iwapiJ1eetakánheka núpheeli 

/nu+hani.ti i +wapij1eeta-ka-nhe+ka nu+phee+li/ 
1 sg+pai Con+ pensar -Int +Sub 1 sg+irmão 

meu pai pensa muito em meu imulo 

(131) puutidzakánhekeetsa hémali 
/puutidza-ka-nhe+ ka +iitsa hemali/ 

doce -demais+Sub+lnc2 abiu 

o ahiu é doce demais 

+ O sufixo -phaa aumentativo pode ser traduzido por« mais ». Exern-

pio: 
( 132) piweNVtáphaa! 

/ pi+weNVta-phaa/ 
2sg+comprar-Aum. 1 

compra mais.' 
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+ O sufixo -káadzawa gradativo insiste na progressão e no aumento da 

ação ou do processo(« cada vez mais»,« continuamente»). Por exemplo: 

( 133) nuanheekáadzawa núdanaka wáakuliku 
/nu+ aanhee -kaadza+wa nu+ dana +ka wa+ aaku +liku/ 
1 sg+aprender- Grad 1 sg+escrever+Sub 1 pl+idioma+em 
estou aprendendo cada ve.::- mais a escrever (em) nosso idioma 

Com os verbos que implicam um movimento, o gradativo insiste no 

decorrer, na seqüência e na continuidade da ação ou do movimento(« se

guir (fazendo algo)»,« continuar (fazendo algo)»). Por exemplo: 

( 134) nuakáadzawa inipuliku, nuukéeta itsída 
/nu+ aa -kaadza+wa inipu + liku nu+ uukeeta itsida/ 
1 sg+andar-Grad caminho+em 1 sg+encontrar jabuti 
ao andar no caminho, encontrei um jahuti 

2.4.2.10. O contra-expectativo e o optativo. - O sufixo +tshaa 

contra-expectativa é a marca da dúvida ou da surpresa. traduzível por 

«contra toda expectativa», «será que ... » ou, mais geralmente, pela 

entonação. É muito usado nas perguntas. Por exemplo: 

( 135) k.úametshaawatsa wádiakawa?! 
/kuame+tshaa+watsa wa+ dia + ka +wa/ 
como +Cexp+Fut 1 pl+voltar+Sub+Med 

como iremos voltar:n 

O sufixo -khaa optativo combina-se freqi.ientemente com o sufixo 

+mitha irreal para formular todo tipo de desejos irrealizáveis («tomara 

que ... !»,« ah, se X pudesse ... !»): 

( 136) maliumék.haamithani! 
/maliume-khaa+mitha+ni/ 

morrer-Opt + lrr +3nfsg 

tomara que ele morra.', ah, se ele morresse.' 
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- O sufixo 

adversativo expressa uma oposição, um contraste ( « contrariamente ao 

que se pensa ou 

exemplo: 

se diz»,« porém»,« no entanto».« agora sim»). Por 

(137) wadzána míitsi 
/paNV dza-de+kha+watsa wa+dzana daapa miitsi/ 

hoje -Adv +Fut 1 pl+cozinhar paca rnoqueado 
hoje sim, vamos co::.inhar paca moqueada (em oposiçclo com os outros dias 
em que se comia de maneira diferente) 

2.4.2.12. A combinação contrastiva -me ... +tsa. - A combinação 

-me ... +tsa contrastivo é composta de -me e de +tsa restritivo ( cf. 2 .3 .2. 7. ). 

Entre os dois sufixos desta combinação, o sufixo +ka subordinativo apa

rece freqüentemente. A combinação -me ... +tsa tem um valor contrastivo: 

ela expressa que uma situação se realiza em vez ele outra(« X, em vez ele 

Y ». « pelo contrário » ) .. Por exemplo: 
( 138) waiJ1hámekatsa! 

/wa+ iij1ha -me +ka +tsa/ 

l pl+comer-Contr+Sub + ... 

é melhor nós comermos.' 
(em ve.:- defccer outra coisa) 

( 139) aámetsa piemáa1a! 
aa -me+tsa pi+eema+ aa -pi 
auxiliar-Contr 2sg+ficar+ aí 

fique aí.' (e m7o em outro lugar) 

O leitor poderá comparar a analogia ele sentido entre esta combinação 

ele sufixos e a palavra métsa mos ( cf. 2 .5 .3. ). 

2.4.2.13. O imediativo -kháapa+ni. - O sufixo -kháapa+ni 

imediativo indica que a situação efetua-se em seguida ou imediatamente 

depois ele outra. Podemos traduzi-lo por« logo ». Por exemplo: 

( 140) nuúmatha nutulúkaka púwe 11heekukháapa11iika núudza 
/nu+ uurna +tha nu-rtu.luka+ka pu11c na+hccku-khaapa+ni+iika nu+uudza: 
1sg+qucrcr+Frustr1 sg+atirar +Sub rnacaco-prcgo 3pl+corrcr- lrncd +lng 1 sg+dc 
eu queria atirar macacos-pregos (mas) eles logo correram de mim 
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2.4.2.14. O im - O sufixo (ou 

implicativo pode ser traduzido por« então»,« por isso»,« nesse caso»: 

( 141 )- háamaalrnnhmi - '"'""'""' 
/haamaa+ ka+nhua pi +eema-kheta paNYti+ Jiku/ 
cansado+Sub+ l sg 2sg+ficar-lmpl casa +em 

- estou cansado - eníâo. fica em casa.1 

saque uma situação é óbvia. Exemplos: 
( 142) ika tsipaláapi! 

i -Lu + dcc +hiini+puni+iika tsipaJaapi/ 
3fsg+levar+PcrF+E,id+lng panela 
claro que ela levou a panela.' 

evidentivo expres-

( 143) íitap1rniiNhV! ji:tapo11i:hll 
I iita +puni+iiNhY/ 
canoa+E\ id+isto 
claro c;ue isto é canoa' 

2.4.2.16. O aparentivo -pa+na1!. - O sufixo -pa+nali apurentivo 

expressa sempre uma semelhança entre um ser e um outro, ou que urna 

situação verbal está apenas aparente. Usa-se com verbos e com nomes: 
( 144) wheekúdza wakápa iilm1ipana1i 

/wheekudza wa+kapa iikuli -pa+naJi/ 
ontem 1 pl+ver cabeçudo-A par 

ontem vimos animais semelhan/es a caheçudos 

( 145) nuanhéepanali káakukanhua ku.i.ipáalrnliku 
inu+aanhee-pa+nali ka+aaku+ ka +nhua kL1.tipaaku+.liku/ 
1 sg+ saber - A par falar +Sub+ l sg curripaco+em 
eu sei mais ou menos feriar curripuco 

Este sufixo usa-se muito no mundo animal e vegetal para assinalar 

semelhanças ou para identificar certos seres vivos. 
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2.4.2.17. As 

também e +tseenakha de novo, novamente aparecem com verbos e com 

nomes: 

( 146) wháatsakha wadzáamika 
/whaa+tsakha wa+dzaarni+ka/ 
nós +também 1 pl+doente +Sub 

nós também estamos doentes 

( 14 7) wadzáamikatsakha 
/wa+dzaami+ ka +tsakha/ 
1 pl+doente+Sub+também 

estamos também doentes 

(148) ... Íniali-tikutsee11akha 
li niali+ l iku+tseenakha/ 
Içana+ern +de novo 

... pelo rio !çana de novo 

(além dos 011tros ou além de serem pobres) 

( 149) khenímatseenakhanhua 
/ ka+hinima +tseenakha+nhua/ 
ter mau presságio+ de novo + 1 sg 
tive novamente um mau presságio 

2.4.2.18. O sufixo verbal -jhaa. - O sufixo -jhaa limite reduz-se a 

-haa quando o verbo não termina pelo ditongo ai. Este sufixo usa-se exclu

sivamente com os verbos independentes e expressa que o estado indicado 

pela raiz desloca-se para um dos seus limites e que há afastamento de um 

estado para outro. Pode111os traduzi-lo por« u111 pouco» ou« 111eio » (co1110 

e111 « 111eio pesado».« meio triste», etc.). Exemplos: 
íi-1,ai vermelho 

áamula a::11I 

dzéenuni alto 

hámu que/1/e 
káa-1,u estar com medo 

hamÍJla pesado 

==> 
==> 
==> 
==> 
==> 
==> 

i-1,ái-jhaa avermelhado 

amúlhaa /aamu.la-haa/ a::11laclo 

dzenúnhia /dzccnuni-haa/ meio alto 

hámhua /hamu-haa/ morno 

ká.{,hua /km1Lu-haa/ estar com 11mpo11co de medo 

hamíjlhaa /harniJ1a-haa/ meio pesado. sério 

2.4.2.19. A expressão da ordem. - Não há 111arca especial para o 

imperativo de ordem. Usam-se os indícios pessoais da 2ª pessoa (pi+ ou 

+phia 2sg!S. i+ ou +hia 2p1/S), prefixados ao verbo dependente ou sufixados 

ao verbo independente. Exemplos com os verbos dependentes -nu vir. 

-pídzu varrer e -íipha comer: 
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ve1n.', /pi+i ij1ha/ come.' 

í+n u ! venham' (vocês), 

Exemplos com os verbos independentes e brincar: 

brinca.' 
[ka!í:maja: ]fiquemfeli::.es.1 (vocês), [tó:pija:] brinquem.' 

(vocês) 

A ordem negativa (proibição) na 2ª pessoa forma-se com o prefixo 

ma+ negativo e o sufixo +tsa restritivo, conforme a fórmula seguinte: 

~+Verbo+tsa! nc7ofaças (algo)', nãofaçam (algo) .1 

Exemplo com o verbo dependente comer: 

/ma+ii.rha+tsa/ mio comas, tu.1 tu) 
máij1hatsa, hia! mio comam, vocês.' (hia você.1·) 

A exortação forma-se com o indício pessoal da l" pessoa do plural: 

wa+ Jpl!S ou +whaa lpl/S. Exemplo com o verbo -ÍiJ1ha comer: 

wá i,11ha ! /wa+i i,11ha/ vamos comer.' 

Neste caso, é muito comum usar concomitantemente a palavra de 

exmtação wá-T,ha! vamos.1, eia.1, especialmente quando há movimento. Por 

exemplo: 

wá.tha wáij1ha! vamos comer' (com movimento) 

CLASSES DISCURSO 

2.5.1. Quantificadores e classificadores 

2.5.1.1. Os classificadores. - Em Ban ivia-Curri paco, há uma série 

de morfemas presos que aparecem automaticamente sufixados nos princi

pais determinantes do sintagma nominal (nos numerais. nos adjetivos em 

função de epíteto, no equivalente das orações relativas, etc.). São conheci

dos como classificadores por certos destes morfemas terem propriedades 
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classificatórias. Exemplos de uso dos classificadores como os numerais 

aapa- 1, dzama- 2, 3, e com os nomes de animais que1-

xada, héema anta, arara, cobra: 
héema /aapa-na/ ! anta 

/aapa-i ita/ ! morcego 
/aapa-da/ ! queixada 

áada-tu /aapa-aapa/ ! arara 
áapi/aapa-khaa/ ! cobra 2 quóxadas 

madalí-da aapídza 3 queixadas 

Como se vê, a cada animal é associado um classificador apropriado 

(-da, -na, -iíta ou -khaa) cada vez que são contados e o mesmo 

sufixo aparece para qualquer numeral. Cada classificador salienta uma ca

racterística do animal ou. em geral ele qualquer nome (forma arredondada, 

ob longa, achatada, etc.). Para cada classificador. há urna classe nominal 

associada. Por exe111plo, ao classificador -khaa, é associada a classe dos 

nomes de ani111ais, vegetais e objetos serpentiforrnes e filiformes. Em Banivva

Curripaco, encontra111os assim urna trintena ele classificadores nominais 

dados no quadro seguinte: 

CLASSIFICADORES DE FORMA 

Significante Glosa gemi Designação dos termos da classe associada 

áanhaa líquido (geralmente . Líquido envasilhado. lúgrirna 

envus il lw do). semana . Semana 

aápa oh longo . Certos an1mc:11s_ cm geral de forma oblonga (111ui 
tas aves_ certos pci:-;cs. vespa_ carapanà_ etc) . Certos tubérculos ou frutos ohlongos 11111110 
maCLL\'.cra. ingú. banana. abacaxi. etc. . Copo . 

áaphi s11pe1jicie grande . Roça. lago. igapó. caatinga. etc 

áapi fórma de vasilha . Panela. prato . balde. bacia. etc. 

•Osso 

áapu longo e flexível . Caniço. arco . \ara. etc 
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CLASSIFICADORES OE FORMA 

Glosa gera 

arredondado 

dos termos da classe associada 

• Certos animais, cm geral de forma arredondadé 
(porco_ tatu, paca_ rato_ pacu_ piranha_ pbuti_ mos 

ca, pulga_ etc ) 

• l lumano: criança_ recém-nascido. 

• Frutos e tubérculos arredondados· goiaba_ p1men 

ta_ mamào. manga_ li1nào_ laranja_ ah1u. maracujá 

grão de feijão. mandioca. cará. etc. 

• Partes do corpo e outros termos arredondadas 

olho_ coração_ bochecha_ inchaço. ovo. etc 

• Seres em geral arredondados pedra_ ilha_ estrela 

nuvem_ nrnracú_ banquinho 1écdai)_ panciro. etc. 

• Objetos ele empréstimos culturais· camisa_ saia 

calças_ roupa_ sacola. rild10. caneco. maleta. caixa 
l 1no_ motor. etc 

• Dia. noite 

forma de edijfcio • Casa_ barraca_ escola_ etc 

forma de tuho • Garrara_ lata_ cana_ llauta_ clesodorante. etc 

pontiagudo, pontudo • Agulha_ espinho_ llecha_ anzol. prego_ chave pe 

achatado, humano 

qucna. rósroro. lúp1s_ etc 

• Certas partes do coqrn· dedo. dente. pt'lo_ etc 

e Certos animais (macaco. morcego_ mandi. arraia 

sapo. nt lórmiga. abelha. aranha. horbokta. barata 

plllllrn_ gal·anhoto_ ele ). 

• Humano. pessoa_ soldado_ 1 cllrn_ patràc1_ curup1ra 

etc. 

• Cenas partes: costela. escama. cabo. etc 

• Certos ob_1etos com parte achatada: raca_ terçado 

machado. 1.aga1a. bancn_ enxada_ abano_ n:mo_ pen 
te_ tesoura_ \'assoura_ tóbua. balança_ rcmédil1 (cum 

pnrnido)_ chap0u_ relo~io_ etc. 

serpenr(fàrnze. /i!UOrnze • Certos animais (cobras_ lagartos. minhucas 

pmaquc_ surubim_ etc. 1 

• R<11z. cipó_ \agem de l'c1_1ào 

• Carn1nlrn_ rio_ linha_ corda_ cabelu. 
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CLASSIFICADORES DE FORMA 

s Glosa dos termos da classe associada 

kua superflcie delimitada . Ralo. povoado. mesa. forno. j irau. laje, praia 

espelho, etc. 

máka forma de teçido • Esteira, pano, toalha, cobertor. etc. 

na forma de tronco • Certos annnais geralmente quadrúpedes (cão, gato 
onça, anta, boi, lontra, tamanduá, veado. boto, etc.) 
• Árvore, pau, esteio, lenha, maniva. 
• Certas armadilhas: matapi. etc . 
• s~rrn 

pélm aberturas. caminhos (ter- • Caminho. rio. 
restres. aquáticos) 

phe forma de folha • Folha. nanei. nano. cobertor. 
pi forma de t11bo alongado • Espingarda. zarabatana. tipiti. caule de palmeira 

etc. 
•Mês. 

púku forma circular • Peneira. puçá. cumatá. cacuri. balaio. peconha 

bicicleta. etc. 

H-wa b11raco, abertura • Buraco, sepultura. porto, fogo, porta. rasto, etc 

0 oco • Canoa. cuia. etc. 

Exemplos do uso destes classificadores com o numeral aapa- 1: 
ka píwali macaxera > a paá pa /aapa-aapa/ ka píwali J macaxera, tsipaláa pi pane
i a> a páa pi /aapa-aapi/ tsipaláapi I panela, paNVti casa> apadápana paNVti 
J casa. iítsa anzol> aphéwi /aapa-hiwi/ iítsa J anzol, dzakálee povoado> apá-lrna 
dzakálee J povoado, túupe esteira> apa-máka túupe J esteira, inípu caminho> 
apa-péku inípu l caminho, i-tí.ti sepultura> ápa+wa i-tí-ti J sepultura, füa canoa 
> ápa /aapa-0/ füa J canoa, etc. 

+ Certos classificadores definem classes 110111111a1s muito restritas, 

apenas associados a um ou dois nomes: 

hípani - '"cachoeira 
híwa - '"beiju 
lrn - .. rede de dormir 
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O quadro seguinte apresenta 4 classificadores associados aos seres 

humanos (nota-se que -da C!: arredondado e -iíta Cl: achatado definem 

classes nominais que não se restringem aos humanos): 

-da humano de pouca "Criança, recém-nascido (ke-1,ámu) 
idade 

-iíta humano (sexo não- ., Pessoa, soldado, velho, patrão, curupira, 
especificado), humo- fantasma. etc. 
no masculino 

-hípa humano masculino "Homem, amigo, filho, velho, jovem, etc. 
-ma" humano .feminino "Mull1er. mernna, vellrn. 

Certos classificadores não parecem salientar uma forma do objeto. São 

associados a nomes que expressam ciclos temporais (dia, mês, ano, etc.): 

-áanhaa semana 
-daa dia, noite 
-pi mês 
-wálhia ano 

> apáanhaa /aapa-aanhaa/ míitsha 1 semana 
> apá-daa heekúapi 1 dia 
> aapá:ill kéqi 1 mês 
> apa-wálhia 1 ano 

-wali certo (dia, etc.), certa vez > apá-wali heekúapi 1 certo dia 

2.5.1.2. Os problemas da classificação. - Certos nomes têm um 

referente tão flexível que a sua forma só pode ser definida pelo contexto. É o 

caso dos hiperónimos corno «caça», « peixe», etc. Conforme o contexto, 

estes nomes viajam de urna classe nominal à outra. Exemplo com íitsi.l,i caça: 
íitsi-1,i animal de caça apa-iíta íitsi-1,i 1 animal de caço (por ex.: macaco) 

aapá-na íitsi-1,il animal de caça (por ex.: anta) 

apá-da íitsi-1,i 1 animal de caça (por ex.: queixada) 

Há também uma certa variabilidade na escolha do classificador de 

certos nomes que não pode ser exp 1 icada pela variabi 1 idade do referente. 

Por exemplo, com os nomes hée-T..i mutuca e tháa-ta mariposa. o mesmo 

falante pode dizer: 
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/aapa-aapa/ hée.\,i 

apaápa /aapa-aapa/ tháala 

ou: 

ou: 

/aapa-i ita/ héqi 

/aapa-iita/ 

l 11.1ut11ca 

l mariposa 

sem que haja mudança na forma da mutuca ou da mariposa. 

Há também uma certa variabilidade dialetal. Compare, por exemplo, 

os classificadores associados a certos nomes entre o dialeto central como 

está falado pelo clã dos Huhúdeeni e o dialeto setentrional falado pelos 

Ajáneeni: 

CI para o dialeto central CI para o dialeto setentrional 

áatsia homem -iíta -Oa 

mhúukuli piraíba -khaa -na 

kulíli surubim -khaa -na 

duúme aracu sp. -aápa -iita 

Em suma, o mesmo nome, com exatamente o mesmo referente e a 

mesma forma, pode ter classificadores diferentes conforme a comunidade 

bani~a-curripaco. Esta variabilidade na escolha do classificador nos afasta 

de uma verdadeira classificação. 

+ Ce1ios fatos mostram que a origem de muitos classificadores deve 

ser procurada do lado dos nomes dependentes. O quadro seguinte mostra 

que mais da metade dos classificadores poderia ser« derivada» ele nomes 

dependentes (partes do corpo, relacionadores, etc.): 
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Nome denende11te Glosa Classificador Glosa 
-áanaa poço. caldo. suco > -áa11haa líquidos 

envusilhados 
-áaphite parle inferior > -áaphi superficie grande 
-áapi osso > -áapi forma de vasilha 
-áapu(wa) caminho (de alzuém) > -áapu lon?,o e flexível 
-Vpana casa (de alg11ém) > -dápana forma de edifício 
-hípa+ni cachoeira (de alguém) > -hípani cachoeira 
-híwi(da) cabeça > -híwi pontiagudo 
-iamáka uano (de a/z11ém) > -máka forma de tecido 
-nánaa tronco. pé > -na forma de 1 ronco 
-phe folha > -phe forma de folha 
-pi ca11le (de palmeira) >-pi forma de t11bo 

alongado 
-pllktHla toucetra. loco > -pulrn Jorma c1rc11/ar 

> -pukúda louceira. loco 

-wáwa abdome > -wa (9) buraco 

Procurando a origem dos classificadores, chegamos aos nomes de

pendentes. Isso sugere que os classificadores devem funcionar como qual

quer nome dependente e que eles formam com o numeral um verdadeiro 

sintagma genitivo. Exemplo com o nome dependente -phefolha (de vege

to/) e -pi caule (de palmeira): 
hemalí-phefolha de ahiu apá-phe !folha («folha de unidade>>) 
manakhé:fil caule de açaí aapá:fil I caule(<< caule de unidade») 

A partir desta estrutura genitiva!, a função dos nomes dependentes 

corno classificadores nominais realiza-se talvez pelo processo de sinédoque, 

tomando a parte para o tudo (como, em português:« 4 cabeças de gado»). 

Exemplos com os nomes independentes papée.ta papel (classificador as

soc iaclo: -phe) e múkawa espingarda (classificador associado: -pi): 
apá-phe papée-{,a I fólha de papel > I papel 

aapá::P! múkawa I caule de espingarda > I espingarda 
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+ Apresentaremos, para terminar, uma última série de morfemas que 

também se sufixam aos numerais e se comportam assim corno qualquer 

classificador. No entanto. em vez de operar uma classificação, eles expres

sam uma parte do objeto (pedaço, banda, metade. fatia) ou um conjunto de 

objetos (par, bando, feixe, cacho, embrulho). Os principais são: 

quantificador glosa nome de ori gern 

-hioáda nedaco hiipáda n.ind. JJedra 

-eéma banda, fado 

-íida metade 

-wána fatia no com1;rime11to -wanaáoa n.deo. fado 

-náku feixe 

-áana r:ruoo. bando, remessa 

-ma 1 nar 

-oa embrulho 

-1 cacho -iítsia ('7) 

Alguns exemplos desses classificadores: 

apeéma
1 

dáapa 2 ! handa
1 

de paca:, aphepáda
1 

palána
2 

! pedaç·o
1 

de hanana_,. 
apápa

1 
kúphe2 ! emhru!ho

1 
de peixe,, apanáku

1 
keníkhee

2 
!feixe de maniva.1·:· 

apáma
1 
tshapátu2 I pur

1 
de.1·apatos: (apá-ma I pw·-F aapá-ma íina.lo I mulher). 

2.5.1.3. Algumas combinações de sufixos e de classificadores. -

Ce1ios sufixos combinam-se com os classificadores, dando combinações muito 

usadas: 

- Com a marca do plural ::12!:'.· dando a combinação Num-Cl-pe(-naa), 

com sentido distributivo ( « 1 por 1 »,«alguns»). Por exemplo: 

apa-khaa-pé-naa
1 

áapi
2 

a!gumas
1 
cohrm\ (áapi cohra. -khaa Cf:rnhra) 
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maticais estão todos reunidos em um ser determinado pelo classificador. 

Exemplos: 

Cl:c:asa 

-khaa CI se17)e11tifàrme 

-da Cl:gera! 

Cl:tubo 

-wali C!.ve::: 

=:) /aapa-dapana-iini-ti/ todos em l casa, etc. 

=:) apakhée11i.jj /aapa-khaa-iini.ijl alinhado (em l li11ha, !fila) 
=:) /aapa-da-iini.ti/ lodos em grupo, todosjuntos 

=:) /aapa-aapi-iini-ti/ cada ve::: mais 

=:) /aapa-wal i-i in i.ti/ logo, imediatamente 

2.5.1.4. Os numerais e outros - Os prmc 1 pais 

numerais cardinais do baniwa-curripaco são: 

aapa
dzama-
ma dali-

/ 
2 
3 

Jikua-... -áaka -1 

Nota-se que: 

( cf -ma par) 
(talvez com o sufixo +li nomina/i::ador. cf. 2.6.3.) 

(talvez de +li 3nfi-g, -lrna confiw1te e -áaka reflexivo) 

1. O numeral aapa- 1 tem a sua vogal longa reduzida com a maioria 

dos« classificadores ». 

2. O numeral likua-... -áaka 4 insere o seu classificador entre likua

e -áaka. Por exemplo: 

-aá pa CI: alongado 

-da CI: arredondado 

> Jikuapáaka /.\ikua-aapa-aaka/ -1 (bananas, etc) 

> Jikuadáaka /likua-da-aaka/ -1 (pedras. etc.) 

3. O número associado ao nome (isto é, a marca do plural depois de 1) 
não aparece na cabeça do sintagma 110111 inal ( « 1 paca », « 2 paca ». « 3 
paca ».etc.). com a exceção de ce1ios nomes que designam seres humanos. 
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4. A partir de 5, conta-se com as mãos. cujo classificador é -eéma 

banda, lado. O sufixo +dzu comparativo (cf. 2.3.2.9.) sufixa-se 

freqüentemente ao numeral. Note que, a partir ele 5, não se usa mais o 

classificador associado à cabeça nominal. Por exemplo: 

(150) (151) dzaméema 
/aapa-eema +dzu pa+kaapi kapitsi.ti/ 
1 -banda+Comp O+mão seta 
5 selas (lit. /mão de setas) 

/dzama-eema pa+kaapi/ 
2 -banda O +mão 
J O (lit. 2 mãos) 

5. Os numerais ordinais formam-se com o acréscimo cio sufixo 

nominal izador nom:instrumcnto, conforme a fórmula: 

[ Numeral-Cl-jhuúpa [ 

Por exemplo com os classificadores -ma2 Cl:humano feminino e 

-dápana Cl:cdifício: 
madali-ma-jhuúpa 
dzama-dapana-j huúpa paNVti 

(CI} terceira (mulher) 
(CI) seg1111dC1 CC/SC/ (paNVti casa) 

6. O numeral aapa-1 é também muito usado corno o artigo indefinido 

cio português. nos seus usos ele instrução ele construção ele um novo refe

rente (referencial específico). 

7. A maioria cios outros quantificadores (mamípe muitos, tsúu(tsa), 

menakúda poucos. phíume todos, kenakúda'? quantos:)) não se usa 

com classificadores. Exemplos: 

manúpe tsíinu 
tsúu matsúka 
menakúda tsfinu 

muitos cães 
pouca ferrinha 

poucos ceies 
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todos os pei\es 

quantos peixes:) 

(kúphe peixe) 

recem obrigatoriamente sufixados a qualquer modificador do sintagma nomi

nal (numeral, verbo independente em função epíteto. orações relativas, etc.): 

1. Uso dos classificadores com os numerais. Corno em muitas lín

guas. os numerais são usados com ou sem o determinado. a cabeça nominal 

podendo ser omitida se o contexto o permitir. Por exemplo: 

( 152) aapápinialiNhV! jaapápinialih11 
/aapa- pi +ni+aa+li+NhV/ 

1 -Cl:espingarda+ eis 
eis uma.' (contexto: - quero uma espingarda - eis uma') 

2. Uso dos classificadores com os verbos independentes. Já vi

mos que a função fundamental dos verbos. em Baniwa-Curripaco, é 

predicativa. Para que um verbo independente funcione dentro de um 

sintagma nominal não-genitiva! corno epíteto. para que ele seja um 

modificador. é sempre preciso um classificador. Além disso. o adjetivo é 

geralmente nominalizado com um dos tres norninalizadores/translativos +i. 

+li ou +lu. O adjetivo epíteto segue a cabeça nominal conforme urna das 

fórmulas seguintes: 
(I) Nome V.lnd.-Cl+i 
(2) Nome V.lnd.-Cl+Ji 
(3) Nome V.lnd.-Cl+-1,u 

(4) Nome V.lnd.-CI 
Exemplos com os verbos independentes íita preto. íi.lai vermelho e 

maka- grande: 
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;:..::.!."'--'=-'--!com isa preta 
!.!"l:e!.!.J.==·~! /ii-tai-aapa+li/ arara vermelha 

dzáawi makáne /maká-na+i/ onça grande 
;;.;.::_;:.:..:..:.=~'-"/maka-khaa+i/ cobras grandes 

Corno mostram as fórmulas (1), (2), (3) e (4), no sintagma nominal 

com verbo independente, certos classificadores usam o norninalizador +i 

enquanto outros são seguidos pelos norn inal izadores +li masculino, 

feminino ou por nenhum nominalizador. O quadro seguinte nos dá a lista 

cios classificadores que aparecem com +i, +li ou sem nada no modificador: 

Cls associados a +i Cls associados a+ li Cls associados a nada 

-ánhaa líquido -aápa ohlongo -áapu longo e 

fle:dvel 
-áaphi s11pe1jicie grande -da arredondado -dá pana edificio 
-áapi vasilha -eéma banda -hipáda pedaço 
-híku tubo -híwa bc1j11 -iiwi flor 
-híwi pontudo -pa e111br11lho -ihaa e.\C'rCl!lClltO 
-iita achatado, humano -ja pele -kénaa galho 
-khaa jlliforme -0 oco -pi tubo alongado 
-ku rede -e cacho -nukúda louceira 
-kua superficie delimitada +wa buraco -!úwhia quarlo 
-na tronco -wána já tia 
-náku feixe -wálhia Cl/10 

-péku caminho -wáta c11r11atâ 
-púku circular -wáthe nó 
-máka tecido 

O norninalizaclor +-tu feminino só aparece com o classificador -da 

C!: arredondado: 

() aa pá ma iina-tu haaléda-tu 
/aapa-ma iina+-tu haale- da +-tu/ 

1 -Cl:feminino mulher branco-Cl:arredondado+nom:f 
/ mulher hranca 
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Corno se o classificador sufixado ao numeral e o classificador 

sufixado ao modificador adjetival podem ser diferentes. Isto é raro. 

Como em português, os adjetivos em função epíteto podem ser usados 

sem a cabeça nominal cada vez que o contexto permitir a omissão e a 

elipse desta última. 

3. Uso dos classificadores com formas verbais nominalizadas. 

Os verbos nominalizados que funcionam como orações relativas dentro dos 

sintagmas nominais precisam geralmente de classificadores (cf. 1.6.2.). 

Exemplo: 

( 153) hiwakádawa Jhinilrn líema 
ii+eeni-pe-li i +hiwa- ka .:___Qii +wa .li + hiniku .li +eerna/ 

criança Con+cair-nom:S-Cl:criança+Med 3nfsg+levantar-se 3nfsg+de pé 
u cnc111ç·a c1ue caiu se levanta 

4. Ontrns usos dos classificadores. Os classificadores usam-se 

também: 

- Com os interrogativos e indefinidos seletivos(« qual?».« que tipo 

ele?»,« qualquer») que são tipicamente modificadores interrogativos ou 

indefinidos dentro ele um sintagma nominal. Alguns exemplos: 

( 154) lrname~,iita atsíNali? ( 155) kuaméanhailrntsa úuni 
1kuame+ .!) -iita atsiNa.li/ 
como" +110111-Cl:humano homem 

c1uul homem:) 

1kuarne- aanhaa + i + ka +tsa uun j; 
como-CI: 1 íquido+norn+Sub+Restr água 

qualquer âgua 

- Com certos nomes que formam um sintagma nominal cio tipo Nome 

+Nome(« onça fêmea». etc.). Exemp
1

lo com os nomes dzáawi onç:o (CI. 

associado: -na) e atsíNali mocho: 
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( 156) dzáawi atsiNalína maatshíne 
/aapa-na dzaawi atsiNali-na maatshi-na+i/ 

1 -CI onça macho -CI feio -Cl+nom 

l onça macho feia 

- Com certos relacionadores locativos, especialmente com+ Jiku den

tro de, em, quando eles introduzem um sintagma locativo definido (cf. os 

processos de topicalização em 2.2.3.3.). 

- Com a palavra kád:m assim (cf. 2.5.3.). 

- Com o nome dependente -dzaa- pertences (cf. 2.3.1.). 

- Com os sufixos de procedência -da+Ji e -da+-T_u (cf. 2.3.2.5.). 

- Com o sufixo -dzu comparativo (cf. 2.3.2.9.) 

2.5.2. Pessoais e demonstrativos 

2.5.2.1. Pessoais Independentes. - Em 2.2.1.2., demos as formas dos 

pessoais independentes com os indícios pessoais correspondentes. Em geral, 

os pessoais independentes funcionam somente como enfáticos e nunca como 

demonstrativos. Usam-se principalmente: 

- Quando não há nenhum suporte verbal: respostas (por exemplo,« eu' » 

a« quem está comendo')»), frases nominais, enumerações (por exemplo. 

« eu. Pedro e Maria » ). etc. 
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nós
1 

(os) homem) 

- Em qualquer contexto enfático (ênfase contrastiva, cf. 2.2.3.1.) 

- Nos processos de topicalização. Um dos processos consiste na 

deslocação à esquerda das estruturas seguintes: /nhua+ii+nhua/ 

quanto a mim, /phia+ii+phia/ quanto a ti, etc. (+ii é a forma 

contraída e cliticizada de anáfora, cf. 2.2.4.). Por exemplo: 

( 157) nhúenhua, númá-T_akatsa núawa 
/nhua+ ii +nhua nu+ ma-T_a + ka +tsa nu+aa+wa/ 
eu +Ana+eu 1 sg+baixar+Sub+Restr 1 sg+ir+Med 

quanto a mim. fúi só baixando 

2.5.2.2. Os demonstrativos. - Em Baniwa-Curripaco, os pessoais 

independentes da 3ª pessoa e o supotie locativo áa estar combinam-se com 

um jogo de sufixos de distância e um sufixo dêitico para formar um sistema 

quadripartito de demonstrativos e todo tipo de anáforas. Há formas contra

ídas e cliticizadas na palavra anterior (verbo ou relacionador). 

Mais precisamente. um demonstrativo é a combinação: 

1. de um pessoal independente da 3'1 pessoa ou do suporte locativo áa estar; 

2. de um jogo de sufixos de distância (-.ta primeira distância, -na 

segunda distância e -ta terceiro distância). cuja presença ou ausência 

permite dividir o espaço em 4 zonas: 

3. e de um sufixo dêitico /+Nh V/ ~ !h VJ dêitico, cuja presença 

ou ausênsia permite diferenciar os demonstrativos espaciais dos demons-
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trativos anafóricos (N é urna consoante nasal de ponto de articulação não

especifícado cuja realização é a nasalização da vogal que segue: nos diale

tos centrais. V é uma vogal flutuante que se harmoniza com a vogal que a 

precede imediatamente). 

Pessoal Independente l ªzona 2ªzona 3" zona 4ªzona 

lhía 
i 

l h íe(he) 1hiqa(hã) Jhiéta(hã) i 
i 

ele (-f.sg) 1 este esse aquele ali aquele lá 

-thúa -thúa(hã) -thúa-ta(hã) ~,lrnána(hã) .Ornáta(hã) 

ela ( +f.sg.) esta essa uquelcr ali aquela lá 

nháa nháa(hã) nháa-ta(hã) nhaána(hã) nhaáta(hã) 

eles. 
1 

aqueles ali. aqueles lá, 

1 

estes. esses. 

elas (pi.) estas eSSC/S aquelas ali aquelas lâ 

áa 1 -áa(hã) -áap(hã) -aána(hã) -aáta(hã) 
1 

« advérbio de lugar >> 1 ac11li aí ai i lú 
! 

Como se vê pelo quadro acima, em Baniwa-Curripaco. o espaço e, ele 

uma certa maneira, o tempo estão divididos em 4 zonas de distância. Exem

plos (atsíNaJi homem): 

- perto do falante e do ouvinte: Jhíehê atsíNaJi este homem. áa iahã 

lll/Ui, etc. ( 1" pessoa) 

- levemente afastado ou perto do ouvinte: Jhíqahã atsíNa.li esse ho

mem, aa íªiahã aÍ, etc. (2ª pessoa) 

- não perto/longe do falante e do ouvinte: Jhiénahã atsíNaJi aquele ho

mem ali. aa iánahã oli. etc. (3ªpessoa) 
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aquele homem lá, aa lá, etc. 

Os demonstrativos anafóricos são iguais aos demonstrativos espaciais 

mas, em geral, não possuem o sufixo dêitico final +Nh V. Compare as for

mas do quadro geral acima com, por exemplo, os demonstrativos anafóricos 

seguintes homem, mulher, newíki pessoa): 
atsiNali o homem (mencionado agora), ~húa a mulher (menciona-

da agora), newíld as pessoas (mencionadas agora) [anáforas proximais], 
atsiNali aquele homem (mencionado antes}, .ihuána aquela mu-

lher (mencionada antes}, newíki as pessoas (mencionadas antes) 
[anáforas distais] 

Como se vê, as anáforas proximais correspondem ao artigo definido 

do português. 

+.lá vimos que os demonstrativos precedem a cabeça nominal. Existe 

também outra ordem, com a cabeça nominal antes do demonstrativo. Nes

te caso, o nome leva obrigatoriamente o sufixo +ka subordinativo ( cf. 

2.6.3.) e as formas demonstrativas não-femininas singular são 

freqüentemente contraídas e cliticizadas na cabeça nominal. Em suma, em 

vez de Demonstrativo Nome, temos a ordem Nome+ka Demonstra

tivo, ou, com cliticização se a forma for não-feminina, Nome+ka+Dem. 

Contraído. Parece não haver diferença de sentido entre as duas constru

ções. Por exemplo, compare: 

.\)1úahã
1 
íinatu2 es/a

1 
mulher: 1híehe1 tsíinu2 es/e1 cachorro: [formas não-marcadas] 

íin~pka2 .i,húahã
1 
esta

1 
mulher: tsíinuka21híehe

1 
este

1 
cachorrr\ [fotrnas marcadas] 

a forma não-feminina sendo geralmente cliticizada em: 

tsíinu keehe /tsi inu+ka+i iNh VI este 
1 

cachorro: 
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+ Os demonstrativos e anáforas de forma não-feminina este, 

isto, aquele lá. aquilo lá, etc.) podem simplificar-se, dando for-

mas contraídas átonas (+iih1 este. isto, +eétahã aquele lá, aquilo lá. 

etc.) que se cliticizam na palavra fonológica imediatamente anterior (cf. 

exemplo em 2.2.3.3.). Essas cliticização é também muito comum com os 

« advérbios de lugar»: 

FORi\IAS LONGAS FORMAS Cl'RTAS 

áa .. .i+ahã 
aa ... í+a-tahã 
aa .. .i+ánahã 
aa .. .i+átahã 

áahã 
áa-tahã 
aánahã 
aátahã 

(i+ conectivo, aa suporte auxiliar) 

Por exemplo, compare: 
( 158) núdia nhípa íahã 

/nu+dia no+hipa i +aa+NhV/ 
1 sg+voltar 1 sg+pegar Con+aqui 
peguei de volta aqui (no meu.joelho 

que doía) 

( 160) aatsa íita iátahã 
I aa +tsa iita i +aa-ta+NhV/ 
estar+Restr canoa Con+ lá 

a canoa está lá 

FORMAS CUTICIZADAS 

-áahã aqui 

-á~qahã aí 
-aánahã ali 

-aátahã lá 

(159) 11údia 11hípaahã 
/nu+dia no+hipa +aa+NhV/ 
lsg+voltar lsg+pegar+aqui 
idem 

( 161) aatsa iitaátahã 
/ aa +tsa iita +aa-ta+NhV/ 
estar+Restr canoa+ lá 

idem 

+ Existem também formas apresentativas, geralmente usadas quando 

se mostra algo procurado. A formação dos apresentativos é bastante com

plexa. Ela recorre à combinação de morfemas petience_ndo a seis classes 

de posição. Estes morfemas são os seguintes: 
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Pessoa 2 Translativo Distância 

a(a) +ni 3nfi·g +aa +li 111 -0 Dist.O 
-la Disí. l 

+nu 3f~g +lU f -na Dist.2 
-ta Dist.3 

+na 3pl +ipl 

Alguns exemplos: 

ánialihi! /a+ni+aa+.li+NhV/ aqui está ele.1, olha aqui ele'. ei-lo' 
ánualuhü! /a+nu+aa+-tu+NhV/ ei-la.1 

ánaihl! /a+na+aa+i+NhV/ ei-los.' 
ania.lítahã! /a+ni+aa+Ji-ta+NhV/ lá eslâ ele.1 

2.5.3. Interrogativos, negativos e outras palavras 

+NhV 

2.5.3.1. Interrogativos e indefinidos.~ Em Baniwa-Curripaco. há 

duas maneiras de construir uma frase interrogativa conforme os dois tipos 

de perguntas seguintes: as perguntas cuja resposta é do tipo «sim» ou 

«não», e as perguntas com interrogativos independentes («quem?», 

« onde? ». etc.): 

1. As perguntas com resposta sim/não começam geralmente pela pa

lavra interrogativa káphaa pergunta. Por exemplo: 

( 162) káphaa lídeeka múkawa? 
/kaphaa .li + dee +ka rnukawa/ 
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pergunta 3nfsg+trazer+Sub espingarda 
ele trouxe espingarda7 

2. As perguntas com interrogativos independentes formam-se essen-

cialmente com a morfema kúa? o quê 7 , c1uem:J, em suas diversas formas: 

kúame? como:), kuawáda? por quê:), etc. Note que o predicado deve ser 

nominalizado com o sufixo +li relativo quando o CN perguntado é Sou O 

deste predicado. Note também a presença quase obrigatória do sufixo +ka 

subordinativo no interrogativo independente kúa? o quê 7 , quem 7 quan

do este funciona corno Sou O. Alguns exemplos: 

( 163) kúaka iukaliwa? ( 164) kúa íinaiwatsa núawa? 
/ kua +ka i + uuka + Ji +wa/ /kua i +iinai+watsa nu+aa+wa/ 
quern+Sub Con+chegar+Rel+Med quem Con+corn+ Fut l sg+ ir+Med 
quem está chegando 7 

(lit. é quem que está chegando.')) 

( 165) kúarne pidzeekátaka íita? 
/kuame pi+dzeekata+ka iita/ 
como 2sg+ fazer +Sub canoa 
como tufa:::.es canoa, 

com quem irei? 

( 166) kuarnekawálhi -túukawa? 
/kuame-ka-walbi -tu + uuka +wa/ 

quando 3fsg+chegar+Med 
quando ela chegou 7 

Outros interrogativos independentes: kenakúda?, kúadzu, kadali

CI? qucmto.\ 7 , kálhe? onde 7 

3. Os interrogativos independentes são também usados como os adje

tivos e pronomes« indefinidos» do português («nada»,« ninguém»,« qual

quer», etc.). Por exemplo: 

( l 67)J1áme pakápa kúaka 
/11arne pa+kapa kua+ka/ 

não O+ver alguém 
nc7o há ninguém (lit. m7o se vê alguém) 
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2.5.3.2. A - A palavra negativa J1áme nào, 

nao, nâo, nao, é usada para 

formar todo tipo de orações negativas. Por exemplo: 

( l 68)J1áme ( l 69)J1áme kée-tuakanhua 
IJ1ame Pedu-tu i + ii11ha +ka/ /Jlame ka+ii-tua+ ka +nhua/ 

não Pedro Con+comer +Sub não zangado+Sub+ l sg 
Pedro não come(u) não estou :::angado 

O negativo começa a oração e ele implica geralmente a presença do 

sufixo +ka subordinativo no predicado. Isso sugere que o negativo J1áme 

nâo é na real idade um verbo independente (J1áme negado) e que o predicado 

constitui uma verdadeira oração completiva, +ka sendo a marca das 

completivas (cf. 2.6.3.). Com esta interpretação. os exemplos acima seri

am melhor traduzidos: « é negado que Pedro come », « é negado que estou 

zangado ». 

Como qualquer verbo,J1áme nâo pode levar um sufixo verbal. Exem

plo em que a marca verbal -pia passado aparece na forma negativa: 

( 170) Jlamépia línuka 
l1rnme-pia li +nu+ka/ 

não -Pass 3nfsg+vir+Sub 
ele nc7o veio 

A palavra negativa J1áme nclo é também muito usada corno resposta 

negativa: 
(171 )Jláme Pédu{U ilrndzuka?- Jláme! 

/11ame Pedu-tu i +nu+ dzu +ka Jlame/ 
não Pedro Con+vir+Comp+Decl não 

Pedro não veio? - não.1 

O prefixo ma+ negativo será estudado em 2.6.1. Ele serve para for-

196 



LÍNGUAS ARAWAK DA AMAZÓNIA SETENTRIONAL 

mar todo tipo de adjetivos negativos(« sem ... »). É muito usado para: 

- expressar uma circunstância ou um acompanhamento negativo («sem 

mão»,« sem cabelos»,« sem colhei:», etc.); 

- indicar uma forma verbal ou adjetival privativa ( « sem comer»,« sem ser 

triste », etc.); 

- formar a negação de orações relativas; 

- formar o imperativo negativo ( cf. 2.4.2.1.). 

2.5.3.3. Outras palavras importantes. - Como palavras importan

tes, contentaremos de mencionar: 

1. As palavras contrastivas métsa mas e Jhíatsha só que, que ser

vem para formar o equivalente das orações concessivas do português. Exem

plo: 

( 172) mákaalethani métsapámeka líidza 
/ma+kaale+ tha +ni metsa pame+ka .li +iidza/ 

ter sede +Frustr+ 3 fsg mas não +Sub 3nfsg+chorar 
apesar ele ler sede, ele nc7o chorou (lit. ele tem sede, 177CIS nc7o chora) 

2. As anáforas locativas: 

néeni /nee+ni/ !cí, el77 tu! lugar [ +ni verhali::.udor] 

neé-the /nee+.lhe/ para !cí, para tal lugar [+lhe a/ativo] 

nheéte /nee+hi\e/ de lá, de tal lugar [+hite ah!utivo] 

Alguns exemplos: 

( 173) néenikani ( 174) núema néeni 
ineeni+ ka +ni! inu+eema neeni/ 

lá "'Sub+Jnfsg lsg+morar lá 
ele estcí !cí (no lugar /Jlencionado) morei lá 
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( 175) míenhiina neé1he 
/nu+aa+hini+iina nee.~/ 

1 sg+ir+Perf+lnc.1. para lá 
jáfúi lá (ao lugar de que estamosfálando) 

(176) núnu 
/nheéte nu+nu/ 

de lá 1 sg+vir 
venho de lá 

Estas palavras servem também para relacionar os acontecimentos uns 

com os outros durante as narrações. Néeni pode ser então traduzido por 

«então», «aí» e nheéte, por «depois». Exemplos: 

( 177) nhúa ianhikaita íitalilrn; néeni, nhíma nadáanami, nháa úuwinai 

/nhua i +aa-nhi- ka -iita iita +Jiku nccni nu+hima na+daanami nhaa uuwi +nai/ 

eu Con+andar -nom-CI canoa+em então l sg+ouvir 3pl+alma os guerrciro+pl 

eu estava andando de canoa; então, ouvi as almas dos guerreiros 

( 178) nheéte, wádia wáma1awa 
/nheete wa+dia wa+rn31a +wa/ 

depois 1 pl+voltar 1 pl+baixar+Med 

depois, haixamos de volta 

Enfim, a palavra néeni serve para formar todo tipo de enunciados 

existenciais, significando então« há», «existe». Neste sentido, a pala

vra néeni há começa geralmente a oração. Por exemplo: 
( 179) néeni áapi hiipáda ipékuliku 

/neeni aapi hiipada i +peku+liku/ 

há cobra pedra Con+rneio+em 

há uma cobra no meio das pedras 

3. A palavra áa suporte espacial corresponde freqüentemente ao 

verbo« estar (situado)» da língua portuguesa. É urna palavra dependente 

geralmente átona que nunca aparece só. Em regra geraL áa estar começa 

o enunciado: 
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(180)aatsa 
/ aa +tsa Pedu-tu kenike+Jiku/ 
estar+Restr Pedro roça+em 
Pedro está mesmo na roça 

( 181) áatsaniahã 
/ aa + tsa + ni +aa+Nh V/ 
estar+ Restr+ 3 nfsg+aqu i 
ele está aq11 i 

Um locativo, um direcional ou uma forma demonstrativa sempre apa

rece depois do grupo predicativo nos enunciados que começam poráa. 

Corno vimos em 2.5.2.2., esta palavra áa estar serve geralmente de supor

te às formas demonstrativas. Note que a palavra áa estar leva, quase de 

regra, a maioria dos sufixos verbais com ela. Por exemplo: 
( 182) éena 1i11úa{a 

! aa +iina .li +nu+aa-.@/ 
estar+lnc.1 3nfsg+vir+aí 
elejá i·em aí 

4. O auxiliar espaço-aspectual ilrn- suporte auxiliar sempre começa 

o enunciado. Conforme o(s) suftxo(s) que este auxiliar leva, obtemos com

binações muito usadas e ele diversos sentidos: íkatsa aqui. lá (enfático 

espacial), ikámeena jcí é poro (futuro imediato), ikámetsa somente, 

etc. O predicado que segue ika- suporte auxi!ior sempre leva o sufixo 

+ka suhurdinativo. Exemplos: 
(183) íkatsa núemakeehe 

/ika+tsa nu+ eema + ka +iiNhV/ 
........... l sg+estar de pé+Sub+isto 
uqu i c111e eu es/C/va de pé 

( 184) ikámetsa lídanakatsa neepítana 
/ika-rne+tsa .li + dana + ka -t-tsa na~iipitana/ 

somente 3 nfsg+escrever+Sub+Restr 3p !+nome 
ele somente escreveu o nome deles 
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5. A palavra kádzu assim é muito usada. Um exemplo do seu uso 

como anafórico: 

( 185) madzeekátatsa kádzu! 
/ ma+dzeekata+tsa kadzu/ 
Neg+ fazer +Restr assim 
nciofaça assim.' 

kádzu assim usa-se muito com as formas dêiticas (+aahã, +aátahã, 

etc.), com ou sem classificadores, para formar todo tipo de comparação: 

( 186) nukúanhaa nukápa kádzuahã 
/nu+ koanhaa nu+kapa kadzo+aa+NhV/ 
1 sg+abaixar-se 1 sg+olhar assim+ aqui 
olhei, abaixando-me assim 

( 187) Jideekadáana kúuna kadzunáki íahã 
/ .li + dee -ka-daa-na kuuna kadzu- naki + i i +aa+Nh V/ 
3nfsg+trazer-Temp.1 timbó assim-Cl:feixe+ Tr.n Con+aqui 
ele trazia um feixe de timbó deste tamanho 

Enfim, a palavra kádzu assim combina-se freqüentemente com os 
sufixos +lhe criativo e +hite ublutivo, dando as formas kádzulhe 
/kadzu+.lhe/ e kátshi!e /kadzu+hite/. Estas combinações estão sempre se
guidas por uma forma demonstrativa. O conjunto permite formar todo tipo 
de demonstrativos direcionais que podem ser traduzidos por« para cá», 
«para lá»,« de cá»,« de lá», etc. Eis as principais formas que se encon

tram: 

Eili REGISTIW FORMAL 

kádzu.lhe íahã 
kádzulhe íaphã 
kádzulhe iátahã 
kádzulheiakaáiahã 
kádzulhe iánahã 

EM REGISTRO COLOQl L\L SIG\IFIC\DO 

kátshite íahã 
kátshite iátahã 

kádzulheahã 
kadzulhéaphã 
kadzulheátahã 
lrndzulheakaátahã 
kadzulheánahã 

kátshiteahã 
katshiteátahã 
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daqui 
de lú 

para cá 
para aí 
paro lâ 
paro lá (com ajástamento) 
para lâ 
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Exemplo: 
( 188) nudénheeni k:Hshite íahã dzakáleq,he 

/no+denaa+hini kadzu+hite i +aa+NhV dzakaJee+.lhe/ 

1 sg+remar+Perf assim+Abl Con-'- aqui povoado+ AI 

remei daljui ao povoado 

Outra palavra que permite formar combinações demonstrativas 

direcionais com semantismo similar é a forma presa adzi- (em certos diale

tos, aadzi- ou a(a)dí-). Combina-se também com o alativo ou o ablativo_ 

dando as formas adzí-thi (ou adzí-thc) e adzíti (ou adzi!e), e é seguido 

por urna forma demonstrativa. Eis as combinações mais usadas: 

DI RECISTRO FOR\L\L 

adzí1hi íahã 

adzí1hi iánahã 

adzíti íahã 

adzíti iátahã 

DI REGISTIW COLOQl L\L 

adzí1hiahã 

adzi1hiánahã 

adzítiahã 

adzitiátahã 

2.5.4. O sintagma nominal 

Em Ban iwa-Curri paco, há vários tipos ele sintagmas: 

1. O sintagma nominal genitiva! é cio tipo: 

L:N i+N.Dep. ( i+ cone e/ ivo) 

SIG:\!FICADO 

para ccí 
para ali 
c/aljlli 

de lá 

O determinante nominal pode ser um nome independente: 

PédLqu
2 

ikáapi 1/Pedu-tu i-t-kaapi.: mâo
1 

de !'edrn: 

ou outro sintagma nominal: 

Pédtqu
3 

háni-ti
2 

ikáapi
1 

•1Pedu-tu i-'-hani.ti i-t-kaapi/ mc7o 1 do pai_. de Pedro, 
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2. A estrutura básica do sintagma nominal não-genitiva! é a seguinte: 

l:N = Dem/Ana + Num-CI +Nome (determinado)+ Adj-Cl-nom 

com Dem/Ana demonstrativo ou ancífóra. Por exemplo: 

11háa
1 

dzamá-11a
2 

tsíim.1
3 

matsia-né-pe.t os, dois, cües
3 

bonito.1« 

Um L:N genitiva! pode ser composto de 2 L:N não-genitivais. confor

me a fórmula: 

l:N
1 
(Dem/Ana +Num+ Head + Adj) i+l:N

2 
(Num+ Head + Adj) 

Por exemplo: 
C:N

1 
i + C:N, 

dzáawi
3 

ii!áne; hiwída
1 
makádali

2 
/dzaawi ii!a-na+i i+hivvida maka-da+Ji/ caheça

1 

grandeê de onç·a
3 

preta, 

Este sintagma não-genitiva! aparece também encaixado nos 

relacionadores (cf. 2.3.3.). conforme urna das 2 fórmulas seguintes: 

(1) l:N (Num+ HEAD + Adj) i+Relacionador 
(2) li+Relacionador l:N (Dem/Ana +Num+ HEAD + Adj) 

( 1) usa-se quando o sintagma não é topicalizado: neste caso. os de

monstrativos e anáforas devem desaparecer da fórmula. 

(2) é utilizada quando o sintagma é topicalizado à direita (ele pode 

também ser deslocado à esquerda): neste caso. a topicalização é indicada 

por um demonstrativo. urna anáfora ou urna oração relativa dentro do 

sintagma deslocado à direita. Por exemplo. compare: 

( 189) malíje japiíte íj u 
'maJije japi - iita +i i 'JLI' 
faca comprido-Cl:faca+nom Con+com 
com jitca comprida 
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( 190) Jiju lhiéna 
' Ji +ju .lhia+i-na 111alije japi - iita +i · 
3nfsg~corn aquela faca cornprido-Cl:faca+norn 
com aque!ofúcu comprida (li. com elu. uque/ufácu com1Jrida) 

3. Além do sintagma nominal há outro tipo de 

sintagma complemento de nome. Ele é do tipo N
1
+N

1 
(justaposição de 

nomes sem pausa entonatória) e é diferente ela simples aposição. Confor

me o semantismo cio complemento (NJ. temos construções diferentes: 

- O complemento expressa a quantidade (o conteúdo): Num.-CI N1 

N
1
. o numeral sendo obrigatório e o classificador referindo-se a N

1
• Por 

exemplo: 

Nllf\IER!\L l JE,\D 

aapána tsháaku j u ld.ta / suco de sul 

(tsháaku suco. jukíp sal. aapa- /.-na C!:suco) 

dzamáda kíilu juki.ta J 1111i!os de sul 

(kíilu qui/o. dzáma- J. -da CLqui/o) 

madaliápa kúupu úuni 3 copos de cíg11u 

(kúupu copo. ÚUllÍ CÍgua. madáJi- J. -aápa ( '/: COllO) 

apáda panécrn manákhe I paneiro de oç·uí 

(panéeru pune iro. manákhc uç·uí. -da C!:pum:im) 

Se o complemento expressa a capacidade. usa-de ele preferencia um 

verbo nominalizado. Exemplo com o verbo -hípa pegar nominalizado em 

hipakáda 11ue pegu. e111 que urhe: 
( 191) íita hipakáda madalída tuneláada 

'iita i + hipa - ka - da 111adali-da tunelaada 
canoa Con +pegar-no111:agente-e1 :canoa 3 -CI tone la da 
cunou de 3 /oncludus (lit... 1;11e pegu 3 1011e!uclus) 
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sificador sendo obrigatório e referindo-se a N 
1

• Por exemplo: 
(NUMERAL) HEAD CONTINENTE 
(apáda) bimia dzekáda ( J) /)()/li de horrC1chu 

ho!a, dzéeka borracha, -da Cl:ho!a) 
matshéeta tsipalaíta 

1erç·C1do. tsípalajerro, -iíta CI: terçado) 

hiipai-dápana 
harro. -dá pana Cl:rnsa) 

terçado deferro 

(cusu) de harro 

- O complemento expressa a dimensão: N 
1 

Medida-Cl+i 

i+Dimensão, o classificador referindo-se a N
1

• Por exen~)lo: 

IIEAD MI-DIDA -Cl-i DIMLcNSi\O 

( 192) nukápa hidzápa 3.000 metrns-ne ijapíka 

/nu+kapa hidzapa 3.000 metros- na +i i +japi-ka/ 
1 sg+ver serra 3.000 metros-Cl:serra+ Con+cornprimento 
vi uma serra de 3. ()()()metros de comprimento 
( 1 iL de comprimento de 3. {}(}()melros) 

VERBALIZAÇÃO E INALIZAÇÃO 

2.6.1. Os verbalizadores 

2.6.1.1. O positivo ka+ e o negativo ma+. - Os prefixos ka+ 

positivo. possessivo e ma+ negativo, privotivo permitem formar verbos 

independentes secundários a partir de qualquer nome clepenclentc. O prefi

xo lrn+ tem um significado positivo. atributivo e possessivo («que tem». 

« com »)enquanto o prefixo ma+ tem um sentido negatirn e pri\ati\o ( « que 

não tem».« sem»). O processo ele composição é extremamente produti

vo: 

204 



LÍNGUAS 

-áalrn vo::-

ARAWAK IJ' ".M'\ZONIA SETENTRIONAL 

=> káaku /ka+aaku/ v.ind. ler 1·0::.fli/ur 
=> maálw /rna+aaku/ v.ind. 11c70/lilw: mudo 
=> khedzáalrn /ka+hidzaakul v.ind. terfi;rç·(/.fi!/N 
=> mhedzáalrn /rna+hidzaaku/ v. ind.fi'urn 

-hinímamaupresságio => kheníma /ka+hinirna/ v.ind. ler mau presságio 
=> mhenima /rna+hinirna.1v.ind.11c70 ter mo11 pressâgio 

-iináka fi'uta => kaináka /ka+iinaka/ v.ind. terfruta, fi'11tificC1r 
=> maináka /rna+iinaka/ v.ind. mio c/w· fi·utos 

-íinu esposo => káinu /ka+iinu/ v.ind. ler espo.rn. cusac!o 
=> máino /rna+iinu/ v.ind. mio ter esposu, so!teim 

-iitáda contezíc!o => keetáda /ka+iitada/ v.ind. ter conteúdo. carga 
=> meetáda /rna+iitada/ v.ind. rn::io 

-imánafio, gume => kemána /ka+irnana/ v.ind. terfio, afioc!o 
=> memána /rna-rirnana/ v.ind. mio terfio, c!esufiC1c!o 

-kaale coraçüo => ká+kaale v. ind. ter coraç:c/o, terfô!ego 
=> má+kaale v.ind. estC1r sem/ó/ego. ter sede 

-kúada valor => ka+kúada v.ind. ter ni/()f: curo 

-uupíta suieiru 

-pana casa 

-jhaa mentira 

=> ma+kúada v.ind. harulo 
=> kaapíta lka+uupiJa/ v. ind. ter suieira, s1110 
= maapíta /rna+uupiia 1 v.ind. limpo 
=> káapana !ka+VVpana/ v.ind. ter C({.\(/ 
=> máapana ./rna-'-VVpana; v.ind. nc/o ter cuso 
=> ká+jhaa v.ind. 111e111imso 

=> má+jhaa v.ind. nclo mentiroso 

Os verbos independentes em ka+ e ma+ desempenham as funções de 

qualquer verbo independente (predicado. epíteto com classificador). 

Os prefixos ka+ pusilil'o e e ma+ negoti1·u funcionam exclusiva

mente a partir de um nome dependente. No entanto, podemos usar estes 

dois sufixos com um elemento de qualquer outra parte do discurso (nome 

independente. \erbo) pre\ iarnente transformado em nome dependente. Essas 

derivações complexas são muito produtivas. A seguir. daremos alguns exem

plos delas: 
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1. Os prefixos ka+ J7ositivo e e ma+ negotivo usam-se freqüentemente 

com um nome independente previamente transformado em nome depen

dente pelo clependentizador adequado (+nL -te ou +Jc. cf. 2.3.1.2.): 

( 193) límaa ma piétaletsa 
.li +imaa rna+pieta+ .le +tsa/ 

3nfsg+dormir Neg+rede+Dep+Restr 
ele dorme sem rede (nu+piéta+le a minho rede) 

2. Os verbalizaclores ka+ positivo e ma+ negoti\'O podem ser também 

usados com verbos dependentes previamente transformados em nomes de

pendentes por ce11os sufixos nominalizaclores (principalmente -ka ou -khe. 

que serão estudadas em detalhe na próxima secção). Por exemplo: 
-héepa v.dep. responder => kheepákhe /ka+heepa-khel v.ind. que gosta deres-

poncle1~ de resmungar (em: kheepákhe+ka+ni ele gosta ele contestar) 
iinúnaa v.ind. triste =>-iinunáa-ka 11.dep. triste:::a => mainunáaka /ma+iinunaa
ka/ v.ind. 11c70 eslar !riste (em: mainunáaka+tsa+ni ele nc7o estcí íris/e) 

2.6.1.2. O verbalizador ±me, as onomatopéias e a reduplicação. -

As onomatopéias expressam imitações ele ruídos naturais. impressões audi

tivas. sensações (ele dor. ... ). visões ou gestos particulares (sorriso .... ). En

tre elas: 
bídu!, dáka!, dá.lhe!, tuku! quehrur-se 

hátha! !irar rupidameníe, escapulir 
kabau! hurer a superffcie cl'cíguo (pei\e) 

kabubu! harulho (da água) 1w corren/e:::a 

pitsa ! p11/inho de piaha 
pitsi!, phálhai! errar (de pegar) 

tã1! ruído de haíicla 
walii! mexer-se cle1·agar 

dzalii! esrnrecer-se 

dzuku! c11rvado 

maJiu! como mor/o 

patsi! ucloecer gravemenre 
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halu! urrehen/ar-se 
kalaJa! fccer a/rito 

phati! arrehentar-se 
ka.la!, káJhai! escapulir 

thii! impoctu na cíg11u 
tce! choque metálico 

t11 ! peidur n1ic!osame11/e 

dái! tonto 

dzíki! c!ohrudo 
mee! sensuç·llo de dor 

miu! sorrir 

phiu! uparecer 
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Contrariamente às outras palavras. as onornatopéias são morfemas 

freqüenternente átonos. Elas são palavras-frases que formam uma oração 

por s1 mesmo: 
( 194) idzeekáta: « kabau! » 

/kuphe i +dzeekata kabau/ 
peixe Con+fazer kabao 

o peixe.fá::::« kahao.1 >> 

No seu uso mais produtivo. as onomatopéias combinam-se com o sufi

xo verbalizador ±me que funciona assim co1110 um verdadeiro «de

onomatopeal ». Por exemplo: 

( 195) bíkhimeka puléta 
bikh i ± me+ka pu1eta/ 

esmagamento±verb+Sub barata 

a barata está esmagada 

( 196) manákhe íijhi híwaka khá!ime 
/manakhe i +iijhi i +hiwa+ka khari±rne/ 

açaí Con+caroço Con+ cair +Sub toque±verb 
o caroç·o ele aç·aí caiu (fá:::enc/o): «toque.'» 

Note que o sufixo ±me verholi:::odor é um dos raros sufixos da língua 

que é metricamente irregular: às vezes extramétrico como em búlu+me 

quebrar-se. báta+me rachado: mais raramente métrico co1110 em 

du-l_Ú-me demorado. Por esta razão. este sufixo é notado ±me (+me ou -

me. conforme a raiz onomatopeica). 

+ O sufixo ±me verha!i:::udor é também usado nos processos de 

reduplicação da língua. Neste caso. é quase sempre métrico. Por exemplo. 

a partir de bátame rachado. obtemos ba!ahatáme rachado em \'lÍrios 

!ugure.1. Existem dois tipos de reduplicação: 
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- a total (redobro total da onomatopéia): repete-se a raiz 

completa e acrescenta-se o sufixo -me. 

-a (redobro da 2" sílaba da onomatopéia): repete-se 

a 2" sílaba da raiz e acrescenta-se também o sufixo -me. 

Em resumo: 

A reduplicação total indica a repetição cio estado ou do processo cm 

várias partes cio sujeito. ou uma repetição do processo. enquanto a 

reduplicação parcial expressa uma pluralidacle ele sujeitos no estado ou no 

processo considerado. Em outras palavras. a n'duplicação total serve ele 

intensificador (iterativo) enquanto a reduplicação parcial é usado como 

pluralizador. Alguns exemplos: 

dálhemc c;w:hrudo daJhedaJhéme quchmdo e111 níriusjJurrcs. rodo quehrodo [red. total] 
daJheJhémc l/111.'hmdos ljJ/umlicludc de sacs; [ rcd. parcial 1 

patsíme mole patsipatsíme 1110/e rumo huno nu cs;;u11fudu. o rncho inteiro! [red. total] 
patsitsímc 11w!cs lred. parcial] 

2.6.1.3. Outrns vedrnlizadores. - O sufixo -da é também um cle

onomatopcal que só se usa na reduplicação total. É um intcnsifícador se

manticamente equivalente ao acljctivizaclor -me. mas menos usado cio que 

ele. Exemplos: 

hú.lhu cshurucudo = hu.lhuhu.lhú-da chcio de hllf"ill/llinlws. fi'ou.rn 
bá!ame ruc/wclo = batabatá-da tudo ruchaclo 
ku.luu dur umu 1rm·oc1Clu = kuJukulú-da trovcjur 1-e1Jetidumcnte 
tshiu rusgur-se = tshiutshiú-da lllL!o rusgue/o 

múdzu+mc desfiur-1e = mudzumudzú-da todo l!.1fiu1wclo 
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O verbal izador é um denominai pouco produtivo. Encontramo-lo 

apenas com uma dezena de raízes ou radicais nominais independentes. Ele 

sempre expressa um estado fisiológico: 

11.ind.fóme => 
mánheni n.ind. veneno => 
íitsi n.ind. guariba 

2.6.2. 

/mawirakai-hita/ v.ind. estar comfóme 
/rnanhen i-h ita/ v. ind. envenenado 

/iitsi-hita/ v.ind. estar com coqueluche 

Em Baniwa-Curripaco, os principais sufixos nominalizadores que fun

cionam corno deverbais são -ka/-khe 110111:uge11fe, +ni 110111.pociente e 

-j h mípa nom: instrwnental. 

2.6.2.1. O nominalizador -ka orientado para o agente. - O sufixo 

-ka 110111inuli::ador:ogente é um deverbal métrico. Serve para formar todo 

tipo de nomes. dependentes ou independentes. a partir de qualquer verbo. 

Serve também para formar orações relativas e subordinadas. Ele tem vári

as formas (-ka, -khe /ka-hi/, etc.) e entra em muitas combinações: 

e Fórmula i+V.Dep.-ka-Cl 11ue111jéc (o/go). (o ser) queféc (o/goJ. 

O conectivo i+ precede o verbo e o sufixo -ka vem seguido por um classi

ficador. O conjunto pode ser usado como nome independente: 

ideenhikaíta /i+deenhi-ka-iita/ c111em trahalha, (o) que trahalha (homem} 
ideenhikáma /i+deenhi-ka-rna/ c111em trnhulhu, (u) que truha!hu (mulher) 

ideenhikáda li +deenhi-ka-da' 1111em trahulhu. (u) que trahallw (criunç·uJ 

ideenhikápe li+deenhi-ka-pel q11em 1rohu!ha. (os. us} c111e truhul/wm 

(-déen h i truhu!lwr (-iíta CI: masculino. -ma ('/feminino. -pe p/11rn/) 

em. por exemplo: 
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( 197) ideenhikaíta núemali néeni 
/nu+kapa i + deenhi - ka -iita nu+ eema+.li neen11 
1 sg+ver Con+trabalhar-110111-Cl:humano 1 sg+morar+Rel lá 
veio quem lrctha!hCI onde eu moro 

No seu uso mais comum, o conjunto i+V.Dep.-ka-CI é precedido por 

um nome independente. um pessoal independente ou uma anáfora (lhíe 

ele. -thúa ela. nháa eles, elus. etc.), e a fórmula serve para formar todo 

tipo de orações relativas sujeito que expressam uma situação durntiva 

no presente relativo (relativo à oração principal) ou em qualquer tempo. 

Por exemplo: 

( 198) neenikadáana dzamhépa i-thiukápe dzawíja 
1neeni-ka-daa-na dzama-hipa i +Jhiu- ka -pe dzaawi-ja' 
haver- Temp. l dois -Cl:homem Ccrn+ ter -nom-pl onça -pele 
hm·iu dois homens c111e tinham peles de on~·u 

., Fórmula lnd.Pess.+V.Dep.-ká-pe. - Em certos raros casos. a 

combinação -ka-pe pode ser orientada para o paciente. Pouco produtivas. 

as fórmulas lnd.Pess.+V.Dep.-ká-pe e i+V.Dep.-ka-pé-ti coisus fei

tas (i+ co11ecti1·0. -ka nominoli~udor. -pe plurul e -!i independcn

li~udor) transformam alguns verbos transitivos em nomes dependentes ou 

i nclependentizados: 

-dáita v.dep. ru!C1r => -daita-ká-pe n.dep. coisos ruludC1s (raludo. mus.rn) 
=> i+daita-ka-pé-ti n. ind. coisas rulucla.1 

-wídzu \.dep.pcneirur => -widzu-ká-pe n.dep. c:oi.1·as 11e11eirC1dC1s, pe11eirC1do 
=> i+widzu-ka-pé-ti n. ind. coisas peneirC1das 

., Fórmula lnd.Pcss.+V.Dep.-ka+.1u-CI. - Seguido pelo sufixo de 

lugar +(áa)-tu lugur e. geralmente. por um classificador. o mesmo 
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nominalizador -ka forma com eles a combinação -ka+-tu-CI (lugar) em 

que. A fórmula corresponde geralmente às subordinadas de 

da língua potiuguesa. Exemplo: 

(199) liúwhaawa nuemaka:i,úaphimi.l,ilrn 
/ li +uuwhaa+wa nu+eema- ka+.ui. - aaphi +mi +Jiku/ 
3nfsg+sentado+Med 1 sg+de pé-nom: lugar-Cl:superfície+Detr+em 
ele está sentado no lugur onde eu estava de pé 

mar nomes independentes. Exemplos com os classificadores 

-íiJ1ha v.dep. comer => -iiJ1haka:i.úaphi /-ii11ha-ka+.UJ-aaphi/ 
n.dep. refeitório (lit. superffcie em que(){) come) 

-kámu v.dep. esquentar => -kamuka:i,úda /-kamu-ka+.ui.-da/ 
n.dep. pote (lit. lugar redondo em que (X) esquenta) 

-déenhi v.dep. trabalhar => -deenhika:i.úda /-deenhi-ka+.ui.-da/ 
n.dep. roupa de trahalho, computador 
=> -deenhika:i.úaphi .1-deenh i-ka+.ui.-aaph i/ 
n.dep. lugar em que (À) trubalhcr 
=> -deenhika:i.úanhaa /-deenhi-ka+.UJ-aanhaa/ 
n.dep. semana na qual (,\) trabalha 

(-da Cl:arredondculo. -áaphi Cl:superfície, -áanhaa Cl:semana e -dápana 
C/.' habitação) 

.. Fórmulas Ind.Pess.+V.Tr.-kee e Ind.Pess.+V.Intr.-kaáwa. -

Essas duas combinações expressam também uma nominalização de lugar: 

são Ind.Pess.+V.Dep.-kee com os verbos transitivos e Ind.Pess.+V.Dep.

kaáwa. com os verbos intransitivos. Exemplos: 

(200) nutudákceNhV !notodákc:hel 
/nu+ tuda - kee +iiNhV/ 
1 sg+dar soco-110111: lugar+ isto 
isto é o lugar onde dei soco 
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/nu+kapa+hini kapiti m1pu i + keJ1Ua - kaawa +wa/ 
1 sg+ ver +Perf quati caminho Con+começar-nom: lugar+Med 
vi um quati no começo do caminho (lit. vi .. no lugar em que o caminho 
começa) 

e ma+V.Dep.-ka/khe. - Com o 

mesmo norninalizador -ka ou com o nominalizador -khe ( cf. o sufixo -khe 

gerúndio em 2.4.2.6.), obtemos nomes dependentes a partir de verbos 

dependentes, nomes que, por sua vez, podem transformar-se em verbos 

independentes com os prefixos verbal izadores ka+ positivo ou ma+ nega

tivo (cf. 1.6.1.). Em outras palavras, temos os conjuntos de derivações 

complexas ka+ ... -ka, ma+ ... -ka(+tsa), ka+ ... -khe e ma+ ... -khe(+tsa), 

que transformam qualquer verbo dependente em verbo independente. O 

sufixo +tsa restritivo acompanha muito freqi.ientemente as fórmulas com o 

negativo ma+. 

Estas combinações permitem formar todo tipo de verbos independen

tes que expressam propriedades durativas, habituais ou permanentes ( « sem

pre (fazer algo)»,« costumar (fazer algo)»,« trabalhador»,« beberrão», 

etc.). 

Na função epíteto, estas combinações adjetivizadores comporta111-se 

como qualquer verbo independente: devem ser seguidas pelo classificador 

adequado e por seu nominalizador associado (+.li, +-lu ou +i). Exe111plos 

com o verbo dependente -déenhi trobalhar: 
1202) atsí\ali kadcenhikaíte 

/atsiN<Lli ka+ dccnhi _:_h!.i - iita +i/ 
h11mcm l'os+trnbalhar-nrn11-Cl:hu1rnmo+nrnn 
ho111c1111ruhulhuclor 
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(204) atsíNali madeenhikaíte 
/atsiNali ma+ deenhi ~ - iita +i/ 
homem Neg+trabal har-nom-CI :humano+nom 
homem nela trabalhador 

(205) atsíNali madeenhikheéte 
/atsiN<lii ma+ dccnhi .. khc- iita +ii 
homem Neg+trabal hrn·-nom-CI :humrn10+11rn11 
homem mio trabalhador 

Na função predicativa, só o nominalizador-khe é permitido. Exemplo: 

(206) khepanhikhekanhua (207) 
/ ka+hipa+nhi-khe + ka +nhua/ / ma+hipa+nhi-khe +ka +nhua/ 
Pos+ mexer -nom+Sub+ 1 sg Neg+ mexer -nom+Sub+ 1 sg 

sou mexifhc7o nc7ó sou mexifhc7o 

(208) katupikákheka bóolaphia 
/ ka+tupika - khe+ka boola+phia/ 
Pos+brincar-norn+Sub bola +2sg 
você costuma hrincar de bola 

11» Fórmulas ka+V.Tr.-ká-naa e ma+V.Tr.-ká-naa. - O mesmo sufi

xo nominalizador -ka com os mesmos prefixos verbalizadores ka+ positi

vo ou ma+ negativo entra também na formação de urna construção pa1iicipíal 

equivalente à voz passiva da língua po1iuguesa. Neste caso .. o sufixo -naa 

segue obrigatoriamente o norninalizador. Ternos as fórmulas seguintes: 

ka+V-ká-naa v. ind. ser V-ado 
ma+V-ká-naa v.ind. nüo ser V-ado 

Por exemplo: 

-hípa pegar 

-mhua morder 

-naa mamfar 

-11aa mwufar 

-íinua matar 

-íitafechar 

=> khepakánaa /ka+h ipa-ka-naa/ ser pego 

=> kamhuakánaa /ka+mhua-ka-naa/ ser mordido 

=> kanaakánaa /ka+naa-ka-naa/ ser mandado 

=> lrn11aakánaa ika+.paa-ka-naa/ ser hutido. upanlwr 

=> kainuakánaa ,'ka~iinua-ka-naa/ ser morto 

=> kaitakánaa /ka+iita-ka-naa/ serfechado. entupido 
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Exemplos de combinações« passivas»: 

(209) núada 
/ka +mheta-ka-naa +ka nuada li +Vpana/ 
Pos+abrir -passivo+Prog dedutivo 3nfsg+casa 
a casa dele .fói aberta 

(21 O) tsikúlee mapiakanaápe-1.itsa 
/tsikulee ma+ pia - ka-naa-pe+ li +tsa/ 
cabelo Neg+pentear-passivo-pl +nom+Restr 
cabelos 11c70 penleados, cabelos emaranhados 

Este tipo de construções participiais são não-agentivas, o agente nun

ca sendo explicitado. Em sentido restrito, não se trata de construções pas

sivas já que. a partir de um verbo dependente, muda-se de classe sintática: 

Verbo Dependente~ ka+Verbo-ká-naa E classe verbal independente 
Verbo Dependente~ ma+Verbo-ká-naa E classe verbal independente 

Essas construções são raramente usadas. Em vez de: « ele foi bati

do ». prefere-se o uso do prefixo pessoal na+ 3pl: « eles o bateram » ou 

construções norn i nal izadas com o norn inal izador +ni 110111.paciente ( cf 

2.6.2.2.). 

ci Fórmula Ind.Pess.+V.Dep.-kaa. - O deverbal -kaa nom:modo é 

um norninalizador orientado para a maneira. o modo de fazer urna ação. 

Serve para formar todo tipo de nomes dependentes. Exemplos: 

-kútshu v.tr.lavar 
-heélm(wa) v.intr. correr 
-Íij1ha v. tr. comer 

=> -kutshú-kaa modo ele lavar (de alguém) 
=> -hcckú-kaa(wa) modo de correr (de alguém) 
=> -iiJlhá-kaa modo de comer (de alguém) 

• Fórmula lnd.Pess.+V.Dep.-ka+J!'._. - Com a combinação de sufi

xos -ka nominali::ador e +.le dependenli::udor. obtém-se um nome de-
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pendente a partir de um verbo. Esta combinação expressa o objeto da ação 

verbal: 

-déenhi v. lrnhu!hur => -deenhí-ka+lf: n.dep. oh;eto do truhu!lw 

-kútshu v. !unir => n.dep. roupa. ele. 

-maWÍJ1a v. dever => n.dep. c!ívidu 

-naa v. ordenar => -náa-ka+ l~ n.dep. ordem 
-kadzeekáta v. ensinar => n.dep. ufuno 

Exemplos de uso em orações: 

(211) kálheeneeka piwapákale'? 

/kalhe->- iina +iika pi+ wapa - ka +.l~/ 

onde+aq ue le+ I ng 2sg+esperar-norn+ Dep 

onde (está) aquela pessoa que e.1peras? 

(212) hú-teka Jidéekale 
ilmte +ka .li + dee - ka ~.!~/ 

muito+Sub 3nfsg+levar-nom+Dep 
ele eslá levando m11ila.1· coisas (lit. us uhjetos do seu levar sclo m11ilos) 

A combinação de sufixos -ka+ Jc pode evidentemente ser associada 

aos prefixos ka+ positirn e ma+ ne;.;utirn. o que expressa as fórmulas 

ka+V.Verb.-ka+J~ ter o ohjeto du uç·ao rerhul e ma+V.Dep.-ka+.l~ 

nc7o ter o objeto du açc7o verbal. O resultado final ela derivação é um 

verbo independente. Por exemplo: 

-déenhi v. íraha!har => ka+deenhi-ka+l~ v.ind. ler lraba!ho 
=> ma+deenhí-ka+le v.ind. mio ler íraha!ho 

Exemplos em orações: 

(213) kadeenhíkalekanhua (214) madéekalckanhua 
i ka + deenhi - ka + .!~ + ka +nhua/ 1ma + dcc - ka e· J~ + ka +nhual 

Pos+trabalhar-nom+Dep+Sub+ 1 sg Neg+carregar-nom+Dep-"-Sub+ 1 sg 

lenho traha!ho mio 1e11/w o c;11e carregar 

111 Fórmula - Esta fórmula. que transforma 

um verbo dependente em nome dependente. é orientada para a ação ver-
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bal. O seu uso é pouco comum (compare este sentido com o seu homófono 

gerúndio): 
-khe nomina!i::ador -khe gerúndio 

-dzáami v. estar doente => due111,:a estando doente 

-wapij1éeta v. pensar => -wapijleetá-khe pc11.rnmcnto pcn.rnndo 

-áanhee v. suher => -aan hée-khe .rnhecluria .rnhemlo 

Com o sufixo independentizador 

!! puro m;âo verbal. de uso mais produtivo. Exemplos: 

-dzáami v. estar doente 
-wa pijléeta v. pensar 
-áanhee v. saber 
-déenhi v. trabalhar 
-heéku v. correr 
-iitsaléta v. pescar 

-hi.J,aphíta v. sofrer 
-pii.J,Í V. manda 
-kawíjla v. pagar 
-kadzeekáta v. ensinar 

-heemátha v. gritar 

=> i-dzaami-khé+ti n. ind. doenç·a 
=> i-wapijleeta-khé+ti n.ind. pensamento 
=> ianhee-khé+ti n. ind . . rnhedoricr 
=> i-deenhi-khé+ti n.ind. trabalho 
=> hieku-khé+ti n.ind. corrida 
=> iitsaleta-khé+ti n.ind. pescaria 
=> hi.J,aphita-khé+ti n.ind. sufi'imento 

=> i-pii.J,i-khé+ti n.ind. ordem 
=> i-lrnwiJrn-khé+ti n.ind. pagamento 
=> i-kadzeekata-khé+ti n.ind. ensino 

=> hiematha-khé+ti n.ind. grito 

Exemplo de uso ern orações: 

(:?.15) nhuaméetakaphia ippakhétinaku 
inu+haameeta + ka +phia i + .iapa - khe - ti +naku/ 
1 sg+ganhar de+ Sub+ :?.sg Con+dançar-nom-lnd+em 

ganhei de você na dança 

• O nominalizador -ka usado como deverbal independente. - O 

rnesmo sufixo -ka 110111i110/i:codor serve também para forrnar nomes de

pendentes a partir ele qualquer verbo independente. O processo é muito 

produtivo. Ternos a fórrnula lnd.Pess.+V.Ind.-ka esrodo. Por exemplo: 

já pi v.ind. comprido 
máka+Ji v.ind. largo 
háamaa v.ind. cunsudo 

=> 
=> 
=> 

-japí-ka n.dep. comprimento (e/e algo, alguém) 
-makalí-ka n.dep. lorg11ru (de algo, alg11ém) 

-haamáa-lrn n.dep. cunsuç·o (e/e alg11ém) 
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hápe v.ind.fi'io 
ham(11a v. ind. pesC1cfo 

háaJe v. ind. branco 

-hapé-ka n.dcp.fi'io (e/e alguém; 
-hamij1á-ka n.dep. peso 

-haaJé-ka n.dep. hrancura 

um nome independente a partir de um adjetivo. Entre os poucos casos: 

malíume v.ind. morrer => maliumé-ka+li n.ind. morte 
iinúnaa v.ind. triste => iinunáa-ka+Ji n.ind. triste::a 
mákaale v.ind. semfôlego => makaalé-lrn+li n.ind.fálta defôlego 

A fórmula seguinte: Ind.Pess.+V.fod.-ká-da coiso paro estar em 

tal estado (-da Cl:gerol) é também pouco produtiva. Permite formar al

guns nomes dependentes de semantismo instrumental: 

hámu v.ind. quente 
puméni v.ind. cheimso 
túupi v.ind. brincur 

=> -hamu-ká-da n.dep. cohen01: aguscrlho 
=> -pumeni-ká-da n.dep. perfii111e 
=> -tupi-k;1-da n.dep. hrinquedo 

2.6.2.2. O nominalizado.r orientado pa.ra o paciente. - O sufixo 

+ni nominalizador.paciente é sempre seguido por um classificador asso

ciado ao paciente. Ele transforma um verbo dependente em nome depen

dente. É um nominalizador orientado para o paciente ou. em geral. para 

qualquer papel semântico que não seja o agente. A nominalização é 

sempre em um tempo passado: 

lnd.Pess.+V.Dep.+ni-CI (coi.1u;fci1cr por X. (coisC1) c111e .\'fe:: 
lnd.Pess.+V.Dep.+ni-CI i+lhl!! (pessoa. coisa) cr Cfllem .\)e:: (crlgoJ 
lnd.Pess.+V.Dep.+ni-CI i+iinai (pessoa) co111 q11e111 .\jc:: (crlgo) 
lnd.Pess.+V.Dep.+ni-CI i+ju (coisa) co111 cr qual .\jc:: (cr/go) 

Exemplo com o verbo -áa dor. o prefixo pessoal .li+ 3nf\g e os classi

ficadores -da C '!:arredondado. -iíta C '/:uchatudo e -aápa C!:oh!ongo: 

217 



HENRI RAMIREZ 

Jianída /Ji+aa+ni-da/ cuisa que ele e/eu (roupa .... ) 
Jianiíta /.li+aa-rni-iita/ coisa que ele deu (jáca,. .. ) 
lia /.li+aa+ni-aapa/ coisa que ele deu (hanunu ... ) 

O sufixo +ni 170177.pllcie17/e é muito usado para formar todo tipo ele 

orações relativas ob,jeto ou que função gra-

matical que não se.ia agente. o antecedente da relativa sendo ou não 

explícito. Por exemplo: 
(:?. 16) likhueni mátsia tshiúp japídali nuanída Jírhiu 

! .li + kua +hini rnatsia tshiLLLa japi -da+Ji nu-:-aa ::_n_i_ -da .li +Jhiu/ 

3ntsg+cabcr+Pcrfhcm calça cornprido-Cl+nom l sg+dar+norn-Cl:calça 3nfsg+para 
u colça comprida c;ue dl'i paru ele couhe hem nele 

(217) pidíeta pi,rrnitunída! 
/ pi-rdieta pi+ .r1aitu + ni -da/ 
2sg,devo 1 ver 2sg+roubar+nom-C l 
de\'!Jh'e o que ru rouhaste.' 

(218) uupípia malíume pianiítami Ílhiu dinheiro 
uupi -pia ma..liume pi-raa - ni - iita +mi i +.lhiu dinheiro! 

há tempo-Pass morrer 2sg+dar-rnorn-Cl:hurnano-rDetr Con+para dinheiro 
há tempo que morreu o (homem) ct c1uem tu deste dinheiro 

No caso de uma pluralidade de pacientes. usa-se a combinação +ní

pe (+ni 110177.paciente. -pe plural) ou o sufixo -nhi: 
(219) íidza ikutsákaka nháa áati nupanánhi keníkeliku 

.'iidza i -'-kutsaka+ka nhaa aari nu+ pana -nhi kenike+.liku/ 
chuva Con+estragar+Sub as pimenta 1 sg+plantar-norn:pl roça +ern 
a ch111·a estragou as pimenlcts que plantei na roça 

2.6.2.3. O nominalizador orientado para o instrnmento. - Os 

sufixos -j lrn ú pa e -j h uúda 170111 inlll i::,lldor: i11strw11e11/ol ( -j (h )u ins/rzrmen

l lll. cf. 2.3.3.3 .. -aápa Cl:oblongo. -da Cl:arredo17dodo) são sinônirnos. 

Eles transformam um verbo em nome dependente. Por exemplo: 

218 



LÍNGUAS ARAWAK DA AMAZÓNIA SETENTRIONAL 

v.dep. varrer => n.dep. coisa com que (X) varre 
-dénaa v.dep. remar => -denaa-jhuúpa n.dep. coisa com que (X) rema 

v.dep. pentear-se => n.dep. coisa com que (X) se penteia 
-kawíJ1a v.dep. pagar => n.dep. pagamento 

Usam-se freq üenternente como as orações de instrumento ou de 

finalidade da língua portuguesa(« (coisa) com que X faz (algo)»,« (coi

sa) com a qual X faz (algo)»). Por exemplo: 

(220) lidzeekátaka ideJ1hapukúti 
/ li +dzeekata+ka i+deJ1hapuku-!i li +hi-ta -jhuupa+wa/ 
3nfsg+ fazer +Prog peconha 3nfsg+subir- nom +Fut 
ele estáfàzendo uma peconha com que ele subirá 

(221) m.dhiúpia malijhéwi nutshawajhuúpa púapua 
/nu+Jhiu-pia malije+hiwi nu+tshawa-jhuupa puapua/ 
1 sg+ter -Pass faquinha 1 sg+rasgar-nom aru111ã 
eu tinha umafàquinha para rasgar arumã 

O sufixo -jhuúnaa nom:agente (-j(h)u instrumento e -naa) é raro. 

Usa-se em fórmula do tipo: N. lnd.(X) i+V.Dep.-jhuúnaapessoa, obje

to que costuma fazer X Alguns exemplos: 

(222) lixo ipeelrnjhuúnaa (223) lixo iniwajhuúnaa 
/lixo i +peeko-jhuu11aa/ /lixo i + 11iwa -jhuu11aa/ 
lixo Co11+jogar -110111 lixo Co11+coletar-110111 

jogador de lixo (pessoa, caminhào) coletor de lixo 

2.6.2.4. O deadjetival -we. - O sufixo nominalizador -we lugar em 

tal estado transforma um verbo independente em nome independente. Este 

sufixo é sempre seguido pelo relacionador + liku em. dando a combinação 

V.Ind.-we+.:riku no lugar em to! estado. Exemplos: 
hámu v.ind. quente 
hápe v.ind./ilo 
kadaawáka 1.ind. escuro 
-minalí-naa n.dep. clono 

=::;, hamú-we+ -tiku no sol ifllC/111' 

=::;, hapé-we+-tilw 110 frio 
=::;, kadaawaká-we+ -tiku 110 escuro 
=::;, ma+minalí-naa 1'.ind. sem dono (ma+ negativo) 

=::;, maminalináa-we+ -tiku lugar sem dono, lllgar deserto 
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Exemplos em orações: 

(224) m'.iuka 
/nu+uuka aapa-aaphi ka+waale- we +liku/ 
l sg+chegar um -Cl:superfície Pos+ vento-nom:lugar+em 
cheguei a um lugar ventilado 

n.dep. eco. vento=> ká+waale v.ind. ventilado=> ka+waalé -we+.:i,ilrn 
em lugar ventilado) 

(225) náawa 
/na+aa+wa ma+aapuwa-naa- we + liku/ 
3pl+ir+Med Neg+ caminho -nom:lugar+em 
eles foram onde não há caminho 
(-aapuwá-naa n.dep. caminho=> ma+aapuwá-naa v.ind. sem caminho=> 
ma+aapuwa-náa-we+-l,iku em lugar sem caminho) 

2.6.2.5. Quadro dos translativos. - O quadro seguinte é um resu

mo dos principais translativos (verbalizadores e norninalizadores) da língua 

ban iwa-curri paco: 

:\'E RBA LIZA DORES V.Ind. V.Dep. NO\llNALIZADORES N.lnd. N.Dep. 
de t para __, de t para --> 

N.lnd. -h it a -ta causalivo V.lnd. -ka+ li -ka 
-we 

N.Dep. ka+ posilim -ta causativo V.Dep. -ka-CI 
ma+ 11ega1irn -khe 

-jhuúp2 
+ni-CI 

2.6.3. e outras subordinadas 

2.6.3.1. Formação das relativas. - Para formar orações relativas 

ou o equivalente delas. vimos que a língua baniwa-curripaco usa o que 
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Givón chama de estratégia de (Givón, pp. 650-679), com 

os nominalizadores -ka nom:agente, +ni nom:paciente ou -j 

nom:instrumental. Como em po1iugu€s, a oração relativa baniwa-curripaco 

é do tipo pós-nominal: ela vem sempre depois do sintagma nominal 

coreferencial (antecedente). Nota-se que se encontram, dentro da oração 

relativa, vestígios do termo correferencial do antecedente sob forma de 

classificadores. 

Em Baniwa-Curripaco como em português, um grande número de fun

ções sintáticas ou papéis semânticos são acessíveis à relativização: sujeito, 

objeto, beneficiário, instrumento, lugar, etc. Em Baniwa-Curripaco, isto tor

na-se realizável pela existência de diversos jogos de norninalizadores e de 

relacionadores. 

Além cios nominalizaclores, existe um morfema muito usado que pode 

ser sufixado a qualquer verbo dependente ou i nclepenclente. É o sufixo+ li 

relativo que, como -ka nom:agente, +ni nom:pociente, etc., serve para 

expressar todo tipo ele orações relativas. O sufixo +li relativo usa-se 

principalmente com um antecedente interrogativo, indefinido ou focalizado 

(cf. 2.2.3.1.): 
(226) kúakatshaa íukaliwa? 

I kua + ka +tshaa i + uuka ±)i +11 a/ 
quem+Sub+Cexp Con+chegar+Rel+Med 

quem será que chegou) 

(227) kúaka pikaíteli? 
/kua+ka pi +kaitc±.Jii 
quê+Sub 2sg+dizer+Rel 

o que di::es'.' (lit. o 1;111' que tu di::!'s'.') 

12281 kí1akatshaa hiipíti-ti'? 12291 Jimatsíatheni phíumc nháa maJíumqitha 
/ kua + ka +tshaa hiip1\i ±.ili / .li +rnatsiata+hini ph1ume nhaa 111éLl1ume±_.l1_+tha/ 
u qué+Sub+Ce~p arnargo+Rel 3n!'sg+ curar +rerr todos os morrer +Rel+Frustr 
o qul.! será que es!á amargo·; i!lr: curou todos os Cflll:! /0111 morrer 

Além destes usos, o sufixo +li relativo pode entrar na formação ele 
todo tipo ele orações relativas. especialmente: 
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- àquelas com antecedente seguido pelo sufixo +ka subordinativo, 

como: 

(230) rrnawáadakatshaa fali 

/nu+aawaada+ ka+tshaa paapai+ka i +aa±li nu+phumi+hite/ 
1 sg+ pensar +Sub+Cexp papai+Sub Con+ir+Rel 1 sg+ atrás 
mas eu pensava que era o papai que tinha ido atrás de mim 

- àquelas com urna anáfora (lhíe o, -thúa a, nháa os, as, etc.) como 

antecedente ou sem antecedente (antecedente indefinido), como: 

(231) pikawíJ1a nháa ideenhi-ti! 
/ pi+kawij1a phiume nhaa i + deenhi ±li/ 
2sg+pagar todos os Con+trabalhar+Rel 
paga todos os que trabalharam.' 

- àquelas que não envolvem uma ação durativa. habitual ou permanen

te. corno: 
(232) hiipítika tápee núipli 

/hiipiti +ka tapee nu+ ii-ta ±li/ 
amargo+Sub remédio 1 sg+tomar+Rel 
o remédio que estou tomando é amargo 

O sufixo+ li relativo pode ser usado com um antecedente que desem

penha qualquer função, dando fórmulas análogas às de ni+ nom:paciente 

(cf. 2.6.2.2.). mas sem classificador. como: 

lnd.Pess.+Verbo+Ji i+lhiu (pessoa, coisa) para quem Xfa:: (algo) 
lnd. Pess. +Verbo+ li i+iinai (pessoa) com quem Xfa:: (algo) 
lnd.Pess.+Verbo+li i+ju (coisa) com a qual )(já:: (algo) 
L lnd.Pess.+Verbo+Ji néeni lugar l em que )(fá:::: (algo) 
(sobre o uso da anáfora espacial néeni lá. cf. 2.5.3.3.) 

Por exemplo: 
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(233) íimqu 11ÚÍJ1hali íinai 

/iina+w nu+ ii]1ha±.li i +iinai kuphe aa+ni+aa+w+ta -tu +uuwhaa + ka +wa/ 

mulher 1 sg+comer+Rel Con+com peixe lá 3 fsg+sentado+Sub+Med 

u mulher com a qual comi peixe está sentada lá 

(234) núenhiwa aáta paN\Í!i íemali néeni 
/nu+aa+ hini+wa aata paNV!i PedtLlll i +eerna ±li neeni/ 
1 sg+ir +Perf+Med lá casa Pedro Con+morar+Rel lá 

fúi lá à casa em que Pedro mora 

À diferença dos outros sufixos estudados nom:agente, +ni 

nom:paciente, etc.), o sufixo+ li relativo não é um nominalizador, as 

relativas em+ li relativo formando o futuro com o sufixo verbal +watsa 

fúturo. 

Em regra geral: 

- recorre-se à nominalização em +li relativo quando o antecedente é ge

nérico e não tem um referente bem definido (interrogativo, indefinido), ou 

quando ele é focalizado: 

- recorre-se aos nominalizaclores que exigem classificador quando o ante

cedente é específico e tem um referente bem definido: com antecedente 

que funciona como sujeito, a situação é durativa. 

Freqüentemente, várias construções são possíveis sem aparentes mu

danças de significado. Por exemplo, compare os dois sintagmas seguintes 

com o verbo dependente -dzáami estar doente: 
(235) atsíNalika idzáami-ti 

/atsiNali+ka i +dzaami±.li/ 
homem+Sub Con+doente+Rel 

... o homem c111e eslá doente 

}}' 
--~ 

(236) atsíNaJika idzaamikaíta 

/atsiNali+ka i +dzaami- ka -iita/ 
homem +Sub Con+doente-nom-C 1 
... o homem que esuí doente 
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2.6.3.2. As e o subordinativo +ka. - O sufixo 

extramétrico +ka subordinativo é um dos sufixos mais usados da língua. 

A sua complexidade é tal que ele sugeriu, dentro das línguas arawak da 

divisão Japurá-Co lôm b ia, muitas interpretações aparentemente diferentes 

(progressivo, irnperfectivo, asserção positiva, apresentador existencial, de

clarativo. focalizador, marca especificadora. particípio presente, referencial, 

etc.). Ao nosso ver, o sufixo extramétrico +ka subordinativo parece ter 

duas funções. uma aspectual e outra sintática: 

1. +ka como atualizador tempo mi. - Quando aparecer com um ver

bo que não é complemento de outra palavra (oração independente), o sufi

xo +ka atualiza a situação no quadro temporal (sem o sufixo +ka, o verbo 

expressa uma situação atemporal ou habitual). Compare: 
núij1ha kóphe como peixe (atemporal: «como peixe, mio como rc7 ))) 

núiJ1ha+ka kóphe estou comendo peixe ou: comi peixe 

2. +ka corno marca de cabeça do sintagma nominal com oração 

relativa. - O sufixo +ka aparece freqüentemente na cabeça de sintagma 

nominal com oração relativa. Exemplo em que o sufixo +ka declarativo é 

obrigatório: 
('.237) nukápaka atsíNalika idzáami.l,i 

/nu+kapa+ka atsiNali+ka i + dzaami +.li/ 
l sg+ ver +Sub hornem+Sub Con+estar doente+ Rei 
estou vendo o homem que está doenle 

Note que o mesmo sufixo +ka declarativo é totalmente proibido em 

sintagma nominal objeto reduzido à simples cabeça nominal. como: 

(238) nukápaká atsíNaJi e nunca: *nukápaka atsíNaJi+ka estou vendo 

u 111 h o me 111 

224 



LÍNGUAS ARAWAK DA AMAZÓNIA SETENTRIONAL 

Talvez pelas mesmas razões. o sufixo +ka declarativo é também usa

do com os interrogativos e com os nomes para enfatizar e focalizar este 

interrogativo ou este nome ( cf. exemplos ( 163-164) em 2. 5 .3. 1.) e em for

mas sintéticas ele sintagmas demonstrativos ( cf. 2.5.2.2.). 

- As ora-

ções completivas sempre levam a marca de dependência +ka 

subordinativo. Uma situação análoga encontra-se em outras línguas 

arawak da mesma divisão Japurá-Colômbia. como o Yukuna (Schauer. 1993. 

p. 39). 

Este sufixo aparece no predicado da oração completiva. que os sujei

tos das orações principal e completiva sejam iguais ou diferentes. Exem

plos com predicado verbal (-íiJ1ha v.dep. comer, hámo .incl. quente) ou 

nominal (pádzawa-l_u n.incl. caxiri): 
(239) nuúma 1píiJ1haka1 

/nu+uuma pi+iij1h +ka/ 
1sg+querer2sg+comer+Sub 
quero que tu comas 

(240) nuúma 1núiJ1haka1 
/nu+uuma nu+iij1ha +ka/ 
1 sg+querer 1 sg+comer+Sub 
quero comer 

(241) núanhee 1 hámuka nudáki 1 (242) 1hiéna pikaíte-ti 1 pádzawa-tuka j ... 
/nu+aanhee hamu+ka nu+daki/ /Jhiena pi+kaite+.li padzawa.tu+ka/ 
lsg+sentir quente+Sub lsg+corpo aquilo 2sg+dizer+Rel cax1r1 +Sub 
sinto que estou com fehre aquilo que tu di~e.1· que (é) caxiri ... 
(lit. sinto que meu corpo está quente) 

Nos exemplos acima. o predicado (verbal ou nominal) ela oração 

completiva funciona corno objeto direto ela oração principal quando o 

predicado ela principal é um verbo transitivo. Ele pode também funcionar 

como sujeito ela oração principal. especialmente quando o predicado ela 
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principal é um verbo independente. Exemplo com v.ind. nao 

ter medo e háamaa v. incl. parar: 
(243) maká.uor1itsa 1 11úa11hikawa 1 

/maka.1,unitsa nu+aa+nh1+ ka +11a/ 
nJo ter medo 1 sg+andar +Sub+Med 
eu undora sem medo (lit. é sem medo que 
andara. meu andar nâo tem medo) 

(244) háamaa 1 1111déc11hika 
/haamaa nu+ decnhi +ka/ 
parar 1 sg+trabalhar+Sub 
JHl/'e! de truhalhal' (lit meu trohal/wl' 
parou) 

+ Muitos verbos podem admitir uma oração completiva. Entre eles: 
-áanhee v.tr. saber (fá:::er algo). saher (que Xfa::: algo), sentir (que X.fá::: 
algo}, -aawáada v.tr. achm~ pensar (que /\'fá::: algo), -hima v.tr. ouvir C{ 
fa:::er algo). -kadzeekáta v.tr. ensinar (X a fá:::er algu}, -kaítc v.tr. di:::e1; 
contar (que Xfa::: algo). -kápa v.tr. ver (Xfa:::er algo). -kéJ1Ua v.tr. começar 
(afá:::er algo), -khcdzapíta v.tr. apressar-se (em fa:::er algo), (fà:::er algo) 
depressa, -lrna v.tr. dar bem, caber (parafa:::er algo), -ma v.tr. causw;fa:::er 
(Xfa:::er algo), -matáda v.tr. errar (de fà:::er algo), (fà:::er algo) errado, 
-mawadáka v.tr. esquecer (defa:::er algo), -mhéta v.tr. negar (que Xfa::: 
ulgo), -naa v.tr. mandar (Xju:::er algo), -naa v.tr. querer (jà:::er algo). querer 
(que .Xfáça algo), -paála v.tr. ameaçar (defà:::er algo). -pédzu v.tr. gos/ur 
(defccer algo). -píeta v.tr. tornar (afa:::er algo). -ta-tawáta v.tr. uglientur 
(fà:::endo algo), -táita v.tr. poder (fa:::er algo). -wa v.tr. experimentar (fá:::er 
algu). -wadzáka v.tr. acabar (de fa:::er algo;. -whitíta v.tr. acertar (em 
fà:::er algo). etc.; háa ma v.ind. estar can.rndo (de fa:::er algo), parar (de 
fa:::er algo;. hálhaame v.ind. (fá:::er algo) claramente, kaanheékhaa v.ind. 
(fà:::er algo) comjuí:::o, khéedzatsa v. ind. (fà:::er algo) rápido. maanheékhaa 
v.nd. (fà:::er algo) sem juí:::o, maká-tunitsa v.ind. mio ler medo (de fà:::er 
algo), mátsia v.ind. ser bom (fá:::er algo), (fli:::er algo) hem. puutídza v.ind. 
ser« doce)) (defa:::er algo). etc. 

Os predicados verbais que permitem orações completivas expressam 

todo tipo de conceitos: locução (-kaíte di:::er. -tátha -híma perguntar), 

sensação (-kápa ver, -áanhee sentir. -hima ouvir, -aawáada pensar). as

pecto (-kéJ1na começar, -wadzáka acabar. -píeta tomar), modalidade 

(-táita poder. -uúma querer), diatético-causativo (-naa mandar, -majà:::e1'. 

causar), etc. Certos predicados usados com orações completivas. especi-
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ai mente os predicados verbais independentes, correspondem aos advérbios 

de modo ou a outros modificadores verbais da língua po1iuguesa. Alguns 

exemplos: 
(245) likaíte 1 pikajháataka 1 (246) 11ukápaka 1 ie11 

/ .li +kaite pi+kajhaata+kai /nu+kapa+ka icnipeti-pe i +tupika +ka/ 
3nfsg+dizcr 2sg+mcntir +Sub 1 sg+ ver +Sub criança -pi Con+b1·incar+Sub 
ele disse que tu esrcís mentindo 

(24 7) mátsia ! -1,udéenhika 1 
/mats ia -1,u+ deenh i +ka/ 
bom 3 fsg+trabalhar+Sub 
ela trabalha bem 

es/ou vendo as crianças brincarem 

(248)J1áme mátsiaka 1 paJ1aitukal 
/j1ame matsia+ka pa+ J1aitu +ka/ 
não bom +Sub O+roubar+Sub 

nc7o é bom a gente roubar 

(249) kheedzáphaatsa 1 pidéenhika ]! 
ikheedza- phaa +tsa pi + deenhi +ka/ 

rápido -Aum. l +Restr 2sg+trabalhar+Sub 
trahalha mais rápido 1 

Note que o sufixo extramétrico +ka subordinativo, com os seus vári

os funcionamentos, é homófono de -ka nominolizador. No entanto, o últi

mo é métrico. Esta similaridade entra as formas, junto com uma certa ana

logia de significado (nominalizador e marca de dependência), nos levam a 

pensar que os dois sufixos +ka subordinativo e -ka nomina!izador tem 

uma só origem, a não ser que se trate do mesmo sufixo. 

2.6.3.3. Séries verbais seqüenciais ou séries verbais sem +ka. -

Existe outro tipo de séries verbais nas quais o último predicado não pode 

levar a marca +ka declcrrativo. Chamaremo-las de séries seqüenciais 

porque a ordem seqüencial dos predicados reflete a ordem dos aconteci

mentos (ordem icônica) em uma relação de causa a efeito ou relação 
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::::> Não há pausa entre os predicados. Exemplos com 

as séries de predicados -híwa v.intr. cair e v.ind. c1uehrar-se em 

pedaços (250). -j1aa v.tr. bater e v.ind. morrer (251 ). 

v.tr. jogar e v.intr. pendurado (252): 

(250) hiwa biílume 
'pai,atu i +hiwa bu.lume/ 
prato Con+cair quebrar 

o prato quebrou caindo. o prato caiu e c1uehrou 

( 1 it. prato cC1iu quehrou: prulo caiu => pra/o quebrou) 

(251) núJ1aa malíume pitsána 
'nu-r1wa rnaJiume pitsana/ 
1 sg+bater morrer gato 
hati 110 guio c1ue morreu, o galofói hatido por mim e morreu 

(lit. hali morreu gC1to: hati guio=> gC1!0 morreu) 

(252) nupeélrn 1Ltuwa dzatiápanakulhe 
1nu+pccku .li i.1u J·11 a d1a[iapa+naku+lhc/ 
lsg"',iogar 3nJ'sg+pcnduradP+Mcd forquilha+ cm +:'\! 
penduro-o lo lipiti! nu (r!l'(/Ui!lw (dzatiápa jorqui!lw à 11uul se penduro o lipili) 

(iÍt jogo cfe ((/jl///) f!<!lllflll'Ucfl!. jugo () lipiti (170 UI') =;. (! lipiti jicu /!<!iidUl'UdO) 

Muito usado. este tipo de séries seqüenciais é urn traço característico 

da língua baniwa-curripaco e de muitas línguas arawak da região. As cons

truções têm urna ordem rigorosa. O argumento comum aos dois predicados 

[S comum aos dois predicados em (250). ou O do 1 ºpredicado e S do 2° 

predicado em (251. 252)J nunca pode ser repetido. nem sob forma de sufi

xos. Por exemplo. a construção *p<qátu híwa búlumeni o pru/u cuiu e 

ele quebrou é incorreta (+ni 3nf\g). 

Corno construções seqücnciais. citaremos também: 
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-hí.i,aa v.tr. p11xar .. -íita v.tr. fl'C!wr > -hipa -íita /eclwr 1m·wnclo IJJOrlo) 

-mhua v.tr. morder .. tshiume adj. rusgar > -mlwa tshiume rasgar mordendo (ro11po! 
-kakúlha v.tr. o/irar .. bálame adj. espocar > -kakúlha bálame t'spocar otirundo !ovo) 
-dawáaka v.intr. esconder-se .. -íi,)1ha v.tr. comt'r > -áa -ÍiJ1hll comer !'scondido rulgo! 

-kápa v.tr. ver> -Verbo -kápa ver fá::endo (algo! 
-áa v.tr. dor .. -iiJ1hll v.tr. comer> X-áa Y-iij1ha X dei o r de coma !algo! 

Além desta relação de causa e efeito, as séries seqi.ienc1a1s podem 

também expressar conceitos dírecionais (como -áa v.intr.. ir (/á::er olgoJ .. 

-áa-nhi v .. intr. andor (fá::endo algo), -nu v .. intr.. vir lfá::er olgoJ .. -dia v .. intr. 

(fazer algo) de volto, etc.) ou de movimento orientado (como -Verbo 

-áa ir (fozendo algo), -Verbo -nu vir (fozendo algo) .. etc) .. Por exemplo: 

(253) núa nuitsaléta 
/nu-'-aa nu+iitsaJeta/ 
1 sg+ir 1 sg+pescar 
vou pescar 

(:254) núanhika nuúku wánali lrnlítalilrn 
/n u+aa-nh i+ka n u+uuku wanaJ i ka.l ita+ l iku/ 
1 sg+andar +Sub 1 sg+tlechar carará lago +em 
ando flechando corará 110 lago 

(255) Jidénaaka líawa 
! J i +denaa+ka 
3nfsg+rernar+Sub 
ele vai reniando 

..li +aa+wa/ 
3nfsg+ir +Med 
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3.0.1. Os Piapoco 

Com uma população de aproximadamente 6 000 pessoas. os Piapoco 

vivem nas fronteiras entre a Venezuela e a Colômbia. em mais de cem 

comunidades distribuídas nos Llanos Orientais da Colômbia (rios Vichacla e 

Meta), na floresta de transição cio rio Guaviare e nas beiras do rio Orinoco. 

Vivem também em San Fernando de Atabapo. Inírida e Puerto Ayacucho. 

A denominação Piapoco não é uma palavra da própria língua. Na fala 

popular da Colômbia, ela designa o tucano. Esta denominação é o nome da 

fratria principal dos piapoco. a fratria dos tsá8e tucuno. No século XIX e 

antes, eram conhecidos corno Caberre ou Cabres (da fratria cios Káwiri). 

Enagua e Amarizana (de amali veado sp. ). A palavra piapoco só aparece 

a partir cio fim cio século XIX. 

Por causa da colonização e da evangelização. o assentamento mudou 

geralmente de malocas dispersas e temporárias a aldeias estáveis. O terri

tório está tradicionalmente dividido em zonas definidas por fratrias. São 5 

fratrias com a seguinte hierarquia: a dos chefes Tsá8e tuc:cmo. a cios xamàs 

Malái jacu. a cios guerreiros Káwiri. a cios mestres ele cantos e danças 

Néri e a dos servidores Maanu s11c11rij11. As fratrias são clivicliclas em clãs 
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ou sibs de 50), e os clãs em comunidades locais. O casa-

é entre primos cruzados laterais. A residência é 

patrilocal. 

Os Piapoco acham sua subsistência na agricultura, basicamente de 

mandioca (mas também de macaxera, milho, banana, feijão, abacaxi, ingá, 

pimenta, etc.), e na pesca. A colheita e a caça fornecem um complemento 

à sua dieta. 

Conforme Reinoso, há 3 dialetos associados às fratrias: 

- Piapoco da Savana: fratrias dos Llanos Tsá8e, Malái e 

- Piapoco do Guaviare: fratria da selva 

- Piapoco do rio Uva (ou braço Amanaven): fratria da selva Maanu. 

No entanto, o autor não nos explica em que se baseia a sua classifica

ção dialetal. As evidências lexicais que ele fornece são pouco convincentes 

(Reinoso, 1995): ele só compara 8 palavras do dialeto « Maanu »que são 

todas iguais ao dialeto« Néri »,a metade delas sendo possíveis emprésti-

mos. 

Os contatos com a civi 1 ização ocidental começaram desde os meados 

do século XVII. Com eles, os Piapoco adquiriram mercadorias e doenças. 

No fim do século XIX e no começo do século XX, o ciclo da borracha. com 

o seu centro em San Fernando de Atabapo, tornou-se uma experiência vio

lenta e negativa. Nos últimos 40 anos, os assaltos da sociedade ocidental 

multiplicaram-se (missionários evangélicos, peles, cultivas ilegais, educação 

do governo, ocupação do território tradicional no rio Guaviare por colonos, 

etc.). Hoje, os contatos são permanentes. 
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3.0.2. Os Achagua 

Mencionados desde o fim do século XVL os Achagua encontram-se 

tradicionalmente na Colômbia atual, no triângulo formado pelo rio Meta, 

pelo rio Casanare e pelos Andes, com expansão na direção do rio Vichada 

e do rio Apure (Venezuela atual). A expedição de Antonio de Berrío ( 1584) 

os menciona repetidamente como os grandes conhecedores dos pantanais 

labirínticos dos Llanos. Naquela época, eram descritos como um povo guer

reiro que utilizava como armas flechas envenenadas com curare. Não se 

sabe de onde surgiu a denominação deste grupo. 

Eram numerosos. Como amostra da população achagua na época do 

« descobrimento », basta notar que a expedição de Berrío foi atacada por 

4.000 Achagua. 

Após amargos contatos com os conquistadores europeus, a sua potên

cia caiu drasticamente e a população atual dos Achagua totaliza apenas 

300-500 pessoas que vivem em duas comunidades nos Llanos do rio Meta: 

urna em Urnapo e outra na foz do rio Hermosa. A língua do grupo parece 

desaparecida na segunda dessas comunidades. 

Tradicionalmente, os Achaga parecem ter sido divididos em clãs loca

lizados e exogâmicos (corno Aikuba-We-tenai C!cl-dos-Troncos, Uni

We-tenai C/a-dos-Rios, I8i.li-Be-tenai Clâ-dos-Morcegos, etc.), com lí

deres importantes e utilização de outros grupos como seus servidores. As 

suas casas eram multifarniliares e redondas. O seu sistema de parentesco 

parecia-se com o sistema esquimó. Os cronistas os apresentam também 

como bons agricultores e totalmente submissos aos espanhóis e às Missões, 

sendo o alvo das incursões escravagistas dos caribes. 
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Vítimas durante séculos de epidemias trazidas pelo conquistadores e 

de extorsões territoriais, da sua cultura tradicional, os Achagua atuais só 

souberam conservar a sua língua. 

3.0.3. Estudos lingüísticos o Piapoco 

Os trabalhos sobre a língua piapopo incluem: 

(a) algumas 1 istas curtas de vocábulos em Anôn imo ( 1924 ), Brinton ( 1891 ), 

Chaffanson ( 1889), Crevaux et ai. ( 1882), Gonzalez-Nafiez ( 1975), Koch

Grünberg (1913, 1928), Tavera-Acosta(1907); 

(b) dois dicionários de tamanho médio: um de Klumpp ( 1995) e outro de 

Reynoso et ai. ( 1995): 

(c) uma boa gramática de Deloris de Klumpp ( 1990) cujo manuscrito de 

236 páginas nos foi gentilmente emprestado: 

(d) alguns artigos que tratam da fonologia ou da rnorfo-sintaxe piapoco, 

escritos por Sudo ( 1976), James Klumpp ( 1980), Deloris Klurnpp ( 1982, 

1983) e Reynoso ( 1987, 1992, 1993 ). 

Em geral, o trabalho dos Klurnpp sobre a língua piapoco é muito inte

ressante. No entanto, não podemos concordar sobre alguns pontos essenci

ais da sua análise gramatical. Em particular: 

1. Na sua fonologia, K.lurnpp ( 1982) complica a análise descrevendo 

dois tipos de acentuação: o tom alto ( ) e o tom baixo ( ). Em 3.1.5., 

veremos que este último acento não tem justificação fonética. 

2. Tanto Klurnpp corno Reynoso confundem o conectivo com o seu 

homófono i- 3" pessou do singular mosculino. 

3. Nesses estudos gramaticais, muitos aspectos fonológicos ou morfo

sintáticos ainda não são bastante pormenorizados. Em particular, os resul-

234 



LÍNGUAS ARAWAK DA AMAZÔNIA SETENTRIONAL 

tados relacionados à duração vocálica e sua relação com a acentuação 

continuam ince1ios. 

Nos dicionários disponíveis várias escolhas pedagógicas dificultam o 

seu uso pelo pesquisador: enquanto os verbos dependentes aparecem na 3ª 

pessoa para Reynoso e na 1 ªpara Klumpp, os nomes dependentes nos são 

dados na sua forma independente em Reynoso e na 1 ªpessoa em Klumpp. 

Além disso, Klumpp indica sempre o sufixo -ka subordinativo como se ele 

fizesse parte da raiz. 

3.0.4. Estudos lingüísticos sobre o Achagua 

Os estudos lingüísticos sobre o Achagua incluem principalmente: 

(a) a gramática dos padres Neira e Ribero ( 1762); 

(b) a gramática de Wilson ( 1992 ); 

( c) os trabalhos gramaticais de Meléndez ( 1989, 1998). 

Nesses trabalhos, o fato de não ter percebido a existência do conectivo 

i+ implica freqüentemente segmentações errôneas. Em fonética, o acento 

e a duração vocálica não são muito bem percebidos. Em morfo-sintaxe, o 

significado de vários sufixos não nos parece bem acertado. 

FONOLOGIA DO PIAPOCO 

3.1.l. Apresentação 

Em Piapoco, há oposição entre 19 fonemas: 14 consoantes, 4 vogais e 

V (acento de altura): 
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bilabial dental ah·eolar pós-alveolar retroflexo palatal velar/glotal 

oclusivas surdas p 
sonoras 

constnt1,·a 

afiicada 

nasais m 

vibrante 

llape lateral 

aproximantes w 

vogais altas 

médias 

baixa 

Nota-se que: 

8 

t 

d 

ts 
n 

J 

k 

1. Os dois fonemas.ler [r] estão praticamente em distribuição com

plementar: .l depois de vogal não-anterior (ª ou !!_), e r depois de vogal 

anterior i e !'.· No entanto, não há fusão perfeita entre os dois fonemas e 

existem alguns exemplos de oposição (pares mínimos). 

2. Os dois fonemas I! e Q. estão praticamente em distribuição comple

mentar: I! antes de vogal alta (! ou !!_), e Q antes de vogal não-alta Ü! e !'.). 

No entanto, não há fusão perfeita entre os dois fonemas. 

3. O fonema /h/ é raro. 

4. O fonema /u/ é urna vogal cujas realizações oscilam ente [o] e [u]. 

5. O padrão silábico é extremamente simples: sempre cr = (C)V, com 

onset e facultativo. 
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6. Há oposição muito produtiva entre vogais breves e vogais longas, 

pelo menos em posição átona. 

7. O sistema prosódico piapoco é um sistema de acentuação lexical, 

cada morfema (lexical ou gramatical) tendo a sua tonicidade dada pelo 

dicionário. Há morfemas tónicos e morfemas átonos. 

3.1 Segmentos consonânticos 

3.1.2.1. Realizações e oposições. - Os fonemas consonânticos do 

piapoco são: p, b, t, d, k, 8, h, ts, m, n, J, r, w e j. Eles se realizam da 

maneira seguinte: 

1. Os fonemas /p/ e /b/ são oclusivas bilabiais, respectivamente, sur

das e sonoras. Entre vogais, /b/ é pré-glotal izada [?b]. Reynoso nota que a 

articulação de.[! é « reforçada» em sílaba acentuada (duração maior?). 

Temos as realizações seguintes: 

/p/ ---t [p] 
/b/ ---t [?b] I V_V 

---t [b] I outros contextos 
Exemplos: 

aapi [ a:pi] cohra 
baa [ba:] ponte 

íba [í?ba] pedra 

Contrariamente ao Baniwa-Curripaco. /b/ é um fonema bem repre

sentado no dicionário. No entanto, a oposição fonêmica entre l! e Q pode 

parecer duvidosa. Não se acham pares mínimos entre eles, apesar de eles 

serem sons que aparecem freqüentemente. Além disso, nota-se urna ver-
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dadeira distribuição complementar entre n. e 

!pi ~ [b] ! a, e 

~ [p] ! ~ i, u 

De fato, as sílabas bu e pe praticamente não existem, com a exce-

ção de raras palavras como búanái em sersuida, entre vocês; e a 

sílaba pa é também rara: aparece em poucos vocábulos, a maioria sendo 

nomes de animais com reduplicação ou empréstimos (apáu esquerda, 

paJupaJuma coelho). 

Em resumo: 

- em Baniwa-Curripaco, há um só fonema n_, .Q apenas aparecendo em 

onomatopéias e empréstimos. 

- em Piapoco, os sons I! e !! estão em distribuição complementar quase 

perfeita: I! antes de vogal alta (i, u) e!! antes de vogal não-alta (e, a). 

Estes fatos sugerem que, em estágios anteriores, só havia um fonema 

fl., que se« sonorizou» (b) antes das vogais não-altas (as vogais mais sono

ras!! e~). Com a perda do contexto condicionante, p e b tendem atualmen

te a ser fonemas diferentes. Caminhamos para a cisão seguinte: 

*p 

~~ 
[p] li, u [b] /a, e 

1 
1 

/p/ /b/ 
com perda do contexto condicionante 
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2. Os fonemas /t/ e /d/ são oclusivas dentais ou alveolares. Enquanto 

Klumpp menciona apenas variantes alveolares, Reynoso sugere que! e!!_ 

são dentais antes de~,! e§! e« posteriorizados »(alveolares?) antes de!!· 

Entre vogais, /d/ é pré-glotal izada [?d]. 

Ternos as realizações seguintes: 

/ti ---+ [!] ~ [t] 

/d/ ---+ [?q] ~ [?d] / V_ V 

---+ [ c.!J ~ [ d] / outros contextos 

Exemplos: 

téna [ téna] remo 
daa.li [da:Ji] peixe sp. 

íida [í?d a] canoa 

3. O fonema /k/ é urna oclusiva velar surda que se palataliza depois da 

vogal i· Não há contraparte sonora /g/. 

Ternos as realizações seguintes: 

/k/ ---+ [k1] ~ [c] / i_ 

---+ [k] / outros contextos 

Exemplos: 

aka.li [akaJi] formiga sp. 
piiká! [pi:k1á] olha.' 

4. O fonema /8/ é urna fricativa dental surda que corresponde aos 

fonemas/!/ e /ts/ do Baniwa-Curripaco. Compare: 
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PIAPOCO BJ\NI WA-CURRI PJ\CO PORTUC!UES 

8á1u táa-tu tamanduá-bande ira 

8áawa.li táaw al:;.<C>dâo 
tsá8e dzáate tucano 

kúi8i kúitsi mutum 

5. O fonema /h/ é raro. Encontra-se apenas em certas palavras. como 

o sufixo do futuro certos interrogativos e empréstimos. Por exemplo: 

nuakawa-ha irei 

(h)áléna? aonde 7 

hai? come/? 

h ;) n k :J ave sp. 

Klumpp nota que os jovens tendem a« reduzir» ou eliminar h nas 

palavras acima: nuakawaa. á.léna?. etc. 

6. O fonema /ts/ realiza-se como uma africada surda dental [!8], 

alveolar [ts] ou pós-alveolar [tJ], conforme o contexto vocálico e o 

dialeto. Em geral, temos a distribuição complementar seguinte: 

/ts/ ~ [tSJ / __ i, e 

~ [! 8] ~ [ts] / -- ª· li 

Em certas falas, a variação é livre para qualquer contexto vocálico. 

Exemplos: 

tsáwi[! 8áwi] - [t;'áwi] - [tJ áwi] onç·a 

tséma [! 8éma] - ~éma] - [tJéma] tabaco 

7. Enquanto /m/ é uma nasal bilabial, /n/ é urna nasal dental ou alveolar. 

Conforme Reynos·o, !! palataliza-se entre as vogais!. Exemplos: 
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um ai piranha 
tsamana [tsamana ]jacaré 
1.miri [uniri] marido dela 

iniri [ÍJ1Íri]ji-uta sp. 

8. Para Reynoso, o tlap lateral alveolar !-11 e a vibrante simples 

alveolar seriam dois sons em distribuição complementar: 

Ir/ --+ [ r] / i, e 

--+ [JJ f a, LI _ 

as exceções a esta complementação sendo empréstimos, possivelmente 

sikuani (note que a nossa vibrante alveolar [r] seria, para Reynoso, a vi

brante retrotlexa [(]). Por exemplo: 

Oáru [Oálu] tamanduâ-ha11deira 

tsukuru [tsukulu] flecha 

uniri [uniri] marido dela 

kéeri [ké:ri] lua 

Com os prefixos pessoais e outros morfemas presos, a variação 

alotônica é sempre respeitada. Compare, com a raiz -ria estar deitado: 

nu-ria-ka-wa [nuliakawa] estou deitado 

pi-ria-ka-wa [pifiakawa] estás deitado 

Nota-se que esses dois fonemas não aparecem em começo de palavra 

fonológica, a não ser em empréstimos ou em palavras de origem 

onomatopeicas. 

No entanto, Klumpp (Klumpp, 1990, pp. 7-8) revela algumas oposi-

ções fonêrn icas entre [.l] e [r]. Por exemplo: 

ála quelô11io vs áfa! eia.1• vamos.' 

kilikili periquito vs iifi filho dele 

melumelu brilhante vs béefu velho 

ká uli vento vs káuri rivo 
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Como se vê, na lista das exceções que formam pares mínimos, não se 

acham somente possíveis empréstimos como kiJikiJi periquito, mas tam-

bém palavras de origem onomatopeica como brilhante. Além 

disso, os empréstimos-exceções, como periquito, arawaJi arco-

íris, ára.li Eurypiga helias (ave sp.), urube besouro sp., etc., são so

mente supostos como tal e contestavelrnente de origem sikuani. Por exem

plo, compare: 

kilikili periquito (Piapoco) ke-líke.U periquito (Baniwa-Curripaco) 

áfa.li Eurypiga he/ias (Piapoco) dzá.la.li Eurypiga he/ias (Baniwa-Curripaco) 

ufube besouro sp. (Piapoco) dzú-luu besouro sp. (Baniwa-Curripaco) 

Enfim, certos termos-exceções, corno i-Jabaa-ka ele dança (tradi

cionalmente), íara esse, úara essa, níara esses, etc., não podem ser con

siderados empréstimos: compare com -.lápa dançar, Jhí-e-ta esse, -lhú

ª-lª essa, nhá-a.la esses em Baniwa-Curripaco. 

Depois de sugerir uma separação fonêmica entre J e[, Klumpp nota 

com muita perspicácia: 
«Das 32 possíveis seqüências possíveis entre vogais [ala, ale, ali, a.lu, ara, 
etc.], 8 não foram encontradas ... Possivelmente em estágios passados da lín
gua, havia contrastes completos em todos os contextos. mas alguns desapa

receram agora. » (Klumpp, 1990, p. 7). 

Em resumo: 

- em Ban iwa-Curripaco, J e -l são dois fonemas com uma neutralização 

quase perfeita depois de vogal anterior (i, e), ao benefício do som [.l] (cf. 

2.1.4.2.). 

- em Piapoco, J e r [r] estão em distribuição complementar quase perfeita: 

.!_depois de vogal não-anterior (a, u) e r depois de vogal anterior (i, e). 

Nenhum desses sons pode iniciar a palavra fonológica. 
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Em conclusão, sugerimos que, em estágios anteriores, havia dois 

fonemas J e -l e que, desencadeado por um processo de palatalização pro

gressiva, houve urna fusão dos dois *J e *r 

que quase levou à distribuição complementar descrita por Reynoso: 

* l, 1 

* ~r 
*/ -l 

O fato que houve fusão de *1 e *-l para dar r, e não o contrário (cisão 

de *r para dar .l e .l), está comprovado pela comparação do Baniwa

Curripaco, do Piapoco e do Achagua. Por exemplo: 

BANIWA-CURRIPACO ACHAGUA PIAPOCO PORTUGUÊS 
má{e matái malai jacu (Penelope sp.) 
káa-tu káa.{,U káalu ter medo 
dúuku.li túuirnli tukuli ambaúba (Cecropia sp.) 
paá.li baáli ba.lii cinzas 

Considerando que, respectivarnente, os pares 1/-l, e 1/-l, são fonemas 

distintos em Baniwa-Curripaco e em Achagua, sabendo também que o 

Achagua e o Piapoco são duas 1 ínguas arawak muito próximas ( cf. capítulo 

5), uma cisão que partiria de *redaria .l (ou 1) e -l não explicaria que as 

formas baniwa-curripaco e achagua correspondem sempre, corno o ilus

tram os exemplos acima. Logo, é o processo contrário, a fusão (incomple

ta) de J e -l em Piapoco, que ocorreu. 

Em vez de falar de alofonismo, para descrever melhor a situação 

piapoco atual, falaremos de dois fonemas.ler em Distribuição Limita

da caminhando para uma fusão com sua perda de oposição. 
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9. O fonema /w/ realiza-se como uma fricativa bilabial [0] ou como 

uma aproximante labio-velar [ w]: 

/w/ ~ [0] / i. e 

~ [ w] / _ a, u 

Note que a sílaba wu não existe. Por exemplo: 

wátsu.li [wátsu.li] urubu 
iiwináüi [íijfo1áüi]f/or 

O fonema /j/ é uma aproximante palatal bem representada. Note que a 

sílaba .li não existe. 

Corno exemplos de oposições consonânticas entre b e w: 

lrnbáipeixe Kuwái Kuwai (herói mitológico) 

1 Segmentos vocálicos 

3.1.3.1. Realizações e oposições. - Os fonemas consonânticos do 

Piapoco são: i, e. a eu. Notam-se especialmente as realizações seguintes: 

1. o fonema /i/ realiza-se rn quando começar a palavra fonológica e 

for seguido por uma vogal diferente dei. Por exemplo: 

/íadc/ Ljá:de] esse 

ljé:puaka] ele emhrullw 

Da mesma maneira. o fonema /u/ realiza-se [w] quando começar a 

palavra fonológica e for seguido por uma vogal diferente ele u. Por exem

plo: 

/úade/ [ wá:de] essa 

2. O fonema /u/ é uma vogal cujas realizações oscilam ente [o] e [u]. 

O som [JJ aparece em raras palavras. prováveis empréstimos cio 
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castelhano como m:-it:-in motor ou de outras línguas indígenas, como t:-iJ:Ít:-ib 

caracaraí (ave .1p.) (cf em Baniwa-Curripaco), h:Ínk:-i socó 

(ave .1p.) (cf. whúuku em Bani\va-Curripaco), j rerio sp. Algumas 

são de origem onornatopeica (como lnbhJJ:1!). Reynoso (Reynoso, 1995, 

p. 3) sugere uma origem sikuani para a maioria dessas palavras. No entan

to, a existência de cognatos baniwa-curripaco para algumas dessas pala

vras parece mostrar que a história dos empréstimos em J seria para ser 

contada de outra forma. 

3.1.3.2. Vogais longas e ditongos. - Em Piapoco, a oposição 

fonológica entre vogais breves e vogais longas em contexto átono é muito 

produtiva. Por exemplo: 

kabale com roupa kabalee branco 

nuja eslou nujaa teço 

No entanto, esta oposição parece neutralizar-se nas sílabas tónicas: 

/V/ e /VV/ ~ [V:J, ao benefício da vogal longa. Com efeito, não encontra

mos nenhuma oposição do tipo [Y] e [Y:]. Em outras palavras, as vogais 

tónicas são sempre longas. Por isso. é difícil saber se as formas subjacentes 

das vogais foneticamente longas e tónicas são y ou VV. Na reconstrução, 

essas vogais tónicas foneticamente longas serão notadas \l(V). 

Para Klumpp ( 1982) e Reynoso ( 1995), haveria urna oposição entre 

vogais meio longas e longas em contexto tónico que seria do tipo: /V/ 

[V.] vs /VV/ [V:]. No entanto, nenhum par mínimo nos é fornecido. 

Em Piapoco, não existe oposição do tipo vlv2 VS vlv2 (V, igual ou 

diferente de V
2
), como, em Baniwa-Curripaco, em kéc!u copivaro vs 

keétu formiga sp. 

+ Registramos urna dezena de grupos vocálicos que foneticamente 
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ai em 
ia em 
iu em 
ua em 
ue em 
ui em 
au em 
ei em 

HENRI RAMIREZ 

jacu. dois, três. 
teu braço. 1mbakia quebro. 
tua orelha. 8íuka hoje. 

nuana meu braço, kajábétsúa boa, nunúa mato. 
núemia ouço, peixe ,1p., vocês levam. 
-kutsúi coxa, núiwita minha cabeça, nutúi meu olho. 
mauwi(i)ri surdo, wauwi nossas orelhas. 
kabaJeejéi brancos, iakawei foi-se. 

A sílaba ie realiza-se ue:] no começo da sílaba: por exemplo, íemia 

Lié:mia] ele ouve, iewieri /i+eewia+íri/ ue:wieri] quem mistura. Por causa 

das regras fonológicas (cf. 3.1.4.1.), as sílabas ea, ~e~ não existem ou 

são extremamente raras. 

3.1.3.3. Vogais nasalizadas. - Em Piapoco. as vogais que seguem 

uma consoante nasal (m, n) são automaticamente nasalizadas. Trata-se de 

uma leve contaminação nasal. Por exemplo: 

núái [nuã !] eu em particular 

3.1.4. Regras fonológicas 

3.1.4.1. Regras de coalescência vocálica. - Em Piapoco. os pro

cessos de coalescência vocálica que aparecem nas fronteiras 

intermorfêmicas parecem menos numerosos que em Baniwa-Curripaco. 

Isso permite reconstruir, com mais facilidade que em Baniwa-Curripaco, as 

proto-vogais. Compare por exemplo: 
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l'l/\l'OCO 

malai 
walmi 

BA N 1 W /\-CU RRI l'ACO 

waki 

l'ORTUGlJf:s 

jacu 

macaco sp. 

Como se vê pelos exemplos. os grupos vocálicas e do Piapoco 

reduzem-se a~ e! em Baniwa-Curripaco (cf regras de fusão vocálica do 

baniwa-curripaco, do tipo 1 + 1 = 1, em 2.1.4.). 

Em Piapoco, não há tritangos. 

Eis as principais coalescências vocálicas que encontram em Piapoco. 

com alguma exemplificação: 

• i +e--+~ (elisão) 

pi- 2sg + -étá morrer --+ pétá morres 

• a + e --+ ~ (e 1 i são) 

wa- 2sg + -étá morrer --+ wétá morremos 

na- 2sg + -étá morrer --+ nétá morrem 

• a+ i --+ ~ (assimilação/e! isão, válido un icarnente com os sufixos) 

kajába bom+ -ítsúafeminino--+ kajábétsúa boa 

Este regra vale com os prefixos: 

wa- lpl + -íwita cabeça --+ wáiwita nossas cabeç'lts 

• e( e) + i --+ ~ 

né8e de lá + -íri masculino --+ né8éri alguém de lá 

•ia+ i--+ ~ 

iewia mistura + -íri masculino --+ iewieri quem misturo 
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ibanua manda + -ítsúa masculino ~ ibanueri quem manda 

3.1.4.2. Outras regras. - Certos processos são opcionais: 

- elisão de V átona no coloquial. Exemplo: 

- wa ~ (registro coloquial) 

3.1.5.1. O sistema - O sistema prosódico piapoco é um 

sistema de acentuação lexical, cada morfema lexical ou gramatical tendo a 

sua tonicidade intrínseca dada pelo dicionário. Em conseqüência, a palavra 

fonológica polimorfêmica pode ter mais de um acento, cada morfema re

tendo o seu acento. Em particular, os sufixos podem ter acento intrínseco. 

O parâmetro fonético relevante é a freqüência fundamental (tom ou altura 

musical). Por exemplo: 

hom + íri masculino---+ kajábéri hom 

(com a regra fonológica a+ i---+ e, cf. 3.1.4.1.) 

tsáwi onça+ -nái plural ---+ tsáwinái onças 

Os exemplos de oposição são numerosos: 

ele embrulha ele volta 
núini minha urina nuini meu seio 

vocêjoga você derrnba 

11 u kú a 1 os to 11 u kua espero 
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ulí(i) para ela 
nujá(a) como 

guerreiro 
linhorüo 

quem carrega 

ulii certo cesto 
teço 

uuwi orelha dela 
weeru envira 
iteeri quem canta 

Klumpp afirma que, em Piapoco, há dois tipos de acentos: o acento 

agudo (, ) e o acento grave ( '). Em outras palavras, além de um tom 

médio não marcado, haveria dois tons marcados: o tom alto e o tom baixo. 

Tal análise não é questionada por Reynoso. que também a aceita no seu 

dicionário. 

O exame espectrográfico de várias palavras piapoco mostra clara

mente que a existência do acento grave, como marca de tom baixo marca

do, é uma simples ilusão. As palavras que gravamos e analisamos encon

tram-se nos dicionários de Klumpp e Reynoso. São as seguintes: 

Grafia de Klumpp 

nunuma 
uma pi 

mutuei 
ajapu 

mawiru 
duluputa 

Grafia de Reynoso & al. 

nunuma 
(p. 141) 

umapi (p. 86) 
mutu8i 
ajapu 
mavvrru 

duluputa (p. 12) 
duluputà (p. 130) 

Significado 

minha boca 
minhoca 

tamanduá sp. 
caminho 
abacaxi 
estrela 

Nota-se imediatamente as diferenças entre as duas grafias. ou seja 

entre os dois ouvidos (veja. por exemplo. a última ilustração). Como nota 
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Klumpp, é difícil localizar o tom baixo:« o ritmo silábico e as diferenças de 

intensidade das vogais tornam difícil localizar o lugar de acento em unida

des que não levam o tom alto ... Por isso, existe um grupo grande de pala

vras fonológicas simples que levam somente tom baixo, onde o ritmo silábi

co e a intensidade das vogais dão a impressão que cada sílaba levaria o 

mesmo acento ... » (Klumpp, 1982, p. 91 ). De fato, não é só uma impressão: 

a análise acústico mostra que todas as sílabas das palavras no quadro 

acima têm tom baixo. 

Procedendo a análise da freqüência fundamental, nota-se que todas 

essas palavras têm o mesmo contorno tonal: baixo, com um leve descenso 

do começo ao fim. A análise da amplitude, que fornece a intensidade de 

cada sílaba, é muito mais variável: conforme a gravação da mesma pala

vra, o acento de intensidade muda de sílaba. É mais uma prova que as 

oposições acentuais não se devem a ele, mas à altura musical. 

Em conclusão, parece-nos que Klumpp e Reynoso procuraram dife

renças tonais que não existem. As palavras acima devem ser escritas: 

nunuma minha boca, umapi minhoca, mutu8i famanducí sp., ajapu ca

minho, mawiru abacaxi, duJuputa estrela, o tom baixo sendo não escrito 

por ser não-marcado. 

É esta existência de lexemas fonologicamente átonos que constitui 

a grande originalidade da língua piapoco. Nota-se que a dicotomia morfema 

tónico vs morfema átono não tem base gramatical: tanto os lexemas quanto 

os sufixos podem ser tónicos ou átonos. 

3.1.5.2. Os processos prosódicos. - As regras de sândi tonais não são 

muitas: em Piapoco, cada morfema tende a conservar o seu tom intrínseco. 
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No entanto, notaremos as regras seguintes: 

Por exemplo: 

atsúma pequeno+ +ítsúafeminino ~ atsúmétsúa pequena 

(note que a+ i ~e. cf. 3.1.4.1.) 

lrnba.lee branco + +íri mosculino ~ hrunco 

(note que ee + i ~e. cf. 3.1.4.1.) 

Certos sufixos têm a propriedade de « acrescentar » um tom alto à 

última vogal da raiz. Por exemplo, o sufixo +Vna diminutivo: 

éma anta ~ émána /érna+Vna/ antinha 

tsáwi onça ~ tsáwína /tsáwi+ Vna/ oncinha 

Corno em Baniwa-Curripaco, as onomatopéias do Piapoco parecem 

ser todas palavras átonas. 

3.2.1. 

Em Achagua. há oposição entre 20 fonemas. ou seja 15 consoantes e 

5 vogais: 
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bilalml dcn11-<lh colar pós-alveolar 1ctrofk,o palatal \'Clat glot~1l 

oclusivas surdas p t k ? 
sonoras 

constritiva e h 
africada 

nasais m 
flape lateral 

aproximantes w -l j 
vogrns altas u 

médias e o 

baixas a 

Nota-se que: 

1. Os dois fonemas 8 e S estão p,raticamente em distribuição comple

mentar: S antes dei- e 8 em outros cóntextos vocálicos. 

2. O padrão silábico é 0 = (C)V(C). as consoantes pós-nucleares 

podendo ser 8. h. n ou k. Nesta fórmula. interpretamos as vogais longas 

corno heterossilábicas. Exemplos de palavras com sílabas fechadas: 

áantJ u carapaml 

madéhkanaa rápido 

Note que a existência de consoantes pós-nucleares explica-se 

diacronicamente pela queda de vogal subseqüente quando esta vogal for 

seguida por oclusiva surda·. Compare: 
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l'l/\l'OCO 

anatsu 

tákitsa 

/\CI li\CilJ/\ 

curupanc7 

011/em 

makáhlmi redondo (note. do Piapoco ao Achagua: p > 

3. Há oposição entre vogais breves e vogais longas. Para se confor

mar ao modelo dos numerosos ditongos da língua. as vogais longas são 

fonologicamente interpretadas corno bimoraicas. 

4. O acento recai na I" ou na 2ª sílaba da palavra fonológica. conforme 

o seu peso mora1co. 

3.2.2. Segmentos consonânticos 

3.2.2.1. Realizações. -O Achagua possui 15 segmentos consonânticos 

(p. b. t, d. k. ?. 8. h. tf m. n. L l· w. j) que se realizam da maneira seguinte: 

1. p e b são. respectivamente. surda e sonora. b é pré-glotalizada em 

contexto intervocálico. Por exemplo: 

íiba [i: ?ba] pedra 

Enquanto as sílabas ba e be são bem representadas (kubái peixe. 

táaba poco. máaba obelho. áikuba árvore. bée.li heiju. dibée remédio. 

-bélu lwnher. etc.). a sílaba bié mais rara. Esta última sílaba corresponde 

a be da língua piapoco. Por exemplo: 

;\CI 1 /\Ci li;\ 

8écbi 

l'IAl'OCCl 

8éebe piuha 

úubi úube 1111elr!nio .1p. 

A sílaba bu é extremamente rara. 
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O fonema /p/ é menos comum que /b/. Aparece principalmente antes 

de a ou i. sobretudo com nomes de animais ou vegetais. 

2. te d são, respectivamente. surda e sonora. d é pré-glotalizada em 

contexto intervocálico. Por exemplo: 

íida [í: 7da] 

3. k é uma consoante velar surda que se realiza como urna palatal 

antes de!. Por exemplo: 

8áikitai [8áicitai] bonito 

4. A oclusão glotal ? aparece geralmente entre duas vogais idênticas: 

a?a, e?e, i?i (os grupos o?o e u?u não existem). Não é um fonema muito 

comum. Por exemplo: 

lía'la aquele 

Note que a oclusão glotal nasceu diacronicamente (provavelmente em 

datas recentes. como o mostram as primeiras gramáticas onde a oclusão 

glotal é menos freqliente) da perda das oclusivas sonoras b e d em contex

to intervocálico. O processo diacrónico que mencionamos aparece às ve

zes atualmente. do registro formal ao registro coloquial. Por exemplo: 

nukába [formal] nuká'ía [coloquial] vejo 

5. O fonema 8 realiza-se como fricativa: 

- pós-alveolar rSL antes de i; 

- dental [81 ou alveolar [s] (variantes livres), em outros contextos. 

Por exemplo: 
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8áa.tu [8á:-tu] - [sá:-tu] /amanducí-handeira 

hii8i [hí:Ji] rntia 

Não há oposição entre 8 e J, e a distribuição complementar aqui men

cionada é quase perfeita. Como exceção, encontramos apenas algumas 

palavras como t8áuli ave sp. que se realiza corno [tJáuli] ou corno [Jáuli]. 

Apesar da falta de oposição entre 8 e J, Wilson os considera como fonemas 

distintos (Wilson, 1992, p. 14). Após hesitações, Meléndez ( 1998) adota a 

posição de Wilson. No entanto, nenhum exemplo de oposição nos é forne

cido por estes autores. 

6. O fonema n realiza-se como [p] antes de consoante pós-alveolar e 

co1110 [JJ] antes de consoante velar. Por exemplo: 

áantJu [á:11tJu] carapanã 
máanku [má:1Jku] manga 

7. O fonema w pode realizar-se co1110 [0] antes de vogal anterior. Por 

cxe111plo: 

nuwíba [nuwí'lba] - [nul.\í?ba] minha orelha 

8. Fone111a pouco co111u111, h encontra-se principal111ente antes de! e!!· 

Corresponde ao fonema p do Piapoco e do Baniwa-Curripaco. Por exemplo: 

;\CI I;\GlJ;\ Pli\l'OCO 13ANIW/\-Cli RRI !';\(_'() 

áahitJa apitsa aapídza c111eixada 

-báhi -bapi -pá pi corda 

-káahi -káapi -káapi müo 

híiüi píiüi phíitsi cu/ia 

húali pua.li púa.li .fimw 
huméni pumeni puméni cheiroso 

-álma -á(a)púa -aáphua mergulhar 
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9. m, .l, j apresentam realizações correspondentes aos símbolos. 

3.2.2.1. 

por Meléndez: 
máaligarça 
íina mulheres 
wáapa peneira 

t/d téku inseto sp. 
h'w bée-ti beiju 
!.!'..-l úuluifh11a sp 

3.2.3. 

báali cinzas 
íida canoa 
wáaba mie c1p. 
déeku demora 
wée-ti grande 

dmeu joelho 

vocáiicos 

3.2.3.1. Realizações e oposições. - As principais realizações dos 5 

segmentos vocálicos são as seguintes: 

li! [i] 

/a/ [a] 

!ui [u]~ [o] 

/o/ [;)] 

/e/ [E] 
As vogais têm variantes surdas ou reduzidas em final de palavra. 

O fonema /i/ realiza-se [j] no começo de palavra e seguido por outra 

vogal que!- Por exemplo: 

Pablo Paulo+ i+ conectivo+ -úutSa de> Pablo íutSa [jú:tSaJ de Paulo 

O fonema /o/ [;J] é pouco comum. Encontra-se em certos nomes de 

animais ou vegetais (áawato peixe sp., kotúluwa árvore ,1p., etc.) que são 

provavelmente empréstimos. Encontra-se também em algumas palavras 
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de uso comum como: pessoa, -mówinia dever. -éhoo voltar, 

hóokai não, -hoo júturo, etc. A existência de certas regras fonológicas. 

como a+u ~ oo e u+a ~ oo, sugere que, em subjacente. o fonema /o/ é a 

combinação de certos fonemas vocálicos ua). Esta hipótese é confir

mada pela comparativa. Por exemplo: 
i\CHAGUA PJAPOCO 

-éhoo -epua 

-mówinia -mawenia 

voltar 

dever 

Alguns exemplos de oposição vocálica: 
wáali novo i/e 

u/o húuba palmeira sp. 
wáale hoje 
hóoka nc7o 

3.2.3.2. Vogais longas e ditongos. - A oposição entre vogais bre

ves e vogais longas é muito produtiva. Por exemplo: 

numá digo 
nujá eu 

á-ta aí 

tá na c11iem 

méda rio 

numáa durmo 
nujáa teço 

áa.la que!cínio sp. 

táana sumhra 
-méedafccer 

éemi vocês escu/am éemii nâo maduro 

Como se vê. a oposição existe tanto em contexto tonico corno em 

contexto átono. 

A paiiir dos numerosos ditongos que existem na língua, sugerimos de 

interpretar as vogais longas corno constituídas por duas moras. O seu cará

ter heterossilábico ou tautossilábico permanece não resolvido. 

+ Meléndez registra 9 ditongos e 3 tritangos. Ei-las, acrescentando o 

ditongo eu: 
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ia em úunia chuva, 8íatai água. 

ie em wíeli gripe. &e:k (/ e!(/. 
62, 

m em hiníu nada. 8íikiu vespa ·W 

ua em ki.uikua bebé, áakua cipó. 

ue em núeda minha rede. wa8íalikuqi homem. 

UI em nutúi meu olho, i8ídui agulha. 

au em káuli vento, áuli cão. 

m em káiwia sol. tJitJái j(Jgo, wáinanee nossas l ínguos. 

eu em héu teu dente (reflexivo). wéu nossos dentes (reflexivo). 

ei em káamatei tzrcupi (ditongo raro). 

ueu em núeu meu dente (reflexivo). 

um em kúai-tiu ele pendura. 

uau em núau vou. 

As regras fonológicas ( cf. 3 .2.4.1.) explicam que certos ditongos, como 

ae e ea. não se encontrem ou sejam raras (como exceção, mulíkea cuia). 

Note que a vogal Q nunca aparece em ditongos ou tritongos. 

3.2.4. Regras fonológicas 

3.2.4.1. Regras de coalescência vocálica. - Eis as pr111c1pa1s 

regras fonológicas que registramos em Achagua: 

•a+ e(e) ~~(com prefixos ou sufixos) 

wa+ I pi + -éenibi/i/ho ~ wéenibi 11osso.1'fi/hos 

íta?a em cima + ehi ah/ativo~ ítehi de cima 

258 



LÍNGUAS ARAWAK DA AMAZÓNIA SETENTRIONAL 

* (com prefixos ou sufixos) 

hi+ 2sg + -éenibi filho ---? héenibi teus filhos 

* (com sufixos) 

tSalé para + áni ---? tSaléni para lá 

(com sufixos) 

--tába cantar + -i-ti masculino ---? -tábe-ti ele canta 

* a + u ---? -º.Q (com sufixos) 

máanali morrer + -ka atualizador + -u voz média ---? máanalikoo 

morto 

nu+ Jsg + -áa ir + -u voz média---? nú.oo vou 

* u +a ---?-º.Q (com sufixos) 

• e + i ---? ~ (com sufixos) 

* u + i ---? ~ (com sufixos) 

íinu vir + -iri masculino ---? íinuqi ele vem 

* morfemas com vogal flutuante inicial: certos morfemas presos 

(os que aparecem sempre com um prefixo pessoal) mostram uma assimila

ção completa da sua vogal inicial com a vogal do prefixo. Corno amostra de 

morfemas com vogal inicial flutuante: -VVja comer. -VVnLli e:-,poso, 

-VVbana caso, etc. Por exemplo: 
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nu+ lsg + 

hi+ 2sg + 

wa+ !pi + 

comer-+ 

Maria Maria + i+ conectivo + 

como 

comer--+ Maria iija Maria cume 

A vogal inicial flutuante destes morfemas corresponde freqüenternente 

ai de outras línguas da mesma família. Compare, por exemplo, com o 

Baniwa-Curripaco: 
/\CI IAGlJA BANIW/\-C\JRRIPACO 

comer 

-VVni.U -iini.t) esposo 

3.2.4.2. Outra regra. - O morfema -li para tem dois alomorfes: 

{-li} ~ --tu / i_ (palatalização progressiva de l) 

~-li/ outros contextos 

Por exemplo: 

núli para mim 

hLtu paro li 

3.2.5. 

Já notamos que o acento recai na 1 ªou na 2ª sílaba da palavra fonológica. 

O parâmetro acústico relevante é a freqüência fundamental (acento ele 

altura). Mais precisamente, Buenaventura e Williams notam a seguinte re

gra ele colocação cio acento (cf. bibliografia): 

(a) constroe111-se pés ele esquerda para direita. cada pé contendo duas 

sílabas leves, ou u111a sílaba pesada. ou u111a sílaba leve seguida por uma 

sílaba pesada: 
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(b) o acento cai no primeiro pé: se há um sílaba pesada, nela; senão, 

na 2ª sílaba leve; 

(c) a última sílaba da raiz é extramétrica; 

( d) com sufixos, a formação dos pés começa depois do último pé com

pleto e segue para a direita. A sílaba que antes era extrarnétricajá se inclui 

dentro da estrutura rítmica. Um acento de nível secundário ( ) cai no 

segundo pé. Por exemplo: ma-tJáhulà-i não-preto. 

Exemplos de colocação do acento primário (os pés são separados 

por um traço vertical): 

ái cobra sp. 
téena remo 
tJamúu caititu 
áatultuma inseto .1p. 
ipilti árvore.1p 

No entanto, parece haver algumas raras exceções à regra proposta 

acima, e Meléndez propõe o par mínimo seguinte: 

tJamái peixe sp. tJámai dois (não segue a regra de Buenaventura e Williams) 

APRESENTAÇÃO MORFO-SINTAXE PIAPOCO 

3.3.1. As partes do discurso 

3.3.1.1. As principais partes do discurso. - Em Piapoco como em 

Baniwa-Curripaco, há quatro principais partes do discurso definidas pela 

presença ou ausência de prefixos pessais e por sufixos adequados: 

1. Os NOMES INDEPENDENTES (Matánamí nome próprio, 

wenaiwika pessoa, áuJi cachorro, éma anta, aiku árvore. tséma rabo-
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co, íba pedra, matsúkafarinha, casa, floresta, eeri sol, 

úni água, sonho, wija8i gripe, etc.) formam urna classe de termos 

primários ou secundários que designam os nomes próprios, os seres huma

nos ou sobre-naturais, os animais, os vegetais, os elementos da natureza, os 

objetos e certos estados fisiológicos. Morfologicamente, são morfemas li

vres compatíveis com os relacionadores e certos sufixos (ablativo, alativo, 

plural, diminutivo, etc.). Sintaticamente, funcionam como argumentos nu

cleares (sujeito, objeto), argumentos periféricos ou predicados. 

2. Os NOMES DEPENDENTES (-íwita cabeça, -abaJi pé, -írnná 

sangue, -éwé ovo, -ana galho, -táná sombra, -ániri pai, -jéru sogra, 

-tsiwa mentira, -ípidená nome, -muni gula, -tuní suco, -.lúa raiva, etc.) 

formam uma classe de termos primários ou secundários que designam as 

partes do corpo, as partes do objeto ou do espaço, os termos da anatomia 

animal ou vegetal, os termos de parentesco, assim como certos termos que 

designam uma relação estreita entre dois seres (qualidades, defeitos, fun

ções, etc.). Morfologicamente, são morfemas presos compatíveis com os 

relacionadores e certos sufixos (ablativo, alativo, plural, etc.). Sintatica

mente, funcionam como argumentos ou predicados. 

3. Os VERBOS INDEPENDENTES (kaba.lee branco, atsúma pe

queno, ma.léna curto, kajába bom, káJa comprido, makapukúi redon

do, ka8a.líni fi'io, imía pesado, káu vivo, a8ái nascer, káuJáika doente, 

etc.) formam uma classe de termos primários ou secundários que expressam 

situações geralmente estáticas e inativas e que correspondem muito bem aos 

adjetivos do pmiuguês (cor, tamanho, dimensão, forma, consistência, odor, 
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gosto, propensão humana, idade, etc.). Morfologicamente, são morfemas li

vres compatíveis com os sufixos aspectuais, temporais, etc. Sintaticamente, 

funcionam como predicados. 

4. Os VERBOS DEPENDENTES pegar, -té levar, -bakía que-

brar, comer, -íbaida trabalhar, cortar, -iká ver, correr, 

-awina sentar-se, estar de pé, -Jikua descer, -hmúa varrer, -ínáida 

pensar, etc.) formam urna classe de termos primários ou secundários que 

designam situações geralmente dinâmicas e ativas (ações, processos, posi

ções). Morfologicamente, são morfemas presos compatíveis com os sufixos 

aspectuais, temporais, etc. Sintaticamente, funcionam como predicados. 

Por exemplo, o nome independente úni água é um morfema livre en-

quanto o nome dependente mão precisa sempre de um prefixo pessoal: 

nu+kápi (é) a minha mc/o 

pi+kápi (é) a tua mc/o 

wa+kápi 

na+kápi 

(se/o) as nossas me/os 

(se/o) as mc70.1· deles 

Da mesma maneira, os verbos independentes são morfemas 1 ivres 

enquanto os verbos dependentes são morfemas presos sempre acompa

nhados por um prefixo pessoal que marca o sujeito. 

Os prefixos pessoais que acompanham obrigatoriamente os nomes 

dependentes e os verbos dependentes são os mesmos. 

3.3. l.2. Os afixos pessoais. - O Piapoco possui um jogo de prefixos 

pessoais, um sufixo pessoal e pessoais independentes que desempenham 

funções diferentes: 
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AFIXOS PESSOAIS & PESSOAIS INDEPENDENTES 
Prefixos Sufixo Pessoais Independentes 

lsg nu+ eu 

2sg pi+ tu 

3 msg i+ (fade [já: de] esse) 

3fsg u+ [wá:]ela 

!pi wa+ wía nós 

2pl pi+ ... +kúe +kúe vocês 

3pl na+ nía eles, elas 

ponectivo [ i+ 

Na 3ª pessoa do singular masculino, note que não há pessoal indepen

dente, a não ser formas demonstrativas corno, por exemplo, íade esse uí. 

O jogo de prefixos pessoais refere-se ao sujeito do verbo dependen

te (transitivo ou intransitivo). ao possuidor do nome dependente ou 

ao complemento determinado por um relacionador. Por exemplo: 

nu+té levo 

nJ.+té levas 
i+té (ele) leva 

Q+té (e/a) leva 

wa+té levamos 

11.i+té+kúe (vocês) levam 

na+té (eles) levam 

nu+kápi minha mão 

11.i+kápi tua mâo 

!+kápi mâo ele/e 

Q+kápi mâo e/ela 

wa+kápi nossas me/os 

nu+.lí para mim 

nJ.+rí para ti 
i+rí para e/ e 

Q+.lí para ela 

wa+ .lí para nós 

nJ.+kápi+kúe mâos devocês nJ.+rí+kúe para você.1· 

na+kápi müos deles na+ .lí para eles 

O jogo de sufixos pessoais refere-se ao objeto do verbo dependen

te transitivo ou ao sujeito do verbo independente. Exemplos como 

objeto de verbo dependente: 
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aibanái
1 

+núa outro.1·
1 
me chamaram

1 

imáidaka
2 
+J.ili! outros

1
t__ç_chamaram

1 

-ni outro.1·
1 

Q chamaram, 
aibanái

1 
+úa outros

1 
ª chamaram

1 

aibanái
1 
imáidaka

2 
+wía outros

1 
nos chamaram, 

aibanái
1 
imáida+kúe-ka

2 
+J.ili! outros

1
chamaram

1 
vocês 

aibanái
1 

+nía outros
1 

os chamaram, 

Exemplos corno sujeito do verbo independente káuJáika estar doente: 

káu.láika-ka+núa estou doente 

káuláika-ka+J.ili! estás doente 

káuláika-ka-ni (ele) está doente 

káuláika-lrn+úa (ela) está doente 

káuláika-ka+wía estamos doentes 

káu.láika+kúe-ka+J.ili! (vocês) este/o doentes 

káu.láika-ka+nía (eles, elas) este/o doentes 

As formas femininas u+ 3f\g:S de v.dep./possuidor e úa ela: O de 

v.dep./S de v.ind usam-se com mulheres e fêmeas de animais enquanto 

as formas masculinas i+ 3msg:S de v.dep./possuidor e -ni 3msg:O de 

v. dep.IS de v. ind são usadas com os homens e os animais. 

Os nomes dos não-humanos são masculinos ou femininos, a concor

dância podendo manifestar-se nos deterrn inantes ou no verbo. Como fem i

n i no, encontram-se a maioria dos objetos («cesto», «panela», «cu ia». 

«pilão»,« flecha»,« tipiti ».«espelho»,« beiju »,«chapéu»,« canoa», 

«banco», «anzol», « prato», etc.), os elementos da natureza («sol », 

«lua», « lago», «pedra», etc.), os vegetais e certas partes cio corpo 

(«dedo».« pele»,« olho»,« orelha»,« coração»,« joelho», etc). Co1110 

111asculino, encontram-se 111uitas partes do corpo («cabeça». «nariz». 

« 111ão »,«braço»,« osso»,« pé»,« barriga», etc.) e certos ter111os como 

« remo », « arco », « areia». 
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Os objetos arredondados ou ocos são usualmente femininos; os obje

tos alongados são geralmente masculinos. Os animais são considerados 

femininos, a não ser quando é conhecido o sexo verdadeiro. 

No entanto, a dicotomia masculino/feminino depende muito do falante 

e a influência da língua castelhana é evidente para os mais jovens. Para 

certos informantes, há uma grande 1 iberdade. Por exemplo, eeri sol pode 

ser feminino ou masculino, conforme a pessoa. 

Certos nomes animados, como wenaiwika pessoa, úwi soldado, são 

nomes de dois gêneros, a concordância com os determinantes ou com o 

verbo (masculina ou feminina) efetuando-se conforme o contexto. Outros, 

como 8uma- criança, béri- velho, kira8i- recém-nascido, levam obriga

toriamente um sufixo de gênero e de plural. Por exemplo: 

8uma-i menino 8uma-u menina 8uma+nái meninos 

Homófono da 3ª pessoa do singular masculino, o prefixo i+ conectivo 

aparece obrigatoriamente no lugar dos prefixos pessoais quando o possui

dor ou o sujeito é explicitado. Este prefixo« relaciona» um nome com um 

nome dependente, ou um nome com um verbo dependente. Exemplos com 

o nome dependente -kápi mão e o verbo dependente -pia correr: 
Juan J.+kápi (é) mão de João 
Juan i+piawa Pedro corre, é correr de Joc7o 

3.3.1.3. Um sistema agentivo. ~ Em Piapoco, vimos que há dois 

tipos de enunciados intransitivos: um em que S comporta-se estruturalmen

te como A (predicado com verbo dependente), e outro em que S comporta

se estruturalmente como P (predicado com verbo independente). Em ou

tras palavras, o sistema é do tipo S,.de
11
.=A e S,.ind.=P e a língua piapoco é 
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uma Este comportamento agentivo nota-se na ordem dos 

argumentos e na ordem e forma dos afixos pessoais correferenciais. 

Com um predicado verbal dependente, a ordem não-marcada para a 

ênfase dos elementos nucleares é dada pelas fórmulas básicas seguintes: 

S V.Dep. O;,," O";,
S V.Dep. Ot1;.- O;,," 

Por exemplo: 

S V.Dep. 0 101 d O"" 

[ordem mais comum e sentida como a mais correta] 

[ordem menos usual] 

(256) áuli ídekaté nulí tsee 

/áuli i + ide - ka -té nu-lí tsee/ 

cão Con+caçar-Sub-Pass 1 sg-para tatu 
o/um ceio caçou 11111 tatu para mim 

Os CNs periféricos aparecem geralmente na periferia, antes ou de

pois de SVO da fórmula básica. 

Com um verbo independente. a ordem dos elementos nucleares é dada 

pela fórmula seguinte: V.Ind. S. Por exemplo: 

V.lnd. S 
(257) káiwika núiwita 

/káiwi-ka nu+íwita/ 
doer-Sub 1 sg+cabeça 

minha cabeça dói 

A ordem dos constituintes nominais é estritamente paralela à ordem 

dos indícios pessoais correferenciais. Por exemplo, compare: 
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S V Comitativo O 
(258) kubái 

/nu+ jáa -ka pi+ápitsa kubái/ 
1sg+comer-Sub2sg+com peixe 
comi peixe contigo 

(259) ni 
/nu+ jáa -ka p1 +ápitsa-ni/ 
1sg+corner-Sub2sg+ com -3rnsg 
comi-o contigo 

3.3.3.1. A topicalização dos sintagmas sujeito ou objeto. - Em 

Piapoco. as marcas de definitude (demonstrativos. anáforas. etc.) são ge

ralmente o bastante para que certos mecanismos de topical ização entrem 

em ação (deslocação à esquerda sem pausa ou deslocação à direita com 

pausa). Exemplos com o demonstrativo úai esta: 

(260) néüe úai inanáilrn umáidaka uiriwa 
/néüe úai inanái-ka u +máida -ka u _,_ iri -wa/ 
então esta mulher-Sub 3fsg+chamar-Sub 3fsg+filho-Refl 
en!clo esta mulher chC1mou scufilho (lit. cn!c7o es/a mulher ela chamou seu/ilho) 

(em francês: celtefemme elle a appelé sonjils) 

(261) néüe úetákawa, úai inanáika 
/néüe u +étá - ka -wa úa1 inanái-kai 
então 3fsg+morrer-Sub-Med esta mulher-Sub 
enteio esla mulher morreu (lit. en!âo elCI morreu. estCI mulher) 

Esses fenômenos de topicalização à esquerda e à direita são extrema

mente comuns, A topicalização aparece quase de regra com um sintagma 
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nominal definido ou com um nome considerado como tal. Como se vê. os 

fenômenos de topicalização fazem aparecer um prefixo pessoal sujeito. 

3.3.3.2. A topicalização dentro de sintagmas definidos. - Em 

Piapoco. a topicalização não se limita aos constituintes nominais sujeito e 

objeto. Ela opera também dentro de sintagmas nominais definidos. introdu

zidos ou não por um relacionador. Por exemplo. compare o sintagma inde

finido que funciona como Objeto Indireto (com o relacionador-Jípara): 

(262) nuaka tsipaali Juan ia8u wenaiwikanái irí 

/nu+aa -ka tsipaali Juan i + a8u wenaiwika+nái i +Jí/ 

1 sg+dar-Sub machado João Con+pertence empregado+pl Con+para 

dei um machado a empregados de Joüo 

com o sintagma definido pela anáfora níai os (já mencionados): 

(263) nuaka nalí tsipaali, níai Juan ia8u wenaiwikaka 

/nu+aa -ka na+.lí tsipaali níai Juan i +a8u wenaiwika-ka/ 

1 sg+dar-Sub 3pl+para machado os João Con+pertence empregado-Sub 
dei um machado aos empregados de .Joc7o 
(lit. dei a eles um machado, os empregado.1· de .Joc7o) 

3.3.4. Frases nominais 

Em Piapoco. a ausência ele cópula verbal (corno« ser» em português) 

implica que os nomes podem funcionar corno predicados em frases nomi

nais e que. neste aspecto. eles não diferem dos verbos. Mesmo assim. o 

predicado nominal leva sempre o sufixo subordinativo -ka. Por exemplo: 

profesor-ka+núa sou professor 

profesor-ka+pía és professor 
profesor-ka-ni (e/e) é professor 
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profesor-ka+wia somos professores 
(vocês) selo professores 

Outros exemplos: 

Predicado Su1eito 

(264) waa8uka iai mawirnka 

/wa+ a8u -ka íai mawiru-ka/ 

1 pl+pertence-Sub este abacaxi-Sub 

este abacaxi é nosso 

Predicado Sujeito 

(265) núená8airika íai Pabloka 

/nu+éná8airi-ka íai Pablo-ka/ 

1 sg+ irmão -Sub o Paulo-Sub 

o Paulo é meu irmüo 

Note nesses últimos exemplos que a cabeça nominal do sintagma Su

jeito, por conter um demonstrativo ( « este abacaxi »)ou anafórico ( « o Pau

lo»), leva também o sufixo -ka (cf. 3.4.2.7.). 

MORFOLOGIA NOMINAL PIAPOCO 

3.4.1. As diversas classes nominais 

Em Piapoco, há duas grandes subclasses de nomes: os Nomes Inde

pendentes e os Nomes Dependentes. Enquanto os nomes independen

tes não podem ser diretamente possuídos (formas como *nu+ída minha 

canoa, com o nome independente ida canoa, não são corretas), os nomes 

dependentes são nomes diretamente possessíveis e obrigatoriamente pos

suídos quando não são derivados. Nesta classe, encontramos: 

- os termos que designam as partes elo corpo humano ou que são asso

ciados ao corpo ou a uma parte do corpo humano. Note que alguns termos 

como kabadúi quisto, apesar de se referir a certos estados da pele, são 

nomes independentes. 
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nominal definido ou com um nome considerado como tal. Como se vê. os 

fenómenos de topical ização fazem aparecer um prefixo pessoal sujeito. 

3.3.3.2. A topicalização dentro de sintagmas definidos. - Em 

Piapoco. a topicalização não se limita aos constituintes nominais sujeito e 

objeto. Ela opera também dentro de sintagrnas norninais definidos. introdu

zidos ou não por um relacionador. Por ex~mplo, cornpare o sintagma inde

finido que funciona corno Objeto Indireto (corno relacionador -Jí paro): 

(262) nuaka tsipaali Juan ia8u wenaiwikanái irí 

/nu+aa -ka tsipaali Juan i + a8u wenaiwika+nái i +Jí/ 

l sg+dar-Sub machado João Con+pertence empregado+pl Con+para 

dei um machado a empregados de Joüo 

com o sintagma definido pela anáfora níai os (já mencionados): 

(263) nuaka nalí tsipaaJi, níai Juan ia8u wenaiwikaka 

/nu+aa -ka na+Jí tsipaaJi níai Juan i +a8u wenaiwika-ka/ 

l sg+dar-Sub 3 pl+para machado os João Con+pertence empregado-Sub 

dei um machado aos empregados de .Joc7o 
(lit. dei a eles 11111 machado, os empregados de .Joc7o) 

3.3.4. Frases nominais 

Em Piapoco. a ausência de cópula verbal (como« ser» em português) 

implica que os nomes podem funcionar como predicados em frases nomi

nais e que. neste aspecto. eles não diferern dos verbos. Mesmo assim. o 

predicado nominal leva sempre o sufixo subordinativo -ka. Por exemplo: 

profesor-ka+núa sou professor 

profesor-ka+pía és professor 
profesor-ka-ni (e/e) é professor 
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- os termos da anatomia animal e vegetal. 

- os termos que designam parte de objeto e de espaço. 

- os termos de parentesco e outros termos que indicam uma relação 

com um ser vivo. humano ou animal. 

- termos que sempre designam urna relação estreita entre dois seres 

(qualidades, defeitos. funções, etc.). como: -tsaini fórço, -táná sombru, 

-ípidená nome. -tsiwa mentira. -muni guio. -báini vergonha. -toní cui

do, -bapi corda. -kaJi espuma. -wcni valor. -ísaná conteúdo. -mení car

vâo. -8ana voz, -.lua raiva. -ápuná caminho. etc. 

- o nome dependente -a8u pertences. coiso (de alguém) que funcio

na como os« pronomes possessivos »da 1 íngua portuguesa ( « meu », « teu ». 

etc.). Serve com todo tipo de possessão alienável. Por exemplo: 

(::?.66) nu+a8u (é) meu 

('.?.67) alé3t
1
11ua811? 

/alé-ná nu+a8_ld/ 
ond'e 1 sg+pertence 
01T{,/'ç estâ o meu:> 

(::?.69) Juan ia8u kanái 

pi+a8u (éi teu wa+a 811 (é) nosso 

(::?.68) ia8u tsipaa.li 

! i +a8)d tsipaaJi/ 
3 msg+pertence machado 
o mC1chC1clo dele 

/Juan i +a8)d kanái/ 
João Con+pertence milho 

milho de Pedro 

3.4.1.1. Conversão dos nomes dependentes em nomes inde

pendentes. - Podemos facilmente passar de um nome dependente a um 

nome independente graças ao sufixo indepenclentizaclor -8i. Exemplos: 
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-báiná n.dep.folha > báiná:8! n.ind.folha 

-kawái n.dep. calças > n.ind. calças 

n.dep. dente > jéi:8i n.ind. dente 

Este sufixo aparece cada vez que o falante quer apagar a relação de 

possessão inerente a todos os nomes dependentes e enfatizar o seu caráter 

absoluto e« independente» (partes de plantas, paties do corpo, etc.). 

Para certos nomes dependentes, usa-se a combinação i+ ... -8i (i+ 

conectivo), especialmente para os que começam por uma vogal. Exemplos: 

n.dep. osso 

-íma-mi n.dep. pele 

-kawa n.dep. perna 

-kutsúi n.dep. coxo 

> !+ápi:8! n.ind. osso 

> j+íma-mi:8! n.ind. pele 

> !+kawa:8! n.ind. perna 

> j+lrntsúi:8i n.ind. coxa 

3.4.1.2. Conversão dos nomes independentes em nomes de

pendentes. - Os nomes independentes podem ser indiretamente possuí

dos graças a um sufixo dependentizador (em geral, um dos três sufixos 

+ni, -de, +Je) ou graças a alterações de vogais finais: 

1. O sufixo dependentizador -ni. Por exemplo: 
náwa vestido 
énu espingarda 
ída canoa 

> nu+náawa-ni meu vestido 
> nu+énu-ni minha e.1pingarda 
> nu+ída-ni minha canoa 

2. O sufixo dependentizador -de. Por exemplo: 

kamúi ano 

ulii cesto 

> nu+kamúi-de meu aniversário 

> nu+ulii-de meu cesto 
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3. O sufixo dependentizador -Je. Por exemplo: 

arco 

anzol 

> 

> 

meu arco 

meu anzol 

Como« irregularidades», notamos que o sufixo formativo -Ji de mui

tos nomes independentes cai em presença do dependentizador -Je: 

tsipaa+ li machado > nu+tsipaa±l~ o meu machado 

4. Alteração de vogal final. Por exemplo: 

casa > minha casa 

kalilrnlii sepultura> nu+kalikulee minha sepultura 

3.4.1.3. Outros tipos de possessão. - A língua piapoco possui tam

bém certos mecanismos que permitem expressar vários tipos de posse: 

1 . O uso do nome dependente -a8u posses.1·ao. pertence ( cf. começo 

da secção 3.4.1.) permite expressar uma posse alienável. Este uso é mais 

comum que o correspondente -dzaa-CL em Baniwa-Curripaco, especial

mente com os animais. Exemplos: 

nu+a8.!!_ áuli meu cão 

n u+a e.!!. éma /11 inha anta 

2. O sufixo nominal +ná posse secundário é também usado para 

indicar que a posse não é inalienável. Por exemplo: 
-tuní n.dep. suco ( defi'uta) 
-numa n.dep. boca (de alguém) 

> -tuní+ná n.dep. xarope (de alguém) 
> -numa+ná n.dep. hoca (de rio) 
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O Piapoco possui uma dúzia de sufixos nominais que expressam es

sencialmente o número, o género, o tamanho (diminutivo) e a direção 

(alativo, ablativo, perlativo). Esses sufixos servem tanto para os nomes in

dependentes como para os nomes dependentes. 

3.4.2.1. Os sufixos ablativo e perlativo. - Além dos 

relacionadores. a língua piapoco possui três sufixos nominais, o alativo +Jé. 

o ablativo +í8e e o perlativo -baa, que funcionam nos sintagmas nominais 

periféricos. O perlativo indica que a ação efetua-se ao longo de algum ser. 

Exemplos: 

(270) nuanaaka Metái8e 

/nu+aanaa -ka Meta+í8f/ 

1 sg+chegar-Sub Meta+Abl 

c:heguei do (rio) Meta 

(272) waa8u ída iakawa kali8a íakubaa 

(271) nuepuníkawa kali8alé 

'nu-repuní- ka -wa kali8a±l~/ 
1 sg+viajar-Sub-Med lago +AI 

viajei ao lago 

/wa+a8u ída i +aa- ka -wa kali8a i +áku-baa/ 

1 pl+pertence canoa Con+ir -Sub-Med lago Con+ em-Perlativo 

nossa canoa foi ao longo do lago 

Em regra geral. o alativo +Jé. o ablativo +H:le e o perlativo -baa sufixam

se diretamente aos locativos (nomes próprios de cidades, rios. etc.). 

3.4.2.2. O sufixo nominal de finalidade +piná. - O sufixo verbal 

+piná fúturo usa-se também com os nomes para expressar a final idade. 

Exemplo: 
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(273) 11uwe11iaka waaká 
/nu-t- wenia -ka waaká amaka+piná/ 
1 sg+comprar-Sub fiação rede +para 
comprei uma.fiação para rede 

3.4.2.3. O número e o gênern. - Em Piapoco, o sufixo +nái expres

sa a pluralidade. Usa-se sobretudo com os nomes animados: 

néri veado 

a8ia-li homem 

> 11éri+nái veados 

> a Sia+nái homens 

Com os nomes inanimados, a língua prefere fazer a economia deste 

sufixo, o uso de um determinante (numeral, etc.) indicando o número da 

cabeça nominal. Por exemplo: 

kapii casa > máisiba kapii três casas 

Em outros casos, o contexto é em geral bastante para reconstituir o 

número. 

+ Os sufixos derivacionais -(J)i masculino e -(.l)ufeminino aparecem 

com muitos nomes independentes. O sufixo -(.l)i masculino encontra-se: 

- com ce1ios termos. de parentesco ou não, especificamente mascu 1 i

nos: -8uma-i menino. bé(e)-ri adulto. -íwaka-Ji dono. -ániri pai. -také

ri neto, -kúi-ri tio. -bee-ri irmào maior. etc. 

- com muitos termos que designam animais. vegetais e outros ( « cin

zas».« linha».« forno».« lua». etc.). 

O sufixo -(J)u feminino encontra-se: 

- com certos termos. de parentesco ou não. especificamente femini

nos: -8uma-u menina, bé(e)-ru adulta. -íwaka-Ju dona. -kúi-ru tia. 

-bce-ru irmà maior. etc. 

- com muitos termos que designam animais. vegetais e outros. 
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3.4.2.4. o - O sufixo -mi passado é muito usado com 

os nomes e com os verbos. Com os termos de parentesco, ele serve para 

indicar que o possuidor é morto: 

-iiri n.dep. filho > Tomás filha do finado Tomás 

É também muito usado com os nomes independentes para indicar que 

o ser designado pelo nome é morto: 

a8ia.li n.ind. homem > a8ia.li-mi homem defúnto 

O sufixo -mi usa-se também com certos nomes para expressa doen

ças. Neste caso, -mi indica que a doença é similar ao ser designado pelo 

nome. Por exemplo: 

ii8i guariba > ii8i-mi coqueluche 

Com palavras temporais, é uma verdadeira marca de passado. Por 

exemplo: 

kéri mês > kéri-mi mês passado 

domingo domingo > domingo-mi domingo passado 

O sufixo -mi passado usa-se com verbos para expressar um passado 

velho de pelo menos um dia. Por exemplo: 

(274) watsawidaamika kubái 

/wa+tsawiclaa- mi -ka kubái/ 

1 pi+ flechar -Pass-Sub peixe 

flechmnos peixe (passado) 

Funciona também corno um passado do passado. Exemplo: 

(275) natsanaaka kubái wanúerimi 

/wa+ tsanaa -ka kubái wa+ nlia -íri-mi/ 

1 pl+cozinhar-Sub peixe 1 pl+matar-m -Pass 

eles cozi11hurw11 o peixe c111e tínlwnws matado 

3.4.2.5. Diminutivos. - Para expressar o conceito de diminutivo. 

usa-se o sufixo -Vna, ou. mais raramente. -ma. Exemplos: 
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béri velho 

makadu beiju 

> bérína /béri-Vna/ velhinho 

> malrndúna /makadu-Vna/ heiju pequeno 

casa > kapii-ma casinha. tupiri 

Note que o sufixo diminutivo é a forma contraída e cliticizada 

de járrn (talvez /i+ána/) diminutivo. O diminutivo pode também sufixar-se 

aos verbos: 

(:?.76) weepuníjánakawa 
/wa+eepuní+jána- ka -wa/ 
1 pl+viajar+Dim-Sub-Med 

viajamos só um pouco 

3.4.2.6. Pejorativo. - A combinação de sufixos +8ía-mi pejorativo 

leva o sentido de detrimental e de velho. Por exemplo: 

kujaluta livro > kuja.luta±Sía-mi livro Felho 

3.4.2. 7. O intensificado.i- :tlíwa. - O sufixo -8íwa intens ificodor 

usa-se com nomes para expressar uma identificação ( « X e não Y » ): 

kapii casa > kapii:Síwa verdadeira casa. casa mesmo 

3.4.2.8. A comparação. - Os verbos independentes nakái igual ou 

lrni parecer. nominalizados por um sufixo ele gênero e número ( cf. 3 .4. 1 ). 

usam-se para formar todo tipo de comparações. Exemplo: 

('.?.77) Cecilia íwitáiüc nakáitsúa 
/Cecilia i +íwitáiOe nakái-rítsúa/ 
Cecília Con+caráter como+ f 
uma mulher ele carúier como Cecília 

3.4.2.9. Os sufixos inclusivos -nama e -káníta. - Enquanto o sufi

xo -nama significa« por sua vez».« cada um». -káníta pode ser traduzi

do por« até ». « também ». Por exemplo: 
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(279) Juan jedápimí wía jataléwa, píakánitakúe nakái 

/Juan i + edá +piná wía i +aata + lé-wa pía+káníta+kúe nakái/ 

João Con+receber+Fut 1 pi Con+lugar+Al-Med vocês+ até + também 

João nas receberá a seu lugw: e até vacês tamhém 

3.4.3. Os relacionadores 

Entre os principais relacionadores, citaremos: 

1. Os relacionadores -ínata sobre e -.liku dentro de. em são muito 

usados como acesso à função locativa. Por exemplo: 
(280) kapii inata (281) kapii iriku.lé 

ikapii i +inata/ 

casa Con+sobre 

sohre a casa 

/kapii i + riku +.lé/ 

casa Con+dentro+AI 

pura dentro da casa 

Estas posposições de significado locativo são muito usadas com o alativo 

+.le o. poro e o ablativo +í8e a partir de para introduzir sintagmas 

direcionais. Exemplos: 

(282) kapii ínatái8e 

kapii i +ínata+í8d 

Cc1sa Con+sobrc+;\bl 

de .rnhre a cusu 

(283) kapii irikúi8e 

/kapii i + riku +í8c1 

casa Con+dcntro-i-1\bl 

de dentro cfu casa (parufi;ra) 

Note. enfim. que o relacionador +.liku dentro aparece freqüentemente 

sem o prefixo pessoal cliticizado no nome que o precede. Compare o exem

plo anterior com: 
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(284) kapiirikúi8e 

kapií + ríku +í8c. 
casa -dcntrn~;\bi 

de dentro do cusu purufi;ru 

2. Os rei acionadores -wíkau e/71 cillla ele. 

IENTRIONAL 

emji-enle ele. -ámi-

ulrâs de. -áku elenlro de (/Íljuido). conlro. -daní lW lodo de. 

-ewi 110 meio de. etc. permitem também o acesso a funções periféricas. 

/\lguns exemplos: 

(285) pípunita 
'pi +ípunita/ 
2sg+contra 
contru l'Ocê, em oposiçâo a você 

(287) ka.li8a íaku.lé 
1kaJ i 8a i + áku +.lé 

lago Con+dentro de+Al 
para dentro do lago 

(286) napítsa 
111a+pítsa.1 
3 p !+em frente de 
emfi·en/e deles 

3. O relacionador-.líparo permite o acesso ao objeto indireto nuclear 

ou periférico. É muito usado para introduzir o 3º actante ou o beneficiário 

ele certos verbos («dizerª».« darª».« trazer para».« olhar para».« de

volver para».« deixar para».« estar zangado com». etc.). Exemplo: 

(288) nuikáidaka Cecília irí 
/nu+ikáida-ka Cecilia i _±:jj/ 
1 sg 'olhar-Sub Cecília Con+para 
olhei para Cecíliu 

4. O relacionador -áapitsa com (comiloli\'OJ indica um acompanha

mento. Por exemplo: 
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(289) nualrnwa Cecilia 
,nu+a - ka -wa Cccilia i +apitsa/ 
l sg+ir-Sub-Med Cecília Con +com 

fúi com Cecília 

5. O relacionador com (instrumento) serve para introduzir todo 

tipo ele sintagmas nominais que funcionam como instrumental ou causal: 

(290) nauka ailrn tsipaaJi ijú 
111ae uuka -ka aiku tsipaaJi i .:+:.ill' 
1 sg-,-derrubar-Sub árvore machado Con+com 
eles derruharam u árvore com um machado 

Este relacionaclor serve também para formar expressões adverbiais 

ele modo a partir ele verbos independentes nominalizados («com bonda

de»,« com sabedoria»,« com força», etc.). Por exemplo: 

(291) ipiakawa lrntsainíri ij ú 
' i -e pia - ka -wa katsaini+íri i .:1:.ÍJdf 
3rnsg+correr-Sub-Med forte +m Con+com 
ele correu comf(>rça 

6. O relacionaclor -ítsa de é um separativo que expressa que o seu 

complemento separa-se do sujeito cio predicado (com v.incl. ou v.clep. 

intransitivo) ou cio seu objeto (com v.dep. transitivo). Exemplo: 

(292) nualrnwa Cecília ítsa 
/nu+a - ka -wa Cecília i +ítsa/ 
1 sg+ir-Sub-Med Cecília Con ide 
fi11 (emhoru) de Cecília 

O relacionador-ítsa de serve também para introduzir a norma da com

paração em todo tipo ele comparativos (ou superlativos) de superiorida

de: 
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(293) katsainiri jáwanái Juan ítsa 
/katsaini+írijáwanái Juan i+ítsai 

forte -rm mais João Con+de 
mais/orle do que Joc7o 

3.5.1. As diversas classes verbais 

L p 

3.5.1. l. A classe de verbos independentes. - Os verbos indepen

dentes são morfemas livres cuja função fundamental é predicativa. Quan

do funcionam corno epíteto dentro do sintagma norninaL os adjetivos sem

pre aparecem sufixados por sufixos de gênero e número (cf. 3.4.1.). 

São centenas de raízes ou radicais verbais independentes. Por exem

plo: atsúma pe11ue110. kajába hom. kú.li prelo. daa.la duro. tsui seco. 

iüabe 1110/hudo. éwa umure/o. etc. 

3.5.1.2. A classe de verbos dependentes. - Os verbos dependen

tes são morfemas presos sempre precedidos por um indício pessoal (cf. 

paradigma em 3.3.1.2.). O jogo de prefixos pessoais refere-se ao sujeito e 

é o mesmo que o jogo que se refere ao possuidor com os nomes dependen

tes. Por exemplo: 

-máida v.dep. chwnur => 1m-máida chonw. pi-máida chwnus. wa-máida chu

mwnos. etc. 

Semanticamente. a classe verbal dependente contém todo tipo de ter

mos que designam situações dinámicas/ati\as corno -té /evor. -aa dur. 

-tanaa escrever. -piOia pu!or. -étá morrer. -uwitsaa sofrer. etc. 
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Como em Baniwa-Curripaco, o caráter derivacional da classe verbal 

dependente, em piapoco. pode ser evidenciado pelo estudo minucioso das 

raízes verbais. Analisando o nosso corpus ele verbos. constatamos que a 

grande maioria das raízes verba is terminam pelo verba 1 izador -a (verbos 

em -da. -ka. -ia. -ua. etc.). O caráter morfernico de -a é comprovado. por 

exemplo. pelas derivações seguintes: 

-wenipre~·o > -weni=ª comprar 

-matsakani relo > -matsakani-a endireitar 

Muito poucas raízes verbais não terminam por -a. Entre elas: -mani 

fccer, -té !nar, -ikání rir, -napi carregar nw cosfa.1. -ana.liku ahruç·ur, 

-íde latir. etc. 

3.5.2. Os sufixos verbais 

A língua piapoco possui um certo número de sufixos verbais usados 

com os verbos independentes e com os verbos dependentes. Além da lista 

que damos abaixo. Reynoso assinala outros sufixos (-.li rnndiciona!. +téna 

pro.11iectivo. etc.). 

Os sufixos verbais hospedam-se no predicado que pode ser um verbo 

ou também um nome. No último caso. ternos urna frase nominal («é Pedro», 

«era Pedro». etc.) ou uma oração de clivagem ( « será Pedro quem ... ». 

«foi Pedro quem ... ». etc.). Pelo contrário. os sufixos nominais só podem 

sufixar-se aos argumentos. que são nomes ou verbos nominalizados. Os 

su tíxos que podem ser usados com nomes e com verbos são mais raros cio 

que parece. 

3.5.2.l. O sufixo diatético -da. - O sufixo -da cuu.1atirn usa-se: 
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1. Com alguns verbos independentes. Como exemplos: 

V INDEPENDENTES 

salgado 

tsui seco 

VERBO TRANSITIVO 

salgar 

-tsui-da secar 

2. Com os verbos intransitivos, com os quais o processo é muito produ

tivo. Neste caso, o causativo é sempre a combinação de sufixos +í-da: 

VERBO INTRANSITIVO VERBO TRANSITIVO 

-mu8úasair -mu 8úa+í-da jà:::er sair 

-balua estar de pé -balua+í-da encosím~jincar 

-uwitsaa sofrer -uwitsaa+í-da castigm; fa:::er sofiw 

3. Com a maioria dos verbos transitivos, a combinação de sufixos +i

da pode ser também usada. Neste caso, o valor diatético desaparece e a 

valência verbal não muda, a combinação +í-da tendo um sentido freqüentativo 

( « ficar (fazendo algo) », « (fazer algo) sempre »)ou de intensificação. Por 

exe111plo: 

-émia 01111r -émia+í-da escutar atentamente 

-maawiüiada errar -maawi8iada+í-da ficar errando 

4. O causativo +í-da pode sufixar-se a si 111es1110, dando assim cons

truções com duplo causativo. Neste tipo de construções, o pri111eiro sufixo 

tem um sentido diatético, enquanto o segundo expressa o caráter freqüentativo 

da situação verbal. Por exemplo: 

-pia v.ind. correr > -pia+í-da v.tr.fa:::er correi~ espantar 

> -pia+í-da+í-da v.tr.ficar espantando 

3.5.2.2. O sufixo diatético -wa. - O sufixo -wa voz média é muito 

usado. É a marca de quase todos os verbos intransitivos, especialmente os 

de movimento, de posição ou de qualquer processo ou ação cujo sujeito é 
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no mesmo tempo agente e paciente. Por exemplo: ir, -pi8ia(wa) 

saltar, 

-áaJia(wa) saber, 

sair, sentar-se, pensar, 

morrer, etc. 

Note que alguns verbos intransitivos nunca aparecem com a marca 

-wa voz média. Entre eles: andar, -ítsání chorar, -imá dormir, 

-aanaa chegar, etc. 

O sufixo -wa usa-se também como intransitivizador. Como exemplos: 

-baa v.tr. esconder (algo) 

-dawinaa v.tr. criar (algo) 

-úuka v.tr. perder (algo) 

-éwáida v.tr. ensinar 

-ku8úa v.tr. sacudir (algo) 

> -baa-wa v.intr. esconder-se 

> -dawinaa-wa v.intr. crescer 

> -úulrn-wa v. intr. perder-se 

> -éwáida-wa v. intr. estudar 

> -kuüúa-wa v.intr. tremer 

O sufixo verbal -wa voz média pode também aparecer com nomes. 

Expressa, então, uma ação reflexiva, o paciente, o beneficiário, o 

acompanhador, etc. sendo o mesmo que o agente. Usa-se com qualquer 

nome dependente. Exemplo: 

(294) nutéka nuiriwa (295) Pedro imitsaidaka ikápiwa 

/nu+ té -ka nu+ iri -wa/ /Pedro i +mitsaida-ka i +kápi-wa/ 

lsg+pegar-Sub lsg+filho -Med Pedro Con+levantar-Sub 3msg+mão-Med 

peguei meu filho Pedro levantou sua mão 

O sufixo -wa voz média aparece talvez també111 co111 no111es depen

dentes seguido pelo sufixo recíproco +áka, dando a combinação +wáaka 

/-wa+áka/. Por exemplo: 

(296) wakuaka wakapeewáaka 

/wa+ kua -ka wa+kapee+wáaka/ 

Apl+cuidar de-Sub l pi+ casa +recíproco 

cuidamos mutuamente de nossas casas 
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3.5.2.3. O sufixo diatético +(j)áka. - O sufixo +(j)áka recíproco é 

a marca da voz recíproca. Pode ser melhor escrito íaka (comi+ conectivo). 

Usa-se com qualquer verbo transitive de semantismo compatível com ele. 

Exemplos: 
-wakáida v.tr.juntar > na+wakáida+jáka-ka-wa eles se juntam 
-iká v.tr. ver > wa+iká+jáka-ka-wa nós nos vemos 

Como se vê, o sufixo reflexivo +(j)áka combina-se geralmente com o 

sufixo da voz média -wa. 

3.5.2.4. Os sufixos temporais. - Como em Baniwa-Curripaco, a 

mesma forma verbal piapoco pode ser usada no presente e no passado. 

Neste caso, o tempo está indicado por outra palavra na oração, por exem

plo, por um « advérbio de tempo ». Por isso, os verbos raramente levam 

uma marca do passado. Por exemplo: 
(297) Juan íkaka 

/Juan i + ika +ka/ 
João Con+cavar+Sub 
João está cavando/ João cavou/ João cavava 

1. O sufixo -té passado remoto denota um passado de mais de seis 

meses. Exemplo: 
(298) nuaté nuikáka núenánáiwa 

/nu+aa+té nu+iká-ka nu+ éná +nái-wa/ 
1 sg+ir +Pass 1 sg+ver-Sub 1 sg+parente+ pi -Refl 
há tempo, fui ver meus parentes 

Sobre o sufixo -mi passado geral, cf. 3 .4.2.4. 

2. Os sufixos de futuro imediato são -nikafitturo e +Vhãfitturo. O 
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segundo desses sufixos tem um valor modal declarativo e só se usa nas 

respostas. Por exemplo: 
(299) píatanika wápitsa 

/pía - ta -nika wa+ápítsa/ 
você-Enf-Fut l pl+com 
você estará conosco 

(300) núibaidáhã 
/nu+ íbaida +hã/ 
1 sg+trabalhar+Fut 
trabalharei 

3. Os sufixos -wafúturo geral e +pináfúturo remoto podem sufixar

se a qualquer verbo. Exemplos: 
(301) táwitsa pémiawani 

/táwitsa pi+émia-wa -ni / 
amanhã 2sg+ouvir-Fut-3msg 
amanhã você o ouvirá 

(302) nuapináwa 
/nu+aa+piná-wa/ 
1 sg+ir +Fut -Med 

irei 

3.5.2.5. Os sufixos aspectuais. - Como sufixos aspectuais, encon

tramos: 

1. O sufixo +í-dafreqüentativo (cf. 3.5.2.1.). 

2. O sufixo +káwa incompleto. Exemplo: 

(303) ijáakáwa 
/ i + jáa +káwa/ 
3 msg+comer+incompleto 
ele (ainda) está comendo 

3. O sufixo -Vni permansivo indica que a ação fica desenvolvendo

se continuamente e permanentemente. É um tipo de continuativo («ficar 

(fazendo algo) » ). Emprega-se com os verbos intransitivos: 

-pia(wa) v.intr. ir 
-ála(wa) v.intr. voar 

> 
> 

-pia-ní(wa)ficar correndo 
-álání(wa)ficar voando 
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3.5.2.6. Os sufixos de - Os principais sufixos que 

subordinam um verbo a outro são os seguintes (note que todos esses sufi

xos começam pelo nominalizador 

+kanakáita 
+kaali 
+kanámi 
+kadénámi 
+káiná 
+katéná 
+káitsa 

logo que 
se, caso 
depois de 
depois de 
porque 
afim de que 
de medo de 

+kata-baa lugar em que 
+kata-lé lugar em que 
+kata-i no momento em que 

+kaalíkáwa a não ser que, a menos que 

Por exemplo: 
(304) katsáunákaalí náimami, já8í wadepiaka náitsawani 

/katsáuná+kaali na+írnarni já8í wa+depia-ka na+ ítsa-wa -ni/ 
ter ferida+se 3pl+pele então 1pl+curar-Sub3pl+para-Fut-3rnsg/ 
se a pele deles tem feridas, então nós a curaremos para eles 

(305) ... waweniakáiná wali8ai tsipaali 
/wa+ wenia +káiná wali8a-i tsipaali/ 
1 pl+cornprar+porque novo -m machado 

... porque compramos um machado novo 

(306) wamuOúakawa wakapee ítsawa katákatái taakáwa 
/wa+mu8úa- ka -wa wa+kapee i +ítsa-wa katá +kata-í taakáwa/ 
1 pi+ sair -Sub-Med 1 pl+casa Con+ de -Med escuro+quando ainda 

saímos de nossa casa quando ainda eslava escuro 

3.5.2.7. O sufixo -ka. - Tão comum em Piapoco como em Baníwa

Currípaco, o sufixo +ka parece ter o mesmo sentido de atualizador nas duas 

línguas. Nunca se usa em modos não-declarativos como o imperativo (cf. 

3.5.2.16.). Compare: 
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(308) Juan kubái 
/Juan i + jáa -ka kubái/ 
João Con+comer-Sub peixe 
João está comendo peixe 

Ignorando este funcionamento, Klurnpp sugere que o principal signifi

cado de -ka seria o de« asserção positiva», sendo ele« o sufixo normal a 

acrescentar a qualquer verbo positivo numa oração declarativa isolada» 

(Klumpp, 1990, p. 99). A sua ausência significaria que a ação seria parte de 

uma unidade maior ainda não terminada, o verbo que acaba a seqüência 

levando o sufixo -ka. 

Para Reynoso (Reynoso, 1995), -ka seria a marca do« modo existen

cial »ou « modo real »(apresentador existencial de um acontecimento). 

Em séries verbais, o 1 ºverbo nunca levaria o sufixo -ka ( diferencian

do-se assim do Baniwa-Curripaco), a não ser que as ações sejam vistas 

como de igual importância (justaposição verbal). 

Note que -ka é obrigatório nas frases nominais (cf. 3.4.4.) e no sintagma 

demonstrativo (cf. 3.6.2.). 

3.5.2.8. O sufixo enfático -ta. - Este morfema expressa que o ele

mento ao qual ele se sufixa é de particular interesse ou significância. Pode 

também servir de intensificador. Exemplo: 
(309) Enrique nakái ilrnlúataEla nakáiwa 

/Enrique nakái i + kulúa ::J-ª -Ela nakái -wa/ 
Henrique também Con+adoecer-En f- Rep tam bém-Cit 
di::.em que Henrique também adoeceu 

3.5.2.9. O sufixo apa:rentivo -tata. - Este morfema indica que o 
elemento ao qual ele se· sufixa é somente parcialmente verdadeiro. Para 

Reynoso, -tata é a marca do frustrativo. Exemplos: 
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(31O)1mtsawidaatata mukuali 
/nu+tsawidaa-tata mukuali/ 
1 sg+tlechar -Apar macaco 

(311) kajábatata nuimáka 
/kajába-tata nu+ imá -ka/ 

bem -A par 1 sg+dormír-Sub 
(somenle)feri com flecha o macaco dormi mais ou menos hem 

3.5.2.10. O citativo :8!!. - Este morfema expressa que uma infor

mação é de segunda mão. Exemplo: 
(312) i8ikúata, uikáka8a níai paká íenibeka 

/ i8ikúata u +iká-ka :8ª níai paká íenibe-ka/ 
de repente 3fsg+ver-Sub-Cit os vaca filhote-Sub 
de repente. dizem que ela viu os bezerros 

3.5.2.11. O especulativo :8i(ka). - Este sufixo pode ser traduzido 

por« talvez». Exemplo: 

(313) ijéduaGi-ka 
/ i + jédua _-_Oi -ka / 
3 msg+roubar-especu lati vo-S u b 
talve:: ele rouhou 

3.5.2.12. O intensivo +mítsu (ou +mítsa). - Este morfema pode ver 

traduzido por« muito»,« mesmo». Usa-se com verbos ou nomes. Por exemplo: 

(314) kajábétsúamítsu úara (315) uamítsu íalíawa nuwali 
/kajába+ítsúa+mítsu úara/ /ua+mítsu i + álía -wa nu+waJi/ 
bonito+ f +Int aquela ela+lnt Con+conhecer-Med 1 sg+sobre 

aquela é muito bonita ela mesmo me conhece 

3.5.2.13. O sufixo +kaaté. - O sufixo +kaaté depressa é 

freqüentemente seguido pelo sufixo -ta enfático. Por exemplo: 
(316) iwéndakaatéka (317) uapuakaatékatawa 

/ i +wénda+ kaaté-ka/ I u + epua + kaaté - ka - ta -wa/ 
3msg+vender+rápido-Sub/ /3fsg+voltar+depressa-Sub-Enf-Med/ 
ele vendeu rápido ela voltou depressa 
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3.5.2.14. O sufixo - O sufixo +kái simplesmente, à toa é 

sempre seguido pelo sufixo -ta enfático. Por exemplo: 

(318) umutlúakáikatawa 
/ u -rrnu8úa+ kái - ka - ta -wa/ 
3fsg+ sair +sirnplesmente-Sub-Enf-Med 
ela simplesmente saiu 

3.5.2.15. o +wanái. - O sufixo +wanái mais usa-se 

com os verbos independentes. Exemplos: 

kajába bom 
ipulé verde 

kajába+wanái melhor 
ipu.lé+wanái mais verde 

3.5.2.16. A expressão da ordem. - Não há marca especial para o 

imperativo de ordem. Neste caso, o verbo não pode levar o sufixo -ka 

subordinativo e usam-se os indícios pessoais da 2ª pessoa (pi+ ou +pía 

2sg/S, pi+ ... +kúe ou +kúe +pía 2p!IS) prefixados ao verbo dependente 

ou sufixados ao verbo independente. Exemplos com o verbo dependente 

-jáa comer: 

pi+jáa! come.' pi+jáa+kúe! comem.1 

A ordem negativa (proibição) na 2ª pessoa forma-se com o negativo 

piká nâo. Exemplo com o verbo dependente -8aiwika brincar: 

piká pi+Oaiwika! mio brinques.' 

A exortação forma-se com o indício pessoal da 1 ª pessoa do plural: 

wa+ ... +kúe Jp!IS ou +kúe +wía Jp!IS. Exemplo com o verbo -edá tiror: 

weedákúe dewitái! /wa+edá+kúe dewitái/ vamos tirar buriti 1 (dewitái buriti) 
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3.6.1.1. Os numerais. - Em Piapoco, não há classificadores. Os 

principais numerais cardinais da língua são: 

abé- 1 
putsáiba 2 
mái8iba 3 
báinúaka 

abémaa wakápi 

4 

5 (lit. «urna mão», émaa fado. wakápi mão nossa) 

Nota-se que: 

1. O numeral abé- 1 é também usado como o artigo indefinido do 

português. Ele tem forma masculina (abéri) e feminina (abétsúa). 

2. O número associado ao nome inanimado (isto é, a marca do plural 

nái depois de 1) não aparece na cabeça do sintagma nominal ( « 1 casa». 

« 2 casa », « 3 casa », etc.). 

3. A partir de 5, usa-se os números do castelhano junto com o nome 

-manubaka grupo. Exemplo: 

(319) siete namanubaka amaka 
/siete na+rnanubaka amaka/ 

7 3pl+grupo rede 
7 redes 

4. Os numerais ordinais formam-se com o acréscimo do sufixo 

norninalizador +Vná e de um sufixo de gênero-número. Exemplos: 
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/putsáiba+\Íná+íri/ segundo 
/putsáiba+ \Íná+ítsúa/ segunda 

5. Como em muitas línguas, os numerais são usados com ou sem o 

determinado, a cabeça nominal podendo ser omitida se o contexto o permi

tir. Por exemplo: 
(320) nuwéndalrn máisiba 

/nu+wénda -ka máisiba/ 
1 sg+vender-Sub três 
vendi três 

6. Ce1ios sufixos combinam-se com os numerais, dando formas muito 

usadas: 

- com a marca do inclusivo -nama, dando a combinação abé-nama-íjé a!-

guns. 

- com o sufixo - wanái, dando a combinação máisibá-wanái vários. 

3.6.1.2. Outros -A maioria dos outros quantificadores 

(mam1ba muito, manubéjéi muitos, madékaná muitos, mái8ibána alguns, 

áiba(mii) outro) precede a cabeça nominal. Por exemplo: 

áiba 8umai oulro menino (8umai menino) 

Certos quantificadores (kanánama todos. makáita completamente) 

seguem geralmente a cabeça nominal. 

3.6.2. e 

3.6.2.1. Pessoais Independentes. - Em 3.3.1.2., demos as formas 

elos pessoais independentes com os indícios pessoais correspondentes. Os 
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pessoais independentes funcionam como sujeito de um verbo independente 

ou como objeto de um verbo dependente. Por exemplo: 

(321) káuláikakúekapía 
/káuláika+kúe-ka +pía/ 

doente + ... -Sub+2pl 
vocês estão doentes 

(322) naikáidakapia 
/na+ ikáida - ka +pía/ 
3pl+procurar-Sub+ 2sg 
eles te procuraram 

São também usados como enfáticos, especialmente com o sufixo -ta 

enfático. Exemplo: 

(323) píata ijáaka lrnbái 
/pía-ta i + jaa -ka kubái/ 

tu-EnfCon+comer-Sub peixe 
TU estás comendo o peixe' 

A paiiir dos pessoais independentes e do sufixo -awawa (que parece 

segmentável em -awa reflexivo e -wa voz média), forma-se o pessoal 

reflexivo: 
(324) núawawa /núa-awa-wa/ eu mesmo íawawa /ía-awa-wa/ ele mesmo 

wíawawa /wía-awa-wa/ nós mesmo níawawa /nía-wa-wa/ eles mesmos 

(325) íkáka íawawa 
/ i +iká-ka ía-awa-wa/ 
3msg+ver-Sub ele-Refl-Med 
ele se viu (no espelho, etc.) 

A partir dos pessoais independentes e do sufixo -awami, forma-se o 

pessoal restritivo: 
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(326) míawami /núa-awa-mi/ só eu íawami /ía-awa-mi/ só ele 
wíawami /wía-awa-mi/ só nós níawami /nía-wa-mi/ só eles 

3.6.2.2. Os demonstrativos. - Em Piapoco, os pessoais indepen

dentes da 3ª pessoa combinam-se com um jogo de sufixos de distância (-i 

perto do falante, -de perto do ouvinte, -rn longe do falante ou do 

ouvinte) para formar um sistema tripartite de demonstrativos. Há formas 

contraídas e cliticizadas na palavra anterior (verbo ou relacionador). O qua

dro seguinte reagrupa todas as formas demonstrativas 1
: 

DEMONSTRATIVOS 
Pessoal Independente I" zona 2" zona 3" zona 

- íai, íai iade íara 

este esse aquele 

úa úai, úai úade úara 

ela ( +f. sg.) esta essa aquela 
nía níai níade niara 

eles, elas estes, estas esses, essas · aqueles(as) 
advérbio de lugar tsái tsáde tsára 

aqui aí lá 

+ À diferença do Baniwa-Curripaco, em Piapoco, o subordinativo -ka 

sufixa-se sempre à cabeça nominal. Exemplos (aiku. árvore): 

Klurnpp ( 1990, p. 128) indica também formas demonstrativas para a l" e a 2ª 
pessoa, corno núai, píai, etc. Em primeira análise, a existência de demonstrativos 
para a l" e a 2' pessoa não nos parece fundamentada. Sugerimos que essas formas 
são verdadeiras frases nominais: por exemplo, núai /núa-i/ sou eu (em inglês, that '.1· 

me), em que o demonstrativo ía-i that contraiu-se em -i e cliticizou-se no pessoal 
independente m'ia eu. 

294 



LÍNGUAS ARAWAK DA AMAZONIA SETENTRIONAL 

íai aiku-ka esta árvore, tsái aqui (perto do falante; muito perto) 
fade aiku-ka essa árvore, tsáde aí (perto do ouvinte; ern vista) 

aiku-ka aquela árvore, tsára lá (não perto do falante ou do ouvinte; longe da 
vista) 

Os demonstrativos são também usados anaforicamente: 
iai a8iali o homem (mencionado agora) 
úai imrn.ái a mulher (mencionada agora) 
níai wenaiwika as pessoas (mencionadas agora) [anáforas proximais J 

Como se vê, essas anáforas proximais correspondem ao a1iigo defini

do do português. 

+ Os demonstrativos e anáforas de forma masculina (iai este. isto, 

iade esse, isso, íade aquele, aquilo) podem simplificar-se, dando formas 

contraídas átonas (+í este, isto, etc.) que se cliticizam na palavra fonológica 

imediatamente anterior. Por exemplo, compare: 

(327) imaté tsáwi inúaka íai 8umaika 
/ima+té tsáwi i + núa -ka íai 8umai-ka 
pois+Pass onça Con+matar-Sub este menino-Sub 
pois, há tempo, uma onça matou este menino 

(328) imaté tsáwi inúakéi Elumaika 
/ima+té tsáwi i + núa -ka ::_Í Oumai-ka 
pois+Pass onça Con+matar-Sub-este menino-Sub 
pois, há tempo. uma onça matou este menino 

3.6.3. Interrogativos, negativos e outras palavras 

3.6.3.1. Interrogativos. - Em Piapoco, há duas maneiras de cons
truir uma frase interrogativa conforme os dois tipos de perguntas seguintes: 
as perguntas cuja resposta é do tipo« sim »ou« não »,e as perguntas com 
interrogativos independentes(« quem?»,« onde?», etc.): 
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1. As perguntas com resposta sim/não não levam o sufixo subordinativo 

-ka no predicado. São caracterizadas por uma entonação final ascendente. 

Por exemplo: 
(329) iimá kajába? 

/ i +imá kajába/ 
3sg+dormir bem 
ele dormiu bem? 

2. As perguntas com interrogativos independentes formam-se com 

palavras que contêm o morfema kai- assim e o sufixo +ná interrogação, 

dando formas como: kainá? [abreviado de kawiná?] quem 7 , o quê?, 

como:>, káná? por quê?, kai8imaJéná? quantos?, kaikaaJíná? qucm

do?, kairíná? o qual?, kaitsúaná? a qual:>, kaijéiná? os quais 7 Alguns 

exemplos: 

(330) kainájawa náapitsa? 
/kainá i +aa-wa na+ápitsa/ 
quem Con+ir -Med 3pl+com 
c1uemfói com eles 7 

(332) káná Isa bela imani pan? 
/káná Isabela i +mani pan/ 
por quê Isabel Con+fazer pão 
por que /sabe/faz pão? 

(331) kainá fapitsa piawa? 
/kainá i +ápitsa pi+aa-wa/ 
quem Con+com 2sg+ir-Med 
com quemfóste 7 

Outros interrogativos: tsáná? onde 7 , aJéná? /aa+Jé+ná/ aonde 7 , 

8í8aaná? /8í8aa+ná/ de onde:> 

3.6.3.2. A expressão do negativo. - A palavra negativa kámi não 

é usada para formar todo tipo de orações negativas. Normalmente, o sufixo 

subordinativo -ka não aparece no predicado. O negativo aparece 
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freqüentemente com o sufixo -ta enfático. Funciona como qualquer verbo 

independente. Por exemplo: 

(333) uruwatsa kamita namuawa wali 
/uruwatsa kami-ta na+ mua -wa wa+ lí 
quelônio não-Enf3pl+emergir-Med 3pl+para 
os quelônios não emergem para nós (os flechar) 

(334) kamita máiní kalúania 
/kami-ta máiní ka+lua+nía 
não-Enf muito zangado+ 3pl 

eles não estão muito zangados 

Em orações existenciais, usa-se o verbo independente kaná- não há. 

Exemplo: 
(335) kanámika mawiru 

/ kaná - mi -ka mawiru/ 
não há-Pass-Sub abacaxi 
não havia abacaxi 

3.6.3.3. Outras palavras importantes. - Como palavras importan

tes, contentaremo-nos de mencionar: 

1. As anáforas locativas: 
néeni /née+ni/ lá, em tal lugar 
néré /née+ré/ para lá, para la/ lugar 
né8e /née+í8e/ de lá, de tal lugar 

[+ré a/ativo] 
[ +íOe ab/ ativo] 

Alguns exemplos: 
(336) nuakawa néré 

/nu+aa- ka -wa néré/ 
1 sg+ir -Sub-Med para lá 
fui lá 

(337) 8umanái ipiakawa né8e 
/ Guma+nái i+ pia - ka -wa néG~/ 

criança+pl Con+correr-Sub-Med de lá 
as crianças (vieram) correndo de lá 
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A palavra né8e de lá serve também para relacionar os acontecimen

tos dentro de uma narrativa. Por exemplo: 
(338) né8e já nalmadakaúa 

/né8~ na+épua u +íwita já na+kuada- ka +úa/ 
então 3pl+embrulhar 3fsg+cabeça e 3pl+deitar-Sub+3fsg 
então eles embrulharam a cabeça dela e afizeram deitar-se 

2. As palavras alé- para e 8í8aa..: de permitem formar combinações 

demonstrativas direcionais («para lá», «para cá 1>, «de lá», «de cá») 

muito usadas. Note que alé- deve ser uma combinação do suporte espacial 

aa estar e de -.lé alativo, e que 8í8aa- pode ser urna combinação de outro 

suporte espacial com -í8e ablativo. Por exemplo: 
aléi para cá aléde para aí 
8í0ai de cá 8íGaade de aí 

alera para lá 
8í8aara de lá 

3.6.4. O sintagma nominal 

Em Piapoco corno em Baniwa-Curripaco, encontramos vários tipos de 

sintagmas: 

1. Sintagma Nominal Genitiva!. É do tipo: 

1 ~N i+N.Dep. 1 (i+ conectivo) 

O determinante nominal pode ser um nome independente: 

Juan
2 

ikápi/Juane i+kapi/ mão, deJoc7o, 

ou outro sintagma nominal genitiva!: 

Juan
3 

íaniri
2 

ikápi
1 
/Juan i+ániri i+kápi/ mão

1 
do pai, de Joc7o

3 
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2. 

l:N = Dem /Num+ Nome (determinado)+ l:Posposicional /Oração Relativa 

Exemplos com numerais: 

(339) abéri a8iali 
/abé+íri a8iali/ 
um+mhomem 

1 homem 

(340) mái8iba kapii 
/máiÊliba kapii/ 

três casa 
3 casas 

Os sintagmas posposicionais e as orações relativas levam um sufixo de 

gênero-número (+íri masculino, +ítsúafeminino ou +ijéiplural) que con

corda com a cabeça nominal: 

(341) nuikáka a8iali Bogotá né8éri 
/nu+iká-ka a8iali Bogotá né8e+íri/ 
1 sg+ver-Sub homem Bogotá de lá+m 
vi o homem de Bogotá 

(342) nukuaka wenaiwika Tomás ikapee iríkúijéi 
/nu+ kua -ka wenaiwika Tomás i +kapee i +ríku+íjéi/ 
1 sg+cuidar-Sub pessoa Tomás Con+casa Con+ em +pi 
cuidei das pessoas na casa de Pedro 

(343) a8iali ianeeri Bogotá né8e 
/a8iali i +anaa+íri Bogotá né8e/ 
homem Con+ vir +m Bogotá de lá 
um homem que vem de Bogotá 
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Já vimos que a função fundamental dos verbos, em Piapoco, é 

predicativa. Para que um verbo funcione dentro de um sintagma nominal 

não-genitiva! como epíteto, para que ele seja um modificador, ele deve con

cordar em género e número com a cabeça nominal. Por isso, é necessário 

nominalizá-lo com um dos três nominalizadores +íri masculino, +itsú.afe

minino ou +íjéi plural. O epíteto precede geralmente a cabeça nominal. 

Por exemplo: 

/manúi-íri éma/ anta, grande
3 

No entanto, quando o sintagma nominal é acompanhado por um de

monstrativo ou um numeral, o epíteto segue a cabeça nominal. Exemplos: 

(344) úai puali kajábétsúaka 
/úai pua.Ii kajába+ítsúa-ka/ 

este forno bonito+ f -Sub 

este forno bonito 

(345) máiOiba paká kabaleejéi 
/máiOiba paká kabalee+íjéi/ 

três vaca branco+pl 

três vacas brancas 

Como em português, os verbos em função epíteto podem ser usados 

sem a cabeça nominal cada vez que o contexto permitir a omissão e a 

elipse desta última. Por exemplo: 

(346) kaaméri itúakawa núitsa 
/kaama+íri i +tua- ka -wa nu+itsa/ 

azedo +m Con+cair-Sub-Med 1 sg+de 

deixei cair o tucupi (lit. o (suco) azedo caiu de mim) 
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3.7.1. Os 

3.7.1.1. O positivo ka+ e o negativo ma+. - Os prefixos ka+ posi

tivo, possessivo e ma+ negativo, privativo permitem formar verbos inde

pendentes secundários a partir de qualquer nome dependente. O prefixo ka+ 

tem um significado positivo, atributivo e possessivo ( « que tem », « com ») 

enquanto o prefixo ma+ tem um sentido negativo e privativo ( « que não tem », 

«sem»). O processo de composição é extremamente produtivo: 

-ínu esposa 

-túi olho 

-8akaa sujeira 

::::> ká+inu v.ind. ter esposa, casado 
::::> má+inu v.ind. não ser casado 
::::> ka+túi v.ind. ter olhos 
::::> ma+túi v.ind. cego 
::::> ka+8akaa v.ind. sujo 
::::> ma+8akaa v.ind. limpo 

Os verbos independentes em ka+ e ma+ desempenham as funções de 

qualquer verbo independente (predicado, epíteto com sufixo de género-nú

mero ). 

3.7.1.2. O verbalizador +namái. - O sufixo +namái verbalizador 

transforma algumas raízes verbais ou onomatopeicas em verbos indepen

dentes. Por exemplo: 
-punía encher 
-Oawía alagar 

puní+namái cheio 
eawí+namái alagado 
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3.7 .1.3. A fo de verbos a de 

- A partir de onornatopéias, que são formas reduplicadas, 

e com os sufixos de género-número (+íri masculino, +ítsúa feminino, 

+íjéi plural), formam-se verbos independentes. Por exemplo: 

8iku8iku onom. tremer > 8iku8iku+íjéi v.ind. que treme 

Em Piapoco, os principais sufixos nominalizadores que funcionam como 

deverbais são -ka e +ná: 

• Fórmula Ind.Pess+V.Dep.-ka+.l~ o que Xfaz. - Esta fórmula 

expressa o objeto da ação verbal. Por exemplo: 
í+baida ele trabalha> í+baida-ka+ l~ o trabalho dele 
pi+ira tu bebes 
wa+manifazemos 
i+bana ele planta 

> pi+ira-ka+ 1~ tua bebida alcoólica 
> wa+mani-ka+ l~ nosso produto 
> i+bana-ka+J~ o plantio dele 

• Fórmula Ind.Pess.+V.Dep.-ka-aJ!!. - Seguido pelo sufixo de lu

gar -a.lu, o nominalizador -ka forma a combinação -ka-a.lu lugar em que: 
(34 7) wéwáidakaalu 

/wa+éwáida-ka-altJ./ 
1 pl+ensinar-lugar 

nossa escola 

e Fórmula Ind.Pess.+V.Dep.+Vná. - Esta combinação expressa a 

pura ação verbal: 
(348) píbáná 

/ pi+ íba +\Íná/ 
2sg+lavar+ação 
a tua ação de lavar 
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ID Fórmula ~=.i;:..:..;_,:_.=:..

mento. Por exemplo: 

- Esta combinação expressa o instru-

i+wenúada ele vira 
i+t1rnúa ele varre 

> wemíadáná8i /wenúada+Yná-8l/ algo para virar (remo, etc.) 
> t11111íaná8i /tunúa+Yná-8i/ vassou;·a 

ED Fórmula =.;:;:..;;.;:::...;:;='--'-""::...:;.,ii;;..::...;-==· - Esta combinação parece ex

pressar a pura ação vetbal: 
(349) mrnwitsaakái 

/nu+uwitsaa+kái/ 
1 sg+sofrer +ação 
meu sofrimento 

Como a combinação V. Dep.+kái é um nome dependente, podemos 

obter um verbo independente com ka+ positivo ou ma+ negativo prefi

xados a esta combinação. Por exemplo: 

-íbaida v.dep. trabalhar > ka+íbaida+kái v.ind. ser trabalhador 
> ka+íbaida+kái+íri n.ind. trabalhador 
> ka+íbaida+kái+ítsúa n.ind. trabalhadeira 

,. O nominalizador +kái é tambem usado como deverbal independen

te: serve também para formar nomes independentes a partir de qualquer 

verbo independente. Ternos a fórmula V.Ind.+kái estado. Por exemplo: 

bée v.ind. velho 
máapi v.ind. e4àmeado 

> 
> 

bée+kái n.ind. velhice 
máapi+kái n.ind.fàme 

o Fórmula i+V.Tr.-ka+ná. -A combinação de sufixos -ka+ná entra 

também na formação de uma construção participial equivalente à voz pas

siva da língua portuguesa. Por exemplo: 

-8ukúa costurar 
-mide moquear 

> !+8ukúa-ka+ná ser costurado 

> i+mide-ka+ná ser moqueado 
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Este tipo de construção pode ser usado como novo radical verbal inde

pendente. Por exemplo: 
(350) i8ukúakanáka íai náwaka 

/ i + 8ukúa -ka+ná-ka íai náwa-ka/ 
Con+costurar- ........ -Sub este vestido-Sub 
este vestido é costurado 

Essas construções não são muito usadas. Em vez de: «ele foi batido», 

prefere-se o uso do prefixo pessoal na+ 3pl: « eles o bateram ». 

•Fórmulas i+V.Tr.+íri+ná (masculino), i+V.Tr.+ítsúa+ná (femini

no) e i+V.Tr.+íjéi+ná (plural). Por exemplo: 
i+kua+íri quem ordena > i+kua+íri+ná rei 
i+núa+íri kubái quem mata peixe > kubái i+núa+íri+ná malador de peixe 

3.7.3. Relativas, completivas e outras subordinadas 

3.7.3.1. Formação das relativas. - Para formar orações relativas 

ou o equivalente delas, a língua piapoco usa uma estratégia de nominalização, 

com os seguintes sufixos de gênero-núrnero: 
+íri 
+ítsúa 
+íjéi 

masculino singular 
feminino singular 
plural 

Como em português, a oração relativa piapoco é do tipo pós-nominal: 

ela vem sempre depois do sintagma nominal correferencial ou antecedente. 

Em piapoco, um grande número de funções sintáticas ou papéis semânticos 

são acessíveis à relativização: sujeito, objeto, beneficiário, instrumento, lu

gar, etc. Isto torna-se realizável pela existência de diversos jogos de 

304 



LÍNGUAS ARAWAK DA AMAZÓNIA SETENTRIONAL 

relacionadores. Exemplos onde o antecedente desempenha a função S na 

oração relativa: 
(351) áiba a8ia1i kajábéri iwawa (352) abétsúa inanái ikulúetsúa 

/áiba a8iali kajába+íri i +wawa/ /abétsúa inanái i + kulua +ítsúa-wa/ 
outro homem bom +m Con+coração outra mulher Con+adoecer+ f -Med 
um outro homem que era feliz outra mulher que adoeceu 

Exemplos onde o antecedente desempenha a função O na oração 
relativa: 
(353) abéri náwa u8ukúeri 

/abéri náwa u+ 8ukua +íri/ 
um vestido 3fsg+costurar+m 

um vestido que ela costurou 

Exemplos onde o antecedente desempenha uma função periférica na 

oração relativa: 
(354) inanái nutétsúa irí kajábéri machete 

/inanáí nu+ té +ítsúa i +rí kajába+íri machete/ 
mulher 1 sg+pegar+f Con+de bom +m machete 
a mulher de quem peguei o terçado bom 

3.7.3.2. As completivas e o subordinativo +ka. - As orações 
completivas sempre levam a marca de dependência +ka subordinativo. 

Este sufixo aparece no predicado da oração completiva, que os sujeitos das 

orações principal e completiva sejam iguais ou diferentes. Exemplos: 
(355) iwawa íetákawa 

I i +wawa i + étá - ka -wa/ 
3sg+querer 3sg+morrer-Sub-Med 
ele quer morrer 

(356) núalía núibaidaka tsikitsiki 
/nu+áalía nu+ íbaida -ka tsikitsíki/ 
1 sg+saber 1 sg+trabalhar-Sub piaçaba 
eu sabia trabalhar piaçaba 
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(357) waikáka akalee irilrnakawa 
/wa+iká-ka akaJee i +rikua - ka -wa/ 
1 pl+ver-Sub nuvem Con+descer-Sub-Med 

vimos as nuvens descerem 

Nos exemplos acima, o predicado da oração completiva funciona como 

OD da oração. 

3.7.3.3. Outras subordinadas. - Para formar subordinadas de tem

po, usam-se os sufixos descritos em 3 .5 .2.6. Pode-se também usar um 

relacionador no começo da subordinada temporal, corno ipítsawáise antes 

de, ipítsakáwa durante, iwéréta logo que, idekuni enquanto, idékanámi 

depois de, etc. Por exemplo: 
(358) ipítsawáiO~ wamanika kapii, waa wapátsiakapía 

/ i +pítsa-wa +íse wa+ mani -ka kapii wa+aa wa+pátsia-ka +pía/ 
3msg+antes-Fut+Abl 1 pl+construir-Sub casa 1 pl+ir 1pl+visitar-Sub+2sg 
antes de nós construirmos uma casa, iremos te visitar 

Certas outras palavras começam outros tipos de subordinadas (finali

dade, concessão, etc.). Entre elas, são íewánápiná afim de, íewakaténá a 

fim de, ipítsaná para que e éwita mesmo quando. 
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3.8.1.1. As do discurso. - Em Achagua, encon-

tramas a mesma divisão quadripartita que em Baniwa-Curripaco ou em 

Piapoco: os nomes 

independentes e os verbos 

os nomes os verbos 

Enquanto os verbos <lesem-

penham funções predicativas e admitem, por exemplo, marcas aspectuais, 

os nomes funcionam corno predicados ou argumentos, admitindo, por exem

plo, marcas direcionais. O uso de prefixos pessoais permite diferenciar as 

palavras dependentes das palavras independentes. 

Nas gramáticas disponíveis, não encontramos muitos exemplos de raízes 

verbais independentes usadas como predicado. O exemplo seguinte, com 

8amá v.ind. mau, não prestar, é tirado de Wilson (1992, p. 33): 

PREDICADO SUJEITO 

(359) 8amá
2 

nu-túi
1 

meus o! hos 
1 

não prestam 
2 

No entanto, neste caso, Meléndez e Wilson preferem usar construções 

nominalizadas, o verbo independente aparecendo como radical derivado e 

não como raiz numa frase nominal (Meléndez, 1998, p. 44). Exemplo com 

pítu v.ind. pequeno: 
(360) 8amálita

1 
píitu-i

2 
o menino, é pequeno

2 
(com -i nom:mascu!ino) 

Note que muitos« advérbios» de Wilson e Meléndez podem ser inter

pretados como verbos independentes. Exemplo com ítSaba v. ind. abun

dw~ muitos na função predicativa: 
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(361) 
/ itJaba auli jaa +inai batJaida+liku/ 
muito/abundar cão estar+pl campo +em 
muitos cães estão nos campos (lit. os cães que estão nos campos abundam) 

3.8.1.2. Os afixos - A língua achagua possui dois jogos de 

afixos pessoais, um de prefixos e um de sufixos, que desempenham fun

ções diferentes: 

AFIXOS PESSOAIS & PESSOAIS INDEPENDENTES 
Prefixos Sufixos Pessoais Independentes 

l sg nu+ +nu.ia eu 
sg hi+ tu 
msg li+ +Hja, lijá ele 
fsg -tu+ +-tuja .l_Ujá ela 

wa+ +waja wajánós 
i+ +ija ijá vocês 

pi na+ +naja,-na najá eles, elas 

\conectivo\ i+ 

O jogo de prefixos refere-se ao sujeito do verbo dependente, ao 

possuidor do nome dependente ou ao complemento do relacionador. 

O jogo de sufixos refere-se ao objeto do verbo dependente. Por 

exemplo (-kába ver): 

nukábalija /nu+kaba+lija/ eu o vejo 

11ukába1uja /nu+kaba±-UJ.@/ eu a vejo 

nukábanaja /nu+kaba+naja/ eu os vejo 

nukába /nu+kaba+ija/ eu vejo vocês 
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Na 3ª pessoa do masculino singular, usa-se -ni ou Na 3P pessoa 

do plural, é mais usado que -na. 

O prefixo i+ conectivo só aparece no lugar dos prefixos pessoais quando 

o sujeito ou o possuidor explicitado começa por uma vogal. Por exemplo: 

(362) Pablo íakoo 
/Pablo i +aa- ka -u/ 
Paulo Con+ir -Sub-Med 
Paulo vai 

Com nome ou verbo dependente começando por consoante, o conectivo 

cai. Exemplo com o verbo dependente -rába cantar: 

(363) Pablo -táberi 
/Pablo 1aba +i-ti/ 
Pablo cantar+rn 
Pablo canta 

Mesmo caído, o conectivo deixa marca da sua presença na acentua

ção de -.lfaba cantar. Com efeito, vimos que o acento sempre cai na 2ª 

mora de uma palavra. No entanto, a palavra -taberi está acentuada na 1 ª 

mora. Usando termos de astronomia física, diremos que esta distorção no 

campo acentual comprova a presença de uma sílaba leve invisível como 

prefixo verbal. Isso mostra que a forma subjacente deve ser: º(C)Vráberi, 

o que poderia evidenciar a presença do conectivo ern subjacente. 

3.8.2. Ordem das palavras 

A ordem não marcada para a ênfase é S + V.Dep. + O. Por exemplo: 

S V O 

(364) áuli túyee-ti kúita 
/auli tuja +i-ti kuita/ 
cão cuidar de+rn casa 
o cão cuida da casa 
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Como em Baniwa-Curripaco e em Piapoco, a topicalizaçào dos 

sintagmas S e O definidos é muito comum em Achagua. Exemplo de 

sintagma S demonstrativo topicalizado: 
(365) lidáwina léenibikoo, lia.:ra gawiilánika 

/ li +dawina li +eenibi- ka -u li<qa gawiilani-ka/ 
3rnsg+criar 3rnsg+filhote-Sub-Med esse gavião -Sub 
esse gavião cria seus filhotes (lit. ele cria seus filhotes, esse gavião) 

Dentro de sintagmas definidos, a topicalização é também freqüente. 

Exemplo: 
(366) lináku lía?a áikuba wée.:rJka 

I li +naku lia?a aikuba wee-1,i- i -ka/ 
3rnsg+sobre aquele árvore grande-rn-Sub 
sobre aquela árvore grande (lit. sobre ela, aquela árvore grande) 

3.8.4. Frases nominais 

Língua sem cópula verbal, o achagua permite que os nomes funcionem 

freqüentemente como predicados. Por exemplo: 

SUJEITO 

(367) líani
1
, 

(368) Júan
1
, 

(369) náa?a
1
, 

PREDICADO 

áuli
2 

áatJawa
2 

tJáma-nai
2 

áuli
3 

este
1 

é um cão, 
João

1 
é achagua, 

aqueles, são dois
2 

cães
3 

MORFOLOGIA NOMINAL ACHAGUA 

3.9.1. As diversas classes nominais 

Em Achagua, há também duas subclasses de nomes: os independen
tes e os dependentes. 
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Certos nomes independentes são morfemas presos que precisam sem

pre de um sufixo de género-número (-i.li masculino, -ito feminino, -inai 

plural). Por exemplo: 
waGialilrna- homem :::::> 

witJoniwa- pessoa :::::> 

waGíalikue.1,i homem, waOíalikuene homens 
witJóniwe:{,i pessoa (masculino), witJóniweto pessoa 
(feminino), witJóniwene pessoa (plural) 

O sernantismo dos nomes independentes cobre a anatomia humana, 

animal e vegetal, os termos de parentesco e certos elementos da cultura 

material. Por exemplo: -wita cabeça, -íba pé, -núma boca, -éwi ovo, 

-báinaa/olha, -túwa mele, -énahi.li irmclo, -tákowa heira, -VVbana casa, 

-éeda rede. etc. 

O nome dependente -8ínaa pertence, coisa é muito usado para indi

car, com os nomes independentes, uma dependência não necessária. Exem

plo com áuli n.ind. cão: 
nu-Gínaa áuli meu cão (lit. meu pertence o cc/o) 
hi-Oínaa áuli teu cclo. etc. 

3.9.1.1. Conversão dos n.dep. em n.ind. - O sufixo -8i 

i11depe11dellfizador permite converter um nome dependente em nome in

dependente. Por exemplo: 
-écda n.dep. rede:::::> éeda-Gi n. ind. rede 

Note que os nomes dependentes, uma vez independentizado por -Si 

independentizador, podem ser usados com -8ínaa pertence. Por exemplo: 

-éeda n.dep. rede 
éeda-8! n. ind. rede 

:::::> núeda minha rede (quefi:::) 
:::::> nuGínaa éedaOi minha rede (que possuo) 

3.9.1.2. Conversão dos n.ind. em n.dep. - Os sufixos -ni, -dee, -la 

e -ee dependentizadores permitem converter um nome independente em 
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nome dependente. O sufixo -ni acrescenta-se a palavras como « mi lho », 

«chapéu», «espingarda», «panela», «anzol», «dinheiro», «gato», 

« cutia », « vaca»,« preguiça», etc., assim como os empréstimos do espa

nhol; o sufixo -la encontra-se com« remo»,« beiju »,«mandioca»,« mu

lher», etc.; o sufixo -dee aparece com« machado»,« casa»,« campo», 

etc.; e o sufixo -ee, com nomes como« maracá »,«sal»,« abacaxi», etc. 

Por exemplo: 

an:::o/ 
téena remo 

tJúuüi machado 
kéemali cesto 

=> nu-lm-túpa-ni meu an:::o/ 
=> nu-téena-la meu remo 

=> nu-tJúuGi-dee o meu machado 
=> nu-kéemali-ee o meu cesto 

Os jovens usam de preferência o nome dependente -8ínaa pertence, 

coisa aos dependentizadores. Por exemplo: 

nu-8ínaa kú-tupa meu an:::o/ 

3.9.2. Os sufixos nominais 

~Os sufixos -la a/ativo e -ehi ablativo expressam, respectivamente, 

o movimento para ou a partir de um certo ponto. Note que o sufixo -la tem 

como alornorfe --ta depois de vogal anterior (i, e). Por exemplo: 

(370) wáu méedaia (3 71) lía?a iinue.Li lermósehi 
/wa+aa-u meeda-la/ /lia?a i +iinu+1.v lermos -ehi/ 
1 pl+ir -Med rio -AI aquele Con+ vir+m La Hermosa-Abl 

vamos ao rio aquele vem de la Hermosa (povoado) 

Esses sufixos combinam-se freqüentemente com os relacionadores 

--Liku em e -ita?a sobre (cf. 3.9.3.). 
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111 O contexto, um numeral ou um demonstrativo podendo recuperar o 

género ou o número. a língua achagua não possui sufixos de número espe

ciais para a maioria das raízes nominais. Por exemplo: 

(372) ná?a
1 

katSipitu
2 

aquelas
1 

aves, 

111 O sufixo -naa totalizador indica uma totalidade. Por exemplo: 

-bái n.dep. pena 
káiwi dor 

=> li-bái~ todas as penas dele 
=> káiwi-naa toda a dor 

•O sufixo -anai coletivo expressa um conjunto. Por exemplo: 

póotSo banana => póotSo-anai bananal 

Este sufixo é a forma contraída do relacionador -áanai coletivo, o 

exemplo precedente podendo ser reapresentado como: 

póotSo í-aanai bananal 

111 Os sufixos -bi e -bi-ni expressam a idéia de coletividade. Note que 

-bini pode ser segmentado, -ni sendo uma forma abreviada de -nai plural. 

"O sufixo --timi diminutivo aparece com os nomes, os pronomes e os 

verbos nominalizados. Exemplos: 
áuli cão 
nujá eu 
kéenai gordo 

=> áuli:-ll!!!i cãozinho 
=> nujá--ll!!!i euzinho 
=> kéenai:-ll!!!i gordinho 

•O sufixo -8a procedência indica a provenência. Exemplo: 
witSóniwene

1 
Ka:i,upane:8!:!.-na

2
pessoas

1 
de Carupana

1 

•O sufixo -mi passado indica a caducidade, a não vigência ou a mor

te do conceito expresso pelo nome ao qual ele se sufixa. Por exemplo: 

Kahúijali-mi o antigo Kahzíijali (personagem mítica) 
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Pode também sufixar-se aos verbos como marca de passado. 

Os principais relacionadores da língua achagua são: 

•As marcas locativas -liku. em, -naku. em cima de e -aku em (líqui

do). Note que -liku tem como alomorfe --tiku. depois de vogal anterior (i, 

e). Por exemplo: 

(3 73) táikitSa wa-tába kúitalilm 
/taikit8a wa+1aba kuita+I iku/ 
ontem l pl+cantar casa+em 

ontem cantamos em casa 

(375) liwáakoo áikuba wée-tinaku 

(374) MáSta máitSo káinabi.i,iku 
/MaSta maa +itSo kainabi+liku/ 
Marta dormir+f chão +em 
Marta dorme no chào 

/ li + waa - ka -u aikuba wee-ti+naku/ 
3rnsg+sentar-se-Sub-Med árvore grande+sobre 
ele se sentou sobre uma árvore grande 

(376) áabai íida kétai-tiwai kalí8a iaku 
/aabai iida keta +i-ti- u - ka -i kali8a i +aku/ 

l canoa alagar+ rn-Med-Sub-Enf lago Con+em 
uma canoa alagou no lago 

•Outros relacionaclores espaciais: -íta?a sobre, -wíkau em cimo de, 

-béetJa em frente de, -áhbaa debaixo de, -íibi entre. 

•As marcas cio beneficiário são -li e --tu. a, paro. As formas estão em 

distribuição complementar: -li depois de um indício pessoal contendo avo

gal!! ou .1.!: --tu depois ele um indício pessoal contendo a vogal i ou depois cio 

nome explicitado (note que, no último caso, a forma --tu revela a presença 

cio conectivo i+). Exemplos: 
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(377) numá 
/nu+ma h i±-l!! / 
1sg+dizer2sg+para 
digo para ti 

(378) nuli 
/nu+ li/ 
lsg+para 
para mim 

(379) Pablo.J.U 
/Pablo i ±-l!!/ 
Pablo Con+para 

para Paulo 

e Exemplo do uso do relacionador de: 

(380) uijá íaitSoo n(mtSa 
/.j,uja i +aa+itSo-u nu+uutfª/ 

ela Con+ir + f -Med lsg+de 
ela se afastou de mim 

O relacionador -ímtSa de serve também para introduzir a norma da 

comparação. Por exemplo: 

(381) nujá mawí máanuiba híutSa 
/nuja mawi maanuiba hi+uutfª/ 

eu mais grande 2sg+de 
eu sou mais alto que tu 

11 Exemplo do uso do relacionador -áhtSa com (comitativo): 

(382) nujá tánie.J,i náhtSa táikitSa 
/nuja tania+i.J,i na+ahtfª taikitSa/ 
eu falar+m 3pl+com ontem 

fui eu quem/à/ou com eles ontem 

.. Exemplo do uso do relacionador -ju com (instrumento): 

(383) lijá íihue.\} liibau túuwi.J,iju 
/lijá i + iihu +i.J,i li +iiba-u tuuwi.J.i±i!!/ 
ele Con+cortar+m 3msg+ pé -Med espinho+com 
ele cortou o pé com um espinho 
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Em Achagua, os verbos podem aparecer sob duas formas diferentes. 

Compare: 
(384) 

/wa+.iaba/ 
lpl+cantar 

cantamos 

(385) wajá-tábene 
/waja .iaba +inai/ 
nós cantar+pl 
nós cantamos, somos nós que cantamos 

Em (3 85), o pronome pessoal independente aparece simultaneamente 

com marcas de nominalização no verbo (aqui, +inai plural). Meléndez 

chama essas formas nominalizadas de« configuração bifurcada». 

A diferença de sentido entre uma forma curta e a sua forma bifurcada 

não está clara. Para Wilson, a forma bifurcada serviria para introduzir um 

novo tópico significativo para os acontecimentos seguintes (note que os 

sufixos de nominalização são os mesmos que servem para formar orações 

relativas). Para Meléndez, as formas bifurcadas remitiriam a situações es

táticas (durativas?). 

Os sufixos de nominalização que permitem construir formas bifurcadas 

são diferentes para os verbos independentes e para os verbos dependentes: 

VERBOS VERBOS 
INDEPENDENTES CONCORDÂNCIA DEPENDENTES 

(adjetivos) 

-l masculino singular -Lli 
-u feminino singular -itSo 
-m plural -inai 
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sufixos 

O verbo pode ser acompanhado_ de 4 ou 5 sufixos. Entre os sufixos 

verbais, encontramos: 

@O sufixo -ida causativo permite converter certos verbos indepen

dentes e certos nomes em verbos dependentes. O processo é pouco produ

tivo. Por exemplo: 
húuhtf a v.ind. doce => -húhtf eda /huhtfa-ida/ v.dep. adoçar 
-núma n.dep. boca => -núma-ida v.dep. reclamar 

Quando o causativo -ida se sufixa a um verbo dependente, converte

º em verbo transitivo. Por exemplo: 
-kánaka v.intr. correr 
-éewa v.tr. saber 

=> -kánakeda /kanaka-ida/ v.tr. perseguir 
=> -ééwida /eewa-ida/ v.tr. ensinar 

•O sufixo -dapeqüentativo poderia ter urna relação morfológica com 

o morfema anterior. Encontra-se somente com verbos transitivos. Exemplo 

de uso: 
(386) walápue-l,i wádula lijá áikuba 

/walapuqi wadu-da lija aikuba/ 
pica-pau picar-Caus o pau 

o pica-pau fica picando o pau 

•O sufixo -u voz média é obrigatório com todos os verbos de movi

mento, menos o verbo -íinu vir. Encontra-se também com certos verbos 

expressando um processo ou uma posição. Por exemplo: 

-kánaka-u correr 

-áma-{,a-u nadar 

-bálina-u estar doente 

-bá-{,ua-u estar de pé 

317 



HENRI RAMIREZ 

É também a marca do reflexivo com os verbos transitivos. Exemplo: 

v.tr. sacudir sacudir-se 

•O sufixo -áaka recíproco aparece com qualquer verbo transitivo. 

Usa-se como um relacionador, precedido pelo conectivo -i. Exemplo: 
-iim.rn v.tr. bater=? -íimrn íaka-11 /i+aaka-u/ bater-se mutuamente, brigar (-11 vo.:: média) 

•Os principais sufixos temporais são -te passado e -hoo júturo. O 

sufixo do futuro pode aparecer com verbos ou com nomes. 

•O sufixo -ni durativo usa-se com verbos intransitivos. Por exemplo: 

-túja v.intr. ajoelhar-se 
-hína v.intr. caminhar 

=> -túja-nificar ajoelhando-se 
=> -hína-ni.ficar caminhando 

®O sufixo -ke7e incoativo expressa o começo do processo verbal. 

Serve também para formar todo tipo de subordinadas de propósito ( « para 

que», « a fim de que » ). 

e Como em Baniwa-Curripaco e em Piapoco, o sufixo -ka 

subordinativo é muito usado em Achagua. No entanto, o seu funciona

mento parece diferente. Para Meléndez ( 1998, pp. 1 81-1 86), -ka seria a 

marca do tópico. Wilson (1992, pp. 175-176) sugere que o sufixo -ka pode

ria expressar uma afirmação ou uma ênfase. Este sufixo aparece com no

mes e verbos. Se o sujeito se repete depois do verbo, -ka aparece. Por 

exemplo: 

(387) nujá íije.{,i nujáka 
/nuja i +YVja +i.l) nuja-ka/ 

eu Con+comer+m eu -Sub 
estou comendo 
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e O sufixo -tafrustrativo indica que a situação é apenas imaginada. 

Por exemplo: 
(388) 1mjá mmédumirrnata híni 

/nuja nu+ nedu - minaa -ta hi + ni/ 
eu 1 sg+roubar-putativo-Frustr assertivo+ 3msg 

acho que eu o roubaria 

e Os slifixos que expressam a subordinação são -kita se, -?inaa qucm

do e -ke?e para que. Por exemplo: 

(389) hiwówaikita, núau numú-T_.uka 
I hi+wowai-kita nu+aa-u nu+mu-T_.u-ka/ 
2sg+querer-se 1 sg+ir -Med 1 sg+caçar-Sub 
se quiseres, vou caçar 

(390) líinu?inaa?ee méeda takówala, ... 
/ li + iinu :_?inaa -?ee meeda takowa-la/ 
3msg+chegar-quando-Cit rio beira -AI 
ouvi dizer que quando ele chegou à beira do rio, .. 

• Ce1ios sufixos expressam a modal idade. São -minaa putativo (« acho 

que») e -?ee citativo («ouvi di::er que»). Por exemplo: 
(391) lía?a bálrna kée-T_.ika núinu wáliaminaa bákee-T_.i Gamálitahoo 

/ lia?a ba-kua keqi-ka nu+iinu walia-minaa ba-kai+i-T_.i 8amalita-hoo/ 
aquele um-CL mês-Sub 1 sg+esposa ter -putativo um menino-Fut 

no mês próximo, acho que minha esposa terá um menino 

(392) limá'?ee -T_.ulí 
/li + ma +?ee {LI +li/ 
3msg+dizer+Cit 3fsg+a 
dizem que ele disse u elu 

e A expressão ela ordem efetua-se com os indícios pessoais, sem ne
nhum sufixo especial. Por exemplo: 
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(393) hiwáa! (394) iwáa! 

(395) 

! hi+ waa I i + waa 
2sg+sentar-se 2pl+sentar-se 
senta-te.' sentem-se' 

O sufixo hortativo expressa um convite. Por exemplo: 

/ hi+ waa -juu/ 
2sg+sentar-se-hortati vo 
senta-te, porfavor 1 

Os sufixos -?aa exortativo e -tee petição relacionam o falante e o ouvinte. 

Por exemplo: 
(396) wa?au waté8uka! 

/wa+aa- ?aa -u wa+ te8u -ka / ---

1 pl+ir -exortativo-Med 1 pl+pescar-Sub 
vamos pescar.' 

(397) hitáaniatee áatJawa 
/hi +taania-tee aatJawa/ 
2sg+falar -petição achagua 
peço-! he que fale a eh agua 

O prefixo -o probitivo tem um sentido negativo, Melhor que prefixo, 

poderia ser interpretado como uma palavra independente que perdeu o seu 

acento (clítico). Isto nos é sugerido pela colocação do acento que não muda 

da forma afirmativa à forma negativa. Por exemplo: 

(398) hitáania (399) o(-)hitáania 
/hi +taania/ I o hi +taania/ 
2sg+falar proibitivo 2sg+falar 
fa!a.1 nc7ofa!es.1 
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3.1 

Contrariamente às 1 ínguas arawak da mesma divisão que possuem 

apenas prefixos pessoais (além do positivo e do negativo), o idioma achagua 

parece possuir alguns outros prefixos, corno hi+ assertivo (cf. também o 

«prefixo» proibitivo o- na fim da seção precedente). O assertivo parece 

expressar que a frase tem caráter declarativo e comprobatório(« digo que 

é assim»). No entanto, este valor assertivo não existe nas perguntas onde 

+hi aparece muito freqüenternente (cf. exemplo (402). É muito usado nas 

respostas. Este prefixo aparece antes de marcas pessoais. Por exemplo: 

( 400) -tukánakeda híni 
1-tu+kanaka-ida hi+ni/ 
3 fsg+perseguir assertivo+ 3 msg 
ela o perseguiu 

OUTRAS CLASSES DISCURSO EM ACHAGUA 

3.11.1. Quantificadores e classificadores 

Os numerais são: 
áaba-

tJáma- 2 
ma tá li- 3 

(também muito usado como artigo indefinido) 

Os numerais precedem a cabeça nominal e podem ser usados com um 

classificador específico ou com o classificador geral -i masculino(?). Exem

plos com o classificador geral: 

áa ba-i pi.títu I barata 
tJáma-i éeni 2 aranhas 

matáli-i íida 3 canoas 
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O Achagua possui uma dúzia de classificadores específicos (Meléndez, 

1998, p. 91 ): 
-ahi recipiente 
-ahu cilíndrico 
-bai em forma defolha 
-hi.\,a delgado 
-ilrn continente 
-iwa fimna de beiju 
-lrna ohlongo 
-nai mamífero 
-Gida retangular 
-ta humano 
-tui arredondado 

Exemplos de uso: 
báahu /aaba-ahu/ áikuba 1 árvore 
tJáma-ta íina 2 mulheres 
matáli-kua kée.{,i 3 meses 

Corno nota Wilson ( 1992, p. 63), os classificadores específicos são 

pouco usados pelos jovens. 

Os outros quantificadores (kinínama todos, píitu pouco, ítJaba mui

to, bahíala bastante, mawí mais, áulaba pouco) geralmente precedem a 

cabeça nominal. 
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Pessoal lndcpc11dc11tc I" zona 

li-já líani /li+ani/ 

ele este 

-{_u-já -{_úani /-{_u+ani/ 

ela esta 

na-já náani /na+ani/ 

eles, elas estes, estas 

advérbio de l·ugar 

ªª 

Por exemplo: 
Hani áikuba esta árvore 
náani áikuba estas árvores 
lía.(,a áikuba essa árvore 
lía7a áikuba aquela árvore 

áani 

aqui 

2" zona 3" zona 

lía-{_a /li+a-{_a/ lía?a /li+a?a/ 

esse aquele 

-{_úa-{_a /-{_u+a-{_a/ l(ia?a /-{_u+a?a/ 

essa aquela 

náa-{_a /na+ -{_a/ ná?a /na+a?a/ 

esses, essas aqueles(as) 

á-{_a á?ã 

aí lá 

A ordem precedente (Modificador+Cabeça) pode ser invertida. Neste 

caso, a marca de focalização -wa é obrigatória no nome. Por exemplo: 
áikuba-wa líani esta árvore 

Os demonstrativos são também muito usados corno anáforas. 

As palavras locativas tSé a partir de (centrípeto) e tSalé para (cen

trífugo) parecem segmentáveis em uma raiz tSá como e os sufixos -ehi 

ablativo e -la alativo. Essas palavras combinam-se com os demonstrati

vos, dando as formas tSéni daqui, tSé-ta daí, tSé?e de lá, tSaléni para 

cá, tSalé?e para lá, etc. 
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e outras 

•As perguntas do tipo sim-não são indicadas pela entonação. As prin

cipais palavras interrogativas são: 

tamía? 
táda? 
tá? 
tanákutj'a? 
tj'ite? 
tj'íta '? 
tj'akálita? 

o quê:?, quem? 

por quê? 
onde:> 
onde:> 
de onde:> 
como'.) 

quando:) 

Por exemplo: 

(401) tanáa íinu táikitj'ai? 
/tanaa i +iinu taikitj'a-i/ 
quem Con+vir ontem-Enf 
quem veio ontem:> 

(40'.?.) táGia kúitaja híni? 
I 1ª -Oia kuita ja hi -ni/ 
onde-indefinido casa estar assertivo-3msg 
onde hcí u!guma cosa:> 

•A palavra negativa hó(o)ka nc/o é analisada por Meléndez ( 1998, p. 

164) e por Wilson ( 1992, p. 131) como a combinação de ho-negaçclo e-ka 

/()pico. O seu estatuto de verbo independente (hóka v.ind. negado) é con

firmado pela concordáncia típica desta parte do discurso, -i mosculino, no 

exemplo seguinte: 

(403) nujá hókai Gídua tüéema 
inuja hoka- i üidua tj'eema/ 
eu não -masculino fumar tabaco 

nc/ofúmo tahaco 
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"' As palavras 

si. Por exemplo: 

e e ne mas servem para coordenar as orações entre 

(404) áabai nuGírrna áuli ja bánai u"'"'""""''u 

/aaba-i nu+Oinaa auli maanali- ji -i .@banai baalina+i.ti-u lija-ka/ 
1 -m 1 sg+pertence cão morrer-Perf-m e outro doente+m-Med ele-Sub 

um cão meu morreu e o outro está doente 

( 405) ne hókaita'?ee báke1i. .. 
/ne hoka- i - ta -?ee lija baka+i.ti 
mas não -m-Frust-Cit ele outro+m 
mas ouvi dizer que não (era) ele, (era) 011/ro .. 

•A palavra née- lá. no lugar mencionado serve de anáfora espaci

al. É sempre seguida por um sufixo, dando as formas: 

néeni /nee-aani/ fá 
néep /nee-la/ para fá 
néenee /nee-nee/ de lá 

A forma néenee serve também para estabalecer conexões entre as 

orações, podendo neste caso ser traduzido por« então ». 

<11 A palavra ái há. existe começa geralmente a oração. 

3.11.4. O sintagma nominal 

A estrutura do sintagma nominal é a seguinte: 

(Dem) + Num + CABEÇA NOMINAL+ V.IND. + (Dem) 

No sintagma nominal, o verbo independente em função epíteto leva as 
suas marcas de concordância em gênero e número ( cf. 3. 1O.1. ). Ele segue 

a cabeça nominal. Por exemplo: 
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( 406) áuli me.i,éekii 
/auli mqeeki::.il 
cão amarelo-m 
cc7o amarelo 

3.12.1. Os 
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( 407) áuli me-l,éekiu 
/auli mqeeki-u/ 
cão amarelo-f 

cadela amarela 

( 408) áuli 
/auli me-teeki-ni/ 
cão amarelo-pi 
cc7es amarelos 

Os prefixos ka+ positivo e ma+ negativo permitem formar verbos 

independentes a pa1iir de nomes dependentes. Exemplos: 

-túi olho ká-tui-i olhudo má-tui-i não-olhudo 
má-iina-i não-gordo 
má-iinu-i solteiro 

-íina carne ká-iina-i gordo 
-íinu esposa ká-iinu-i casado 

3.12.2. Os nominalizadores 

• O sufixo -ka nominalizador transforma um verbo dependente em 

nome. Por exemplo: 

-bálina v.dep. adoecer 
-téüu v.dep. pescar 

=> -bálina-ka-la n.dep. doença 
=> - té8u-ka-la n.dep. pesca 

Combina-se também com os prefixos ka+ positivo ou ma+ negativo, 

que transformam um nome dependente em verbo independente. Por exemplo: 

-mú-tu v.dep. conseguir => ka-múru-ka v.ind. quem costuma caçar 
=> ka-múru-ka-i caçador 
=> ka-múru-ka-u caçadora 
=> ka-múru-ka-ni caçadores 

"'O sufixo -ni nomina/izador serve corno nominalizador orientado para 

o paciente. Por exemplo: 
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/wa+ \ÍVja - ni -bi/ 
l pl+comer-nom-partitivo 

nossa comida 

<11 O sufixo -bee nominalizador serve como nominalizador orientado 

para o estado. Exemplos: 

ka8álini v.ind.frio => kaGálini-bee n.ind. ofi·io 
amúa v.ind. quente => amúa-bee n.ind. calor . 

<11 O sufixo -ju?u nominali::ador serve como nominalizador orientado 

para o instrumento. Exemplo: 

-ábana v.dep. plantar => nu-abana::.i..!!?!! n.ind. coisa com a qual planto (pau, . .) 

3.12.3. Relativas 

As relativas constroem-se com os sufixos de gênero-n úmero descritos 

em 3.10.1. Por exemplo: 

( 4 l O) nakába?ee bákeeto Galitueni sáit\Q?!'..~ . ..-1uiá .JÚU jau 
/na+kaba-?ee bakeeto Oalitueni 8a ±ltf2-?ee -tujá -tu+ujau/ 
3pl+ ver -Cit uma velha fritar+ f -Cit ela 3fsg+comida 
ouvi di::er que eles viram uma velha que kitava a comida dela 
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Os Warekena 

Os Warekena autodenominam-se Walékhena e vivem dentro do qua

drado delimitado pelos rios Guainia, Casiquiare, Orinoco e Atabapo. Mais 

exatamente, o seu hábitat tradicional é o rio São Miguel, curso d'água que 

desemboca no rio Guainia em Guzrnán Blanco, um pouco abaixo de Maroa. 

A sua população atinge 200 pessoas das quais somente uma paiie ainda 

fala o seu idioma. A maioria dos Warekena vive em Guzmán B lanco. 

Conforme Nimuendajú ( 1950), os Warekana seriam originários do rio 

Xié e do baixo Içana. De lá, deslocaram-se devagar na direção do rio São 

Miguel a partir de meados do século XIX. Este comentário de Nimuendajú 

nos parece em contradição com: 

(a) a tradição oral dos Warekena, que fazem do rio São Miguel o seu centro 

mítico; 

(b) as primeiras fontes históricas - as do padre Szentmartonyi em 17 50 

(Wright, 1991) e um Anónimo de 1755 (Anónimo, 1906)- que mostram os 

Warekena justamente no quadrado acima referido (o leitor não deve esque-
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cerque o São Miguel comunica com o Casiquiare pelo Desecho, canal que 

desemboca no Casiquiare perto da foz do Siapa). 

As fontes espanholas só falam dos Guaypunawi em São Fernando e 

no mesmo quadrado. 

É verdade que as outras fontes portuguesas (depois de 1755) assina

lam os Warekena no rio Xié. No entanto, elas não dizem se este povo vive 

no Brasil ou na Venezuela, provavelmente porque os portugueses e os 

Warekena, que eram aliados, só podiam fazer contrabando entre si pelo rio 

Xié, e não pelo alto rio Negro e pelo Guainia, que eram fechados aos potiu

gueses por fortalezas castelhanas a patiir de 1760. 

Para completar o quadro das indecisões históricas, há também o dile

ma de um pequeno grupo indígena (uma dúzia de pessoas) que vive no rio 

Xié, fala o Baniva de Maroa e se reconhece como ... Warequena! 

4.1.1. Os Warekena e/ou os Guaypunawi. -Conforme Gilij ( 1780), 

os Guaypunawi ou Guipanave habitavam a margem esquerda do Orinoco e 

viviam no Guaviare. Eram oriundos do alto Orinoco e se haviam fixado no 

Atabapo. No século XVIII, são localizados também peito do rio São Miguel. 

Tenho apenas duas palavras do idioma dos Guaypunawi, palavras abaixo 

comparadas com o Warekena: 
Gh\YPllNAWI WAREKENA 

de ma 
dapa 

de ma 
idapa 

tabaco 
serra 

Tais semelhanças formais sugerem que os Warekena e os Guaypunawi 

eram talvez o mesmo povo. 

4.1.2. Estudos lingüísticos sobre o Warekena. - Sobre a língua 

warequena, dispomos de praticamente nada: 
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(a) algumas listas curtas de vocábulos em Tavera-Acosta (1907), Koch-

Grünberg ( 1911 ), N imuendaju ( 1932) e Civrieux & ( 1950). 

(b) uma lista de fonemas em Gonzalez-Nafíez ( 1970). 

( c) os meus apontamentos de campo. 

4.1.3. do Warekena. - Em Warekena, há oposição entre 

19 fonemas ( 14 consoantes, 4 vogais e V): 

bilabial 

oclusivas surdas p 
sonoras b 

constritiva 

nasais m 
lateral 

aproximantes w 
vogais alta 

média 

baixa 

denti-alveolar 

t 
d 
s 
n 

palatal velar/glotal 

tJ k 

j 

e 

(g) 
h 

u 

.. h é pouco comum em começo de palavra (por exemplo, hélrn árvo

re). Em outras palavras que não começam com h, como éma anta, émali 

tucunaré, o fonema h reaparece com os prefixos pessoais. Exemplos com 

o prefixo nu- 1 sg: 
nhémani /nu+hema-ni/ minha anta 
nhémale /nu+hema-le/ meu tucunaré 

Isso sugere que, nestas palavras, o fonema h está presente na estrutu

ra subjacente e que ele não se realiza em posição inicial de palavra: 
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/héma/ [ éma] anta 
/hémali/ [ érnali] 111rn1wré 

mas que ele reaparece em posição não-inicial. Logo: 

As palavras que começam por h (hV ... ) na sua estrut~1ra superficial 

devem começar por uma vogal na sua estrutura subjacente (Vh ... ). Por 

exemplo: 
/éhlrn/, /áhilrn/ [héku] árvore 

o g é um fonema bastante raro (por exemplo, -guásata mentir). Com-

pare: 
wása mistura guása mentira 

e Exemplo de oposição entres e tJ: 
késu capivara kétJu japim 

• Em Warekena, os grupos consonânticos Ch são muito fteqüentes: 

[p11], th [th], kh [kh], bh [bh]. dh [dh] (consoantes aspiradas)· 

mh [nJ]. [IJ], lh l'J, wh [-.y], jh [ç] (consoantes ensurdecidas) 

Não encontramos *sh e *tSh. 

Exemplo de oposição: 

néma estou de pé nhéma ouço 

O Warekena é, ao nosso conhecimento, a única língL1a desta falnília a 

possuir oclusivas sonoras aspiradas. Exemplos de bh e núbhui.meu()lho, 

kadhúili jacaré, dháwisi ombro. 

@! Em Warekena, não há oposição entre vogais breves e vogais longas. 
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11 O acento é contrastivo: 
émali tucunaré 
kédali rápido 

mão 
ámufedorento 
m'imajàço 
tá ta li gavião sp. 

bonito 

emáli abiu 
kedáli ressentido 

quati
amú quente 
nu má peço 
tatáliformiga sp. 
jalánawi branco 

As palavras com mais de um acento são raras e parecem todas do tipo 

CVCVCV. Compare: 
képelá areia képela isto é terra 

11 As seqüências vocálicas permitidas são ui, ai (contexto nasal), ia e 

ie. As vogais nasalizadas provêm da queda de uma consoante nasal. Por 

exemplo: 

nhánili meu pai -+ nhãlli 

phiánili teu pai -+ phiãlli 

11 Os principais processos de coalescência vocálica encontram-se no 

quadro seguinte: 

Vdo + (h)V da raiz 
prefixo a e i u 

u a e u 
l ia ie l u 

a a e e a 

11 Em registro coloquial, temos: awi---+ ui. 
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4.1.4. - O Warekena possui um jogo de prefi-

xos pessoais e um jogo de sufixos pessoais que desempenham funções dife

rentes: 

AFIXOS PESSOAIS E PESSOAIS INDEPENDENTES 
Prefixos Sufixos Pessoais Independentes 

lsg nu+ -na núwha /nu-wha/ eu 
2sg pi+ /pi-jha/ tu 
3msg ni+ níjha/ni-jha/ ele 
3fsg pa+ -nu péjha /pa-jha/ ela 
!pi wa+ -wi wéjhanawi 

/wa-jha-nawi/ nós 
2pl ni+ -ni níjhanawi 

/ni-jha-nawi/ vocês 
3pl na+ -na néjhanawi 

/na-jha-nawi/ eles, elas 

Na.3ª pessoa do singular masc:ulino e na 2ª do plural, note a presença 

do prefixo alomorfe i+, ou seja: 

{ni+} 3msg ni+ ~ i+ 

{ni+} --+ ni+ /raiz começando por e 
--+ i+ /raiz começando por (h)V 

{ni+} 2pl ni+~ i+ 

{ni+} --+ ni+ /raiz começando por C 

--+ i+ /raiz começando por (h)V 
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O jogo de prefixos pessoais refere-se ao 

dente ou ao 

do verbo 

do nome 

ou ao determinado por um relacionador. Exemplos com 

o verbo dependente -kíta costurar, o nome dependente 

relacionador -lhu para: 

melo e o 

nu+kíta ,le;;.te c,c 

J.tl+kíta levas costvr~, 

ni+kíta (ele) leva 
fil!_+kíta (ela) leva - - -
wa+kíta levamos 
ni+kíta (vocês) levam - -· 
na+kíta (ele.s) levam __ . 

nu+kápi minha müo 
tua müo 

ni+kápi müo dele 
fil!.+kápi müo dela 
wa+kápi nossas müos 
ni+kápi müos de vocês 
na+kápi müos deles 

para mim 
para li 

ní+lhu para ele 
fili+lhu para ela 
wá+lhu para nós 
ní+lhu para vocês 
ná+lhu para eles 

Exemplos com a raiz -ána n.dep. braço que começa por uma vogal: 
nána /nu+ana/ meu braço 
píana /pi+ana/ teu braço 
íana /i+ana/ [jána] braço dele 
pána /pa+ana/ braço dela 
wána /wa+ana/ nossos braços 
íana /i+ana/ [jána] braço de vocês 
nána /na+ana/ braços deles 

O jogo de sufixos pessoais refere-se ao Objeto do Verbo Depen

dente transitivo ou ao Sujeito do Verbo Independente. Exemplo com 

o verbo independente ki.íidule triste: 
kúidule-na estou triste 
kúidule:.J2! estás triste 
kúidule-ni está triste (ele) 
kúidule:..!!!! está triste (ela) 
kúidule-wi estamos tristes 
kúidule-ni estüo tristes (vocês) 
kúidule-na estüo tristes (eles, elas) 
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A ordem dos constituintes da oração é: 

e Para converte~ um nome dependente em nome independente, usa-se 

-si independentizador. Por exemplo: 

-kápi n.dep. mão kápi-si n.ind. mão 

Para converter um nome independente em nome dependente, usam-

se -te ou le dependentizadores. O formante -li cai com o 

dependentizador -le. Por exemplo: 

héma-li tucunaré nhémale meu tucunaré 

e Como sufixos nominais, encontramos: -lhe alativo, -hisi ablativo, 

-nawi plural. 

111 Eis os relacionadores que registramos em Warekena: 

-ja dentro de 
-pi sobre 
-wíka em cima de 
-já pi embaixo de 
-héponhi emfrente de 
-dhawijapo(lhe) atrás de 
-lho para, ter 
-lima com (comitativo) 
-ápida com (comitativo) 

com (instrumental) 
-úda de 

111 Como sufixos verbais, encontramos: -ta causativo, -mi passado, 
-wi.fúturo, -ka progressivo, -li relativo e -sa, ~jjalu intensivos. Exemplos 
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do uso de -sa intensivo, com kuidulé estar triste e imálu estar cansado: 
kuidu!é-sa-na estou muito triste 
imálu-sa-na estou muito cansado 

CD Os principais quantificadores são: 
apása J 
apábasu outro 
damatása 2 
mabaitalísa 3 

Não há classificadores. 

•Como demonstrativos, encontramos um sistema tripartite: 

níjhadi este níjhala esse níjhati aquele 

ádi aqui ála ai áti lá 

11 Os dois prefixos ka- positivo e ma- negativo são muito comuns. 

Como verbalizadores, encontramos também os sufixos -ma e -li. Exem

plo do uso de -ma verbalizador: 
-mháta v.tr. quebrar mháta-ma v.ind. quebrar (intransitivo) 

4.2. Os Mandawaka 

Os Mandawaka são mencionados pelos primeiros cronistas portugue
ses como habitantes do S iapa, do Pacimon i e do Cauburi ( cf. Wright, 1991, 
e Ferreira, 1783). 

Koch-Grünberg nos fornece uma lista de 312 palavras da língua dos 
Mandawaka (1928). Esta lista é o bastante para mostrar que este idioma 
pertence à divisão Japurá-Colôrnbia da família arawak. Só dispomos de 84 
palavras na lista de Swadesh de 100, a partir das quais extraímos as per
centagens seguintes: 
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Mandawaka-Baniwa-Curripaco 52 62% 

Mandawaka-Warekena 57 68% 

Mandawaka-Piapoco 48 57% 

Mandawaka-Achagua 44 52% 

Mandawaka-Kabiyari 45 53% 

Mandawaka-Yukuna 46 55% 

Mandawaka-Resígaro 34 41% 

Nota-se que, por causa dos erros de Koch-Grünberg, as percentagens 

reais devem ser mais elevadas. Note também que, entre as línguas da divi

são Japurá-Colômbia, o Mandawaka apresenta mais afinidades com o 

Warekena. 

No vocabulário de Koch-Grünberg, há um certo número de emprésti

mos baré, especialmente nos termos da fauna. Talvez esses empréstimos 

sejam a razão pela qual a língua rnandawaka foi longamente, mas errada

mente, classificada junta com o Baré e o Guinau. A mania portuguesa de 

dar o nome de « Baré » a grupos diferentes pode ser também uma das 

causas deste erro. 

Do vocabulário de Koch-Grünberg, extraímos um c~rto número de 

morfemas gramaticais: 

nu- lsg 

hi- 2sg 

wa- lpl 

-ni, -le independentizadores 

O leitor poderá comparar as afinidades entre o Mandawaka e o 

Warekena no vocabulário abaixo: 
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A. !'ARTES DO CORPO/BO[)Y l'AIUS 

língua/tangue 
boca/mouth 
lábio/lip 
dente/tooth 
nari:::./nose 
olho/eye 
orelhalear 
frentelfàrehead 
cabeça/head 
cabelolhair 
sobrancel hal eyebrow 

barba/beard 
ombrolshoulder 
braçolarm 
cotovelo/ el bow 
mão/hand 
dedolfinger 
unha!nail 
coxa/thigh 
tíbia/leg 
joel holknee 
pélfàot 
dedo do pé/toe 
unhalnail 
pescoçolneck 
gargantalthroat 
omoplata/shoulder biade 
costelalrib 
peitolchest 

seio (homem)/breast 

nu-né:ne 
nu-nú:ma 
nu-númahi 
n-e 
nu-tháku 
nú-di 
n-úwi 
n-é:ku 
nú-wa 
nu-wátiki 
nu-dawijáhi 

nu-Jínuma 
nu-wáku 
n-á:na 
nu-tukúnahi 
nu-káhi 
nu-káki 
n-úhã 
nu-tíwi 
nu-táwana 
n-u:lu 
nu-kú:luhã 
nu-kú: luhãjanahé:re 
n-úhã 
nu-nu:li 
nu-kulukulú:ni 
nu-pákule 
nu-hã:lãhi 
nú-kui 

nu-tJítJini 
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-néne 
-núma 
-numálepi 
-je 
-hítaku 
-bhui 
-úwi 
-éku 
-híwa 
-hiwesi 

-sínuma 

-ána 
-ánatukhi 
-kápi 

-jútawi 
-tíwi 
-táwana 
-húluba 
-kúlukhi (calcanhar) 

-jútawi 

-páleba 
-úkuda 

-tJítJi 



seio (ínufher)lbreast 

harrigalbel zv 
umhigolnavel 
traseirolbuttock 
pênislpenis 

ereçào/erection 

flacide:::lflabhy 
escrotolscrotum 
vagina/vagina 

ânus/anus 

pe/e/skin 

osso/bone 

sanguelblood 

veialvein 
inlest inoslbmvef 
sal ira/mi iva 
ur i na/11 rine 
excrementolexcremenl 

peido/fart 

asa/wing 
pena/feather 

B. 'i.-\lTREZA/i'\AlTH.E 

ág11ei1vater 

rio/river 

riacholstream 

fogolfire 

HENRI RAMIREZ 
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n-ehãlü 
nu-mu:du 
nu-ká:lana 
n-á:dake 

nu-tJá:maha 

nu-3úwi 
nu-kawiré:re 
nu-só:tu 

nú-ehl 

nu-já:baru 

jahi:-3i 
nú:-rami 

nu-3íkule 
nu-kawalíhire 
n-ahisóhire 
nú:-je 
nú:-ja 

nú:- 3ume 
nu-tá:nahi 
iwátiki 

ú:ni 

iwáhu 

iwáhu-jewéti 

i3í:de 

3--10 

-múdu 

-ija 

-yápi 

-íla 

-híja 

-ísama 

úni 
kawápuni 

isíde 
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/agol/ake kalí:sa kalísa 
cachoeiralwaterfa// kú:a úke 
cinzaslashes há li palí 

/enhallog í3i:de isíde 

céulsky é:nu énu 
chuvalrain ú:ni 
ventolwind ká:li káli 
trovãolthunder é:nu iJ 

arco-írislrainbow kãhl:tuku 

so/lsun gamú:wi kamúi 
sombralshade winí:pi 
dialday alemíawajáha ále 
noitelnight daimijáwi bémi 
está amanhecendo daijahínuma mudúhu 
madrugada, manhãlmorning á:lemi_jáwi 
/110/1110011 ké:ri kéli 
estre/alstar ewí:ne iwíli 

terralearth kãhe képe 

cam i nholpath é:nuhu hanípu 

serralmountain idãhã idápa 

floresta/fores/ awakiÍlli awákapi 

i/halis/and kadúnuli katúnuli 

ureialsand kãhe képela 

p e dr ais to 11 e !:hã hípa 

C. C.\SA/Hül!SE 

a/deicrlvi//age winakalú:3i 

casa/house haní:3i páinsi 

redelhammock amákatJa 
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cesto/basket 

cestolbasket 
peneiralsieve 

esteira/mal 
tipiti 

ralo/grater 
fàrno/oven 

cuia/gourd 
panela/pan 
abanolfan 

machadolaxe 

facalknife 
canoa/canoe 
remolpaddle 

arcolbow 

flechalarrow 
hordunalc/ub 
::arabatanalblowpipe 
seta/blowpipe arrow 
afiava/quiver 
timbó/poison 
linhalfishing fine 
espingarda/rifle 
pólvoralpowder 
tanga 
minha camisalmy shirl 
pente/comh 
diade111a/t iara 
diademalt iara 
flauta!flute 
.flauta/flute 
apito/whistle 
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(KOCH-GRÜNBERG) 

sumú:kuda 

tJ atJíuda 
duhí:zi 

ku3í:ta 

salá:ma 

tuklíhã 

há:li 

mãhã te 

kaláwi 
nu-ajudáde 

dawé:-3i 

kiríke-3i 

í:ta 
dé:na 

bawí3itu 

bawí:3i 
kuídaru 
wirúhune 
wisáka 
winítiki 
mawákuli 
tawá:li 
mukáwa 
há li 
kué:ju 
nu-kamisá-ni 
mawiríta 
nu-kawaríh i-re 
kaná:ka 
japúlulu 
tsikú:ta 
abé:daru 
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dúpisi 

kusíta 

puwáli 

íta 
béna 

-dawitule 

wilípuna 

mawákuli 

páli 
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D. FAi\IÍUA/FAMILY 

muita gente/many peop/e katákale náwi ináwi-

homem/man a3ínahe 
meu esposolmy husband nu-ní:ri -níli 
meu pai/myfather nu-bá:ba-ni 
meu sogrolmyfàther-in-/aw nu-ká:ka 
minha mãelmy mother nu-mé:me-ni 
minha sogralmy mother-in-law nu-kú:ru -khúilu 

meu fi/ho/my chi/d nu-mátJ uka jewé:di 
meufi/ho/my son nu-má:rika 
meu menino/my boy nu-ki:rahé:re 
meu moço/my young man nu-já:nanijewé:di 
meu irmão maiorlmy brother n-ú:ru 
meu irmão menorlmy brother nu-dalikúru mirá:ri -báliba 

meu cunhado/my brother-in-/aw nu-á3ale 
minha irmã maior/my sister n-ú:ru 

mu/herlwoman iná:lutJa ináwi-

minha esposa/my wife nú:-ju -ínu 
meu tio/my une/e nu-ká:ka 
minha tia/my aunt n-e:medáli 
velho/o/d man mila:likúru 
meu avôlmy granfàther nu-ehéni -háweli 
minha avólmy grandmother nu-ehéni 
chef'e/chief iwákali -híwakalé 
brancolwhite man jalánawi jalánawi 
negrolb!ack man daítxu 
xamcl/shaman máliri malíli 
doença (febre)ldisease (fever) manáku 
gripe/gripe kurukúlu 
tabacoltobacco dé:ma déma 
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E. ANIMAIS E VEGETAIS/ANIMAL§ & l'LANTS 

macaco-prego/monkey sp. awá:dali 
macaco-caiararalmonkey sp. huái púwe 

macaco-guaribalmonkey sp. í:3i 
macaco-cuatá/monkey sp. kué:ri 
macaco-uacari/monkey sp. ka:luhé:ri káluwili 

morcegolbat hi3í:ri pitJíli 

jaguar/jaguar dá:wi dáwi 

veado/deer é:ri3i lítJ u 
ariranhalotter inéwi néwi 
antaltapir é:ma héma 
capybara/capybara ké:su késu 
pacalpaca dáha bápa 

cutialagouti hí3i phísi 

cai(itulpeccary alúa cf. baré 
queixada/peccary ahi:da apída 
preguiçalsloth wá:je cf. baré 
quati/coati kapíhi kapísi 
tamanduá-bandeira/anteater aríkuri 
tamanduá-colete/small anteater mabú:ti mabúsi 

cãoldog tJí:nu tJínu 
gàtolcat dá:wi-jiwé:di 
rato/rat í:ri 
tatu/armadillo dalíwa dalíwa 
tatu-canastralgiant armadillo adá:na 

pássarolbird sé:se áJ eni 
ovolegg duma:limíre 
arara/macaw adá:lu abálu 
periquitolparakeet kerékere kelékele 
papagaio/parrot wá:lu 
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mutumlcurassow kuí:3i, demali kuísi 
)'Clctilguan malá:i mále 
cujubimlguan sp. kudú:i kubúi 
urubulbuzzard wadú:li wáduli 
tucano/toucan dá: se dás e 
garça branca waká:la cf. baré 
maguari/heron araháuli 
patolduck ulú:ma 
pombolpigeon hutúkuli hútukuli 
beija-florlhummingbird bumí:di 
ga/inhalhen kaláka 1<.,i 

arraia ná:tuli inátuli 
surubim kulí:ri kulíli 
piranha/piranha umá:i úme 
pacu hanati cf. baré 
tucunaré dá hã dápa 
pirafba mú:kuli mhúkuli 
traíra dakulumáli , 
pirapucu wakõ hã 
poraquê damái damé 
jacaré sp./cayman sp. kadí:ri kadhúili 
tartaruga sp./river turtle katú:lawa cf. baré 
tracajálriver turt/e walá:naku 
jahutiltortoise kulímaru cf. baré 
cobra jararaca unú:li cf. baré 
sucurijulwater boa á:mu 
fórm iga-de-fogolant amái amé 
cupimltermite káma kamála 
carapanãlmosqu ito aní:du anídu 
pi um mahí:ri mapíli 
abe/halbee mahí:riru 
me/lhoney má:ha mápa 
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borbo! eta/butterfly ká:tu 

morpho sp. kuá:dala 

pio!hol!ouse (t)súida 

pufga/flea kutíha 

bicho-do-péljigger flea 3í:tu 

aranha/spider unú:li tibúku 

árvoreltree á:da 

foi halleaf ahanáhe 

racine/root íji 

fl orlfl ower í:wi 

fi'utalfi'uit í:da 

sororoca/wi!d banana dé:rihe 

capimlgrass ma3áwaka 

mi!ho/corn makaná3i 

ma ndi ocalm an i oc ká:ni 

heiju tJ á:tJi 

farinha de mandioca/manioc .flour matJ úka 

m inhafarinha/myflour nu-matJ uká-n i 

caxiri jaláki 

meu caxiri 

massa de mandioca 
massa de caxiri 
h a na na/banana 

hanana pequena sp. 

hatatalsweet potato 
carâlyam 
abaca.x ilpineapp! e 
mamão/papaya 
pimenta/chi!i pepper 
uruculachiote 

nu-jaláki-ni 

núhe 

malíki 
palá:na 

metJé:ru 

kaháu 
ijáme 
mawá:li 

mapája 
há:ti 
weká:lu 

346 

WAREKENA 

kátu 

tJ uwída 

isítu 

cf. baré 

cf. baré 
apánaphe 

-íwi 
-íba 
béliphe 

kánhi 

-tS á-n i 

matJúka 

jaláki 

ási 
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(KOCH-GRÜNBERG) 

ümbólpoison 
açaí 
buriti 
piaçaba 

paxiúba 

kú:na, dáme 

manáka 
itéwi 
malá:ma 

ku:hã 

F. QllANTIFICADORES/QllAl\TIFIERS 

1 heti'ha 
2 hatámenaka 
3 éminaka 
4 hájuka 
5 kadá:lihére 
1 O hatámenaké:rimá:keri 

pouco/f'ew i3í:de 

muitol/ots ol hawadá:li 
muitos homens!many men hawadáli namá:li 

todos/ ali maké:ri 

G. PRONOME~PRONOllNS 

eu// 
tulyou 
elelhe 
nós/vve 
e/es!they 
este/this 
meu arco/my bow 
teu arco/your bow 
arco delelhis buw 
nossa casa/our house 
casa delesltheir house 

nújaha 
híjaha 
jahádani 
wajáha ma:ké:ri 
j ahádan i j áha 
é:ni 
nu-bawi3itú-le 
pi-bawi3itú-le 
bawi3itú i:jáha 
ã he'hã -hán i3i-ehé: re 
ãhê'hã-háni3i-ehé:re-ijába 
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núwha 
píjha 

wájha 

kúna 
manáka 
itéwi 

,; 

kúpa 
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li. ADJETIVOS/AD.IECTIYES 

grandelbig 

pequenolsma!! 

alto/ta!!, high 

profúndo/deep 

comprido/!ong 

frio/cold 

quente/hot 
seco/dry 
está doente/he is i!/ 

está mortalhe is dead 

bom/good 

mau/bad 

brancolwhite 

pretolb!ack 

verme!ho/red 

azul/azul 

amarei o/ye! !mv 
multicor 

1. ADVl~RBIOS/ADVERBS 

ont emlyest erday 

ama 11 hei/tom orrow 
hoje/today 
à direita/011 the right 
à esquerda/cm the !eft 
aqui/here 
perto/near 
!álthere 

a:he hã á:duli 

a:tJidíha ijáha 

denúnta 

kãllita 

arnehikáli 

lhe:rihé:ri 

hatámida hé:ri 
majámaja wakáli 

ináha kéwa 

ikámaka3i 

wéwakanáha namá: li 

]hãwã kanáha namá:li 

ewá:3u 

daítJ LI 

kirá:3e 

lawí:tJ uhé:ri 

kirá:3e 

kabáneru 

ré:kita 

ctáhe 

já:liha 
tirí:riba Í • 
himá:duináwa 

á:niha 
a:ninahá:da 
é:teha 
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denúni 

ipéli 

kílali 
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longe/far 
sim/yes 
não/no 

.J. VERBOS/VERBS 

dormir/to sleep 
fica.1/stay 1 

traz minhafàca!/bring my knife 1 

dá-me 1/give-me 1 

quero comer/! want to eat 
comamos.'! let~· eatl 
quero beber/! want to drink 
ele vem/he is coming 
de onde vens?/fi'om where 
are you coming.? 
rir/to laugh 
pintar/to paint 
urinar/to urinate 
remar/to row 
dorme 1/sleep 1 

bater/to fight 
corta-o 1/cut ifl 

estar sentado/to be sitting down 
mata-o 1/kill him 1 

choras/you weep 
atirar/to throw 
quero/! want 
paraFente.'lgo ahead.1 

vamos 1 let s go 1 

té:kuta 
matekína 
há:pa 

hiwanúnaha hikése 
hi-wí:nawa! 
hú:nulu nu-kí:rike! 
hi-wanulúhu! 

WAREKENA 

tékulhe 

-híwa 
nu-kúdake nu-náha numá:kale 
wá-nawa má:kale -jha 
nu-kúdake nú:ra numákale -íla 

jadimíani 

arasé:ri hukakáwa? 
hiwájeketáwa 
hi-kútule yiháha/h, J) k: 
meá:likú:ru 
hi-dé:na wajáha 
hí:-make! 
tawaléta 
hi-kirikáne' 

he hu ka é:dala 

hi-wá:la inúmata' 
h-í:dake 
hinúhinúmata 
nu-kúdake númali 
wáwa! 

wáwa wajáha' 
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-wína 

-khéinta 

-béna 
-íma 
-wála 
-khílaká 

-wála 
-ída 
-núwa 
-kúba 
-á(wa) 
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eos 

Com uma população de aproximadamente 1.500 pessoas, os Yukuna 

vivem na Colômbia ao longo do rio Miriti-Paraná (afluente do Japurá

Caquetá). Conforme Schauer (1993, p. 1), a palavra significaria 

« história »ou « notícia » (?). 

A partir do século XVIII, os escravagistas portugueses sobem o rio 

Japurá até o atual território da Colômbia. Em 1755, os Yukuna são menciona

dos por Eugênio Ribeiro como moradores do« Muritiparaná » (Miriti-Paraná, 

veja bibliografia). Eles tinham fama de grandes guerreiros e usavam brincos 

de metal nas orelhas. Na segunda metade do século XVIII, os Yukuna são 

dizimados e maciçamente deportados como escravos no Brasil. 

Os Yukuna são também mencionados na mesma região por Monteiro 

(1768) e Ribeiro Sampaio (1775), sob o nome de« Yacuna »ou« Yucuna ». 

A presença dos portugueses no baixo Caquetá (Colômbia atual) mani

festa-se até nossos dias: 

(a) pelos topónimos, principalmente rios e serras, como Miriti-Paraná, 

Pirá-Paraná, Traíra, etc; 

(b) pelos empréstimos do Yukuna ao português via a Língua Geral 

(Nheengatu). Por exemplo: 
watulmpápescada 
makukawá inambu sp. 
tsiwé chibé 
mamáumamão 
paratú prato 
kawi caxiri 
tJirúra calças 
piréfia tesoura 

mamú matrinxã 
u'wífarinha 
wira'pára arco 
matamatá quelônio sp. 
karíwa Branco 
yukíra sal 
sapéwa chapéu 
pu8ánga puçangas 
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lukuná tucunaré 
surára soldado 
kururú sapo 
kaniku caneco 
kufiakaríwa Branca 
yurájirau 
paranákua ilha 
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4.3.1. Os e os Guarú. - Em 1755, Eugênio Ribeiro men-

ciona também os Matamez no rio Apapurez (rio Apaporis), afluente do 

Caquetá. Não há dúvida que se trata dos que vivem atualmen

te misturados e integrados aos Yukuna e cuja língua desapareceu com o 

tempo. Não tenho nenhum vocabulário desta língua matapi. As poucas 

palavras que consegui durante a minha viagem no Caquetá são tão dife

rentes do Yukuna que elas até deixam dúvida sobre uma afiliação arawak. 

Parece que a classificação lingüística das Matapi ficará misteriosa tal

vez para sempre. 

Os Guarú são mencionados em 193 7 pela primeira vez num ma

nuscrito de Igualada. A sua antiga moradia situava-se no rio N etá (ou 

Metá), um afluente esquerdo do rio Caquetá que desemboca entre as 

fozes do Jari e do Cahuinari. O rio Netá faz cabeceiras com o rio Miriti

Paraná. Depois de viverem alguns anos com os Yukuna do Miriti-Paraná 

no fim do século passado, os Guarú voltaram à sua pátria no rio Netá. A 

sua população era então de 20 adultos mais as crianças. Desde aquela 

época, não se sabe mais nada sobre eles. Dizem que eram inimigos dos 

índios Carijonas. 

Em 1937, Gonzalo Daza torna mais de 30 palavras com o último 

velho a ainda saber o idioma guarú. Com este pequeno vocabulário, 

Rivet ( 194 7) concluí corretamente que o guarú é um dialeto pouco dife

renciado da língua yukuna. Sugiro que os Guarú são talvez o grupo co

nhecido como Hurnmi ou Imíkee pelos Yukuna. O leitor poderá apre

ciar o parentesco Guarú-Yukuna na comparação das palavras seguin

tes: 
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Guarú Yukuna Português 

atJij1á homem 

kaamu kamú sol 

ibiri iwirhí estrela 

jaarú párn banana 

J1ieníepu iJ1eÍpú caminho 

jatelatJima játheÍla mão 

wíle 7 tJi /h<lJ; cabei o 

J1uma nhúÍmá meu pé 

pagluntJima palhúwá-

hijama ijamá 2 

uzíkele wé8i-kelé 3 

pakokeit pa'?ú-kelé 4 

peJ1akape -aj1há comer 

nu-dehe nu-leÍhé- meu 

pi-lehe pi-lehé- teu 

nutJa nukhá eu 

pitJa pikhá tu 

itJ a ikhá vocês 

netJa nekhá eles 

4.3.2. Estudos lingüísticos sobre o Yukuna. - Sobre a língua 

yukuna, temos: 
(a) algumas listas de vocábulos em Martius (1863) e Koch-Grünberg 

(1911 ); 
(b) os trabalhos de Stanley e Junia Schauer ( 1967, 1978, 1993, 1999) que 

incluem trabalhos gramaticais e um dicionário de 3.000 entradas lexicais. 

Apesar do trabalho· dos Schauer ser muito valioso, nota-se que eles não 

escutam sempre bem as consoantes aspiradas e que o sistema tonal fica a 

descobrir. Além disso, os autores misturam os sufixos flexionais e 

derivacionais (-8i independentizador exposto perto de -na plural, etc.). 
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4.3.3. Apresentação. - Em Yukuna, há oposição entre 19 fonemas, 
ou seja 14 consoantes e 5 vogais: 

bilabial denti-alveolar palatal velar glotal 

oclusivas surdas p t tS k 'l 
constritivas e h 
nasais m n J1 
lateral 

vibrante r 

aproximantes w j 
vogais altas u 

médias e o 
baixa a 

Em estrutura subjacente intermediária, o padrão silábico é do tipo: 

cr = (C)(h)V(n) 

!! sendo a única consoante que pode fechar a sílaba (o que é raro, por 

exemplo, unká [un.ká] não). 

Como em Baniwa-Curripaco, há muitos grupos consonânticos do tipo 

Ch (ph, th, mh, nh, etc.) que se realizam como consoantes aspiradas, pré

aspiradas ou ensurdecidas. 

4.3.4. Segmentos consonânticos. - Os 14 segmentos consonânticos 

realizam-se da maneira seguinte: 
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• p [p], t [t] e tJ [tJ]. Exemplo de oposição t!tJ: 

pitá vocêfecha você cava 

A variante labializada kw aparece depois e 1.rn e antes de-ª· Ela apare

ce também, no registro coloquial, no grupo kuV (V diferente de u). Por 

exemplo: 
unká [uIJkwá] não 
kuahárí [kuwahárí] (formal) ~ [k"ahárí] (coloquial) paca 

A variante palatalizada ki aparece depois de!. Por exemplo: 

rhiká [fikJá] ele cava 

e ? [?]. Exemplos de oposição: 
maí piranha ma?í formiga-de-fogo 
nuí meu nome nu?í meu músculo 
heí cobra he?í mandi 
nutJá cavo nu?tJá rio 
nopitá mergulho no?pitá tomo banho 

li 8 [8] ~ [h] 

A fricativa dental 8 realiza-se [h] em registro coloquial, especialmente 

entre os jovens. Por exemplo: 
ri8ipí cauda [ri8ipí] ~ [rihipí] 
8áru tamanduá [8á:ru] ~ [há:ru] 
8í11a caraná [8í:11a] ~ [hí:11a] 
í8aji1111aça [í:8a] ~ [í:ha] 

• h [h]. Exemplo de oposição 8/h: 

8i_J1a caraná hí]1a peixe 

Apesar de uma certa neutralização entre h e 8 em registro coloquial, a 
sua oposição fonemática permanece rigorosa. Isto se evidencia nas formas 
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possuídas nas quais só o fonema h entra em metátese com a vogal que o 
precede. Por exemplo lsg:possuidor, -ne dependentizadores): 
híj1a peixe => rrn+hij1a-té [ l)Uj1até] meu peixe (com a regra: u+i--+ u) 

pedra => 1rn+hipa-né [gupané] minha pedra 

mas sem metátese (e sem aplicação da regra u+i ---jo u) com 8: 
8ijáfogo => nu+8í-j1e [nu8íj1e] ~ [nuhíJ1e] meufogo 

Em conseqüência disso, os fonemas 8 e h devem ser cuidadosamente 

diferenciados, e não considerados, como os Schauer o fazem (1993, p.4), como 

um só fonema. 

em [m], n [n] ~ [IJ] eJ1 [)1]. A variante [IJ] aparece antes de consoan

tes velares. Por exemplo: 

unká [ul]kwá] não 

e r [r]. O fonema r corresponde a .l e -l do Baniwa-Curripaco e do 

Achagua (fusão fonética e fonológica). Por exemplo: 
Bi\N!WA-CURRIPACO YUKUNA 

li- ri- 3msg 

-tu- ru- 3/~·g 

má-te ma?ré jacu 

e l [I]. O fonema 1 corresponde a d do Baniwa-Curripaco. Por exemplo: 

l3ANlWA-CURRIPACO 

kuumáda 

dúudu-li 

YUKUNA 

kumalá 

luÍlú 

Exemplo de oposição l/r: 

pato 

surucuá 

nata?á elesfazem nhara?á eles empurram 

•w[w]ej[_j] 
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4.3.5. - Em Yukuna, há um jogo muito pro-

dutivo de consoantes fonologicamente aspiradas que se realizam da manei

ra seguinte: 

/Chi ---7 [Ch] (C obstruinte) 

---7 [XC] ~ [Ç] (C soante) 

Quando e é obstruinte tSh), a realização é uma consoante 

aspirada [ph, t1i, k\ tr1J. Em Yukuna, a aspiração (voice onset time) é fone

ticamente mais discreta e curta que em Baniwa-Curripaco. Note que *8h 

não foi encontrado. Contrariamente ao que os Schauer escrevem ( 1993, 

p.4), as consoantes aspiradas são muito comuns em Yukuna, mas difíceis 

de ser detectadas. 

Exemplos de oposição obstruinte não-aspirada/obstruinte aspirada: 
rmpá lavo nuphá chego 
riká resina dele rikhá ele 
mutJiná [mutJíná] lagarto sp. mutJhiná [mutJ1'íná] peixe sp. 

Quando C é soante (mh, nh, J1h, wh, lh, rh), a realização é de 

consoante pré-aspirada [ 'rn, 'n, 'Jl, 'w, ~. 'I, 'r] em contexto intervocálico e 

de consoantes ensurdecidas [nJ, IJ, JJ, vy, j, J, rJ em posição inicial 

de palavra fonológica. Por exemplo: 

pilhú [pi'lú] teu olho 
pi?whí [pi?'wí] tua orelha 
kamhú [ka'mú] cucura 
nhoma?á [!Joma?á] ouço 
whema?á [ \Yema?á] ouvimos 

4.3.6. Segmentos vocálicos. - Os 5 segmentos vocálicas realizam

se da maneira seguinte: 
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e 
u 
o 
a 

[i] 
[E] 
[u] ~[o] 
[J] 
[a]~ [a] 

(variantes livres) 

(vogal menos comum) 

(a 2" variante quando segue consoante alveolar ou palatal) 

A 1 ªvogal de uma palavra de duas sílabas sem oclusão glotal é sempre 

alongada. Por exemplo: 
páru [pá:ru] banana 

mamú [rna:rnú] peixe sp. 

O fonema Q não é muito comum. O fato que Q é o output de certas 

regras fonológicas (como u+a ~o, cf. 4.3.9.) sugere que Q poderia ser 

urna combinação de vogais a um nível subjacente. Esta hipótese é sustenta

da por argumentos comparativos. Por exemplo: 

BANIWA-CURRIPACO 

phádua 
-íinua 
-wawa > -wao > 

YUKUNA 

phaló 
-inó 
-wó 

tua mãe 
matar 
barriga 

Exemplos de oposição entre o eu: 
, , 

pilhó [pixlJ] para ti pilhú [pixlu] teu olho 

okúru [Jkúru] tia ukhú [uk11 ú] tio 

Exemplos de oposição entre o e a: 

rnló [ralJ] mãe dele ralá [ralá] suco dele 

4.3.7. Vogais nasalizadas. - As vogais adjacentes a consoantes na

sais são levemente nasalizadas. Por exemplo: 

maí [mal] piranha 
Nos ditongos que terminam as palavras ou em contexto de oclusão 

glotal ?, as vogais são levemente nasalizadas. Por exemplo: 
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Evidências comparativas sugerem que uma consoante nasal poderia 

ser o desencadeador da nasalização das vogais. Compare as palavras ante

riores com ámpi cobra sp. (Tariano), áini caba (Baniwa-Curripaco), Hina 

músculo dele (Achagua). No entanto, o estudo pormenorizado de todos os 

casos de vogais nasalizadas e do contexto consonântico (h, ?) ainda não 

está feito. 

4.3.8. Ditongos. - Os ditongos encontrados em Yukuna são ai, au, 

ei, oi, ui e iu. O fato que o acento pode cair na 1 ª ou na 2ª mora deles 

sugere que os ditongos devem ser fonologicamente interpretados como per

tencendo a duas sílabas. 

4.3.9. Regras fonológicas. - A vogal dos prefixos pessoais funde

se com a vogal das raízes verbais ou nominais que começam com V ou hV. 

Note que a vogal dos prefixos pessoais só pode ser u, i ou a: 

V + (h)V da raiz 
do prefixo a e 1 o u 

u o o u o u 

1 a e l a l 

a a e e a e 

Exemplos de aplicação das regras anteriores (nu- lsg, pi- 2sg, wa
lpl): 
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-amá ver 
carapanã 

=> nomá vejo, vês, wamá vemos 
=> meu carapanã, teu carapanã, 

héma anta 

i?pitJí minhoca 

hirí rato 
okúrn tia 
ukhú fio 
húuniágua 

nosso carapanã 
=> nhomaté minha anta, 
whematé nossa anta 

=> minha minhoca, 
we?pité nossa minhoca 
=> nhuríte meu rato, 
=> nokúru minha tia, 
=> nukhú meu tio, 
=> nhunuté minha água, 
whenuté nossa água 

tua anta, 

tua minhoca, 

teu rato, wheríte nosso ralo 
tua tia, wakúru nossa tia 

tua água, 

4.3.10. Acentuação. - Em Yukuna, o acento tem valor contrastivo. 

Exemplos de pares mínimos: 
híj1a peixe hiJ1á espírito 
rira sangue dele rirá ele corta em picadinhos 
pli teu nome pi i tua urina 

Em Yukuna, urna palavra pode levar vários acentos, corno o mostram o 

último exemplo anterior e os exemplos seguintes: 
unká rihápálahe ele não trabalhará 
númá digo 

Nunca há três acentos em seguida. 

Quanto à acentuação, há dois tipos de raízes: as raízes com acento 

intrínseco e as raízes com acento extrínseco. Quando se acrescenta um 

sufixo a uma raiz de acento intrínseco, a raiz guarda o seu acento e o sufixo 

é átono. Exemplo com as raízes intrínsecas -amá ver e -inó matar, e o 

sufixo -ka progressivo: 
nomá vejo => nomáka estou vendo 
nu nó maio => nunóka estou matando 

Quando se acrescenta um sufixo a uma raiz de acento extrínseco, a 

raiz perde o seu acento que passa para o sufixo. Exemplo com as raízes 
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extrínsecas -ímá dizer e -irá cortar em picadinhos: 
mímá digo => m1maká estou dizendo 
nurá corto => m1rnká estou cortando 

Certas raízes nominais parecem intrínsecas com certos sufixos e 

extrínsecas com outros. Por exemplo: 
onça => onças (-na plural) 

:::> minha onça (-te dependentizador) 

APRESENTAÇÃO MORFO-SINTAXE YUKUNA 

4.3.11. Os afixos pessoais. - A língua yukuna possui um jogo de 

prefixos pessoais e um jogo de pessoais independentes que desempenham 

funções diferentes: 

PREFIXOS PESSOAIS E PESSOAIS INDEPENDENTES 
Prefixos Pessoais Independentes 

1 
lsg nu+ nukhá /nu+ikha/ eu 
2sg pi+ pikhá/pi+ikha/ tu 
3msg ri+ rikhá /ri+ikha/ ele 
3fsg ru+ rukhá /ru+ikha/ ela 
lpl wa+ wekhá /wa+ikha/ nós 
2pl i+ ikhá /i+ikha/ vocês 
3pl na+ nekhá /na+ikha/ 

eles, elas 

!conectivo i+ 

O jogo de prefixos refere-se ao sujeito do verbo dependente, ao 

possuidor elo nome dependente ou ao complemento do relacionador. 
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Por exemplo (-we?pí v.dep. saber, -takú n.dep. nariz, -lho rei. para): 
rm-we?pí sei meu nariz nú-lho para mim 
fil-we?pí sabes teu nariz para ti 
wa-we?pi sabemos wa-takú nossos narizes wá-lho para nós 

O jogo de pessoais independentes refere-se ao objeto do verbo de

ou ao sujeito do verbo independente. Por exemplo: 

(411)ináamárikhá (412) rukhá 
/ ina ama rikha/ / pala -ru rukha/ 
alguém ver 3msg bonito-f ela 
alguém o vê ela é bonita 

O conectivo i+ aparece somente com raízes que começam com vo

gais. Por exemplo: 
húni n.ind. água => -hunuté n.dep. água 

=> Pablo hinuté /Pablo i+hunuté/ água de Paulo 
-u7whí n.dep. orelha=> Pablo i7whí /Pablo i+u?whí/ orelha de Paulo 

4.3.12. Ordem das palavras. - A ordem não marcada para a ên

fase é: 

Por exemplo: 
S VDcp. O 

( 413) rikhá amari jáwi 
/rikha ama-ri jawi/ 

ele ver-m cão 
ele vê o cão 

S + V.Dep. +O 
V.lnd. + S 

Vlnd. S 

( 414) paláni ritáne 
/pala-ni ri - ta -ne/ 

bom 3msg-canoa-Dep 
a canoa dele é hoa 

4.3.13. As diversas classes nominais. - Certos nomes indepen

dentes são raízes presas sempre seguidas por um sufixo de gênero e núme

ro (-ri/-hi/0 masculino singular, -rn/-lo feminino singular, -na plural). 

Por exemplo: 
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jáwi-rn cadela jáwi~cães 

menina meninos 

4.3.14. Conversão dos em n.imL - Para passar de um nome 

dependente a um nome independente, usa-se a combinação (i+ ... )-8i 

independentizador. Por exemplo: 
-aló n.dep. mãe => aló8i /i+alo::8i/ n.ind. mãe 
-a?rurnmaká n.dep. roupa=> a?rurnmaká8i /i+a?rurumaka::Oi/ n.ind. roupa 

4.3.15. Conversão dos n.ind. em - Para passar de um nome 

independente a um nome dependente, usam-se um dos três sufixos -te, -ne, 

-re dependentizadores. Enquanto -te usa-se geralmente com nome ani

mado, -ne e -re sufixam-se a nomes inanimados. Por exemplo: 

jáwi n.ind. cão 
híta n.ind. canoa 

Usa-se também muito o 

tence. Por exemplo: 
( 415) rile'?héna jáwina 

/ ri + le?he -na jawi-na/ 
3msg+pertence-pl cão -pi 

=> -jawi-té n.dep. cão 
=> -hitá-ne n.dep. canoa 

nome dependente -le?hé possessão, per-

cães dele (lit. pertences dele, cães) 

4.3.16. Os sufixos nominais. - Entre eles, mencionaremos: 

o Os direcionais -he a/ativo(« para»), -ja ablativo(« a partir de») 

e -wa perlativo(« por», «ao longo de»). 

o O sufixo -na expressa a plural idade com as entidades animadas. Por 

exemplo: 
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onça => onças 

• O sufixo -o futuro expressa algo em processo. Por exemplo: 

casa dele=> casa dele (em construção), fútura casa dele 

•O morfema design ificante descontínuo 

recíproca. Por exemplo: 
(416) pawha7tétJaka 

/pa+wha'íte::lf aka/ 
... + com -recíproco 

um com outro 

indica uma ação 

4.3.17. Os reladonadores. - Os principais relacionadores do Yukuna são: 

• -tJu dentro de. Por exemplo: 
(417) rítJu (418) ritJohé 

/ ri ±tf 11/ / ri ±___lf 11 -hei 
3msg+dentro de/ /3msg+dentro de-Al 
dentro dele para dentro dele 

• -naku em cima de, sobre. 

• -akú dentro de (líquido). Por exemplo: 
(419) Ehá akuhéna nakhá híJ1ana 

/Eha aku - he -na nakha hi11a-na/ 
Miriti dentro-nom-pl eles peixe-pi 
eles são peixes do Miriti 

e -e?ijá entre, no meio de. Por exemplo: 
( 420) rie?ijá 

I ri +e?li.-ª/ 
3msg+entre 
no meio de algo 
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-tJá em cima de. 

wa?té com (comitativo). Por exemplo: 
( 421) rijáni wa?té 

/ ri +jani wa?~/ 

3msg+filho com 
com seus.filhos 

o aú com (instrumental). Por exemplo: 
(422) a'?waná aú 

/a'?wana au/ 
pau com 

com pau 

o -penáhe por causa. Por exemplo: 
( 423) riwemí penáhe 

/ ri +wemi penahe/ 
3 msg+preço por 
pelo preço dele 

o -lho a, para. Por exemplo: 
(424) ria'?á pÍJ10 nulhó le'?hepeláhi 

/ri+a?a piJ10 nu+lho le'?hepelahi/ 
3msg+dar outra vez 1 sg+para mercadoria 
outra vez ele deu mercadoria para mim 

4.3.18. Formas nominalizadas dos verbos. - Em Yukuna como 

em Achagua, os verbos podem aparecer sob duas formas diferentes. Com

pare: 
( 425) ramá jáwi 

/ ri +ama jawi/ 
3msg+ver cão 
ele vê o cão 

( 426) rikhá ama ri jáwi 
/rikha ama-ri jawi/ 
ele ver-m cão 
ele que vê o ceio 

364 



LÍNGUAS ARAWAK DA AMAZÔNIA SETENTRIONAL 

Em ( 426), o pronome pessoal independente aparece simultaneamente 

com marcas de nominalização no verbo (aqui, +ri masculino singular). A 

diferença de sentido entre uma forma curta e a sua forma bifurcada não está 

clara. Os sufixos de nominalização que permitem construir formas bifurcadas 

são os seguintes: 

-ri masculino singular 

-jo feminino singular 

-]10 plural 

4.3.19. Os sufixos verbais. - Os quadros seguintes dão as classes de 

posição dos principais sufixos verbais (menos os sufixos de subordinação): 

Pessoa RAIZ 1 2 3 4 

nu- Jsg- J1ª -la -t8a/-tJija -mi 

pi- 2sg precedência negativo passado recente perfectivo 
ri- Jmsg 1-ta -he -ke/-hika 
ru- 3fsg extensão fúturo imperfectivo 
wa- /pi 2-ta -ka 
i- 2pl causativo progressivo 

na- Jpl 

5 6 7 8 9 10 
0/-ri/-ro /11 -lha -ko -nija -no -o 

-jof intenção, permissão imperativc repetitivo reflexivo 
-j10 pi possibilidade desejada negativo -ha 

-re /imitativo 
p,ermissão dada 

-tSi 
desejo 
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11 Muitos verbos transitivos tornam-se intransitivos com o sufixo -ore-

flexivo. Neste caso, a vogal final do verbo transitivo (sempre transfor-

ma-se em o. 

11 O sufixo -ta causativo transforma um verbo intransitivo em verbo 

transitivo. Por exemplo: 
kero?o ter medo => kero?o-ta assustar 

11 Não há sufixo especial para o presente e o passado remoto. O passa

do recente, que indica que a ação efetuou-se no mesmo dia, é -tJa. O sufixo 

do futuro é -he. Por exemplo: 
(427) unká pi?nhaláhe nuwha?té 

/unka pi +i?nha- la -he nu+wa?te/ 
não 2sg+ ir -negativo-Fut 1 sg+com 

não irás comigo 

o O sufixo -ka progressivo indica o desenvolvimento da ação. Por 

exemplo: 
(428) nomáka rikhá 

/nu+ama-ka rikha/ 
1 sg+ver -Prog 3msg 
eu o estou vendo 

•Exemplo do uso do imperfectivo -hika: 
(429) namhe?táhika a?pitakáhe naku 

/na+ mhe?ta -hika a?pita -kahe+naku/ 
3pl+amanhecer-imperfectivo tomar banho- nom+em 
eles amanheciam tomando banho 

o O perfectivo -mi é também muito usado com os nomes, expres
sando então algo separado ou algo completado. Por exemplo, compare: 
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ri-i?rifilho dele => ri-i?rí-mifilho dele (o pai eslá morlo} 

@I A negação expressa-se com a palavra negativa antes do verbo e o 

sufixo -la ( cf. exemplo ( 427). 

e Os sufixos de subordinação sempre contêm o nominalizador -ka. Eis 

os pnnc1pais: 
-ka-tJu se, caso 
-ka-lohe para que, afim de que 
-kale porque 
-kela se (irreal) 
-ko gerúndio 

Por exemplo: 
(430) nawe?píkatJu rinakohé, ... 

/na+we?pi-ka-tfg ri +nakohé/ 
3pl+saber - se 3rnsg+sobre 
se eles souberem sobre isso, .. 

( 431) rataníko rihápaka 
I ri + atani-ko ri + hapa -ka/ 
3msg+cantar-Ger 3msg+trabalhar-Prog 
cantando, ele trabalha 

«t Para expressar urna ordem, usa-se a raiz verbal pura com prefixos da 

2ª pessoa. A proibição indica-se com o sufixo -nija imperativo negativo. 

Por exemplo: 
(432) pimata?á rikhá! 

/pi +mata?a rikha/ 
2sg+cortar ele 
corta-o' 

(433) pamánija rikhá! 
/pi +ama -rr.i.@ rikha/ 
2sg+olhar-não ele 
11c70 olhes para ele' 
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4.3.20. e classificadores. - Os principais nume-

rais do Yukuna são: 

ijamá 2 
wéhi kéle 3 
pa?ú kéle 4 

A partir de 5, conta-se com as mãos (6 = 1 mão+ 1, etc.). 

Existem uma dúzia de classificadores numerais que indicam o tama

nho, a forma ou outras características do nome referido. São: 
-ha humano masculino 
-ha-rn humano feminino 
-ta plano 
-la comprido (cartucho, fósforo, etc.) 
-a?la redondo (bola) 
-a?ku côncavo (canoa) 
-a?pa parte 
-e?te monte 
-a?ma tudo de uma vez 
-epi grupo, conjunto 
-na árvore, animal grande (anta, onça, etc.) 

Os classificadores usam-se também com a palavra apú outro. 

4.3.21. Os verbalizadores. Embora certos verbos independentes 

sejam raízes livres monomorfemáticas (jen.ú alto, juwá amarelo, pu?thé 

cheio, etc.), a maioria dos termos da classe dos verbos independentes é 

secundária. 

O sufixo -n.i verbalizador é muito usado. Combina-se freqüenternente 

com o positivo ka-;formando assim verbos independentes a partir de no

mes dependentes. Por exemplo: 
-wemí n.dep. preço => ka+wemí-ni v.ind. caro 
-temhú n.dep . .força => ka+temhú-ni v.ind.forte 

368 



LÍNGUAS ARAWAK DA AMAZÔNIA SETENTRIONAL 

Com o negativo -ma, usa-se o verbalizador -ru. Por exemplo: 
-wemí n.dep. preço => v.ind. barato 
-temhú n.dep.força => v.ind.fi'aco 

Quando se referan a seres animados, há concordância entre a cabeça 

nominal e o verbo independente. Por exemplo: 

(434) katemhúrn rikhá 
/ka +temhu-ru rukha/ 
Pos+ força -verb.f ela 
ela éforte 

(435) matemhúrnna nekhá 
/ma+ternhu- ru -na nekha/ 
Neg+ força -verb-pl eles 
eles sãofi'acos 

4.3.22. O nominalizador -ka. - O norninalizador -ka combina-se 

com -he para formar o equivalente da forma infinitiva. Por exemplo (cf. 

também exemplo 800): 
(436) nuwáta ana?káhe 

/nu+wata ana?a-ka-he/ 
1 sg+querer pescar-nom 
quero pescar 

4.3.23. O formante -ri. - Como formante de nome, -ri masculino 

não é tão usado em Yukuna como nas outras línguas arawak da mesma 

divisão. No entanto, o uso do formante -rufeminino é bastante produtivo. 

Compare, por exemplo: 

BANIWA-CLIRRIP/\CO YLIKLIN/\ 

púupu-li pupú coruja sp. 

wádu-li walú pirapucu sp. 

hipí.:{,a-li ipirá catinga .1p. 

dúudu-li iu'?iú surucuá 

wáadzu-li wajú urubu 

páapa-li pápa tamanduaí 
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BANIWA-CURRIPACO 

áakaa-li 

YUKUNA 

aká formigasp. 

himá abiu 

4.3.24. Completivas e relativas. - Como em Baniwa-Curripaco, o 

sufixo -ka nomina!izador permite formar, em Yukuna, todo tipo de 

completivas sujeito ou objeto. Por exemplo: 
(437) 1mwáta ri?haká 

/nu+wata ri +i?ha-ka/ 
1sg+querer3msg+ ir -Sub 
quero que ele vá 

(438) katJúwa ri8ápaka 
/katJuwa ri + 8apa -ka/ 
lentamente 3msg+trabalhar-Sub 
ele trabalha lentamente 

Quando o sujeito da principal e da completiva é o mesmo, além do 

subordinativo -ka, o sufixo de switch-reference -na mesmo sujeito aparece 

no verbo da completiva. Por exemplo: 
(439) nuwáta Bogotá eho i?nhakána 

/nu+wata Bogota eho i?nha- ka -na/ 
1 sg+querer Bogotá para ir -Sub-mesmo sujeito 
quero ir a Bogotá 

O mesmo sufixo -ka subordinativo, com os sufixos de gênero-núme

ro, entra na formação das orações relativas. Exemplo de relativa em que o 

antecedente é o sujeito da oração relativa: 
( 440) mahó i'?mitJakaJ1o ipháhej10 p\Jlo 

/maho i'?mi- tJa- ka -]1Q ipha - he-j10 pij1o/ 
aqui estr-Pass-Sub-pl chegar-Fut-pl de novo 

os que estiveram aqui chegarão de novo 
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Quando o antecedente não é o sujeito da os sufixos relativos 

são -ka-re no passado e no futuro subordinativo, -re dependen-

tizador), e -he no passado recente. Exemplo no passado: 
( 441) rnkhá nomákarern 

/rukha nu+ama-ka-re-ru pa?a-he -jo/ 
ela 1 sg+ver - Sub -f voltar-Fut-f 

ela, que eu vi, voltará 

4.3.25. Os Wainuma e os Mariaté. - O hábitat tradicional dos Wainuma 

estava entre o rio Ipi, afluente do Putumayo, e o rio Cahuinari. Em 1820, 

Martius estima a sua população em 600 pessoas livres, o resto sendo escra

vos nas fazendas do Solimões. Conforme Martius, era antigamente uma 

das nações mais poderosas do Japurá. Parecem ser os mesmos que os 

Wainambeu de Wallace. Os antigos cronistas descrevem os Wainuma com 

conchas nas orelhas e no septo nasal. Faziam casas cónicas. Seus inimigos 

eram os Umaua e os Mirana. 

Os Mariaté ou Muriaté foram encontrados por Spix na foz do lçá 

( 1820). Tanto os Wainuma como os Mariaté são atualmente extintos. 

Sobre a língua destes dois povos, só encontrei listas de vocábulos em 

Martius (1863). Estas listas mostram que o Wainuma e o Mariaté possuem 

84,5 % de comum. Considerando também que os termos que designam a 

fauna são idênticos, sugiro que o Wainuma e o Mariaté devem ser dois diale

tos de uma só língua, a não ser que não haja nenhuma diferença entre eles. 

O Wainuma-Mariaté pertence à divisão Japurá-Colômbia da família 

arawak. Nesta divisão, mostra indubitavelmente mais afinidades com o 

Yukuna. Eis algumas percentagens com as línguas geneticamente mais pró-

x11nas: 
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WAJNUMA-YUKUNA 
WAINUMA-RESÍGARO 
WAINUMA-KABIYARI 

69% 
60% 
60% 

Das listas de Martius, podemos extrair certos afixos: 

WAINl!MA MARIATÉ 

nu- 1 sg nuu eu nu eu 
2sg piy tu pyy tu 

wa-Jpl 
pa- O paêe nós. a gente 

ver balizador 
-ka progressivo 

Eis as listas de vocábulos encontradas em Martius: 

WAINUMA 

agouti / culia pihtzi 
air / ar arnáhrai-ápe 
alcoho! / álcool bagahriade 
ai! / todos urnáni 
anteater / tamanduá 
anus /ânus salitaba 
arm (my) / meu braço no-aéheto, no-aêto, 

( eri) bédo 
armadi/lo sp. /tatu 
arrow /flecha haesihibi, isíepe 
aunt / tia achtschu 
baclc (íny) / minha costas no-áhti 
bad / mau pítseai 
banana / banana panahle 
bark /casca reé ma 
basket / cesto kaárne 
beautifú! / bonito rnissá, ketaka palma 
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helly (my) /minha barriga 

hig / grande 
small bird (generic) /passarinho 

WAINUMA 

no-goóhtu, nu-ghâto, 
(nu) kútu 
aeckiuri 
ghupirinany, isibéni 
apackery-ghupy-í're 

hird sp. (Anas viduala) /pato sp. ghumâta 
bird sp. (Anas brasiliensis) /pato sp. 
hird sp. (Ardea egretta) /garça pimiy 
bird sp. (Cathartes urubu) I urubu patschuhly 
bird sp. (Cathartes papa) /urubu-rei pêry 
bird sp. (Colymbus ludovicianus) /pombo sp. ypírary 
hird sp. (Crax globulosa) / mutum sp. g~uikzy 

bird sp. (Crax tuberosa) / mutum sp. py tschaga 
bird sp. (Crax urumutum) / urumutum uzyry 
bird sp. (Falco brasiliensis) / caracara gatschuâ 
hird sp. (Falco urubulinga) /gavião sp. patschuhly eekuiry 
hird sp. (Gal/inula plumbea) / saracura ghoutere 
bird sp. (Penelope marail) / jacu maray 
bird sp. (Penelope cumanensis) / cujubim kutschúy 
bird sp. (Penelope aracuan) / aracuã 
bird sp. (Psittaculw) tsirí'ka 

bird sp. (Psittacus macao) / arara sp. haghahro 
hird sp. (Psittacus ararauna)/arara sp. gharo 
bird sp. (Psiltacus minar)/ periquito sp. tschura 
hird sp. (Psophia crepitans) ljacamim 
hlack /preto 
blood / sangue 
hlue / azul 
hody / corpo 
bane/ osso 
bow / arco 
hoy / menino 
hranch / ramo 
hreast / seio 
hreathe (/) / respiro 

mâtschary 
tscháriri, tschal!ry 
irahi. nuí'ra, (nu) ira 
mackáhai, hick-pulery 
pihna. nu-ina 
ripihra 
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paaru, páro 
sima-schyry, maishú 
apana-ghae 
peêne 

lvl,ARIATÉ 

ghôdo 

ekury 
s1penyány 

gumâda 
banâna 
pymyy 

pêry 

gh~1itze 

pytyaka 
aúziry 

patschüry 
ghuuntere 
maráe 
kutschúy 
húry-ury 
tschyrikie 
átâro 
ghâro 
tschúra 

tschariry 
yray 
tschaary 
py1ma 

ytschüna 
yrukary 
111una 

ghysêky-bibâba 
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brother / irmão 
bury / enterrar 
canoe / canoa 
capybara / capivara 
cayman / jacaretinga 

cayman sp. (Crocodilus niger) 
chest (my) / meu peito 
child / criança 
coati / quati 
cold /fi'io 
collarbone / clavícula 
come here' /vem aqui' 
corn (Zea mays) /milho 
cow /boi 
creeper / cipó 

crush (!) / esmago 

dance ( /) / danço 
daughter (my) / minhafilha 
day /dia 

dead / morto 
deep / profúndo 
deer /veado 
defecate (!) I defeco 
devi/ / demónio 

die (/) / morro 

dog /cão 
dolphin / boto 
drink {!) / bebo 

ear / orelha 

earth /terra 

WAINUMA 

tschióho, r-himêrery 
aechtschuari ahru 
íta 

ghaêso 

gatscha-e~y 

gapânapa 

no-ábatta, pa-pabata 
apairhairy 
ghabisy 
ipíriri 
pa-ghüma pagy 
piaka naikeni! 
pechkya 
aehma-maighea 
hipêpy 

rapatscha ka 

arápakassi 
nu-íto, ero-íeto 
hamahrae pêtschu, 
amáraki 

MJ\RIATÉ 

azu schoo 

ghatschüry 

abaré 
gheretschery 

gumapa 

pékye 

ypêpy 

nuitó 
amarairi-aká 

hatabacke eitzyary-baba 
payuko watschinunery 
ghapatschary, kabahtjeri nery 
nu-schu-pethy ytschuka 
Jagam1111sse, tschukaminizy 
schaka-minisi 
heritzia baribaba, 
heta-pahl-ítsche 
tchábi 
amâna 
noiracka, 
tschaberaka uhny 
penagho, 
no-hoi, pa-by 

gáhau, ypay, ipai 
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kitzeery-bâba 

tschoby, ynâry 
amana 
ypitaka 

nueriquio, nuy 

y pai 
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eat (!) / como 

egg /OVO 

elbow (my) /meu cotovelo 
enemy / inimigo 
evening / tardinha 
evening (in the) / de tardinha 

eye (my) /meu olho 

eyebrow (my) /minha sobrancelha 
eyelash / cílio 
fat (n.) I gordura 

fàt /gordo 
fàther I pai 
feather /pena 
few I pouco 

finger (my) /meu dedo 
fire !fogo 

fish (n .. generic) /peixe 
fish sp. / acará 
fish sp. /arraia 
fish sp. / candiru 
fish sp. /pescada 
fish sp. / piracatinga 
fish sp. /piranha 
fish sp. / piracatinga 
fish sp. / pirarara 

fish sp. I pirarucu 
fish sp. /sardinha 
fish sp. / surubim 
fish sp. I tambaqui 

WAINUMA 

no-tschaúucka, 
tscha bato i-pati s-asc 
rhâepe, reépi 
no-goóhhne 
nutabacke 
tayahe pêtsche 
tainôee, tahi jahabe, 
daiaábe 
no-tóhi, patuima keny, 

(eri) doe 
no-tóhtoha, pa-tschême 

pa-tuima 
kési 

MARIATÉ 

noanaka 

tschukurímaka 

ataka 

no-doi 

nu-schene 
nu-duimapa 
ghersyry 

(gordura de tartaruga) 
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rigaéssicki 
pahai, petschyry, paíi 
rihmapa 
metscháhma, 
hipe pokalitsche 
no-gapirnina, (nu) kápi 
ihtschaba, eitschépa, 
itchípa 
heitscha, idjá 
tschuteh 

itschatoly 
yra-eta 
harenáry 
eniy 
ygpüma 
en1y 

pathâ~u 

hugzy 

marnpâru 
guliry 
na o e 

pay 

ytschirnai 

ytschepa 

ytza 
scküte 

ypürna 

ghuríry 
ynaviézy 



fish sp I lurnnaré 
fish sp / 11ruâ 
f!ower !flor 

fi!Ot (my) I meu pé 

fórehead / testa 

fórest /mata 
ji-ogl rã 
ji-uit lji-uta 
girl / menina 
give-me.1 / dá-me.1 

go awcry (you) / tu te vais 
god / deus 
good / bom 
grand~fàther / avô 
grand-mother / avó 
grass / capim, erva 
green / verde 
hair I cabelo 
ha111mock /rede de dormir 
hand (my) / minha mão 

lwrd / duro 
head /minha cabeça 

hear (!) / ouço 
heart (my) / meu coraçc7o 
heel / calcanhar 
hen /galinha 
high / alto 
hol / quente 
house /casa 
house (my) /minha casa 
house (vour) / tua casa 

HENRI RAMIREZ 

WAINUMJ\ 

yrischaban 

abanaíbi, apana-ípy 

no-ibami, nu-ipa, 

(eri) ípa 

batschaame, paita 

haápa, ha-apana,aapána 
páitzi 
duákisari, apária-wikia 
nianitschôa,, maishú 
bei no-diá' 
pi-pi na 
tupana, wapetschire 
mísare 
nioho, eroâny hênery 
tatábaro, hatschy 
irnitsi 
rinábi 
itzíhi, ygtsiy 
harnaka 
no-gaápi, nu-gháby, 
( eri) kiápi 
tchítchiri 
bá-ita, pa-bida, 
(eri) bida 

nuahrnapa 
nu-pâre 

MARIJ\TÉ 

oâta 
mutze-tizybere 

ypa 

no-a ida 

mesy-barakare 

mysakary 
ynâro 

tschukarninizy 

aay 
atschy 

ypunery 
siné 

ghapy 

no-bida 

nuríkiu 
pi-bábada 
tébere nu-ipo a peda 

gharaka, atsch ischery 
tschinôny 

gháraka, azytschery 
tshinuny 
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amom 
baníssi, panísi 
nu-pana 
pi pana 

panízy 
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WAINUMA MARIATÉ 

hunger !fome oarikena 
hunt (!) / caço pinananenehne ukane 
husband / marido ritoy atzitzana 
li eu nuh, nuu nu 
ili(! am) /estou doente e/cidirikeno 
insect sp. (Cu/ex sp.) / carapanã hanitschu anitschu 
insect sp. / maruim hechyry 
insect (!xodes sp.) emai tschêpere 
insect sp. (Scarabeus sp.) tahiru, pituhro tahiru 
insect sp. (Simulium sp.) / pium mapyry 1i;apyry 

insect sp. (Tabanus sp.} / mutuca hitschepe ytschêpe 

jaguar sp. (Felis onça) /onça pintada tschâpy tschaby 
jaguar sp. (Felis nigra) /onça preta tschuáe 
jaguar sp. (Felis parda/is)/ puma gheranaly rinakuryi 
jawbone / maxilar backágo 
kídn ey / r ím pare 
kill (!) /mato nu-noabahari 

knee (my) / meu joelho nu-tsyuta-tachky zyuta 

knife /faca baá 
leaf ! folha abanaibáhna, aápana 

apanapahna, aápana 
leg (my) /minha perna no-káhba, nu-ápi ghaba 
lightning / relâmpago issa, totaírna 
lip (my) /meu lábio n u-schahrarnrna, no-schererna 

pa-tzinorna 
live (!) /vivo nu-barihétacka, 

pa-baha-pahly 
liver (w /meu.fígado nu-pahna, no-ahpa 
lizard sp. (Agama} / camaleão rnugzy, ohwíi 
long / comprido biáschiri, piachschiry pyátschery 
man /homem atzi i tschári, puyne ('J) 

apaery-atschitschiry, 

atzü tschari, achijari 
man (many} 1 mui/os homens atapuykene 
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man (few) /poucos homens 
manatee /peixe-boi 
manioc (root) / mandioca 
manioc (meal) !farinha de mandioca 
manioc (bread) / beiju 
many /muitos 
married to (! get) / caso-me com 

meat /carne 
midnight / meia-noite 
mine/ meu 
monkey:ip (Callithri.xcuprea) / oyapussa 
monkey sp. (Cebus gracilis) / caiarara 
monkey sp. ( Mycetes fúsrn:i) 
1110nkEyc1p. (Cercoleptes caudivolvu/11.1)/juparcí 
monkey sp (C/uysothri.x sciurea)! boca preta 
monkey :ip. ( Lagothri.x o/ivaceus) /barrigudo 
111onkL-y.1p (Nyctipithecusfelinu:i)(va.macaco-da-noite 
monkey sp. (Pithecia ouacary) / uacari 
month ! mês 
moon / lua 
fúll moon ! lua cheia 

ne1v moon / lua nova 

crescent moem/ crescenle 

moon :1· last quarler /minguante 
morning / de manhã 
morning (in the) / de manhã 
molher /mãe 
m01111tain / montanha 
mouth 1 boca 

musc/e ! músculo (do braç:o) 
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WAINUMA 

uny-aghulyêrna 
ghany 
káou 
úre 
atáboi, atach-puy 
pituanno ananihri, 
nu-toikina 
barnuckgúi 
hamarchoe petschu 
notasse 
pakúy 
hatahro 
hyichzy 
ghochzy 
ghuisary 
kapahru 
rnukory 
ghorosipiry 
hapaghery-ghery-hoe 
gahri, ghêry, kári 
gahri itschuhracke, 
petschony-waghêry 
gahri-abitschái, 
opya pahêry 
betschun i ba-gahri, 
petschunerykery 
ripohraaka-gahri 
arnarapatahbacke 
arnáraa 
ahrni, hagku, árni 
banángbiba, pisiy 
ba-núhma, pa-nórna, 
( eri) numa 
no-ahpimi 

MARIATÉ 

watapúyne 
êma, amana yany 

tzurnâtzia 

ekury-neikéne 
yritúy 

pakoy 
puzêro 

kuissury 
ghabâro 
rnokory 
maape 

gheery 
yra1 

ytschimai ghery 

arny 
ekuty 
nu-núna 

petuapym i 
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nail (my) /minha unha 

nape / nuca 
nave! (my) /meu umbigo 

neck (my) /meu pescoço 
night / noite 

no / não 
noon / meio-dia 

nose (my) /meu nariz 

old /velho 

paca / paca 
paddle /remo 
paint (!) /pinto 
path / caminho 
peccmy .1p. (Dicotyles labiatus) /queixada 
peccary sp (Dicoo1les torquatus) / caitiru 
plate /prato 
play (!) / brinco 
poisem sp. / curare 
pot /panela 

rainhow / arco-íris 

red /vermelho 
relative /parente 
rib (my) /minha costela 
rice (Oryza sp.) / arroz 
root / raiz 
rope / corda 
sea / mar 
see ( !) /vejo 
sex (my) / meu sexo (homem) 

WAINUMJ\ 

no-schohtabi, 
nu-schutaby 

patâne 
no-ckoohtomi, 

pa-ghotomy 
no-rohrupi, pa-tagky 
zibackári, 
ta-pya-pêtsche, dapübé 
tschp.ma, huikah 
apaitschúhne, 
petschuny wakâmuy 
no-itácko, pechtako, 
(nü) etáku 
pahtschiri, apaery, 

petschery, salitaba cn 
tahpá, tagpá 
déna 
pitáhnaka 
idjápu 
hapychtschá 
kapêna, kabêna 
no-tziuta 
tschapupêkna yakabeh 
haapahly 
itse 

hechpy 

üpórari, gheraly, cáriri 
apairote-sairy 

nu-pâhre 
pupery-pichkya 
máaba 
uádasi 

MARIATÉ 

schutaby 

nu-nuruna 
tschotzy 

li-nunape 
yzibákere 

ghulry 

nu-ítako 

sann 

apytza 
kâpéna 

haâpary 

gherâkary 
nuité 

tscheramy 

aegürü oóhni 

barohackaga 
nohuí, nu-chy 

owamêmo-nuyke 
pi-jhy 
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sex /sexo (mulhe1) 
shaman / pajé 
shell/ concha 
short / curto 

shoulder (my) /meu ombro 
shoulder biade /parte da omoplata 

shout (!) / grito 

s ing (!) / canto 

sister / irmà 
skin /pele 
skF ! céu 
sleep ( !) / durmo 
sloth I preguiça 
smell (!) / cheiro 
snake sp. (Boa scyta/e) / sucuriju 
snake sp. ( Bothrops) /jararaca 
snakc sp (Coluber aesrivw) / paranamboya 
snuke sp. / araramhoya 
snake sp. (Elaps corallinus) /coral 

snake sp. ( Lachesis mutus) ! s11ruc11cu 

snee::e ( !) / espirro 
sofi /mole 
sem (my) ! meu/ilho 
sou// alma 
speak (!) /falo 
si ar / estrela 
Pleiades / Plêiades 

star sp. / Vénus 

Oriun / (Jrion 
stone ! pedra 

WJ\INUMA MJ\RIATI~ 

inahruíghi. ynâro-saché 
marlri 

rho-sáy 
rnariry 
má to matu 

porutackari, 
atakirya, adákiri 
no-ágotta, no-oima 
va-sy-apa 
noerna-puchu, 
sulisul~ nurnâkuh 

hichta 
notósi, lheninito 
rihrnarni 
haáckiu, harnahraita 

upy-âtschery 

natschala 
z1opa 

tschoatsory-maka 

narâpaka 
naung 

tschaapinapa pa rnakaha 
eeghiu 
mâgha 
pusaro 

nu-rnihapa 
pitscho-ité 
ypígzy 
tschiêma 
gutshury 
ny 

nu-myekerimery 
ytschüyta 
útzy 
eküryüy 

uy 

e s y yp1zy 
pucka 

kidjama 
no-iry, nú-iri 1101ry 
ripihta, pabithá 
nodasha 
hüpüitschi ibídj i ypitze 
tapiruurna-ibihitsch i, 
hypitsche 
harnahraemerupía, 
hamarhohy opery pytische 
biogeneísse-ibihitschi 
apakary-pisihâe pizyy 
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summer /verão 
sun /sol 
take (!) /pego 

/et :S take.1 /vamos pegar' 
go and take 1 /vai pegar' 
tr;ipir / anta 
taste (!) /provo, saboreio 
testicle / testículo 
that / aquele 
there is/ há 
thigh (my) /minha coxa 

thighbone (my) / meufêmur 
thin / magro 
thirst /sede 
thunder / trovão 

toad sp. (Bufo sp.) /sapo 
today /hoje 
toe/ dedo do pé 

tomorrow / amanhã 
tongue / língua 

tooth / meu dente 
lortoise (Testudo tabu/ata) / jabuti 
tree (generic) / árvore 
tree sp. / ingá 
tree sp. (Cecropia sp.) / embaúba 
tree sp. (Bixa ore/fana)/ urucu 
tree sp. / cacao 
Ire e sp. 1 salsapari/ ha 

WAINUMA 

ypêna yghpaina 
garnúhi, ghamúi, kamúi 
piatabihta babaga
néhtsche 
tschaubitakum i 
piatakuni' 
aehma 
gabickanuáhi 
no-sahgai, nu-sache 
chiy 
idjária 
no-tschohcki, 

pa-tschoghy 
no-póhi, nu-púchy 
errohi 
makararinámba 
amáhrai, peghyubi, 
nanatschay-yh 
turaka, torohaga 
pahnyhoe 
nu-ypawachka, 
(nu) ipaména; 
noibapu 
pay 
nu-manaéppe, 
pa-nênepé 
no-áhai, pa-ag, áei 
ekiutó 
abahna, apahn~ abána 
piritápa 
tukuhly 
pyhry 

tree sp. I árvore venenosa (Hura hrasi/iensis) 
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MARIATÉ 

gamuy 

zê ma 
ghanaschaka 

tschoky 

puy 

turaka 
LI p 111y 

gurny 
nénepe 

ai 
ekiúto 
rhinike 

punâma 
ghurebyty 
aparacapy 
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turtle sp. (Emys ama::onica) ! tar/aruga 

turtle sp. (Emys dumeriliana) / tracajá 
turtle sp. (Chelys fimbriata) / matam ata 
ugly /feio 
une/e ! tio 
urinate (!) ! urino 
want (/) / quero 

war (! wage) /guerreio 
wash (!) / lavo 

WAINUMA 

ypury eghory epüry 
tschupá 
peaha 
baitéri, paithêry 
attsiu, ghoch-hoi 
noihna, na-atapethy 
noapaitanihri, enu 
apany-gheriy 
nucotanahbihta 

Mi\RIATI. 

atzu 
âtaka 

apütaku 

wash (e/olhes) / lavar roupa 
water /água 

nuplta-pethy 
nupape nunâny 
oóhni, auny, uné 

tschata-nümaka 

we ! nós 
vveek / semana 

wel I / estou bem 
whistle / assobiar 
white / branco 
wide /largo 
wind /vento 
winter / inverno 

woman /mulher 

year /ano 
one year / um ano 
ye//ow / amarelo 

yes /assim, sim, bem 
you (sg) / você 
you (pi) / vocês 
young (person) /jovem 
yours / teu 

paêe 
hapaghery-hamahrery 
nua111y 
misabihano 
hibiht schiukassi 
itabi, hâlery, áriri 
aeckuitoróakassi 
ghary, opírina 
pata pymy 
ináru, hináhro, ygnaro 

pyaha 
hapaghere-pyaha 
amakaiasaithpaéni, 
epaly, ebári 
magáiha, hoehah 
pih, piy 

simaitschyry 
pi-tas se 
hapághery, apágeri, 
a pari 
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uny 

aare 

ynana 

aparyery 

nuaba-nikêry 

PYY 

apâkery 
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2 
3 

4 

5 
6 
7 

8 

9 
10 

20 

4.4. Os Kabiyari 

WAINUMA 

matschahma, matchami 
matzücke, matsiáka. 
maitzi kai 
ahpapogi, apuakápi, 
hapa-paky 
ahpagapi, adapui 
aira-ettagapi, etaipui 
aira-ettagapi-hairiwigani. 
apekápekapisi 
aira-ettagapi-matschahma, 
aiapéi aiapei apaiápesi 
aigarithaeacke 
umahni, bitchiká-pesi. 
matschâma-kapi sy yh 
beitsch imakáni 

Mi\RI/\T( 

metschema 
atâpo 

atâpuy 

Os Kabiyari vivem no rio Cananari, afluente do Apaporis. São menci

onados pela primeira vez por Eugénio Ribeiro, em 1755. como Cavearys 

do rio Apupurez. Monteiro (1768) e Ribeiro Sampaio ( 1775) falam também 

dos Cauyarí ou Cauyaní ao norte do Japurá-Caquetá. Naquela época, os 

Kabiyari trocavam escravos com os Carijonas. 

Atualmente, a população kabiyari é de apenas 50 pessoas. Apesar cios 

casamentos com os Barasana (tukano ), os Kabiyari não perderam a sua 

língua. 

Fora algurnas pequenas listas de vocábulos, como a ele Koch-Grünberg 

( 1911) e de Huber & Reed ( 1992), ao meu conhecimento, não há nenhum 

estudo lingüístico sobre o Kabiyari. Os apontarnentos que seguem provêm 

da minha pesquisa de campo. 
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4.4.1. - Em Kabiyari, há oposição entre 1 7 fonemas, ou 

seja 12 consoantes e 5 vogais: 

bilabial dental alveolar 

oclusivas surdas p t t 

constritivas 

nasais m n 

vibrante r 

aproximantes w 
vogais altas 

médias 

baixa 

Como realizações notáveis, nota-se: 

19 j [j] ~ [d3] (variantes livres) 

palatal velar 

tS 

j 

k 

u 
e (o) 

a 

glotal 

? 
h 

1 Ao J1 do Baniwa-Curripaco, corresponde j em Kabiyari. Por exemplo: 
ll/\NlWA-CURRlP/\CO K/\BlY/\Rl 

J1éewi jéewi ariranha 

@ n realiza-se como [J1] depois dei. Por exemplo: 

nuríní [nurípí] meu.filho 

•Corno em Baniwa-Curripaco, há urna oposição entre a oclusiva laminai 

dental ! e a oclusiva apical alveolar t. Exemplo de oposição: 

reuno núpi!a minha sujeira 

O t kabiyari corresponde ao ! e ao tS do Baniwa-Curripaco. Por 

exemplo: 
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BANIWA-CURRIPACO 

a 
KABIYARI 

-pit a 

ph 

"' tS [tS] ~ [e] (variantes livres) 

sujeira 

cu tia 

Ao dz ou j do Baniwa-Curripaco, corresponde tS em Kabiyari. Por 

exemplo: 
BANIWA-CURRIPACO KABIYARI 

dzáawi tJáawi 

dzéema tJéema 

dzáaka tJ a? ká 

onça. cão 

tabaco 

camarão 

., Ao d do Baniwa-Curripaco, corresponde nem Kabiyari. Por exem-

pio: 

BANIWA-CURRIPACO KABIYARI 

déepi 

dáapa 

néápi 

náapa 

noite 

paca 

•A oclusão glotal é muito comum. Exemplos de oposição: 

máaformiga-de~fogo má?a piranha 
ii nome 
núkawá atiro 
wápana nossa casa 
nhuá costuro 
íamí pele 
núwí minha orelha 

í?i carne 
núka'?wá pesco 
wápa'?na zarabatana 
nhu'?á caio 
í?amí casca 
nu'?wí meu sobrinho 

., O assopro glotal h não se realiza em começo de palavra fonológica. 

No entanto, a sua presença estrutural nos é revelada cada vez que aparece 

um prefixo pessoal ( cf. um processo idêntico em Warekena, 4.1.4. ). Por 

exemplo: 
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héema [é:ma] anta => nhúema /nu+heema/ minha anta 

o r [r] 

o O fonema Q é pouco comum (por exemplo, em mó?orá muito, jóopu 

igarapé, noopúkú anzol). 

@Os grupos consonânticos Ch são muito comnns. Exemplos de opo

sição consoante não-aspirada/consoante aspirada: 
perma p1um phérína [p11érína] cesto sp. 
nhúeta minha rede nhúetha [l)úet1'a] meu testírn!o 

e Em Kabiyari, há uma oposição muito produtiva entre vogais breves e 

vogais longas. Por exemplo: 
iiwátaka cerca 
máka rede 
Pablo hipá Paulo fava 

iiwáataka [ ... wá:taka] bebida alcoólica 
máaka [má:ka] estar vivo 
Pablo hipáahúetha [ ... pá:] Paulo está metido 

Os principais ditongos são iu, ia, ua, ue e ea. 

@ Entre os prefixos pessoais e as raízes que começam por V ou hV, 
vários processos de fusão vocálica aparecem. Entre eles: 

u + (h)i---+ u u + U)uu---+ uu u + (h)ee---+ ue 
i + (h)i---+ i i + U)uu---+ iu i + (h)ee---+ ee 
a+ (h)i---+ a a+ (h)uu---+ au a+ (h)ee---+ ee 

u + (h)ii---+ u 
i + (h)ii---+ i 
a+ (h)ii---+ ai 

u + (h)uu---+ u 
i + (h)uu---+ u 
a+ (h)uu---+ a 

u + (h)a---+ u 
i + (h)a---+ ia, e 
a+ (h)a---+ a 

o O acento de altura é distintivo. Dentro das palavras, várias sílabas 
podem levar o tom alto. Fora isso, não sabemos muito sobre o sistema acentual 

386 



LÍNGUAS ARAWAK DA AMAZÓNIA SETléNTRIONAL 

do Kabiyari que pode ser parecido com o do Barasana 
Exemplos de oposição: 

tukano ). 

lavo pego 

núa vou 
wápana nossa casa 

meu pé 
núura meu sangue 
Pablo Paulo agarra 

meu esposo 
núuri socó-boi 

jakáfi~uta 

nuá meu dente 
wápaná plantamos 

tomo hanho 
nhupáa meu buraco 
nm.irá bebo 
Pablo Paulo !ava 
nujíri meu genro 
nuúrí gripe núri meufilho 

4.4.2. Bosquejo gramatical. - A língua kabiyari possui um jogo de 

prefixos pessoais e um jogo de pessoais independentes que desempenham 

várias funções sintáticas: 

PREFIXOS PESSOAIS E PESSOAIS INDEPENDENTES 
Prefixos Pessoais 1 ndependentes 

lsg nu+ nhú /nu+iha/ eu 
2sg pi+ phé /pi+iha/ tu 

3msg -- phé (independente), 
khé (0 ou S de v.ind.) ele 

3fsg u+ wa ela 
!pi wa+ whé /wa+iha/ nós 
2pl ?éni+ ?éni vocês 
3pl na+ nhé /na+iha/ 

eles, elas 
J conectivo i+ 
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O jogo de prefixos refere-se ao do verbo ao 

do nome ou ao do relacionador. 

Por exemplo v.dep. saber, -takú. n.dep. nariz, -lho rei. para): 

n u-wé?pi penso 

pensamos 

minha mão 
tua mão 

wá-kaapi nossas me/os 

para mim 
fil-rhupara ti 
wá-rhu para nós 

O jogo de pessoais independentes refere-se ao objeto do verbo de-

ou ao do verbo Por exemplo: 

ma tá nhé eles estão podres 

O conectivo i+ aparece somente com raízes que começam com vo-

gais. Por exemplo: 
n.dep. caminho=> nú.-apúhá meu caminho, Pablo !apúhá caminho de Paulo 

-áa v.dep. dar => nú.-á dou, Pablo !a Paulo dá 

@Os principais dependentizadores são -ni e -re. Por exemplo: 

híita n. ind. canoa => nhúta-ni minha canoa 
kúnhu n.ind. heiju => núkunhú-ré meu heij11 

Os direcionais são -rhe a/ativo e -hite ablativo. O ablativo combina-

se geralmente com o relacionador dando -riklrnte /-riko-hi!e/. 

O sufixo -pe é a marca do plural. Por exemplo: 

máa ri garça =>máa ri~ garças 

•Os principais relacionadores são: 
-riku cm 
-naku na rnpe1jfcie de 
-pená cm cima de 
-tJa?cor.arha atrás de 
-hirena emFentc de 
-áapí cmbaixo de 
-íiné, -hiwa?te com (comitativo), também 
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-áapitJa com (comitativo) 
-u com (inslrumenta!) 
-rhupara 
-ma por causa de 
-VVtJe de 

Por exemplo: 
péeti rilrn em casa (péeti casa) 
ahá7a naku sobre a árvore (ahá?a árvore) 
ahá7apa íapi /ahá'7a-pa i+aapi/ debaixo da tábua 
nhúwa7te /nu+hiwa?~/ eu também 
Pablo íma por culpa de Paulo 
Pablo íitJe /Pablo i+iitf~/ de Paulo 

@Como sufixos verbais, encontramos: 

-he passado 
-ta passado 
-mi passado 
-ka progressivo 

@ Em Kabiyari, não há classificadores. Como quantificadores: 

jáwá 
tJumá 
mháti 
tJumáná matari 

1 papú outro 
2 mó?orá muito 
3 
4 

ríiputa 
pu7tí 

pouco 
tudo 

Corno interrogativos: 

mikhá? 
um há? 
arhí? 
mikhe'?epími? 

quem.?, o quê:7 

como:' 
onde? 
quando? 

Os demonstrativos parecem dividir o espaço em três zonas: 
já ri este jára esse jáata aquele 
arí aqui atá fá atáwé mais ali 
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A palavra lá, no lugar mencionado, há serve de anáfora espaci-

al. Com os direcionais, obtemos as formas lá, para lá e 

de lá . 

.. Os verbos independentes funcionam como predicado ou como epíteto no 

sintagma nominal. Como epíteto, há marcas de concordância com a cabeça 

nominal. São -ri masculino singular, -rnfeminino singular e -nme plural. 

Os prefixos -ka positivo e -ma negativo permitem formar muitos ver

bos independentes secundários a partir de nomes dependentes. Por exemplo: 

-pita n.dep. sujeira ==::> ká-pita sujo 
==::> má-pita limpo 

4.5. Os Resígaro 

Os Resígaro são mencionados pela primeira vez no começo do 

séc u 1 o XX, na 1 iteratura dos exp !oradores que atuavam na Co lôrn bia. 

Em 1 91 5, Wh iffen os situa ao su 1 do rio Japurá-Caq uetá, mais exata

mente em frente da boca do rio Neta e na direção do médio Cahuinari e 

do Igaraparaná. Naquela época, a sua população era estimada em 1.000 

pessoas. Atualmente, uma dúzia de Resígaro parecem sobreviver e, tal

vez, falar a sua língua do lado peruano. Conforme Rivet e Wavrin, a 

autodenominação do grupo resígaro seria ra(h)panihin. 

O leitor notará cuidadosamente que nenhum relato português os 

menciona na região durante o século XVIII. No entanto, os portugueses 

eram os exploradores da área do médio Japurá naquela época. Isto su-
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gere talvez que houve uma migração a partir de outro centro ou que os 

Resígaro eram conhecidos dos portugueses por outro nome. 
1.."\P. 

resígaro é nitidamente arawak. Um número importante de termos bora 

(witoto), empréstimos para a maioria, induziram Allin ( 1975) a aproxi

mar o Resígaro da família witoto. No entanto, os argumentos propostos 

pelo autor para tal reagrupamento nos pa'recern pouco convincentes. 

Para uma análise estrutural da língua resígaro, o leitor poderá con-

sultar o trabalho de Allin (cf. bibliografia). 

4.5.1. Fonologia. - Conforme os cá leu los de AI lin, a 1 íngua resígaro 

contaria com 5 vogais (i, e, a, o, u) e 30 consoantes (p, t, k, ?, b, d, g, 

p1i, t1i, k1i, tí, di, ts, dz, tJ, d3, ts", tJh, s, J, 3, h, m, n, J1, llJ· IJ. JJ, w IP J e 

cp). Nota-se que este número assustador de fonemas consonânticos pode 

ser reduzido à metade, considerando que certos são meras realizações 

fonéticas de um só fonema e que as consoantes aspiradas ou 

ensurdecidas constituem grupos consonânticos Ch: /ph/ [p 11
], /th/ [t11

], 

/kh/ [k11], /tsh/ [ts 11], /mh/ [nJJ, /nh/ [1JJ, /j1h/ [JJ] e /wh/ [<fi]. Toda a 

comparativa sustenta esta sugestão (compare, por exemplo, nhó eu em 

Resígaro com nhúa eu em Baniwa-Curripaco). 

8.2. Gramática. - O quadro seguinte apresenta os prefixos pesso

ais e os pessoais independentes do resígaro: 
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E INDEPENDENTES 
Prefixos Pessoais Independentes 

lsg no+ 
2sg pi+ 
3msg gi+ 
3fsg 

!pi cpa'lá+ ... -né 
2pl ha'lá+ ... -né 
3pl na'lá eles, elas 

Kauixana, os e os Passé 

4.6.1. Os Kauixana. - Os Kauixana, Kayuixána ou Kaixanajá são 

mencionados por Noronha ( 1768) e Sampaio ( 1774) no lado meridional do 

Japurá sob o nome de Cayuvicena. Em 1852, Spix e Martius os situam no 

rio Tonantins (afluente do Solimões), no Puturnayo e no lago Acunay (sul do 

Japurá). Nos anos 1920, Tastevin recolhe um vocabulário kayuixana ou 

kaywixana no rio Mapari, afluente do baixo Japurá. O autor menciona que 

era a língua falada pelos Potúna tapÓhoya e Kuráso tapÓhi:iya do Mapari, 

e, antigamente, pelos Tapih ira tapohoya. Em 1941, N imuendajú fornece uma 

lista de vocábulos kauixana no rio Tonantins. Em 1950. Hanke estuda esta 

língua no lago Mapari (baixo Japurá). 

Como se pode concluir, os Kauixana eram os moradores arawak de 

toda uma certa região entre o lçá e o Japurá, mais precisamente nos rios 

Mapari e Tonantins. Atualmente, a sua língua está extinta. 
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Dos vocabulários deixados por Martius, Spix, Tastevin, Nimuendajú e 

Hanke, podemos extrair os fonemas seguintes: 

- consoantes: p t e k ts s h l r m n J1 w j 

- vogais: a e i i u 

Os mesmos vocabulários mostram que a estrutura gramatical do 

Kauixana deve ser análoga à do Baniwa-Curripaco. O quadro seguinte apre

senta os afixos pessoais e os pessoais independentes: 

AFIXOS PESSOAIS E PESSOAIS INDEPENDENTES 
Prefixos Sufixos Pessoais Independentes 

lsg nu- -na nuwaeu 
::?.sg pi- -pt piwa tu 

3rnsg tsi- -tsi tsia, nih1 ele 
3fsg so+ (?) ? ? 

lpl wo- --1: wiwanós 
:?.pi pihna- -pihna pihna vocês 
3pl tsi- -tsihna sihna, nih1 eles, elas 

Os prefixos são correferenciais ao S do verbo dependente ( « querer», 

«fazer», «falar», etc.), ao possuidor e ao complemento do relacionador. 

Por exemplo: 
nu-mie quero pi-mie queres tsi-mie quer 
nu-kápi minha me/o pi-kápi tua me/o tsi-kápi melo dele 
nu-oké comigo pi-oké contigo tsi-oké com ele 

Os sufixos são correferenciais ao O do verbo transitivo e ao S do verbo 

independente («ter pressa»,« dormir»,« tomar banho», etc.). Por exemplo: 
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ts-ahmimho-na ele me mordeu 
ts-ahmimho-pi ele te mordeu 
ts-ahmimho-tsi ele o mordeu 
apeté-tsi ele toma banho 

"'Na morfologia nominal, notamos -hi independentizador e -re 

dependentizadores. Exemplos do uso dos dependentizadores: 

nu-sapewa-re meu chapéu 
n-itá-ni minha canoa 

O nome dependente -ahmHa pertences, coisas funciona corno os 

possessivos do português: 

11-ahmíla meu 
p-ahmíla teu 
ts-ahmíla seu 

1) Como sufixo nominal, encontramos-naplural. Como relacionadores, temos: 

-hrn 
-tsukúi 
-úwa 
-pi 
-huwáca 
-awaléca 
-dju 
-uké 

a, para 
em, dentro de 
sobre 
debaixo 
em/rente de 
atrás de 
com (instrumenta/) 
com (comitativo) 

111 Alguns sufixos verbais: 

-himu passado 
-ka progressivo 
-apu se, caso 
-(i)pa pergunta 

O imperativo forma-se com os simples prefixos da 2ª pessoa: 

pi-a! dá 1 pi-tíla! come.1 
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•Note a presença da anáfora espacial usada num sentido existencial 

ne-h'i há. 

19 Corno verbalizadores, encontramos -tsi e -nhi. O positivo e o negati

vo entram em combinações semelhantes às do Yukuna: 

ka-, lrn-... rini positivo 
ma-, ma-... -ru negativo 

Por exemplo: 
-na carne => kenáh1 gordo, menáh1 magro 

ka-hka-rini marupiara, ma-hka-rn panema 
-lu olho => ma-lutu cego 

menukútsi surdo 
-inu esposa => menutsi sem esposa 

o Os vocabulários disponíveis são reproduzidos abaixo. Note as cor

respondências seguintes entres as grafias dos autores e as do Alfabeto 

Fonético Internacional: 

- para Martius e Spix: õ,ü [i]. 

- para Hanke: y [i], õ [0,;:i], ô [o], ê [e], gh [k], h [x], b [h], ph [ph], nj [)1], 

s [J], e [tSJ, tj [tSJ, dz [d3], .j. nasal (?). 

- para Tastevin: õ [+]. 

Note também as abreviaturas seguintes: Martius (M), Spix (S), Hanke 

(H), Nimuendajú (N), Tastevin (T). Os empréstimos do Nheengatu ou Lín

gua Geral são indicados por L.g. Um asterisco(*) indica os termos que 

fazem parte da lista de Swadesh de 100 palavras. 
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across / através 
Adams apple / gogô 
afraid (he is) /tem medo 
agouti / cutia 

air / ar 

alcohol /álcool 

alive / vivo 

*ai// todos, tudo 
afane/ só 
already /já 
also / também 
always / sempre 

ancestor / antepassado 
anger / ira, raiva 
ankle /tornozelo 

answer / responder 
anteater / tamanduá 

anus / ânus 
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s 

giahoui 

humáhan, 

uaary 
hotzagári 

pamywána 

oaropí 

kauí (L.g.) 

N T 

wapími-hi 
íllikohoa 

waropí tyáhe, wárupi 

keloí-hlo-tsa úmajlella, 

jalaüwagwaihé lóuwa symasámi 

alenomákari 
noukêma 
milapóna 
teymáila 

todos os dias 
pytjói mákysylán 
matjahóri nykáka 

no-tolóri makotó 
(-tolóre articulação, torno::: elo) 

ahóry ahôrí (grande) ahóri 
molô (pequeno) 

pocera 

kálloyéo 
lowáma 
pé li amo 

saabotía 
táhori, 
móllo, 
pó pari 

anybodv /alguém, qualquer pessoa 

apolá 
(nádegas) 
akamáhi 

arm / hraço 

armorli!lo ! tatu 

armpit ! axila 

w-range (!) / arrumo 

na-nápü, 

na-nábu 

yzo 
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yisô itsó 

si-koápi, 

louwotyna 

kohribehnána 

nanápo 

iso, mátyo 
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arrive / chegar 
arrow /flecha 

arrow (throw) /flechar 

*ash / cinzas 

ask /perguntar 
aunt /tia 

axe / machado 

baby /bebé 
back / costas 
bad /mau 

bait / isca 

bamboo / bambu 

banana / banana 

bark /casca 
hark / latir 
basket / cesto, ba/aio 

s 

pókori 

no-kodza 

na-uvá 

arypoá 
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fókori pikorí 
sipósoko howá 
ponta penas 

kapísiri 

T 

(o)lla 

kápisiri 
seta seta 

kurabí (L.g.) 
fle,cha envenenada 

rnákauaya 
hytjypóko hikye-bóko ityõ póko 

páwisi jitf igem 

elakõtõru 

nélala no-kuítso, 
ni-laláso 

kyuêrna tJ owrrna 

rnirní tsarnáidyo 
fepaérê nawá 

tárnakaríla napimokórna 
ruim ruim 

cékamá tJéka 

.f~io feio 

cenahy 

kõysa waá 

owahorái 
(grosso) 

pan~ro banáro 

pelokásopanáro 

cacho de bananas 

letsi 
sororoca 

kalakána tsalá 

náwa 

panáru 

aká sallo 
sirnetõ kópanuàCJ1 

kapéri watoró (L.g.) hówa 
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bat I morcego 
bath (to have a) I tomar banho 
beak I bico 

beam I esteio 

bean /feijão 

s 

merêpe 
apytíja 
siwê 

N 

merépe 
apeté 

pahnhy pato poõryga 

kumana kumaná (L.g.) 

T 

marépe 

beard I barba pi-sinomá no-tsinúma nó sinuma 
barba, bigode 

beautiful I bonito 
bee I abelha 

auuma 

njóri njóri 
mel 

pétjahy 
pytjaá 

ma pá 
otoró 
uruçu 

nyori-nyorí 
mel 
baná 
cera 

before I antes 
beginning I começo 
he/ieve I acreditar omejóma syípô 

acredito, é verdade 
pohfari syípô 

acreditas, ele acredita 
wêwê éjoma syípô 

*belly I barriga 

below I debaixo de 

bench I banquinho 

*big I grande 

no-moga(a)tta, 

no-mokáta 

maré 

bife I bí/ia, vesícula biliar 
*bird (generic) I ave parehna 
birdsp. (Palamedeasp.)/anhuma ghomoka , 

bird w (Penelope sp.) I araquã schotschony 

bird sp. (Psittacus sp.) I arara ghazo, 

bird sp. (Psittacus sp.)I arara malauary 
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não acredito 
no-mokôta no-mokóto 

--- píkari -bi 

pyiwakí béwaht 

umaréby maré-111 

kahlehnjíkana 
parêna barená 

kasó katsó 

malowarí 

nollehene 
párena 
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M,S H N T 

hird sp. / heija~flor pamy irê bamiré 

bird sp. (Ciconia sp.) /cegonha gharao karaô 

hird sp. / coruja popôri dokodókori 

bird sp. (Penelope sp.) / ciuubim ghothyuy kotJowí 
hird sp. / gaivota teê deé téhe 

bird sp. (Ardea egretta) /garça ghyoberà tjewirá tJewirá, wahá, 
keraó, malahóari 

bird sp. /gavião uoetyo peísi betsi, kokowí 
(genérico) 

bird sp. (F alco sp.) / caracara tscheghon01y doorí 

birdsp. (Psophiasp.) /jacamim uarêto wareto 

birdsp. (Penelope marai[) ljacu rnarázy marási maratsi 

hird sp. / japu simési dowí 

bird sp. / maçarico tJelítsi 

hird sp. / mãe-da-lua maárô 

hird sp. / mergu/hâo katoúa 

bird sp. (Crax sp.) / mutum sp. ghozy kosí kosí 

bird sp. (Crax sp.) / mutum sp. pinôry 
bird sp. (Cra.x sp.) / urumutum nazyry 
bird sp. (Psittacus sp.) /papagaio uoeho wuêó, weo áso 

uasô 

bird sp (A nas viduata) /pato sp. ghomala komála kumala 
potirí 

(selvagem) 
bird sp. (A nas brasiliensis) / patosp. oonana 
bird sp. /perdi:::. .fáka 

bird sp. (Psittacus :,p.)/ periquito sp. zynm 
hird sp. /pica-pau tjaóê tJowé tyáwe, wõwi, 

máripoupesõ, 
títiro, 

kawekawe 

bird sp (Colymbus sp.) /pombo ghatoa .fJ1tY , 
madzobyto metJip+to 
(çe/vagem) juriti 
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s 

bird sp. / rouxinol 
bird sp. (Ga//inula sp.) / saracura ghozery 
birei sp. / tincoã 

birei sp. (Ramphastos sp.) / tucano 

birei sp. (Cathartes sp.) / urubu 

birdsp. (Cathartes sp.) /urubu-rei pezy 
birth to (she is going to give) /ela vai dar à lu:: 

N 

mokorê 
juriti 

hohokôko 
(pequeno) 

pinikó 

kowarí 

tjákwuê tJakwé 

uwatjó, watJó 

keênakána 
erowam 

kouwyháina nókori. 

kouwouhêt tainsi 

(ela deu à lu::.. ela 11asce1i") 

hit ! pedaço 

bite ! morder 

bitter / amargo 

*h!ack /preto 

b/ind /cego 

*blood /sangue 

blow (/) / assopro 

blowpipe / zarahatana 

blue / ccul 

board (/) / embarco 
hody /corpo 

boi/ !ferver 

apahuíma, 
pauezy 

isa, 

no-zaghana 

párezi, 
paulezy 

na-lá 
nu-pana 

-ahmimho 

pyhnje 

tapajóna bowí-tsi, 
karípune negro 

õ~alósy maloto 

isy, itzy 

pauasinokó 

no-tsakána 

i-tsé 

tamána damaná 
póreinj í boré-tsi 

nouwatélypóna nitanána 

upána no-pána 
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sõtánõ 
s-ámakaa 
ele morde 

põJ1e 

no sakána 

-awaka, 
-awai 

támanõ 

pókollaõa 
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*bane/ osso 
bow / arco 

bowel /intestino 
hoy /menino 
brain / cérebro 
branch /ramo, galho 
break / quebrar-se 

*breast /seio 

hreast~feed /amamentar 
bridge /ponte 

hright / brilhante 
hring / trazer 
bring up / criar 

s 

no-bími 

nocróbe 
wakory 

ghoekóna 

no-zozoné 

broom / vassoura 
brother / irmão coánna, 

na-petaka, 
sipetaáka 

brother-in-law, sister-in-law /cunhado( a) 

brown / castanho (cor) 
*hurnt / está queimado 

h11ry / enterrar 
button / botão 

buy (!) / compro 
canoe / canoa 

T 

syp11111 no-pími nu pímihi 

fokoripáta ptkori-patóna 
ptkori-patóna-kowa 

corda de arco 
pikrópi 

kakowakána 
akôso 

õhwaõhma 
está quebrado 
õhwaõhnokóri 

akóso akólla 
u waémo 

está quebrado 

ne wõdémo 
vai quebrar quebrei 
sosó (de mulher) no-tsoótsone no sóso-ni 

sosohóa 
mamila 

esahya (de animal) 
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paá 
pyhnihmá 

pytj ikósi 

-di 

tósoállo 

-õti 
õísohõa 

kyetsi. hwaná. nu petáka, 
ntkyemí no kyési 

pinbahi no-pínahl, 

no-hwotso 

kaálakána pouysi 

amõhmão , hámõa 

apaõtumáj1e 

bótawa 

amanéna 

eitá 

ámanõa 

itá ita 
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capybara / capivara 
cal// barriga da perna 
cat /gato 

s 

géha 
nosareínaná 

caution / cautela 
cayman /jacaré oôry, 

aaury 
centipede / centopéia, ambuá 

cheap / barato 
cheek, temple 1 bochecha, fonte 

cheeky / atrevido 
*chest /peito 

*child /criança 
chin /queixo 

na-gó, 
no-kó 

gaykuna 

na-tebary 

chop wood / rachar lenha, derrubar 

clay / harro 

clean / limpo 

climb /subir, trepar 
cloth /pano 
*cloud / nuvem, neblina 
cloudy / nebuloso 
coai / carvão 

coati (nasua sp.) / quati 

*cold /fi'io 
collarbone /clavícula 
comh /pente 

kapu, 

cappuh 

no-acrabe 

comb one ~· hair (to) /pentear-se 
*come'/ vem' 

N 

kêhó kehó 

ipijhána 
amalápyánehwejkó 

aôri aóri 

ahmakári, 
kasisokó 

sepyasó yma 
so-tekwã no tekua 

tjóuwynehyna 

poôkó no-kó 

T 

mápowahi 

nó ko 

káikana 

siwep~ta 

opohytjy 

kassá 

káikana káikõnahõ 

póuhahnjí 

nó wepatu 

õsikõ bonõ 

katsát apásimesi, 

híwa 

katké-hl 

poysá õsõbone 

pána 
keparilapiíma 

hômo moôka pikari 
hytjo~1óro, hikye-móro ityõ mõno 

pahnhy amakáta 

kapyb kap-i 

peinjé 

kywoá;va 

awhykysowá 

napytjá! 

belli 

kapõ 

péj1Õ 

kowawa (L.g.) 
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compassion / compaixc7o 

cook I cozinhar 

corn (Zea mays) /milho 

cornerl esquina. canto 

corpse / cadáver 

cotton / algodc7o 
cough (he) / ele tosse 
count / contar 
couple / casal 

courageous / valente 

cousin /primo( a) 
cow /boi 
crab / caranguejo 

cramp / cc7ibra 

creeper / cipó 
cry (he) / ele chora 
cut (to) / cortar 

cu/ hair / cortar cabelo 

dance / dançar 
danger 1 perigo 
daughler !.filha 

daughter-in-lcrn· ! nora 
day /dia 
*dead /mor/o 

s 

ijaja 

n(a)-otá, 

notô 

rnazazy 

hamáâ 

owâk héinba 

rnaisí 

kauári (tupi?) 
sitorétaka 

penokapysína 

naila 

N 

rnasí 

tsoti-

tstpálarni 

kewarí 

arapé-111 

T 

kékae, nukiza 

poirnõkáJ1e 
coúdo 
rnási 

turnãpe 

tõretare 
é-õsenõnõ 

tapirá tapiíra (L.g.) 

rnóuwila 
(pequeno) 

uihó 
si ri 

márimári 

toupy 

esémaka 
bokí 

thétheówa belahy 

põêtía 

kasyméhni 
ytô 

oái-enó 
amoôká 

no-tó 
no-to-kemátsi 

enteada 
nt-itsíno 
moóaka 

epapõllah 

hemõa 

tetõkõnio 

põõtõa 

nó to 

moúka 

pchlatau1rnm) tomêmào.to111c1~1ó tomemo-tsi tum inúkori 

tomemó. tomesó 

ele está morto 
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deafl surdo 

deep / profúndo 

deer /veado 

defecate (!) / defeco 
devi!/ demónio 

diarrhoea / diarréia 
*die (/) /morro 

diet /ela está de dieta 
different 1 diferente 
difficult I dificil 

dig /cavar 

dirty /sujo 
disease / doença 

*dog /cão 

dolphin /boto 

HENRI RAMIREZ 

s N 

êhôtauhmá 
ele não está morto 

okênôkósy, menokó-tsi 
nejkenokó. nejkónokó 

surdo-mudo 
papyonazy kaná-hi 

giahro tjyary tJaré 

uetaihà 
nioni, 
yoné 

taumynâ 

tanya 
njonji, 

ejnije ênáika 
sarikakári tseriká-kari 
taumípaásy 

ele vai morrer 
taumínokóri 
quase morreu 

pinhêt tánomi (tánomi) 
tjahomáhna 
kasanhánhe 

eykeypyne 
mathabínji kela 

T 

kanoi 

tyáró 
luito 

veado sp. 

kapeganá-kari kapák~niyé 

azarae, oêy 

gharezary 

oyí eí ohi 
kawékewe 

cachorro-do-mato 
karsári 

pahnhy numa door / porta 
dreadfúl / espantoso, 
*drink /beber 

horrível 
uahüeghié, 
wezóhya 

kesyméni 
pinjetjá -tsi 

drown / afogar-se harykáija 
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s N T 

drunk / bêbedo kapikíja yapikia eJ1 
ele está bêbado 

*dry /seco wasaá maila hwatsala ewõa 
wasaéma hómala 

*ear /orelha 

*earth /terra 

east / leste 

no-etá, 
no-tá 

oipó, 
ypôe 

easy !fácil, simples 

*eat /comer uattaüau111ahcgl~ié. 
ucto 0110111aya 

edge1 
/ beira 

edge' /gume (defaca, .. .) 
*egg /OVO 

elbow /cotovelo na-coahne 
empty /vazio 
end / extremidade 
enemy / inimigo 

e11011gh / also 

enter / entra.' 

cvcning (in the) /(de) tardinha 

excrement / excremento 
expensive / caro 
*eye /olho 

e_vebrmv / sobrancçlha 

muckmüja 
ljenomà 

no-nlá, 
nô-hló 

na-zibabárihi 
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isso seca 
ênáisa, ewaisá 
isso não sçca 

soôtá nóda 
soôtá posokó 

lóbulo 

ipy ipé 
no-dyakaré-na 

111 inha terra 
myimásako 
isyarêmaila 
heseouí, hilikoé, -lliá, 

-hnjeka. -njika 

pinõy 
seméne 

-ya 

tsop+ 

no tá 

ipõ 

-j1a 

sopiá (tupi) tsopiá (L.g.) karák ái 

sokonhí 

sipósoko 

no kõJ1õh 
ealépõa 

panj íla, no~ponyéla hóponclla ella 

mauwysa 
pi-wallahal 

mõm íã 

n-ihwá 
sepyasó 

siló nó-lo nóllo 

sisimudzórê no-tsirnitJóre 



eye/ash / cílio 

eye/id /pálpebra 
face/ rosto 
fai/ I errar 
fair / louro (cabelo) 
fali I cair 
fàr I longe 
~fàt (n.) I gordura 

fàt 1 gordo 

father /pai 

HENRI RAMIREZ 

s 

(no )lopyhna 
(no )lalána 

maregaauva 

paciáha, 
paityohá 

N 

lopyhna no-lo-bé 
lalána 

loósko 
kahtdyaríni 

sapôko soóbelá 

tjiahóni dyáht 
kamosekána 

keíhnahni kená-111 
/ 

T 

nollo póhna 
nóllo allana 

káwina 

mesí, mesy tsi-tst pai dele ne si 

bai' pai' 
ne-tsiwa-kemátsi 

padrasto, 

fàther-in-law, mother-in-law /sogro( a) ysô nt-inyots-i noinsi 

fearfú/ I medroso 

feather /pena 
fetch / vou buscar 

fever /febre 

few I pouco 

fiancé I namorado, noivo 

kats+-111 

uipizahinábe kánapykána tsi-pé 

baló zá, 
epalaza 

poôhykári bowí-kari 

pytornái\aidzó bíto 

fight (they) /eles disputam. brigam 
fin / harbatana 

semesitaré 
kóhkyja 
saátawise 

find / achar 
finger / dedo 

finish (!) / acabo 

na-gábihanne nokápihanã no-kabi-hána 
nokápihanã marisi 

po/eg51r 

louwotypona 
fysalouwotátesi 
isso não acaba 

louwoêmão 
isso está por acabar 
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J1á niyeposi, 
-nuwa 

pauwóya 

pítoma 

n i J10émo 
nu kápi hána 
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s 

*/ire !fogo ickiõ, hoctye, 

mazazy 

fish /pescar 

*fish (n., generic) /peixe 

fish sp. 1 acará 
fish sp. I aracu 
fish sp. I arraia 
fish sp. / matrinxã 
fish sp. I pacu 
fish sp. I piaha branca 

fish sp. /piranha 
fish sp. / pirarara 
fish sp. / pirarucu 
fish sp. / poraqué 
fish sp. 1 sardinha 
fish sp. / surubim 
fish sp. / tamhaqui 
fish sp. / tucunaré 
fish sp. / uruá 

nikary 
ehlyà 

pohma 
lyóma 

káumawy 
ghobézy 
tamaky 

quáta 

fish sp. / certo peixe multicolor (7) 

fish (v.) /pescar 

fishing-line I linha de pesca 

flat /plano 
flee (he) / elefoge 
flood I cheia, i111111daç:c70 

floor /soalho, jira11 

flower !flor agázaü. 

ghoekona 

N 

hytjy híkye 

njakarí hyakarí 

kóuwená kowaná 

njátori yatori 

mamóri mamorí 

koarão dyarewá 

oapáry 
poúma bomá 

keysá 
uêí 

bitidyá 

ápari 
korísi korisi 

korísi (?) 
karópa 

couwíma 

omawuypana 

poôhyi 

nõhya irnão 
umareokári 
ewá wakári 

dilúvio 
ijorá, jorá, 

myrapéhwa olosóma 
halcâo de paxizíha 

kõykána keikéna 
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T 

ityõ 

kaõkyahtõusu 
pescador 

J1ákari 

11 amatáma 
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flu /gripe, catarro 
flute !flauta 

s N 

tjakópi, kõysó keítso. wari, 
bopóna 

T 

weheri 

ásõa *fly ! voar 

fóod 1 comida 

~fàot I pé 

nómasihíkarib9, nómasihíkari 

na-o(u)lla, náyla na-+la 
na-+lawá 

na hõlla 
no-zára náyla awágari 

dorso do pé 
náyla sokógari 

planta do pé 

dorso do pé 
na-+lokó 

forehead / testa, rosto na-laaz'ág'á, siporêta 

planta do pé 

no-loótsoko nollo ósõko 
no-poreto 

f(;reigner 1 estrangeiro 
fórest /mata apenahaúa,, 

fórgel (ln) e1,111,'cer 

fi;rmer!i· antigamente 
. 1 ' 

Fiem!/ amigo 

pauághakery 

Fi::::y / encrespado (cabelo) 

fi'og / rc7 moahri 
Fui! lfi-uta 

fú!! I saciado, cheio 

game 1 caça 
garhage I lixo, imundície 
gorden / roç·a 

gi!! 1 guelras 

kccnillkáni ucl la 

poukákari, bowoká-kari pówoka kári 

poôkákari kainlf-kari matábi(si) 
mata sec1111dárw cerrado 

emunullawa 

pítJo 

umawasakari la no-kamarára-ne ( L.g.) 

wyjlowyjlola soóbelá 
py1sí 

keikakána 

kegwy káweija 

matabíla 
kaêmikaári. 

mewoká 
tseiká 

awáka 

lepõõme 
nóhõikya 

áwaka 
nauwakaári, masi-\1aná ruç·u de milhu 

(derrubada) kai-mmá mço de mandwcu 

kaiminkari 
capoeira 

poôwáka ári bowaká-kari 
pálio, q11i1110! pútio 

soutêkwá 
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s N T 

girl /menina 
ç;ive ! dar 

gheaekopzyny põtyuwaláhe 
níyemõ 

põpõaipe 
(awanaha) 

andar 

*go away / ir emhora 

go down ! descer 
go ou/ /sair 
god /deus 

*good / hom 

gourd 1 cuia 

grand~fáther / avô, avó 

grand-mother /avó 

grand-son, grand-daugh1er / ne/o(a) 

grass I capim, erva 

-a 

mípona, 
mika-ná vou emhora 

mika-py vais embora 

mika-sy ele vai emhora nu illáka 
, 

mika-y vamos embora passeio 

rnika-pyhna vocês velo embora 

mika-sy eles vão emhora 

nalaremápy' vai emhora.1 

nahynjá' vamos' 
eiminá não vou embora 
uála ípona vou passear 

siknókôai ípona vou depois 
poysakóa 

tupána 

pópihí 

pirnctiipi n urna 

topána (L.g.) 

na-záha. 

na-zaga 

na-zaha 
na-zegoê 
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bobí-líl 

hom, honilo 

ôhmanji 

honito 

bomé-líl 

hom hom 
orokósi. ~óya 

no-tstht nó sihi 

sôbô rnekihétfo meu avô 
hisavô, bisavó 

lákesi 

omy 

no-tsóho 
minha avó 

nó soho 

no-lekédsi nollakesi 
meu neto meu neto 

no-lekélo nollakello 
minha neta minha neta 

onH 
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grate /grelha kéla 

grater / ralo an áró 

grave 1 sepultura uepàgánherne tsamí 

*green / verde pavauázi, siporéla 
zeparela 

grind (she) /ela soca hôuya 

groan / gr11nhi1~ resmungar pytj ateryka 

gum /gengiva noemárila 

half/ metade, meio paoama, pamawá 
pamoáma 

*hair / cabelo na-ugwá, hoóbelahy no-wabéla núwapéla 

no-abéla itoupê 
penteado, topete 

hair /pê/o no-pé 

hwnmer /martelo kouorê 

hummock /rede de dormir tj iorá tJóra 

*hand /melo na-gábi, sokápi no-kábi nukápi 

no-kapy sokápi awágari 
dorso 

sokápi-kógari 
palma 

handle ! caho tsi-patóna 

/wppy / alegre hóuwápikári ówapij1e 

hard I duro kaárhabnje karáJ1ó 

he. she /ele, ela siná ni-111 

*head / caheça no-ngwá, soá nó-wa nuwá 

nâoá 

hcod lofihef11111il1 ·J I dono de casa pábnhy minéni 

heal ! sarar márióa 

*hear ( /) 1 m1~·0 nimaihlazá nimaiêla pikoti! 

nymagezy penokóta' escuta.' 

esculct.1 ni rnahe ouço 

.+ 1 o 
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s N T 

*heart / coraçc7o ne-hahyna nenjahína ni-nhyahína wé11ahina 

*heavy /pesado nahrnelakári õmõJ1ane 

carg~, peso 

myhjanji 

heel /calcanhar no-atyhe napatyné no-padíne nu pátine 

help / ajudar pi anikóti 

hen /galo, galinha gharaka kárka, káijka káraka 

pitóma 
pintinho 

here /aqui tjia íma, tjaí ima tJaíma 

hide / ele está escondido kesoõmão késotõkaneo 

high /alto ghynoezy yitjánhi kyenowí-JI 

hip ! quadril, anca noloá 

his / dele (e )sámela 

hit / hater houkõmani tánana nóllopoka 
pancada, surra 
póinja kánaka 

ele bateu 

hoe / capinar marõha bonõ 

hole / huraco sisokókari lasoá náraumési 

hook / gancho tJewíkola máwõ 

hook ! an::ol boohwí 

hom / chifí'e houwauhwy sówawi 

* hot / quente máinanokó, ma Ili máJ1õ 

máhn i 

house ! casa bagnõ, pahnhy bah11i 

painyoe pamákari no-pá na 
tcrpiri minha casa 

bi-pána 
tua casa 

how many'.) /quantos? hõkahõlo? õkaellubáe 

hung1y (! am) /tenho fome kamowína kõmõwéinõ 
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hunl (/)/caço uaukicthaihing. hoit.1ytapmvókasa kaõkyarini 
ocnkahutschcna vou caçar marupiara 

mahekyarúh 
panem a 

hurn · (Iam in a)/ tenho pressa hõj uwáukaumána 
hõjwakáua 

ele tem pressa 

hurt /doer kahõJ16 

hushand /marido zyna nemési nt-rn-its-i sõrnõse 

*!/eu nauhá,noa euwá no-wa núa 
i!! / doente kapakaníja 
inseU sp. / harata ara nê 
insect sp. /borboleta koráta 

insect sp. (Cu/ex)/ carapana nhitscho nytjo n-iitJó 
insect sp. (fxodes) /carrapato mapeto mápito rnapéto 
insect sp. / caruncho rnasawí 
insect sp. / cigarra máitjesi 
insect sp. lfórm iga sp. tasúa 
insect sp. lfórmiga saúva kohyhê kohuí 
insect sp. /.fórmiga sazíva lôkotó 

insect sp. / .fórm iga tocanc/ira rnan-i 

insect sp. I gafanhoto uikô 
/ 

i11sect sp. /grifo pyytô 

insect sp. /lagar/a taatô 

sapiláco (da ma11iva) 

insec/ sp. /mosca b~ryssi õrési 
kotári pówi 
serí 

insecl sp. (Tafx11111s) / mutucu zery serí 

*insect sp. /piolho napy napí 

insect sp. (Simu/ium sp.J / pium nopezy mapísi rnapítsi 
i11sect sp. /pulga ritó hitó 
insect sp. /vaga-fume pouí árimadyo 
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insect sp. (Scarabeus sp.) 

inside / dentro de 

s 

tato, 

serahni 

insolent / insolente, arrogante 

intel/igent / inteligente 

T 

harimáco 

--- sokó 
pysatemári tenouáki 

kowó-111 

intestines / intestinos no-korópt nó koropoh 

irara 

island / ilha 
itch / coceira, erupção cutânea 

tJuwasí 

kapoô (tupi'l) tsopí 

wejkarinóko 

jaguar sp. (je!is onça)/ onça kalcnazy-vamar) 

jamary 

tjámari dyarnarí 

jaguar sp. (fe!is nigra) /onça preta bauyeze-yamary cémari póôjs) 

jaguar sp. (felis pardalis) /puma yarenary tJ aré-nari 

jawhone I maxilar 
jump I pular 

oryató 
maracajá 

na-gago(a)lla 
nónjoga pytigáma 

pulo 
lowóka nonjohóga 

amanhã pularei 
leu lá pytigakána 

ontem pulei 
leulá ponjoga pytigárna 

ontem pulaste 
leulá pytigakási 
ontem ele pulou 

kowuáipa pytigawápy0 

podes pular'.' 
poynjoba pytigáma' 

pula.' 
pytigáma 
ele pula 

413 

capaun (l.g.) 
Wej10 

tyámari 

páwisi 

tyaronári 

órityato 
maracajcí 
ówiówinári 

maraccrjcí 

-(pi)tikarno 
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keep / guardar 
kidney /rim 

*ki// / matar 

M,S 

poteghelenkó, 
no-macota 

kind / gentil. amado, querido 
*knee /joelho no-azohla 

knee/ing (to he) / ajoelhado 

knife /faca 

*know / saher 

siwólê 

njiabánapóuy 

poôpyhojma 
naysôla 

N 

kosy kítsi (L.g.) 

omewapáwanáka 

sei 
ejonamáwanáka 

não sei 
pywamáwanákê 

sahes 
pywa ápewámaláma 

o sabes hem 

T 

pápakoti 

si emdpaud 
ele o ma/ou 

na' dsolla 

o11eekoa 

/ake / /ac11.1· iiypaua poôríka -i-púm1 ( L.g.) hiipa11a ( L.g.) 

/ame / coxo, estropiado 

/anguage /fala, língua 

late (to be) /demorar 

Némari 
Lago Map,ari 

manapyta 

láhyna 
noláhyna no-lahína 

minha língua, kaisana 

karipuné láhyna 
português 

ingatú 
/ íngua geral 

kén1ah) kcnjápoh\ hóala 
demoro mais tarde 

kenjatónonomapy 
ele demora 

kenjatónoma poôpy' 
nc7o demores' 
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/augh /rir 

/a::::y /preguiçoso 

!eader / chefe 

*/eaflfolha 

/eech / sanguessuga 

lefi I esquerda 

leg /perna 

lie / mentira 

*lie (to) / deitar-se 

light' / leve 
!igh( / lzc. claridade 

s 

abanná, 
ghazahoa 

na-zaara 

light3 fire (lo) / acender fogo 

lighr' (/amp) /acender (hc. lâmpada) 

lightning /relâmpago cabuckiázi 

matjahôro matf ohóro 

(ou podre'7) 

T 

inokooa 

larópe 

tuwitf áwa ((L.g.) 

koalakána 

pahôri 
nosará, 

tsowála 

dépala 

no-tsará 

nosarúbimina 
canela 

wehwêya 

maty amai lána 

estou deitado 
/ 

maty amapálapy 

estás deitado 

maty amailási 

ele está dei/ado 

osaípona 
deito-me 

pysaá' 
deita-/e.1 

nusára 
nína 

hata/a-da-perna 

-worotõa 

p-osaa 

wasaáma wasáame 

fokoríma 

papahytjyh;x wakete ityo 

parumyta 

coní bélo-bélo péllopélloma 

like thi.1 (/)!gosto disso póuhmejni nohlá 
lip /lábio na-namalane, 

live ( f) ! vivo 

*!iver / ffgado 

no-nomalá 
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nú numallana 

hépaoj7Iána 

pene-hy no-péne nu pénehe 



--------------------------------- --------------
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s N T 
lirnrd /lagarto gauwígha ceoána, koúijo kowió 

li::ard sp. (Agama sp.) I camaleão zenemó sokorowáro 
( <cenernby em tu pi) 

li::ardsp. (Topinamhis clp.) /jarnraru rnainyà 
li::ard sp. / osga 
*!ong /comprido 

/ook for 1 procurar 

/o os e / perdi 
!ove! amar 

gia auüi:L 
ljemazy 

kanjenjepána 
hõtyhánje 

!ow 1 haixo 

/ung 1 p11/mc70 
machete ! terçado 

mClll / louco 

tapokóma 

hoazaamcnya lnna arnêh herné 
traása 

peêla ya 

make /fccer 
*man I homem 
(many! men ! muitos homens 
(fe11') men ! poucos homens 

zyna 
pehleunané 
ipolazané 

manage / acertw'. conseguir 

manatee ! peixe-boi yoara 
manioc (roo!} / mandioca 

manioc (p/anl) ! mcmiva 
mwúoc meal !farinha de mandioca mazoaka 
manioc (hread) / heij11 
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smá 

tjauára 
arôkái 

káinána 
masôka 

periríka 

nú kollía 
kaJ1érna (L.g.) 

kõinonuka 

bapitSa 

-1 

tsina 

rnahhSaro 

tSowára 
aró-kai, 

eu te amo 
kõinonuka 
lupaJla eu o 

amo 
eikõi nú noka 

nc7o amar 

-apaJ1b 
sina 

kái 
kai árokái 

macaxera 

matsóka (L.g.) 
kepétsi 
bepéto 

virador de hei/11 



LÍNGUAS ARAWAK DA AMAZÓNIA SETENTRIONAL 

manioc / tapioca 
manioc / manicuera 
manioc drink / caiçuma 

*many /mui/os 

mark! nódoa, pinta (cut{mea) 
married to(/ gel)/ caso-me com 

marrow / médu/a 
*meat /carne 
midnight /meia-noite 
milk /leite 
Milky Wav / Via láctea 
mil// moinho 
mine/ meu 

mirror /espelho 

m ix / misturar 

s 

bali:iuána, 
pehleana 

vatagethie, 
eteninabyna 

nickná 

nazázani 

monkey / macaco (genérico) 

111011key sp. (Ateies :,p.! / coatá oaryzy 
monkey sp. (Cal/ithrix sp.) / ::ogue::ogue 

wakaúy 
1nonkcy sp. (Cebus .1p.) / caiarara pauay 
monkey sp. (Cebus sp.) /macaco-prego 

kahlapózy 
nwnkey sp. (lagothrix sp.) 1 harrigudo 

monke_v sp. ( Myceles sp.J 

monkey sp. / guariha 

ghozoe 
yurnazazy 

N 

kai-ke 

sakári etsákari 

T 

rn isári 
ésakári 

payawarú (L.g.) 

paléhny balel-íl 

wôáô 

kenakána tsiná 

sosó alán 
korisíni 

rnirawãka 
nárnela n-ahrníla 

kénoírnu 
casado 

ki:irni:isiemu 
casada 

tikáwaha 
níhna 

parnuállapika 
no sósoni alia 

ci:ipó tyépo 
kóreêia 

pytorna 
kwatá (L.g.) 

wákoowi 

kalapúsi kalap-idsi pi:illapusi 

kosoê kotsowé kósoe 

tSurná tyúrna 

monkey sp. (Nvct ipit hecus fel i1111s)/ya, nrncaco-cla-noile 
rnaghó rnakó rnáko 

417 
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s 
monkey sp. ljupará 
monkey sp. (Pithecia sp.J / uacari putaty 
monkeysp. (Pithecia hirsuta) mauary 

monkey sp. /macaco-leão, sauim 

monkey sp. /macaco de barba branca (l) 

monkey sp. 1 macaco-de-cheiro 

month I mês 

koáiri 
auwakári 

paríko 

N 
kowáiri 

mawarí 

pl~y( u )wêsa 
kousóri, kouíhori 

kêesi 
apa alaghizy 

l mês 
tjaumoôká kêesi olaga 

primeiro dia cio mês 
*1110011 I lua assogaetzí, kêesi kési 

ghezy 
fúll moon /lua cheia kapoly ghezy 
new moon /lua nova wahlylary ghezy 
crescent 1110011 /crescente kapokoriká kêesi 
1110011.\' las/ quarter / 111tl1guante kwal irariká kêes i 

morning ! manhc7 mawuacká, 
mazyu 

njaninjákakêesi 
ec/ ipse da lua 
lowóka ouá 

kalamári 

T 
koáiri 

máwari 

J1Ól1Í 
powesu 

kuihór'f 

kési 

kápokoría 

korawía 

momásuko 
aurora 

masímokori 
madrugada 

moss /musgo 

mother / müe niáha, nohà me ló tsi-ló müe dele J1Õhõ 

mother-in-law 1 sogra 
*mo11ntui11 ! montanha 

mouse 1 ratinho 
*mouth / hoca 

genauigári, 
pineh 

no-nó ma, 
no-momú 

418 

uaw1ró 
p1-nomá 

nyahá! mc7e 1 J1Õhõ' 
ni-lówa-kemátsi 

madrasta 
nt-itsó 

kyenowási 

nó-noma nú numa 
owi-númo tárikyáhi 

f óz fie 



LÍNGUAS ARAWAK DA AMAZÔNIA SETENTRIONAL 

s N T 

mud /lama kala 
murderer / assassino hynyáhispoô 
musc!e /músculo (do braço) na-bogaüze 
mushroom/ cogwnelode madeira kapisôla 
*nail /unha naupáha boupaá no-paá nú paha 

no-páa 
nail /prego tapúa 
naked /nu naloánasyma 
name / nome no-mána -mana 
nape /nuca no-ape 

nave// umbigo na-pahare, nôforê no-póre 

no-pahre 

near /perto tjia éima tJái 
*neck /pescoço na-náza, nauwepí no-nótso no nóso 

no-nóza 
neck/ace / collar de dentes kauwêkána -nõsaka 
needle / agulha awi (L.g.) 
neighbour / vizinho nówokõmehi 

nephew / sobrinho n-ikyá, noi, larimísi 

no-nódst, lariái 

nest / ninho parena makaányó~ tsaimáka sípane 
net / rede de pescar ootsó 
nett!e / urtiga kawinari 

never / nunca woym 

*new /novo wôkôry 

niece / sobrinha nttJá, larieto 
*night /noite labígaré Iaeígari lápi lápikári 

myymyo myymanomá 

de tarde, à noite 
*110 /não neizá, nominá iyó enuniinõ, 

gho enomeza ainéJ1 

nohoc(v / ninguém, nenhum cáijenej 

419 
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palmito 

pa/m tree sp. /palmeira açaí 
palm tree sp. /palmeira bacaba 

palm tree sp. /palmeira caranaí 
pa!m lree ;,p. /palmeira 11 coco>> 
pa/m tree sp. /palmeira miriti 
palm tree sp. /palmeira patauá 

palm tree sp. /palmeira pupunha 

palm tree sp. /palmeira tucumã 

pa/m tree sp. /palmeira ubim 
*path / caminho 

patience / paciência 
peconha 

pepper / pimenta 

period / menstruaçc!o 
*person /pessoa zmanm 

pest/e / almofariz, mão de pilão 

pick up / apanhar 

s 

manáka 
poperí 

N 

manaka 
boperi 

poperí ahyna 
vinho 

sisokoháka 
siwê tsiwé 

ponór~1a 

popyisi 

kotjaró 

popítsi 

kotJaró 

heínjepô enyépo 
tákatakaláje mJempó 

caminho direto 
ualáma 

couiró 
ijaumanoléjna 

ení iní 
kaisána yumána 

(nome tribal) xomana 
nouá 

almofariz 
nouá kijina 

nowa 
'almofariz 
nowa-hiná 

mão mão 

picture /imagem, foto iníhená 

pig sp. !Dicotyles labiatus) /queixada putzya, puytja 

puicküé puytjesináka 

sésoko 
manáka 

upéri 

kásohówa 

síwe 
púnu!na 

o pó só 

kúmari 
kóallakana 
seJ1enpóre 
nÍJ1enpóre 

nó se pó 

1111 

tá kazema 

põtya 

pig sp. !Dicot)1/es lorquatus) / cailitu yarnughato kemokáto tJemtkato tyannukatu 

pinch / be/iscw~ importunar kopytay émana 
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S T 

V V 

noise /barulho (choro quando alguém morre?) hedzodzourna 

noísy (to be) /fazer barulho saneya 

noon /meio-dia 

*nose / nariz 

nostril / narina 
nothing / nada 
now /agora, já-já 

tawanáürna 

no-atága, 

no-tokó 

tauanarnaâri 

sô-tôkó 

sôtôkó nornána 

nt-toko 

énej 
híkapoilapoô hikábt 

norníkapy 

old /velho pahauzíni, poôry bort 

cm / em cima de 
opossum / mucura 
arder (!) / mando, ordeno 

orphan / órfão (de pai) 
orphan / órfão (de mãe) 
orphan / órfâo (de pai e mãe) 

pooly 

Orion / Órion ljohoary 
otter / lontra 

oulside lfóra de 

oven / fórno 

beró velha 

--- úwa 

noúwa houwánaé 
pyaúwánaê 

mandas 
mésito 
méloto 

mésito - méloto 

tsiarí 

uarikána warikána 

poõáka --- sopoclzé 

kétjari mttsíla 

trempe, tripé 

tawanemári 

nõtoko 

póhni 

põhro 

séyari, tihwõ 
-wana 

ketJarí 

paca / paca 
paddle / remo 
painl (!) /pinto 

goawiláckiu kawilacén kewiláidyo káwilátyo 

palate / céu da boca 
palm lfólha de palmeiro 

owysí wtst 
hépyty tõjofonoko laná 

pintar-se comjenipapo 
ihnihéna 

eu desenho 
nonóma sokogári 

420 

kana 
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palmito 

pa/m tree sp. /palmeira açaí 
palm tree sp. /palmeira bacaba 

palm tree sp. /palmeira caranaí 
pa!m lree ;,p. /palmeira 11 coco>> 
pa/m tree sp. /palmeira miriti 
palm tree sp. /palmeira patauá 

palm tree sp. /palmeira pupunha 

palm tree sp. /palmeira tucumã 

pa/m tree sp. /palmeira ubim 
*path / caminho 

patience / paciência 
peconha 

pepper / pimenta 

period / menstruaçc!o 
*person /pessoa zmanm 

pest/e / almofariz, mão de pilão 

pick up / apanhar 

s 

manáka 
poperí 

N 

manaka 
boperi 

poperí ahyna 
vinho 

sisokoháka 
siwê tsiwé 

ponór~1a 

popyisi 

kotjaró 

popítsi 

kotJaró 

heínjepô enyépo 
tákatakaláje mJempó 

caminho direto 
ualáma 

couiró 
ijaumanoléjna 

ení iní 
kaisána yumána 

(nome tribal) xomana 
nouá 

almofariz 
nouá kijina 

nowa 
'almofariz 
nowa-hiná 

mão mão 

picture /imagem, foto iníhená 

pig sp. !Dicotyles labiatus) /queixada putzya, puytja 

puicküé puytjesináka 

sésoko 
manáka 

upéri 

kásohówa 

síwe 
púnu!na 

o pó só 

kúmari 
kóallakana 
seJ1enpóre 
nÍJ1enpóre 

nó se pó 

1111 

tá kazema 

põtya 

pig sp. !Dicot)1/es lorquatus) / cailitu yarnughato kemokáto tJemtkato tyannukatu 

pinch / be/iscw~ importunar kopytay émana 

421 
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pineapp/e / abacaxi mawaríla máwarílla 
máwia 
curauá 

placenta /placenta kaikanouápêna 

plant /plantar sõpayõ 

pi ate/ prato na-ansólla korípe 

play (we) / brincamos wokamakéhnje 

Pleiad / Plêiades hõnai 

poison sp. /veneno (curare) kokári kokári kókari 

pool / buraco d'água ypauahy 

poor /pobre mameláta 

porcupine /porco-espinho, cuandu tjássa tyasa 

port /porto tanomá danúma 

pot1 / panela, pote putorí; pttorí 

s1wasy 

tampa 
kámôti kamóti (L.g.) 

pot2 / caçarola, .fi'igideira fio la, fiolarê pitla 

pregnant / grávida 
press (manioc) / tipiti 
prostitute / prostituta 
pu// 011t / arrancar 

push /empurra', puxa', tira.1 

put down / coloco 

put out / apagar (luz, lâmpada) 

quick / rápido, depressa 

quiet / quieto, silencioso, calado 

quiver / a/java 
*rain / chuva 
rainhow / arco-íris 
rat / rato 

raw /cru 

matoúma kaía 
uarúma warumá (L.g.) 

kejnokárina 

pyhnyhá! 

rityõ 

no wemu 

pipakuyta épakõ ityõ 

nanjerépyi rn e re.-· 

cóukosáimi heêwéksaimi 
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mouári 
sáija irí 

méwaa 
ówi 

menaa 
ówi 

lfl, 

wawiru (l.g.) 
epoinaka 
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*red /vermelho 
relative (n.) /parente 
rememher /lembro-me 

resin / resina 

repair / consertar 
rest / descansar 
rih /costela 
rifle / espingarda 

right / direita 

river /rio 

roast / assar 

rohher / ladrclo 
*roo// rai::: 

rope /corda 
rotten /podre 
*round / redondo 
row /remar 
run (he) / ele corre 
rush /corre (a água) 

sack / saco 
sad 1 triste 
saliva / saliva 
salt /sal 

s 

zaasi, zazy 
na-nenapene 

no-rahla 

agázolü, 
zapory 

N T 

sáhnje tsá-tsi 
wakarnáhnje nówokomeho 

nolauakási núllawési 
nolauakápy 

lembro-me de ti 

rnany 
na pakotéa 

míloó (L.g.) 

damokáwa 
V 

notcí 
owi-apó ówi, ówiwapo 

Kôtjari KutJerí Sipána 

Rio Solimões Rio Solimões Rio Mapari 
Kaptidye Karntiwehi 

Rio Tonantins 
hahymáka 
káwyroí 
grelhar 

matjowáro 
selí tsi-lóaa 

kowarí 

Rio Japurá 

sé Ili 
kallóakéne 
sapupema 

kámali 
tarapókolorna 

pilêka 
phykoí 

kassakánje 

ktiptij1õea 
terebokolá póllosíensi 

423 

nosakán~ 

makawakári 
kalanomakána 

pótjasi podyasí 

pomoch 

mákawia 

pótiazi 
gostoso. doce 



same / igual, do mesmo tipo 
*sand, beach / areia, praia 
scale / escama 

HENRI RAMIREZ 

s 

i báuakamakána 
kaí 

N T 

kahí, kai 

scissors / tesoura 
saápa 

yiránha piránya (L.g.) piráJ1a 

scorpion / escorpião matcowaréna, maitJ ewarína 
uálo 

scratch / arranhar 

sea /mar 
*see (!) /vejo 

*seed /semente 

sell (!) / vendo 
se-vv / costurar 
sex (man) /sexo (homem) 

se:1l(wo111an) /sexo (mulher) 

gockiári 
nigahma, 
nikagezy 

no-üata, 

nikiêla 

kymikána 
venderí hybon ih ína 

tyíja 
wytrõrngálà 

no é ta 

hegahaing, 
hekahu 

pypyla 

nólana 

põka, sõkaka, 
õkõnitánõ 

píkanaha' 
o/ ha.1 

nikeh~ vejo 

sõmi 

shade /sombra. fantasma 
shalloH' /pouco profúndo, raso hara-haralá mapõtárnaa 

shaman / pajé marmy mariníhi mariní márinÍJlO, 
motyõwõtaroini 

shave onese/flfa:::er a barba hõtay nousinórna 
shell/ concha pehla 

shirt / camisa 

short /curto 

shou/der / omhro 

shollt ( !) I grito 

tabágoma, 
tupokomazy 

no-vogózogo, 
ne-pále 

nometekunuma 

424 

pytjoró no-p+tJ oró-ne sipõ 

tapokóma 
hai.HJ 

sowokôsokó 

tapókoma 

núwa kuasóko 
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show / mostrar 

slntt up 1 cala-te' 
sieve /peneira 

sing (/) /canto 

single / solteiro 

single / solteira 

sister /irmã 

*sit down.1 /senta-fel 
skelelon / esqueleío 
*skin /pele 

skull / crâneo 

sky /céu 

*sleep ( /) /durmo 

sloíh /preguiça 
slmv / lento, devagar 
*small /pequeno 
smell ( /) /cheiro 

*smoke lfúmaça 

M,S N 

V / 

cóukomapyl 
hisori h itsorí 

~ouíj~ 

nokautschorika kóidzoryíja 
menotóilana 

na"ihnfa, 

koany 

uatlá 

bawógari, 
yunuyhary 

mesisyto 
'v 

sedzámi iaía, latsó, 

natnolári nttJemí 
pytauwi pahê! 

sypimíba 
woalá n-alá 

kalakána 
couro de animal 

kalasôa 

keno íkari tJenow~-kari 

wemákya uemákanja 
queremos dormir 

pohâzo pôhwásô 
oailáma / w_;, 
pítomá bíto 

nimahe pohuméjni 
cheiroso 

keparí keparí 

smoke dried / carne assada 
smoolh / liso (cabelo) hõmi soóbelá 

urúa (tu~i')) 

mtsí 

snail / caracol 

snake (generic) /cobra 

snakc sp. (Boa scy/ale) / sucuriju 

hõuwari 

toletya 

425 

ijuwóri, ywori doritJo 

opt 

cobra-grande 

tourídzó doritJo 

T 

píkoõti 

kótyõriõa 

nõkyémi 

pi-tawiya! 

nálla 

emakõa 

pauméJ1i 
cheiroso 
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s H N T 

snake :,p (8othrop~~ /jararaca ywori nvon 
snake sp rColuber :,p) / paranamboya porezy 
snake sp. (Elaps sp.) /coral ghotyoyamaré koraáiwarê 
snake sp (Lachesis sp) / surucucu toara dowarú 

snee:::e (!) / espirro 

sniffl cheirar 

snou/ /focinho 

soft 1 mole 

some/ alguns 

son /filho 

nazeneka 

na-üái", no-oay 

njijinjoôsy 

asynyíwa 

norny 

poópathabnje 

belapyhna 

aso1oh 
hemeoa 

ekára 

no-wái nú wai oái 
rnaripókomasi 

+velho 
pitornasi 
+jovem 

hoarnakála nouái 

ne-wáio-kernátsi 
enteado 

caçula 

kyyry 

son-in-1 crw /genro 

soon /logo, em breve 

sou// alma uangniáca, nyoní 

sour / a:::edo 

*speak /falar 

spear /lança 

spel/ /feitiço 
spider / aranha 

winyaka 

spina/ co/umn / coluna vertebral 

kaárnabnje kámaJ1Í 

nouéjwejtypy pinewetaka 1, 

falo pi\\ mete 

wuauwéjwejtóka 
falamos 

nomíkel 

fala.' 

426 

sawalá 
murukú (L.g.) 

flecha envenenada 
tipakaná mütyb1võtakari 

ênú enepókori 

wetJ akanáro 
aranha-caranguejeira 

nouáli 
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spindle /fuso 
spit / cuspir 
spleen / baço 
spoon / colher 

spotted / manchado, malhado 

spring /fonte 
squee::.e / espremer 
squ int (to have a) / vesgo 

squirrel / esquilo 

s 

no rabi 
kujirá, awui 

N 

kewari-poko 

T 

sówehénõ ( L.g.) 

tJowi-tJowíla wáho mancha 

owi-poóla, tst-poóla 

tjérolo másylo 
malé isi 

apítyoáe 

*stand/ de pé 
*star /estrela piríta, pyeto piritó, birito 

mallési, 
paríko, ípe 
táwanomo 

pi rito 

stay !ficar 
steal / roubar 

still / ainda 
sting lferrclo 
stink (it) / está fedendo 
stomach 1 estômago 
*stone /pedra 
*stone 1 caroço 
slraw /palha 

strong lfórte 

s/ump / toco 
stupid / estúpido 
suck I chupar 

pahla 

sugar cane / cana-de-açúcar 
summer /vereio 
*s1111 /sol 

.1·1rnmp / p1i111a110. atoleiro 

sivav (/) / hulançar-se 

mawoacká, 
ma ah ly 

piritó poôríka 

matjowáro 
masakoihó 

kamáhi 
nenjahína 

pá la 
kyjamikána 

kauáka 

no-korópt 
balá 

túllaéma 

siwillo 
kamái 

palia 

arofénhj i ewabí-Ili arupenapaka 
kakosólakám i 

pómba tamagaríla 
-pezoko 

íra (tupi'i) 
maâri poôpi maéri 

maâri maerí máhri 
maâriepákaka 

eclipse solar 
tapatakássi tsepé 
( cf. e/ m ·) 

V - / 

souraya 
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sweat {/) / suo 

sweep / varrei; limpar 

sweet /doce 

sweet potatoe / batata-doce 

*sivim /nadar 
swo//en / inchado, inflamado 

*!ai/ / cauda 

take /pegar 

take down / descer 
tame /manso 
tanga 

s 

tapir /anta kaberôla 
cabõroalla 

N 

manjenónokó 
manjesínokó 

ele sua 

asoya 

kwotjáni 

koatjó kowáitJo 

nosará hôôma 

(nosará 1~7inha perna), , 

sepy tse-pt, tsi-ht 

pyití' 
pega.', carrega.', 

aháby põjtahy' 

pega.' 

êkalokásy 
pásabanôkón ia 

kaperóla kaperóla 

tas/e(/)/ provo, saboreio mauvananumáhcg.hie nehcnyatame 

tear/ lágrima kalapokopywa asiló 

te//(/) offl ralho 
termit / cupim 

testic/e / testículo 

*that / aquele 

there /lá 

they /eles. elas 

thick 1 grosso 
thigh /coxa 

no-tharl'1mligalle, 

no-trornokola 

na-pahze, 

rnaró 

petá, péta 

aqueje. outro 

samá hiyáma 

panôkári 
além. acolá 

si(h)ná ni-lli 

kanomáro 
no-lowá 

T 

na lia 

koátyu 

oikénooo 

sepõ 

nõtehu 
pipõti! 

pega.' 

-õsókoa 

káperólla 

ne rnakaa 

nókoía 

no !Iowa 
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thighbone /fémur 

s 

no-koyaba 
no-nlauá, 
no-hloa 

thin1 I magro aeraauía 
thin2 I fino 
thirsty (! am) I tenho sede 

*this I este 

pinósa 
thorn I espinho 
*íhroat I garganta 
íhrow I atirar 

thunder I trovão chiauuuwí 

tie / atar 
time (from time to) I às vezes 
timid I tímido, acanhado 

tired I cansado 

tiririca 
toad sp. (Pipa sp.! I sapo rnruru lahlâ 
íoad sp. (Bufo sp.) I sapo lololoazi 

tohacco I tabaco 

today I hoje ekemy 

toe/ dedo do pé na-ohona 

N 

arôamáila menátsi 
mapytáma 
makasína 

neh béj 
louísi 

korôla 

kasimêari 

pélapy 
helikôro 
amatayna 

tóla 

dzemmá 
híkami, 
hõkami 
nonáyla 

tJówi 

do lá 

tJeme 
kthwaga 

T 

makasínõ 

luisi 

SOW!Yª 
tyõwi 

ótyaj1e 

mátaene 
kamuuine 

es/011 cansado 

pij1õ 

kyemõ 

/oe lbig) I dedo grande do pé 
10gether /junto 
tomorrow /amanhe/ 
*longue I língua 

nao(u)ganna nonáyla marisi 

*100/h /dente 

lorch / /ocha 

lauaká 
no-nane, 
no-nené 

no-ugwa, no-é 

/orroise (Testudo sp.J ljoburi yauarty 

rouch anyrhing (don 1) I nao 1oque.1· nacL1.1 
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lowóka 
si-nêné 

lówoga 
no-néne 

uwê-hy no-we 

tJeh11i 
tjiawáti duawati (L.g.) 

tymyta tónoma' 

pésimõ 

no néne 

no we 
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S T 

trap / armadilha arapú, poitjaári 
*tree (generic) / árvore gázo, aghózo akóso 

tree sp. /abacate 
tree sp. / abacaterana 
tree sp. / abiu 
tree sp. / acapu 
/ree sp. / ambaúba 

tree sp. / andiroha 

tree sp. / apuí 
lree sp. / biribá 

/ree sp. /breu 

tree sp. /borracha 

/ree sp. / caju 

lree sp. ! caraipé 

tree sp. / cas/anheira-do-pará 

tree sp. /cedro 
lree sp. / coca 

lree sp. / envira 

lree sp. /goiaba 
/ree sp. / ingá 

tree sp. / ilazíba 
tree sp. /jenipapo 
tree sp. /pau-amarelo 
tree sp. / puu-d 'arco 
lree sp. / pic1uiá 
tree sp. / purumà 

tree sp. / samazíma 
tree sp. / sapucaia 

no-tókore 
meu pau de plantar 

physitiá 

marí 
dyupasi 

wejpy 
kumaka 

iriwá 
mant (L.g.) 

borasa 
V 

kwódzatu 
kewiá 

/ / 

maiky maik+-nana 

seíka. sisokoháka 
pixídio da castanha 
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itjamó 
lapí 

pêá 

laná 
kauisí 

kauhína 

komytó 

bolohmttsi 

tápe 
mári 

lokiri 

watiatu 

lá pi 

káme 
wárikyapa 

péa, 
mõkapõsi 
káhwisi 

llána 

wátyaúlla 
kohmási 
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tree sp. /seringueira 

tree sp. /sorva 
tree sp. / timbó (cipó) 

tree sp. / umari 
tree sp. / urucu 

trousers /calças 
trunk / tronco 
/ly {!) / experimento, tento 

s 

turtle sp. (Emys sp.) /tartaruga marezypôry 
turtle sp. (Emys sp.) / tracajá tarighatscha 
turt/e sp. / perema 
turtle sp. (Che(vs :,p.) /ma/ama/a 

turtle (shell of) /casco de c111elônio 
twin /gémeos 

ug(v /feio 
1111r..:le /tio 

urinate (/) / urino 

uterus / útero 
vein / veia 
Venus / Vénus 
vil/age / ma/oca 
vomit /vomitar 
waist / cintura 
wuit ( /) / espero 

H'uke / acordar 

aauuma 
ma-gásügl. 
no-gazyghoê 
naarítacka, 
noh-letoka 

N 

tSiríka-naná (port.) 
tSirika-bah í-ts i 

seringue iro 
ewedyóri 

T 

koná kóna, márana 
omó 
p-itsi pysí, pyl;ái 

noloána hygije 
kakosylówa 

no-lowána nólluháno 

noukênósaê 
nósaê' 

experimenLa 1 

pôri borí 
tarakayá (L.g.) 

wa iká 
côroíro 
pôri ála 

hopeêtasi 
kosí 

karíhi) karimísia 
kotst , 

orytany no-ritole 

kaikanoumákana 
nokomári 

dzákani nákari 
ka!atya 

nosôkyríka 
nohotelopóôpy 

pylotahóna' 
espera.' 

kelôípona 
quero acordar cedo 

pirito máresi 

ekallakono 

-llóti 

pi-kellóal 1 

acorda.' 
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11·w1t (/) 1 quero namaijé 

H'ar (to ~wage) I guerrear naputeka 

wush (/) / I avo aypuna punenoncna 

l u1.\·p 1 caha. vespa 

*i1·a1er /água auuwí, ouy 

waterfà/I / cachoeira 

v1·ave / han:::eiro 

*H'e I nós 

11·euk / fátco 

ll'eather (bad; ! ma11 tempo 

11 ·eave o hammrxk (/)/teço uma rede 
i1·e.1·1 

1 oeste 
i vet / mo/ hado 
wlwt:J ! o quê:) 

ua 

H N 

kelôíjama mimapokóma 
acordei cedo 

míhy 
quero 

pímihépahy 
c1ueres 

s ím iêsa 
ele quer 

nomí 
nc7o quero 

papími yhy 
nào queres 

isimL isímisaki 
ele nào q11er 

eupyJa 

houwakári 
ogarípaná 

1•espeiro 

oí, ouí 
chuva. água 
kassakássi 
kaipéno 
yuwá 

arofésy 
lêmoári 

apyatsorá 
rnyimíja 

-111 te 

llH 

ówi 

wt-wa 

tJató 

T 

-mie 

waputa11ee 
õpéia upetéka 
I avar roupa 

ówi 

kásaka11e 

héiwa 

boty bótynhí botsi-botsilá sórosoruméiéi 
héikama" napá-hi" 
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1vhen? / quando 7 

1vhere? / onde? 

*white /branco 

White /\!!an / Branco 

*lvho:' / quem 7 

ll'hy? /porquê:' 

widovvet~ tvidow / vizívo(a} 

wife ! esposa 
wi/d /selvagem 
*wind / vento 

wing / asa 
winter / inverno 
witchcrafi / fei1i~·aric1 

11·itho11t /sem 

s 

jathízi, 
ghatezy 

zyna cariba 

ninó 

*1\'0man /mulher neiná, 

1rnod / madeira, pau, lenha 

work ( /) / trnha/ ho 

wor/d .1 mundo 

worm / minhoca 

1rnrm / verme intestina/ 

11·ound íferida 

11'/'isl / munheca 

ram ! carâ 

pytschiola 

N 

héikapi? hikápt-ba-111° 
náhypa? nahi-ba-hi" 

nálô? 
aonde? 

náledze0 

de onde? 

karipanné 
nakamáhi 0 

hykoumypahy''. 

napepa'' 

kénornilokána 

kanornáro 

katkí-tsi 

karípune 
napa-hi? 

nam+0 

ni-nó 

woári woári 
parêna anhapí 
rnaâri wakarí 
héia~ánip?kana 

yrna, yrnana 

T 

síno 

wahári 
tanápéi 

rnáriwa-karí 

pitjowála, b~tSowala putyuwaláh 

picoála 
hytjykôsóna 

napágarê -apekerna 

rnauaká poô~ika 
uaraí ipypyhaka 

kenári kenari 
uaraí 

arupé11e 
traha/hador 

kéitohykári no-tohwi kátana kenri 
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sokápi tolori 

d;akôna tSakoná tyákuna 



year / ano 

one year /um ano 
*ye!!ow /amarelo 
*yes, /assim, sim, bem 

yesterday / ontem 
*you (sg) /tu, você 

you (pi) / vocês 
*young /jovem 
your / teu 
*! 

*2 

3 

-1 

5 

6 

!O 
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s N 

akájo, homakála 
hõkami homakála 

fim do ano 
hõkami homakála moôká 

último dia do ano 
peloakájo 

jathízi (cf. red) 
nahli aza, 

e numeeza 

bulanolaa, 
púa 

uago( a )ri ( cf. new) 

bala, 
peelama 

pyhárihê 

leu lá 
pywá 

pyhna 

pá me la 
pé lama 

pétahyma 

boroá-tsi 
b-i-hwari-hé 
b.f-hwari-tsa 

lelá 
b+-wa 

bthna 
wakóri 
b-ahmíla 

béla 

bédahe 

T 

tõwa 

põa 

péllõmõ 

pétollo matallá, 
yumetóhema 

bamabicá'á, 
petiolhama 
lawauugabi, 
mepegakama 

bétJimahe pétyümal ló ma 

idem, 
loamá-nokápe 

loaná-cape 
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mebigako mépikako 

bane-kabi-la 

tsetahina-baneh ina 
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4.6.2 Os Yumana e os Passé. - Os Yumana e os Passé são menciona

dos por Monteiro de Noronha ( 1 768) e Sampaio ( 177 4) no lado sül do Japurá 

sob os nomes de Xomana e de Passé. Em 1754, os missionários franciscanos 

espanhóis fundam San Joaquin na foz do Içá-Putumayo, povoando-o de 

140 Yumana selvagens. Em 1766, os portugueses tomam San Joaquin. Em 

1852, os Passé e os Yumana são mencionados no Japurá e também no Içá

Putumayo. Spix e Martius estudam os Yumana, Jumana ou Ximána em 

Maripi (Japurá) e os Passé, na fazenda Maturá (foz do Içá-Putumayo). 

Por falta de evidências históricas, não é fácil assinalar o hábitat exato 

dos Yumana e dos Passé. Parece que os Yumana moraram nos rios Juami 

e Puré, afluentes do médio Japurá. Povos arawak que viviam entre o lçá e 

o Japurá, os Yumana e os Passé são atualmente extintos. 

Temos conseguido muito poucas informações lingüísticas sobre essas 

duas línguas. São pequenas listas de vocábulos em Martius (1863), de qua

lidade duvidosa e pouco confiáveis. Destas listas, obtemos 54 palavras em 

comum com a lista de Swadesh de 100, a partir das quais tentamos estabe

lecer as percentagens seguintes: 

YUMANA-YUKUNA 52 % 
YUMANA-KAUIXANA 42 % 
YUMANA-WAREKENA 47% 

YUMANA-BARÉ 3 1 % 

Com dados tão magros, estes resultados precisariam ser confirmados 

e, de fato, não podemos afirmar com toda certeza que o Yumana e o Passé 

pe1iencem à divisão Japurá-Colômbia. Note que cetias palavras, corno zepa, 

sipa pedra, zema, sema anta, sale- branco, levantam certas dúvidas 

sobre a proximidade genética entre estas duas línguas e esta divisão (onde 

sempre ternos hipa pedra, hema anta, hale branco). 
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Para Rivet e Loukotka (1952, p. 1108), o Kauixana, o Yumana e o 

Passé seriam línguas arawak influenciadas pelas línguas maku. Não sabe

mos de onde estes autores tiram tais conclusões. Enquanto os Maku viviam 

longe das principais artérias fluviais, os Arawak dominavam a região e, de 

fato, não se sabe como eles poderiam ter sido influenciados por povos con

siderados como inferiores. Nas listas disponíveis, encontramos somente uma 

palavra yumana homem) que tem indubitavelmente uma forma 

maku mas trata-se provavelmente de um erro de Martius ou de Spix. Nota

se que muitas palavras, como mawiru abacaxi, manakhe açaí, 

caititu, dapa paca, quati, tapetsi remédio, kawari algodão, en

contram-se em todas as línguas arawak da região Negro-Japurá e nas lín

guas maku, sem que ninguém possa saber em que direção se efetuaram os 

empréstimos. 

Eis as listas de vocábulos de que dispomos: 

agouti / cu/ia 
uir / ar 
a/caho/ / álcool 
*ali/ todos, tudo 
ank/e / lorno:ze/o 
anleater / tamanduá 
anus / ânus 

arm /braço 

arm:,_.'ií/o (Da:zypus sp.) I tatu 
armadi//o sp. / tatu-canastra 
arrow !flecha 
aunt 1 lia 

YUMANA 
puütschi 
samuntáca 
puti 
coghoomü 

nu-nápü, 
na-napuy 
yetu 

magólla 
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PASSÉ 
poützy 
ghoo 

sepoghola 
yaruá 
yrenaghymy, 
tsch i-ghyüe 
nanapue 

yetú 
ghaiyulha 

nokoi 



LÍNGUAS ARAWAK DA AMAZÔNIA SETENTRIONAL 

back I costas 
banana I banana 
beautifuf I bonito 
*bef~y I harriga 
*big I grande 
*birei (r;eneric) I ave 

birei sp. (Anas viduata) /pato sp. 
hird sp. (A nas brasiliensis) /pato sp. 
birei sp. (Ardea egretta) /garça 
birei sp. (Cathartes urubu) /urubu 
birei sp. (Cathartes papa) /urubu-rei 
birei sp. (Ciconia sp.) / cegonha 
birei sp. (Colymbus sp.) /pombo sp. 
birei sp. (Crax globulosa) / mutum sp. 
hird sp. (Crax tuberosa) / mutum sp. 
hird sp. (Crax urumutum) / urumutwn 

ingaurünapü 
bánara 
jiatéja 
nuhmullú 
catschujuju 
yuapâe, 
onüaghphü 
komala 
anana 
anu 

kanarua 
myuá 
koezy 
poyory 

hird sp. (F alco brasiliensis) I caracara uaná 
hird sp. (Fa/co urubutinga) I gavião sp. 
hird sp. (Gallinufa plumhea) I saracura saracura 
birei sp. ( Penefope maraif) ljacu maraçy 
hird sp. (Penefope aracuan) I araquã uataragaong 
hird sp. (Penefope cumanensis) I cujubim cuxuby 
hird sp. (Psittacus sp.) I papagaio queú 

hird sp. (Psittacus macao) I arara sp. 

hird sp. (Psittacus ararauna)larara sp. 
hird sp. (Psittacus minar)/ periquito sp. 
hird sp. (Rhamphastos sp.) I tucano 
*hfack I preto 
Bfaclc Man / Preto 
*hfood I sangue 

hfue I a::uf 
hody I corpo 

manauary 

zerischo 
yehetzy 
tschícaiu 
boheh 
nittá, 
uytá 
saburõiu 
nomats i. 
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PASSÉ 

schiniutula 
moréu 
1111guerapy 

ghumahla 
uananaa 
uana 
uayu 
pitschü 
oghazi.i 

ghotsüe 
püyury 
aghó 
tscharara 
umaiure 
torótina 
marazü 
ghotomary 
ghuyuby 
uata 

lao 
ghatury 
ghirêtsche 

ghesiu 

tschyta 

poretamuyu 
zeu-any 
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uapelâna 

*bane/ osso pína 

bow /arco urabara 

boy /menino haioha aghunghii 

branch /ramo, galho epusii 

*breast /seio nihy tschootscho 

brother / irmão sayamy 

bury / enterrar nactá 

canoe / canoa inkurataré kurete 

capybara / capivara gahó 

cayman /jacaré oory, uori oury, oury ahny 

*chest /peito gubitalo, nu-kupitare saua putsika 

(*)chi!d / criança mianu ygheaghüe 

chin /queixo nuttá 

coati / quati kapyhé ghabüechy 

collarhone / clavícula no-akarepita noaghola 

*come here 1 /vem aqui.1 auôü 

corn /milho yrary ( curare?) niary 

cow / hoi sehma 

creeper / cipó apepue 

dance (!) / danço lapá 

daughter /filha nntschú, zigzú setó 

day /dia samataka samatayu 

*dead / morto niabumí, yapumy 

deep /profundo papo-ali 

deer /veado kauyá, cauija yare 

defecate (!) 1 defeco nolaka nitschoata 

devi// demónio lokozy goko 

*die (!) /morro japumí, syavakamy ekyapanu 

*dog / ceio yama 

dolphin / boto ayary aya 
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*drink (!) / bebo 

*ear / orelha 

*earth / terra 
*eat (/) / como 
elhow / cotovelo 
enemy / inimigo 
evening / tardinha 
*eye /olho 
eyebrow / sobrancelha 
ye!ash / cílio 
*fat (n) / gordura 

fat I gordo 
father /pai 
feather /pena 
feel (!) /sinto, percibo, penso 
few I pouco 
finger / dedo 
finger / intervalo entre dedo 
finger / articulação do dedo (fálange) 

~/ire !fogo 
*fish (n, generic) /peixe 
fish sp. / acará 
fish sp. /piranha 
fish sp. / pirapitinga 
fish sp. / pirarara 
fish sp. / surubim 
fish sp. I tambaqui 
fish sp, / t11c11naré 
fish sp. I uruá 
flower /flor 

nita, oyta uny 
no-uhü, nu-hôe 
nu-tokuna 
tbcké, leké 

niktenao 
soeteghana 

issánauá, nyssauaha 
no-uína 

papuaka 
nozonao 
noeJoma 

bumacgo 
cathütúcka, quescotuka lenoma 
uhnló, zepüna tschiló 
pallazá soopáe 

muturojella 
paio 
aenuaghpüpuü 

tschilantschoy 
eghporu-ry 

(de ovo de tartaruga) 

payü 

tschunhüalá, 
gabina 

nota 
dschuyhlá mai-o-pohla 

sighapohle 

oejé, oeyu 
kopé 
ylia 
orna 

lhôma 
kuryssy 
kapáry 

auinaú 
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tschyaghatóka 
tschi loghâre 
heghüe 
kouhoby 
lieto 
a uma 
ghalepa 
uetary 
ghoschy 
ghapa 

lokona (empréstimo) 
soüe 
potüra 
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*foot /pé 

forehead / testa 
forest / mata 
fi'og /rã 
fi'uit lfi'uta 
gir! / menina 
go away 1 /vai-te embora' 
!et :S go.1 / vamos.1 

god /deus 
grand~fáther / avô 
grand-mother / avó 
*green / verde 
*hair / cabelo 
*hand /mão 

*head / cabeça 
*hqar (!) / ouço 
*heart / coração 
hee! / calcanhar 
hen / galinha 

high /alto 
house /casa 
house (my) / minha casa 
house (your) / tua casa 
hunt (!) / caço 
husband / marido 
*!/eu 
insect sp. (Cu/ex sp.) / carapanc7 
insect sp. (lxodes sp.) / carrapato 
insect sp. (Musca sp.) / maruim 

insect sp. (Tabanus sp.) / muturn 

noü, neü 

nungcua, nokou 
apünaghpho 
urepa 
auinaacá 
rnitschono 
poeya sitaha 
alokauy, nupana 
uauüloa 

JªP 

saburoui 
nu-llatá, zo-lazá 
gabí, ni-kapy 

núh-la, zo-maschumi 
nuatschá 
neiká 

bahü, pana 
nu-panatschoe 
po-pana 
ouayareuá 
asiah 
mütheháing, telanohó 

ayu 
aschupeta 

sesy 
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se pata, 
sigh pata poo 
(planta) 

uakaluga 

egpanaghela 
etapua 

pokené 
sotscho 
yaya 
schicküe 
niolesa 
nughapohle, 
noghapy 
nyohla 
soü 
saua 
sighotohla 
oghunala, 
gharagha 
yenu 
palrna 

notamanora 

1100 

alikyú 
ghopa 
setzüe 

ghoto 
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insect sp. (Simulium sp.) / pium 
insect sp. (Scarabeus sp.) 
jaguar sp. (Felis onça)/ onça 
jaguar sp. (Felis nigra) /onça preta 
jaguar sp. (Fe!is parda/is) /puma 
jawbone / maxilar 
kidney /rim 

*kill / matar 
*knee /joelho 
lake / !acus 
*!eaf 1 folha 
leg /perna 
lightning / relâmpago 
lip / lábio 
tive (!) / vivo 
*tiver / jigado 
lizard / lagarto 
/i:::ard sp. (Agama sp.) /camaleão 
*long / comprido 
*man /homem 
(many) men /muitos homens 
(few) men /poucos homens 
manatee /peixe-boi 
manioc (root) / mandioca 
manioc (mea/) !farinha de mandioca 
*many / muitos 

married to (! get) / caso-me com 

*meat / carne 
midnight / meia-noite 
mi/k / lei/e 
mine .1 meu 

PASSÉ 

ytazy mapitschy 

kotó,jae ghoko 

yama y-ame 
ghetsiu 
horetschu 

gághuma, nanetta 
tschi-puro-
ghone 

bacthá (cortar?) 
sotola pingha 
ghaiya 

apunaghpchõ apanama 

nu-pími sekuula 

juhü, juhy ghóo 

nalamapuü tsarampüe 

nianucá ghalo-anu 
soopane 

cuischuri Uacaré) 
zenemo yuaha 

japiú yenaiu 

ajüüva 
yai.ialae polala 

maauuleká ma-polala 

hapyna apina 

ghey ghenya 

massuca 
jaüolõ, kená polâiu 
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yauale kupe (muitos peixes) 
nanaiana penagaia, naha paka 
uamena 
nína 

thihi 
gaballari 

lapoto 
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monkey sp. (Ateies sp) / coatá 
monkey sp. (Ca//ithrix sp) 
monkey sp. (Cebus sp) / caiarara 

coa tá 
koaôe 

PASSÉ 

monkey sp. (Cebus sp) / macaco-prego kalapuzy 
monkey sp. (Cercoleptes sp.)/ jupará 

coa tá 
oghotscho 
poehe 
uanayu 
mana 
ghotoe 
oeumuna 

monkey sp. (Lagothrix sp) / barrigudo kotohé 
monkey sp. (Nyctipithecus sp.)/ ya, macaco-da-noite 
monkey sp. (Mycetes fúscus) yumá 
monkey sp. (Pithecia hirsuta) 
month /mês 

*moon / lua 
full moon /lua cheia 
new moon / lua nova 
crescent moon / crescente 
moon :S last quarter /minguante 
morning / manhã 
mother / mãe 
*mountain / montanha 
*mouth / boca 
musc/e /músculo (do braço) 
*nail /unha 
nape /nuca 
nave!/ umbigo 
*neck /pescoço 
*night / noite 
*no I não 
noon / meio-dia 
*nose / nariz 
old 1 velho 
Orion / Órion 
paca / paca 
paint (/) /pinto 
*person /pessoa 

uaníu, uanyu 
vaníu, maremy 
vaníu-écke, temitaha 
vaníu-manucúra 
vaníu-acjemi 
tackutácca, petoka 
ingjhua 
sihpa 
nó-uma, numa 
nanapuphüna 
nu-pá, nu-pa 
no-attá 
nu-muthora, nu-muturi 
nu-larapuü, no-márpii 
getzécka, ualayekah 

mau a 
apa alaghizy 
(1 mês) 
ghischy 
ghapoghu 
ghitschuaulaua 
ghapotzy 

lepoto 
ainyu 
papuaka 

nanapue 
sopah 
soaté 
sipohry 
tsinotó 
gheseyu 
mary maiú, meiho 

bubutphemize-mantoü 
intschiungcú, indschoko tsitaco 
schubaia palabiua 
galoari turpu ahna 
urangniu lapá 
ntaná 
ajüva, asiah schimána 
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pig /porco 
pig sp. (Dicotyles labiatus) / queixada 
pig sp. (Dicotyles torquatus) / caititu 
plwft (to) / plantar 
p/ate /prato 
Pleiades / Plêiades 
poison sp. / curare 
prisoner /prisioneiro 
put (to) on wheight / engordar 
*rain (to) / chover 
rainbow / arco-íris 
*red /vermelho 
relative (n.) / parente 
rib / costela 
rice (Oryza sp.) / arroz 
river /rio 
*root /raiz 
row /remar 
*see (!) I vejo 
sex (man) / sexo (homem) 
sex (woman) /sexo (mulher) 
shaman / pajé 
shell / concha 
shout (!) / grito 
short / curto 
shoulder / ombro 
shoulder biade /parte da omoplata 
sing (!) / canto 
sister / irmã 
*skin /pele 
sky /céu 
*sleep (!) / durmo 

apuya 
yamukaische 
nattá 
nu-ntulá 
tschabá 
apá 
gal!õtschá 

zaamy 
tareuanu 
nu-rreh 
auaty-hy (milho?) 

auinapá 

ingcacuá 
tschumaacke, noaneh 
sapó, sapuh 
mamyu 
maschu 
boascha 
maiüjapü 
nu-ácalla, napina 

bomaruya 

nu-mátsche 
sécko 
nimacá, uymaka 

sloth sp. (Bradypus tridactylus) /preguiça puâtu 
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PASSÉ 

abaeghua 

sotola 
pulay 
apá 

mtdtó 
owie-hoka 
gheséu 
ghtytyu 
nutschi pagha 
tsora 
yuaka 
auy 
egpapa 
biléka 
no lo-pala 
tschyu-any 
soo pahla 
maiané 
matu 
nemelake 
maienu 
nanagotu 
noghêta 
nabolakata 
siatokuna 

nimata 
imaka 
paâtu 
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sfolh sp. (Bradypus didacty/u.1) /preguiça 
sme// (!)/cheiro ippitániahú 
snake (generic) / cobra ebúütschü 
snake sp. (Boa scyta/e) / sucuriju doria 
snake sp. (Bolhrops sp.) /jararaca 
snake sp. (Co/uber aestivus) / paranamboya paraoboya 
snake sp. (E/aps cora//inu.1) /coral araramboya 
snake sp. (lachesis mutus) / surucucu epüesy 

snee:::e ( /) / espirro 

son /filho 
sou/ I alma 
*star / estrela 
*stone /pedra 
*s1111 /sol 
íapir / anta 

taste (/) /provo, saboreio 
lestic/e / testículo 
*thcrt / aquele 
thigh / coxa 
thighhone lfêmur 
1hi11 /magro 
Lhrocrt / garganta 
1h1111der / trovão 
/oad sp. (Pipa sp.) /sapo cururu 
toad sp. (Bufo sp.) / sapo 
today / hoje 
toe 1 dedo do pé 

lomorrow / amanhã 
*1011g11e / língua 
*lootl" / dente 
tortoise (Testudo tabu/ata) / jabuti 
*tree (generic) / árvore 
lree sp. (Theohroma cacao) / cacao 
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numújolo, zomeuhra 
nohuiú 
oitte 
zepá 
somanlú, zimalo 
zema, zama 
initá 
ningqué, niuhé 

burúela, buru 
burú 
tathagemü 

sockekourá 
urepa 
surucucú 

netelja, noüpocka, 
noi.icorütúna 

néhna, nena 
nihí, niy 
ykó 
auána 

PASSÉ 

aretú 
nem a 

opü 
gheghêna 

yriu-ghaghenen 
ghitaucha 
ülasy 

naschy a 
tschikernoma 
tschimau-amy 
ghüetüe 
uâry 
aiumaa 
sehma 
netata 
seauy 
puhlari 

schipotá 

tsitohlo 
yoy 
o repa 

machipomy 

lannaia 
tschinene 
sée 
eghó 
ghenolega 
poruru 
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tree sp. / salsapari!ha 
tree sp. (Hura sp.) / uassacu (venenoso) 
turtle sp. (Emys amazonica) / tartaruga 
turt/e sp. (Emys dumeri/iana) / tracajá 
turtle sp (Chelys fimbriata) / matamata 
ugly I feio 
une/e / tio 
urinate (!) / urino 
Vê nus 
want (!) / quero 
war (to wage) / guerrear 
wash (!) / lavo 
wash (clothes) / lavar roupa 
*water / água 
*we /nós 
week / semana 
whistle / assobiar 
*white / branco 
White Man /Branco 
w1fe (my) /minha esposa 
wife (your) / tua esposa 
wife (hi~~ / e~posa dele 
*woman / mui her 
wood / madeira 
wrist / munheca 
one year / um ano 
*yellmv / amarelo 
yes. O K. /assim. sim. hem 
*you (sg) / tu, você 
*young (person) /jovem 
your / teu 
*! 
*2 
3 

zobiry 
peruy 
matam ata 
camaséju 
mnochótto 
na puitschá, nayuzá 
uoetü 
numallapuü(gh) 
vabattacá 
uapuyschà 
uypazi 
uhü, uy 
telamnhôe 

nuittütscha 
saleiu 
zahre 

jabujú, schupuyú 
auoena 

kité"ia 
aeaé. peamy 
tüjuháing, pülatutahôe 
jánna 
tacuá 
aphüllá 
biágma 
mabaagma 
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PASSÉ 

panü 
opó 
eghbory 
traghascha 

seghotoe 
notschoina 
samatahla 

netaa 
nepata 

oy 
uoêla 
mape-aua 

saréu 

nanapaka 
panapaka 
pülary 
lauenamy 
egpá 
nogho potó 
apa ghoela 
poroyu 
nilana 
pi.iei.i 

apeai a 
packéarna 
mapeama 
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PASSÉ 

tilalüchbüa puke-amama 
upanachapii aporagabí 

biamuragauagabí 
tschitschabutschauagabí 
biamoragóagabí 
jauwatahí 
tschubumiagabí 

446 

püpaiachapii 
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No anexo o leitor encontrará os jogos de cognatos das 1 ínguas estuda

das até agora: o Achagua (ACH), o Baniwa-Curripaco (B-C), o Kabiyari 

(KAB), o Kauixana (KAU), o Mandawaka (MAN), o Piapoco (PIA), o 

Resígaro (RES), o Warekena (WAR) e o Yukuna (YUK). A contagem 

dos cognatos, limitados à lista de Swadesh de 100 itens, revela que estas 

línguas arawak são estreitamente relacionadas entre si: todas elas pertencem 

à divisão Japurá-Colômbia. O quadro seguinte indica a percentagem de 

cognatos em comum nas línguas da divisão Japurá-Colômbia: 

% 8-C PIA ACH WAR YUK KA8 RES MAN 1 KAU 
8-C + 62 62 70 60 65 48 62 49 
PIA 62 + 73 59 59 66 46 57 53 

ACH 62 73 + 60 58 60 47 52 49 
WAR 70 59 60 + 55 58 42 68 47 
YUK 60 59 58 55 + 65 52 55 50 
KA8 65 66 60 58 65 + 50 53 48 
RES 48 46 47 42 52 50 + 41 41 
MAN 1 62 57 52 68 55 53 41 + 49 
KAU 49 53 49 47 50 48 41 49 + 

Dispomos somente de 84% da lista de Swadesh de 100. 
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Fonemas reconstruidos e seus reflexos na 

As correspondências de sons entre as línguas desta divisão estão 
na tabela abaixo. Baseados nessas correspondências regulares, propomos 
19 prato-fonemas para o Proto-Japurá-Colômbia, ou seja 14 consoantes e 5 
vogais: *t, *ts, *tS, *k, */, *h, *m, *n, *l, *r, *w, *j, *a, *e, *i, 

*i, *u: 

B-C 1 IA AC IYUK KAB IW AN 1 KAU 1RES1 
*/p/ 

- * i. * t p p h p p p h p p 

- *u p ll h p p k k IJ p 

- *a.*e p b b p p p h p p 

*/ti t d d t t t t t t 
* /11CI/ d t t 1 li b d 1 li 

*/ts/ ! e e,s e,h ! s s h ts 

*ltSI tS e e,s tS ! tS s s ts 

*/k/ 
k k k k k k k k k 

* i.*t k k k tS k k k k 3 
*!(! 0 0 0 7 7 0 0 0 7 
*/h/ h 0 0 h h h h 0 h 
*/mi m m m m m m m m m 

*/11/ 
li li li li li li li 11 li 

* i.* t 11,]1 j j J1 j 11 11 J1 s 
*Ili l l, r 1 r r 1 1 r g 

*/ri -l l, r -l r r 1 1 ts d 

*/w/ w w w w w w w w w 

* /j/ j, dz ts tS j tS d d e ts, d3 

*/a/ 

a a a a a a a a a 
fim de paJm,ra a a a a a a a a li 

*/e/ e e e e e e e e e 
* /i/ i i i i i i i i i 
*li! i i i i i i i t i 
*/ui li li li li li li li li o 
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O contexto, especialmente vocálico, condicionou algumas cisões e 

fusões fonológicas nas línguas da divisão Japurá-Colômbia. Nesta seção, 

comentaremos estas cisões e fusões e argumentaremos a escolha dos 

fonemas para o Proto-Japurá-Colômbia. 

5.1.1. As odusivas bilabiais. - Reconstruímos uma única oclusiva 

bilabial *p para o Japurá-Colômbia: 

*p L*i, *i) > Jl (B-CJ Jl (PIA) h (AC!I), p (YUK). [l (KAB). [l (WAR), h (MAN). [l (KAU). [l (RESi 

*p L*u) > p (B-C), p (PIA), h (ACHJ, [l (YUK), p (KAG). k (WAR) k (MAN). p (KAU) p (RES) 

*p L *a, *e) > P (B-CJ, b (PIAJ. b (ACHJ, P (YUKJ, P (KABJ. P rwARJ, h (MANJ. 11 (KAUJ. P (RESJ 

Exemplos dos reflexos de *p antes de *i ou *i: 

B-C PIA ACH YUK KAB WAR MAN KAU RES 

)}/(/() -káapi -kápi -káahi -kaap1 -kápi -káhi -kap1 -ké 

1norcl!go píi[qi hiilJi-1.i pilJiri pítiri pitJili hi3íri pitshiigí 

1/111.:/Xlfdll aapi_1a apitsa úah1tJa hapi_1é pitJá apida ahida ptca hapiitsú 

Exemplos dos reflexos de *p antes de *u: 

B-C PIA ACH YUK KAB WAR MAN KAU RES 

hocaho púupqi puberi pupé púpcri kupéli pupen 

J?llXllÍha puúpa púba húuba púpa púupa kúpa kulrn 

lagarta sp. púuta.{.lt puflarú pú1aru kasálu 

Nota-se que o reflexo k, em Warekena e em Mandawaka, só apa
rece quando *u for longo. Com *u breve, o reflexo é p. Exemplo: 

B-C PIA i\CH YUK KAB Wi\R MAN Ki\U RES 

macaco sp. púwc puwai põ'/i púwe huái 
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Exemplos dos reflexos de antes de *a oU *e: 

B-C PIA ACH YUK KAB WAR MAN KAU RES 

peixe kúphe kubái kubái kuphé kúpha kúphe 
ahelha máapa mába máaba mápa máapa mápa máha mapa mBpú 
fólha -náphe -aanabái -nábai apá-naphe aha-náhe apá-ná'laamí 
l!IJI aapa- abé- áaba- pa- pa-pu apa- pe-Ia apáa-pi 
pedra hiipá- iba iiba hipa hiipa hípa iha pa-la 

Em Piapoco, houve a cisão de para p e b, com perda subseqüente 

do contexto condicionante (cf. 3.1.2.1.). Em Achagua, a mesma cisão deu 

nascimento aos fonemas h e b (cf. 3.2.2.1.). O reflexo de em 

Mandawaka, é geralmente h. Note que as inovações do Mandawaka e do 

Achagua (*p > h) parecem independentes já que estas duas línguas não 

partilharam um período comum de desenvolvimento (salvo sendo ambas 

línguas da divisão Japurá-Colômbia). 

Nota-se que o proto-arawak devia ter uma oposição entre oclusivas 

bilabiais surda e sonora: *p e *b. Esta oposição, que desapareceu na divi

são Japurá-Colômbia, ainda se mantém em ceitas línguas como o Wapixana 

(capítulo 8) e o Baniva de Maroa (capítulo 7). Payne (1991, p. 432) propõe 

3 oclusivas bilabiais para o proto-arawak (*p, *b e *p 11
). No entanto, a sua 

demonstração não nos parece muito sólida, já que os seus dados do Wapixana 

estão errados (p 11 não existe nesta língua) e que não temos os meios de 

testar as oclusivas da língua denominada DIC (Dominican Island Carib) 

por se tratar de uma língua extinta. 

Podemos representar os sucessivos processos de fusão e cisão, do 

proto-arawak ao Japurá-Colômbia e ao Piapoco, da maneira seguinte: 
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Proto-Arawak 

Piapoco 

*p ::/:- *b 

~**p/ 
p/ ~b 

(fusão). 

(cisão) 

5.1.2. As odusivas denti-alveolares. - Reconstruímos duas 

oclusivas denti-alveolares, *te *nd, para o Japurá-Colombia: 

*t > t (B-C), d (PIA), d (AGI). t (YUK). t (KAB). t (WAR). t (MAN), t (KAU). t (RES) 

*nd > d (B-C), t (PIA). t (AC!-1). 1 (YUK), n (KAB), b (WAR). d (MAN). 1 (KAU), n (RES) 

Exemplos dos reflexos de *t: 

B-C PIA ACH YUK KAB WAR MAN KAU RES 
1711/ga ii!ítu iüidu iOitli !itú JSÍIU 31tu hitu itshiitó 

sonho -hitúpu-ni -dapu-.lc -dáhu-111 tapú tápu-ri tápu-ni tapó-ní 

duro ba.1.a dmlia ta?ara ta'?dú 

re111édw tápee dabé clibée tcpe tépee tcpé-si 

crescer -taw11na -dawinaa -dawina -tm,vá?a -tawána 

U///.\"(/(fl'() -ta -da -da -ta -ta -ta 

depend -te -de -dee -te -\e 

Escolhemos *t como proto-fonema por ser o reflexo mais freqüen
te. Note que o reflexo de *t, em Piapoco e em Achagua, é d. 

Exemplos dos reflexos de *nd: 

B-C PIA ACH YUK KAB WAR MAN KAU RES 
fJUUI chüipa 1ába túabn náapa bápa dáha na<lpt'1 

lagol'!n dúupu túpu lúpu nuupu búpu 

/)(!{() kuum<'ic\a kumata kúumata kunrn!á kúmana kumába kumala 

olho -lhi -túi -tlll -ilhé1 -thu -hhui -d1 -lu 

(_ 11/l!hfJll kúdui kutrn\i kúnui kubúi kuclúi kucmYi 

(tron1 <'iada-.1,u ata-.lu écta la?a-rú na-rl1 abá-lu ad<'i-lu an<'ia-dú 

úndatu 

omhoúha dúuku-.li tuku-.11 túuku-li lukú núku-rhi buku-li luki-ri 

mãe -h8dua -atúa -tÚ\\ (] -!rnló -hanúí:l -h<ihu -lu -hanÚ\\a 
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B-C PIA ACH YUK KAB WAR MAN KAU RES 

neto -dákcc-.u -také-ri -tákee-.u -laké -ncké-rí -báke -lake-ts1 

remar -dénaa -tená -téenia -lej1á -béna -déna 

urinar -dáka -táka -a?lakà -ábaka 

esq 11i1 o máade-.u mate-ri ·-·- máane-ri nrnbé-lc male-si mcnii-gí 

noite déep1 1áijápi táa.ieebc lapí néãpi bémi ch1irni la pi IHl8pÍ 

A escolha de *nd ou *"d como fonema do Japurá-Colômbia argu

menta-se da maneira seguinte: 

- O reflexo d nos parece inadequado para servtr de base à 

reconstituição deste prato-fonema por considerações sobre os estágios an

teriores ao Proto-Japurá-Colômbia. Com efeito, é o fonema **7 do Japurá

Colômbia que parece ter como fonte o fonema *d do proto-arawak, e não 

o prato-fonema que estudamos (cf. 5.1.4.). 

- O reflexo 1 (opção proposta por Payne, 1991) parece também 

inadequado, tendo em vista que já temos duas líquidas reconstruídas (*1 e 

*r), o que já deve ser bastante. Além disso, a regra *nd > l parece ainda 

funcionar nos empréstimos do Yukuna ao português ou ao Nheengatu (por 

exemplo, lukuna tucunaré), o que confirma que esta regra seria uma ino

vação recente. Em sentido inverso, os empréstimos em 1 do Baniwa

Curripaco ao português permanecem com l (por exemplo, láapi lápis, -lee 

ler, etc.). Tudo isso parece mostrar que o reflexo 1 é recente nas línguas 

onde ele aparece (Yukuna, Kauixana). 

- Se n fosse escolhido para este prato-fonema, como o mesmo 

segmento da língua-mãe tem outros reflexos (*n [n, n, n, n, n, n, n, n, n]), 
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poder-se-ia esperar estabelecer o contexto fonético em que cada reflexo 

tenha se desenvolvido e descrever a distribuição complementar, o que não 

é o caso. 

- O reflexo t do Piapoco e do Achagua não pode servir já qu.e 

temos um segmento *t reconstruído. 

- O reflexo b do Warekena é um tipo de correspondência raramen

te encontrada nas línguas naturais, apesar de ser aqui totalmente regular. É 

a única bilabial num jogo de reflexos exclusivamente dentais. O fato que as 

dentais são em grande maioria nesta correspondência Japurá-Colômbia, 

que as outras divisões arawak têm também correspondentes dentais e que 

o Mandawaka, língua próxima do Warekena, tem a dental d implica que o 

reflexo bilabial do Warekena só pode ser uma inovação recente. O funda

mento articulatório desta passagem de oclusiva dental a bilabial não é muito 

claro. Talvez seja o resultado de mudanças em cadeia, do tipo: 

(l)*j>d 
(2) *nd > b 

com a ordem diacrônica, ( 1) antes de (2), mostrada pelo Mandawaka que 

só possui ( 1 ): o processo ( 1) ocorre em Warekena ,e em Mandawaka, o 

processo (2), somente em Warekena. Este conjunto de regras diacrônicas 

possibilitou talvez um processo geral de« push-chain »(cadeia de propul

são), *j ocupando a posição das oclusivas dentais sonoras e expulsando a 

dental *ml para a posição bilabial. 

Por causa de todas estas induções, propomos de notar, talvez atii

ficialmente, *nd (ou *"d) para o prato-fonema correspondente a este con

junto de reflexos. A existência de cetias formas em Tariano (corno ánda-tu 
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arara, cf. 6° exemplo do último jogo acima) poderia ser um argumento 

para nossa escolha mas tais formas são raras. 

5.1.3. As odusivas velares. - Recontruímos uma velar *k: 

*k (*i. *t_) > k(fl-C), k(l'IA). k(ACH). t.\'(YUK), k(KAB). k(WAR). k (MAN), k(KAU), 3 IRES) 

*k outros contextos > k(B-C), k(PIA), k(ACll). k(YUK). k(KAB), k(WAR). k(MAN). k (KAUJ. k(RES) 

Exemplos dos reflexos de *k em contexto de *i: 

8-C PIA ACH YUK KA8 WAR MAN KAU RES 
C(fl'Ur -hika -ika -11.fá -h1ba -hika -h i '/ 3 () 

/_'/}/ -Jiku -Jiku -liku -t.fu -riku -tsukui -gikó 

nr -ikaa -iká -kú-ida -i'/t.fá -ikcl -khénita 

correr -heéku -het.fo'/ó -- -,1éku -hé'/kó 

Exemplos dos reflexos de *k em outros contextos: 

8-C PIA ACH YUK KA8 WAR MAN KAU RES 
hutula kaJi.1,i ka.lll'i kal1U1 kúnn kalili kan11deú 

/11u kée.i,1 kéri kéc.11 kcri kécri kcl1 kéri kesi kcéµi 

i/llllfl kapí!1 kapiüi kapi kapl!I k<1pÍS! kapih kap1ítshi 

//rt!IOF -dáka -táka -a'/laká -úbaka 
u111haúha dúuku-Ji tuku-Ji túuku-11 lukú nt'1ku-rhi bukl1-li luki-ri 

//('/() -dákee-.u -také-ri -túkee-.1,i -laké -nckc-rí -bake -lake-ts1 

Note, em Yukuna, a neutralização dos fonemas k e tJ depois das 
vogais altas i e i. 

5.1.4. A oclusão glotal. - Em Japurá-Colômbia, podemos recons
truir*?. a partir do jogo de correspondências seguintes: 

*'/ > 0 (B-C) 0 (PIA), 0 (ACl-1). '/ (YlJK), '/, 0 (KAB) 0 (WARJ, 0 (MJ\N). 0 (KJ\U). '/ (RESJ 

Exemplos dos reflexos de *?: 
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B-C PIA ACH YUK KAB WAR MAN KAU RES 
carne -ii-pe -ii-ná -íi-naa -Tli -i'/i -í-ta -1-na g-i'?í 

huher -íi.ca -íra -íi.La -i'?rá -ircí -íla -\Írn -1i'?dú 

het;o-.flor pími p1?mí pi mi pi'?mí 

hroç·n -náapa -a na -ná -a'?napi- -anápi -ána -ána -anap-i- -a?n<:lapí 

dor -áa -aa -áa -a'/ú -áa -a'?ni 

f no hápe ipe'/-ní pe'/é ipé-li ihcri pe hi'/pií'/ 

;oelho -h(nqhi -tmlú1 -Úll\.lli -u?rú -hú'/rhn -húlu-ba -ulu -tsu-la -ho?dó-naú 

orelha -li\\'! -wi-ba -u?whi -ú?wí -Ú\\'1 -úwi 

]JÚ.\Sl//'t) kép1.La kuipira kupira'/- kupirá ko'/píidú 

/JL; -híipa -ába -iiba -hi?mâ -híipa -hípa -hi'/pú 

peito -kú-da -uuku-ta -kú-ta -u'/kú -ukhú -i1ku-da -úku-i -ku -ó?kó-táapígú 

/(_/{// jcé t.fee t.fée 1e'lé t\"é'le tsa'/1 

1111/70 -uupa-dá -úba -úuba-\\ 1a -hú'/pá -ú'lpa -úha -upa 

Note que, neste jogo de correspondências, a oclusão glotal não é 

sistemática em Kabiyari, talvez por erros do analista. Note também que a 

oclusão glotal *'{ do Japurá-Colômbia corresponde a uma oclusiva dental, 

provavelmente sonora, em proto-arawak: 

*d > **? 

com metátese entre a oclusão glotal e a vogal subseqüente. Exemplos de 

correspondências entre o Japurá-Colômbia e outras divisões arawak: 

JAP.-COL BARÉ WAPIXANJ\ Y/\VITERO 

peito -u 0 ku -duku -duku-rii 

pássaro ku'lpira kut+? +ra 

carne -i'l ina -di-nai 

heber -i?ra -tt.{,a-na 

dar -a'{ a -daka -ta-na 

.1ue/ho -hu'lru -kudura 

pé -hi?-pa -kidi-bi 

pele i'? a -ita-ma 

5.1.5. O assopro glotal. - Em Japurá-Colômbia, podemos re
construir *h a partir do jogo de correspondências seguintes: 
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*h > h (B-C), 0 (PIA), 0 (ACf-1), h (YUK), h (KAB). h (W/\R), h, 0 (MAN), 0 (KAU), h (RES) 

Exemplos dos reflexos de *h: 

B-C PIA ACH YUK KAB WAR MAN KAU RES 
caher.,:a -hiwída -íwita -wíta -hiwíla- -hiwíta -hiw<l -\\"3 -\\"3 -hÍ\\'CÚ 

jlL'!XC kúphe kubài kubái kuphé kúpha kúphc 
pedra hiipá-da íba íiba hípa híipa hípa ílrn pa-la 
CO!JJ('/' -íinha -Ja -\ÍVjil -aphá -\ÍVt,\l1a -,1ha -na -Sá 
Cl/(!ll phi1tJi pi8i híitli phitJi phii\i phísi hí3i phi1'/tsi 
terra hiipai ibái íiba--1,e lpt- hipohí 
({/1((/ héema éma éema héma héema héma éma 

Note que o fonema *h do Japurá-Colômbia é o resultado de uma 
cisão fonológica do fonema proto-arawak *k: 

*k 
/ ' 

/ ' 
/ ' T TI *i, *i, *e 

**k **h 
perda da V condicionante 

Em outras palavras, **h provém de *k. Exemplos de comparação 
entre o Japurá-Colôrnbia e o proto-arawak reconstruído por Payne ( 1991 ): 

JAP-COL PROTO-ARAWAK 
( l) cabeça -hi\\'Í *-kiwi 
pedra hipa- *kipa 
peixe kuphai *kupaki 

CUllG phíitJi *piktlt 

raio hiiri *kthtli 
anta heema *kerna 
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JAP.-COL. PROTO-ARAWAK 
amargo hipitsi *kcpitsi 
mutuca heeri *kcthi 

(2) mc7o -kaapi *-kapi 
cup1111 kamara *kamatha 
pássaro ku'/ ipira *kudipira 
lua kceli * kahith i 

Por sua vez, *h entra em metátese com a vogal que o precede ( cf. 

exemplo« peixe»). O leitor poderá ver a perda da vogal condicionante 

(vogal anterior) no último exemplo de cada série: 
**keeli lua < *kahtthi 
**heeri mutuca < *kethi 

Este par evidencia que a regra diacrónica ( 1) *k > h /-e precedeu 

historicamente outra (2)*a(h)i > ee, (1) antes de (2), a última possibilitan

do, assim, a perda de distribuição complementar entre !k] e [h] por perda 

de condicionamento: aqui, a vogal a combinou-se com outra vogal e tornou

se anterior. Daí, a oposição entre os 2 sons k e h que se achavam em DC 

e sua subseqüente fonemização. 

Note também que *h do proto-arawak dá **0 em Japurá-Colôrn

bia. Corno exemplos: 

lua 
rato 
que/61110 
carCl/)(111!/ 

kceri 
hiiri 
iikuli 
ainiiju 

*kahithi 
*kihtli 
*hikuli 
*hainiju 

No entanto, alguns problemas surgem, em Yukuna e em Resígaro, 

com a presença do assopro glotal h inserido em começo de certas palavras 

com vogal inicial. Por exemplo: 
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B-C PIA ACH YUK KAB WAR MAN KAU RES 
água lllllll Úlll húni úuni lmi úni U\Y\ hooni 

canoo iita ída íida bita (h)íita Íl8 íta 1ta hiitú 

caha áini áini úini hã'i áaji án1 lllt ha<:lni-mi 

('(//'l/fJllllâ ainíiju anatsu flantSu hanijú nitJú anídu aníclu lltCLI lrnníitso 

Tomando o exemplo do Yukuna, Vlll10S em 4.3.9. que h tem um 

valor nitidamente fonêmico,já que ele permanece com os indícios pessoais. 

Por exemplo: 
hanijú carapanã > nhonijúté /nu-haniju-te/ meu carapanã 

Tudo isso sugere que a regra *h > **0 talvez não se aplique ao 

caso do Yukuna e do Resígaro e que, nestas duas línguas da divisão Japurá

Colômbia, h teria uma dupla origem (*k e *h do proto-arawak). Neste 

caso, em Japurá-Colômbia, haveria 2 fonemas: **h1 e **h2
• 

5.1.6. As africadas. - Reconstruímos tentativamente duas 

africadas, ts [!8] e tJ, em Japurá-Colômbia: 

*ts > ! (B-C). ()(PIA). o (ACH). e (YUK), ! (KAB). s (WARJ. s, 3 (MAN), h (KAU). ts(h) (RES) 

*tS > tJ (B-C), li (PIA),() (ACHJ, tJ (YUK), ! (KAl3). tJ (WAR), s, 3 (MAN), s (KAU), ts (RES) 

Exemplos dos reflexos de *ts ou *t8: 

B-C PIA ACH YUK KAB WAR MAN KAU 

nwrcegn pÍÍ!J.J.Í hiiüi.1,i piHirí pítiri pit.fíli h13íri 
;n1/gu iititu iü1du illitú titú isítu 3ítu hitu 

fogo ~1.1ec 8itsái tfitsái 8i.1à isíde i3idc hice 
L'U/ftÍU -Jitípi -Hipi -í10i -tlipi -!ipi -sípi -pi 
/1111/0~(/ í1ta ílla íiüa ifla í!a-ri alísa-ni 
(//UI// kapíti kap1üi kapifJi bpÍ!I kapísi kapth 
amurgn hiipí!i 1piüi ihí(Ji ipilJi- pitJí-ri hipitJi 
CU/Jl\'l/I'(/ kéc!u ké0u kéeGu kéOu kéctu késu késu kchu 
logo ka.li!a kaliüa ka\isa kailJa kárip kalísa kalisa 
111derie11d -!1 -Eli -Oi -(J1 -SI -IH 
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Exemplos dos reflexos de *tJ: 

B-C PIA ACH YUK KAB WAR MAN KAU RES 
homem atBina.li alli<1! i waüiali atJiJ1á \ijári a3inahe tsina atsáagi 
mutum kúitJi kúiüi kutJi kúu\i kuisi kui3i kusi ko\\'iitsi 
Clll!lf phiitJi piOi hiiüi phitJi phii!i phisi hi3i phii?tsi 
moqueodo miitJi miOi n1is1 

A escolha das africadas do Japurá-Colômbia apresenta um certo 

número de dificuldades. Em primeiro lugar, nota-se que o reflexo de *ts, em 

Baniwa-Curripaco, é a oclusiva laminai dental!. Esta oclusiva é também o 

reflexo de ambos *ts e *tJ para o Kabiyari. Nesta língua, supomos que 

houve uma fusão fonológica entre as africadas sem que possamos explicar 

mais detalhadamente como ela aconteceu: 

*ts [t8] 

::j::. >! (Kabiyari) 

tS 

A oposição entre duas oclusivas denti-alveolares surdas, t e t, é 

excepcional nas línguas arawak e parece existir unicamente nas duas lín

guas que acabamos de mencionar, o Baniwa-Curripaco e o Kabiyari. Para 

explicar as mudanças *ts > ! (B-C) e *ts, tJ > t (KAB), temos que 

supor que houve uma simplificação de grupos consonânticos, o que explica

ria a passagem das africadas à oclusiva ( cf. outro argumento a partir do 

estudo dos empréstimos no capítulo 1 O). Nota-se que os equivalentes do! 

do Baniwa-Curripaco nas outras divisões arawak são sempre africadas ou 
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fricativas (por exemplo, s em Lokono, tJ em Apuri1à ts em Baniva de 

Maroa). 

5.1. 7. As consoantes nasais. ~ Reconstruímos duas consoantes 

nasais, *m e *n, para o Japurá-Colôrnbia: 

*m > m (B-C). m (PIA). 111(J\CI1). 111 (YlJK). 111 (Ki\B). m (Wi\R). 111 (Mi\N). m (KAUl. 111 (RESI 

*n / *i. *t > n(l3-Cij(PIJ\).j(ACH).J1(YUK),j(KJ\l3).n (Wi\RJ.niMANL.11(KJ\U) . .f(R~~S) 

*noutros contextos > n (B-C), n (PIA). n (ACl-1). n (YUKl. n (KAl3)_ n (Wi\R). n (MAN). n (KJ\U). n (RESJ 

A reconstrução de *m não apresenta problemas. Exemplos dos 

reflexos de *m: 

B-C PIA ACH YUK KAB WAR MAN KAU RES 
011\'/J' -hímc1 -émia -CCllll -hc111a?a -hémc -héma -1ma -hé?rnú 

/JC\.({(f{) hamina 1111ía 1111.JéÍ llH.Jl<l 

hct;o-f/or pími pi '?m í pírni pi'?mi 

hucu -núrna -!llllllH -numa -llÚlll(I -lllllll<l -llÚllHl -numa -lllllll<l -nó 

;11runl11t lllll<l! umái maí mú? a úmc lllllÚI puma 
do1·1111r -ímaa -imú -máa -1111áa -ima -ma -1ma -Í!llll 

YrJ/ ká111u1 k'1ll1Úl knmú1 kamú kamúi gamÚ\\ i kami 
llllfll hécma ema Cerna héma hécma héma Cllli-1 

whm_o jéerna tsêma t.férn a tJéema déma déma cemíl 

/UC/I m<í.i_e ma.la 1 ma.p:i1 rna'?ré trníra múlc nrnlúi marnts1 

Exemplos dos reflexos de *n: 

B-C PIA ACH YUK KAB WAR MAN KAU RES 
hoco -núma -numa -lllllll<l -núma -numa -núma -numa -numa -nó 
LlfS({ -v·vpana -V-Vpana pa-0i -pan<i -pá na !rnní- -pana -paúnú 
!igodo -Jhúpana -úbana -pan~1 -uupana -pene -opáanú 
/ing11u -ecnéne -nene -ílnancc -lcná -nenipó -nénc -néne -ncnc 
âg11u Úllll i lllll h ún i lllllll úni úni LJWI hooní 

11111/her íina ma 11na ll1í:l-ll<:l!"ll na-na\\·1 rná-lut.fa --- náa-dó 
/l('l,(/(/11 hamma imíja lllÍJÚ llltJl<I 

COll/l'/' -íinha -.rá -\ÍV.ra -aphá -\ÍVt.\l1a -_1ha -na -Só 
( uhu áini úin1 a1111 h<Í1 <l<ljl <ini l!lt haónHni 
CU//11!1/iO inipu a.1a1rn iníhV-baa -1.11e'/pu íljápú hanípu énuhu e.11enpu acl3ápó 
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Note, para *n contíguo a *i ou *i, um certo número de irregularida

des que não podemos explicar. 

5.1.8. As líquidas. - Reconstituímos duas líquidas, 1 e r, para o 

Japurá-Colômbia: 

*! > .\ (B-C), .\, r (PIA), 1 (ACH), r (YUK), r (KAB), 1 (WAR), 1 (MAN), r (KAU), g (RES) 

*r > ,!_(13-C), .\, r (PIA),,1,(ACH), r (YUK), r (KAB), 1 (WAR), 1 (MAN), ts (KAU), d (RES) 

Exemplos dos reflexos de *l: 

B-C PIA ACH YUK KAB WAR MAN 
Ferde hipu.le ipuJe ulée ipuré- puré hepúle-

lago kaJi\a kafü:la kalí8a kaí8a kclrip kalísa kalísa 

110\'() waa.li wali- wáali wari- wári- wali-

cor11;0 púupu-.li pupú púpu-ri 

/110 kéeJi kéri kéeli kéri kéeri kéli kéli 

hon1e111 at8ina.li aüia.li \:vaüíali at,\'i_pá !ijcírí a3ínahe 

e111 -.liku -.liku -liku -tJu -riku 

Exemplos dos reflexos de *r: 

B-C PIA ACH YUK KAB WAR MAN 
\'()(//' -á a.1,a -á.l a -áa.u1 -arhá -áara -âla 

vermelho íi-t.ai kíra kiqa kerá- kíira kila- kila-

ma.lai ma1~i ma?ré mára mále malái 

KAU 
pure 

pupu-n 
kesi 
tsma 

-tsukui 

KAU 
-as+a 
tsa-ts1 

maratsi 
JUCI/ má.1~ 
mulher íina ina iina ina-náru na-náwi iná-lutJa ---
\"l/11,l!Jll' -íi.1,a-naa -ira-ná -íila-naa -ira -í '?ira -ila -Vra-mi -tsa-

1oelho -hÚLqhi -utdúi -Úll.{_Ui -u'?rú- -hú'/rhu -húlu-ba -ulu -tsu-la 

(//ie/611/0 1:ht1p áJa áaFl hára áara 

CllJ7!1!1 kaim'LLa kamala kamá{µ kamára kámara kamóla káma 

RES 
ipogí? 

popóo-gí 
keégi 
atsáagí 
-gikó 

RES 
-adú 

keci<hdi? 

ináa-dó 
-iídú 

-ho'/dónaú 
haádú 
kamaádú 

Como se pode ver, há urna fusão das duas líquidas *I e *r em 

certas línguas da divisão (Piapoco, Yukuna, Kabiyari, Warekena e, prova

velmente, Mandawaka). Para urna discussão sobre esta fusão, cf. 3 .1.2.1. 

Note que, em estágios anteriores, houve provavelmente fusão de 

dois fonemas do proto-arawak, *th e *r, dando o fonema **r do Japurá

Colômbia: 
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(Japurá-Colômbia) 

Os exemplos abaixo mostram esta fusão (os dados do proto-arawak 

são de Payne, 1991 ): 

sangue 
JOCOré 

heber 
harata 

011i111ct! 

mulher 

PROTO-ARAWAK 
*-it11 a 
*kasiuktt"i 
*-itlla 

*kaltt 1'i 

*-pira 
*tJinaru 

.JAPllRA-COLÔ'\l BIA 
-iira 
kajhuiri 
-ira 
kaliri 

-VVpira 
iinaru 

5.1.9. As aproximantes. - Reconstruímos duas aproximantes, *w 

e *j, para o Japurá-Colômbia: 

*w > w(B-C), w (PIA), w (ACH). w(YUK), w(KAB). w (WAR). wiMANI. w IKAlJ), w(RES) 

* j > j (B-C), ts (PIA), tj"(ACH), j (YUK). t.f (KAB), d (WAR;. d (Mi\N). e iKJ\U). ts, d3 IRES) 

A reconstrução de *w não apresenta problemas. Exemplos dos 
seus reflexos: 

B-C PIA ACH YUK KAB WAR MAN KAU RES 

cuhe~·u -hiwí-da -iwi-ta -\\ í-ta -hiwí-la -hiwí-ta -híwa -\\'a -\V<l -hiweú 
/ll't/IU -kmYa -kawa -kúwa -ka\Ya- -kamvaí 
Jl()\!() w a a.I i \V a.J 1 \Váa\i wan- wári- '' a!í-
::.urohu1ono \\Cpúne wapa'?ná wápa?na \YÍ]ípuna wirúhune --·- wá?paána-hú 

IJW/Ú wéeti~,i \VitJiri \V Í j (:1 i-L[ '-Vetlirí ,,. é t_ ir i ,,,, wa- wa- wa- wa- wa- wa- wa- \\'O- ws?a-

Exemplos dos reflexos de *j: 
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B-C PIA ACH YUK KAB WAR MAN KAU RES 
carapanà ainiiju anatsu áan tJu han1jú 11 i tJ li anidu anidu lltCU lrnníitsó 
l/1te1xada aapija apitsa áahitJa hapiJé pi tJ á apída ah ida ptca hapí1tsú 
011Ç'll jáawi tsá\:vi tfáawi jáwi t.fá<rni dáwi dówi camari d3céwí 
tahuco jéema tséma tJécma t.féerna déma ckma cerna 

dois jáma- tJáma- i_íamü dama-
oito jéenu-ni tsenu-111 jcnú tJén u-n i denú-ni denú-nta CCllll tsení 

Note os numerosos reflexos de *j. Em particular, o seu reflexo em 

Warekena e em Mandawaka é a oclusiva dental d. Os processos articulatórios 

capazes de explicar tais mudanças poderiam ser os seguintes: 

africaçào simplificação de grupos consonânticos 

*j > d3 > > d (WAR, MAN) 

Note que, em Mandawaka, houve fusão dos dois fonemas *j e *nd 

do Japurá-Colômbia, dando o fonema d. Esta fusão criou provavelmente 

numerosos homófonos e uma certa instabilidade que, no caso do Warekena, 

levou a urna mudança em cadeia: *nd > d > b (cf. 5.1.2.). 

5.1.10. As vogais. - Reconstruímos cinco vogais, *a, *e, *i, *i e 

*u, para o Japurá-Colômbia. As correspondências *e [e, e, e, e, e, e, e, e, e] 

e * i [i, i, i, i, i, i, i, i, i] não apresentam nenhum problema. Os outros jogos de 

correspondências são: 

*a fim de palavra >a (B-C). a (PIA), a (ACH), a (YUK), a (KAB) a (WAR). a (MAN), a (Ki\ll), li (RES) 

*a outros contextos> a (B-C). a (PIA), a (ACI 1). a (YUK). a (KAI3). a (WAR). a (MAN). a (KAU). a (RlcS) 

*u 
*i 

> u (B-C). u (PIA). li (ACII). u (YUK), li (KAllJ. li IWAR). li (MANJ. li (KAlh o (RESJ 

> i (B-CJ. i (PIA), i (ACII). i (Y\JK). i (KAB) i (WAR). i (MAN). i iKAlJ). i IRES) 

Como reflexo de *a em fim de palavra, note o fonema u. do Resígaro. 

Por exemplo: 
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B-C PIA ACH YUK KAB WAR MAN KAU RES 
heher -íi-ta -íra -í i.ta -i?rá -irá -íla -V-ra -ii'ldú 

/ovar -hípa -íba -ba- -ipá -hípà -hipa -hipu 

Cll/IOll iita ida íida híta hiíta íta íta 1ta hdtú 

ohellw máapa mába máaba mápa máapa m<lpa máha mapa mâpú 

l/lleixudu aapíja apitsa áahitJa hapijé pítJá apída ah1da p-i-ca hapí1tsl1 

Como reflexo de *u, note o fonema Q do Resígaro_ Por exemplo: 

B-C PIA ACH YUK KAB WAR MAN KAU RES 
lÍRllU llllll! úni h ún i úuni úni úni ll\\'I hooní 

fl'O\'ÜO éenu énu éenu énu énu e é nó 

111inhocu uumápi umap1 úumai múpí umúpi omúapt 

mulher í i n a--lll ma- íina inanáru nanáwí i ná 1 utJa 1núadó 

nun:: -hitáku -ídaku -dáku -takú -hítàkú -hítaku -htáku -ttuku -hittlkó 

Como se pode ver, a oposição muito produtiva, em Resígaro, 
entre!! e Q é o resultado de uma cisão fonológica: 

a 

*a~ 
~u 

* *u ______ o 

O prato-fonema *i é revelado pela língua Kauixana onde os dados 
que dispomos parecem mostrar a sua pr- sença como fonema_ Exemplos 

dos reflexos de *i: 

B-C PIA ACH YUK KAB WAR MAN KAU RES 
((/hl/ áini <11111 á1111 h<Íi ªªJl cíni lllt h<Wlli-m1 

l/111.!.f.'Wdct aapíja ap1tsa áah1tJa hapijé p1tJá apida ah1da ptca hapi1tsú 

111ot111eudo 111í1tJ1 míüi llltSl 

11huu1/I! pii.cija pmtsa pirijú pirítJa pi lida ptS!Ci:l 

l/Utl:: -hítúku -idaku -dúku -lakú -h1tákú -hitaku -htók11 -ttuku -h1túkó 

/lL'Vlldo hamina 1111íja mij<l llH,Jl<l 

11ulepe11d -ti -Hi -Hi -81 -Sl -h+ 
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5.2. do 

Em Japurá-Colômbia, há oposição entre 19 fonemas, ou seja 14 con-

soantes e 5 vogais: 

bilabial dental alveolar palatal velar glotal 

oclusivas *t *'l 
*nd 

africadas *ts *tS 
constritivas *h 
nasais *m *n 
líquidas *l 

*r 
aproximantes *w *j 
vogais alta *i *i *u 

médi *e 
baixa *a 

o Não parece necessário postular urna oposição fonêrnica entre o e u 

em Japurá-Colômbia. Com efeito, nas línguas reflexos onde esta oposição 

existe, ela é provavelmente uma inovação recente: em Resígaro como re

sultado de cisão fonológica ( cf. 5. 1 . 1 O.), em Yukuna e em Kab iyari como 

output de regras fonológicas do tipo u+a ---j- o (cf. 4.3.9.). 

e& Tanto em Japurá-Colômbia como nas suas línguas-reflexos, não há 

oposição entre surdas e sonoras para as oclusivas bilabiais e velares. Como 

exceções, o Warekena com o fonema b, provável reflexo da dental *nd, e 

o Resígaro com o fonema g, provável reflexo da líquida *l. Note também 
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que duas línguas da divisão Japurá-Colômbia (o Baniwa-Curripaco e o 

Kabiyari) possuem uma oclusiva surda dental e uma oclusiva surda alveolar. 

"' A presença de numerosas obstruintes aspiradas , t 11
, k\ etc.) e 

soantes ensurdecidas (U]., 1], etc.), devido a uma metátese geral de *h 

(ChV ~ ChV [C11V] ~ [ÇV], cf. discussão com o Baniwa-Curripaco em 

2.1.2.3 .), é uma característica de muitas línguas desta divisão. Como exce

ção, temos o Piapoco e o Achagua em que h caiu. Note também a presen

ça de obstruintes sonoras aspiradas (b\ d 11
) em Warekena. 

11 A um nível subjacente intermediário, a estrutura silábica do Japurá

Colômbia obedece à fórmula (C)(h)V(N), os raros casos de vogais 

nasalizadas (caso existirem em Japurá-Colômbia) sendo desencadeados 

por uma consoante nasal N. 

11 A existência de vogais longas em Japurá-Colômbia, fonemicamente 

em oposição com vogais breves, é problemática. Certas vogais longas ex

plicam-se pela queda de uma consoante. Por exemplo, em Baniwa

Curripaco, a consoante w cai em registro coloquial ( cf. 2.1.4.2.), criando, 

assim, vogais longas: 

imitam 
em cima de ti 

REGISTRO FORl\IAL 

nawádm 
píwíkaa 

REGISTRO COLOQUIAL 

naád:za 
p_!!kaa 

No entanto, este processo está longe de explicar todos os casos de 

vogais longas. Nota-se que as línguas reflexos que possuem uma oposição 

V longa/ V breve, como o Baniwa-Curripaco, o Piapoco, o Achagua e o 
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Kabiyari, sempre mostram uma grande regularidade na atribuição da dura-

ção vocálica. Por exemplo: 

B-C PIA ACH KAB 
anta héema éema éema héema 
queixada aapíja a(a)pitsa áahitJa 
abelha máapa máaba máaba ma(a)pa 

Isto sugere que a duração vocálica poderia ser efetivamente um traço 
relevante no Japurá-Colômbia reconstruído. 

•Os processos fonológicos do Japurá-Colômbia devem incluir: 

- As fusões vocálicas, como a+(h)i ~ ee e a+(h)i ~ ee. Por exemplo: 

lua 
tocandira 

*kahtt11 i 
*manahi 

> **keeri 
> **manee 

Certas fusões vocálicas parecem inovações recentes, por exemplo, 

*ui> i e *ai> e em Baniwa-Curripaco: 

*-indhui > -dhi olho 
*-kajhuili > -kájhili jacaré 
*kuphai > kúphe peixe 
*marai > ml:'qe jacu 

- A elisão de vogal inicial, muito comum nas línguas reflexos. Em 

Kabiyari, o leitor poderá consultar a lista de cognatos (anexo li) e ver que, 

nesta língua, há grande tendência à supressão de V inicial. Para o Baniwa

Curripaco, cf. 2.1.4.2. e ce1ias entradas do anexo II (*-uku-nda > -kúda 

peito, *-ana-pi > -miapa braço, etc.). 
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- O processo de síncope aparece em Achagua, língua em que a perda 

da vogal interconsonântica permite criar certos grupos consonânticos (cf. 

exemplos em 3.2.1.). 

<11 Por falta de dados e de descrições adequadas sobre ce1ias línguas 

reflexos (Warekena, Mandawaka, Kauixana, etc.), o sistema acentual do 

Japurá-Colômbia reconstruído não será discutido. Nota-se que: 

- Certas línguas assinalam o acento em posição fixa na palavra: o 

Achagua na 2ª mora, o Ban iwa-Curripaco na penúltima mora, com existên

cia de material extramétrico. 

- O Piapoco assinala o acento no nível morfemico: um morfema pode 

ser átono ou tónico, as palavras polirnorfemicas tendo assim vários acen

tos. 

- O Yukuna e o Kabiyari podem possuir vários acentos por morfema, 

mas a estrutura do sistema acentual ainda resta a fazer. 

5.3. Bosquejo gramatical do Japurá-Colômbia 

•O Japurá-Colômbia possui um jogo de prefixos pessoais e um jogo 

de sufixos pessoais que desempenham várias funções sintáticas. As for

ma~ reconstruídas deviam ser as seguintes: 
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PREFIXOS E SUFIXOS PESSOAIS 
Prefixos Sufixos 

lsg 

2sg 

3msg 

3fsg *-nu 
lpl *wa- *-wi 

2pl * . -l 

3pl *na- *-na 

1 conectivo *º l-

Enquanto o jogo de Prefixos Pessoais refere-se ao possuidor de nome 

dependente, adjunta-se ao verbo dependente para indicar o« sujeito» ou 

ao relacionador para expressar o término dele, os Sufixos Pessoais são 

correferenciais ao« objeto »do verbo dependente ou ao« sujeito »do ver

bo independente. Para muitas línguas da divisão, os sufixos foram total

mente ou parcialmente perdidos, e, neste caso, supridos por pessoais inde

pendentes. Talvezjá existisse este suprimento na língua-mãe. O conectivo 

*i- aparece em presença do possuidor ou do« sujeito» explicitado. 

111 A classe dos nomes está dividida em duas subclasses: os Nomes 

Dependentes (ou Nomes Relativos, Possuídos, Inalienáveis: partes do cor

po, termos de parentesco, itens que têm comumente um possuidor) e os No

mes Independentes (ou Nomes Absolutos, Não-Possuídos, Alienáveis). 

Da mesma maneira, os verbos são divididos em Verbos Dependen

tes (ou Verbos Ativos, Narrativos) e Verbos Independentes (ou Verbos 

Estativos, Descritivos ou Adjetivos). 
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• O Proto-Japurá é uma língua agentiva, ativa ou dual. Os sistemas 

agentivos são sistemas em que o « sujeito» de um enunciado intransitivo 

marca-se de duas maneiras conforme a natureza do seu predicado: com 

um verbo dependente, como o agente de um enunciado transitivo e com um 

verbo independente, como o paciente de um enunciado transitivo. 

e Há uma oposição masculino-feminino, o masculino sendo funcional

mente não-marcado. O plural deve ser pouco usado com os não-humanos. 

• A ordem em discurso não marcado para a ênfase é: 

S+V.Dep.+O 

V.lnd. + S 

os processos de topicalização e de focalização podendo mudar esta ordem. 

A ordem no sintagma nominal é: 

Possuidor+ Possuído 
Qmmt. + HEAD + Adj. 

CD A conversão de nomes dependentes para nomes independentes efe

tua-se com o sufixo *-tsi independentizador, e de nomes independentes 

para nomes dependentes, com certos sufixos como *-ni, *-te e *-le 

dependentizadores, que definem várias classes nominais que, na realida

de, entrecruzam-se (cf. discussão em 2.3.1.3.). 

Í\ t ir-' j~ à.i :, 

• Como sufixos verbais, encontramos *-hitse ablativo, *-lai a/ativo, 

*-nai, *-pe plural. 
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11 Os relacionadores são verdadeiras raízes e não sufixos, já que se 

combinam com os prefixos pessoais. São morfemas dependentes (nomes 

ou verbos dependentes) que permitem o acesso a funções argumentais 

periféricas ou nucleares (beneficiário, locativo, instrumental, etc.). Entre 

eles, encontramos: *-lhi(u) para, *-uuja de, *-liku em, *-ju com, etc. Cer

tos sufixos das 1 ínguas-reflexos podem derivar destes relacionadores ( cf. o 

exemplo do sufixo -mínitsa exclusivo em Baniwa-Curripaco, 2.3.2.1 O.). 

e Certos sufixos verbais das 1 ínguas-reflexos remontam ao Proto-Japurá. 

Entre eles: *-a formante verbal (verbalizador), *-ta causativo, *-wa 

voz média, *-aaka reflexivo *-ka subordinativo, *-wafúturo, *-mi pas

sado. A ordem nas classes posicionais dos sufixos é a seguinte: sufixos de 

valência perto da raiz, tempo-aspecto-rnodalidade mais afastado. O radical 

sem sufixo pode indicar o presente ou o passado (atemporalidade da raiz 

verbal). O imperativo é simplesmente formado com a 2ª pessoa sem sufixo 

especial. 

e Enquanto certas línguas-reflexos possuem classificadores (Baniwa

Curripaco, Achagua, Yukuna), as outras usam geralmente os mesmos 

morfemas em funções diferentes ( freqüenternente como formantes norn i

nais ). Por exemplo, os morfemas -pi alongado e -da arredondado funci

onam corno classificadores, por exemplo em Baniwa-Curripaco, e como 

formantes nominais em todas as línguas da divisão. 

e Os jogos de formas demonstrativos são relativamente elaborados: 

eles formam-se a partir dos pessoais da 3ª pessoa, dividem o espaço em 3 
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*-ta, etc.) e são freqüentemente cliticizados 

11> Os prefixos *ka- positivo e *ma- negativo permitem formar ver

bos independentes a paiiir de nomes dependentes. Corno outros translativos, 

encontramos *-ka nominalizador e *-ni verbalizador. 

11> Formam-se orações relativas com sufixos verbais de nominalização. 

11> Existem séries verbais que são seqüências de verbos conjugados 

(isto é, cada um com seu prefixo pessoal) e que desempenham várias fun

ções (orações completivas, etc.). 

5.4. Classificação interna do Japurá-Colômbia 

1 A partir das percentagens de cognatos que apresentamos no começo 

deste capítulo, podemos propor uma classificação interna para a divisão 

Japurá-Colômbia. A figura da página seguinte mostra esta classificação 

interna com as consecutivas cisões que ocorreram. 

Uma data é também razoavelmente proposta para o Japurá-Colômbia: 

2000 anos atrás. Após a data, podemos hipotetizar um local adequado como 

área ancestral do Japurá-Colôrnbia. Patiindo da hipótese conforme a qual a 

região de maior divergência 1 ingüística indica o território de origem, pode

mos concluir que o Japurá-Colômbia era falado, na origem, na área do rio 

Japurá-Caquetá. O rio Japurá seria assim o local de dispersão de toda a 

divisão. Partindo dele, alguns grupos migraram inicialmente para o norte 
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(Achagua e Piapoco), seguidos pelos Mandawaka, Warekena, Tariano, 

Baniwa e Curripaco. Outros ficaram na área do Japurá ou se afastaram 

para o sul (Passé, Yumana, Wainuma). 

Esta área do Japurá-Caquetá é justamente aquela em que se situa a 

estação arqueológica da Mangueiras, que foi datada de 635 d.C. e que 

poderia ser de origem arawak (Lathrap, 1970). De qualquer forma, as tra

dições orais dos grupos atuais não fornecem nenhum argumento em favor 

ou contra nossa hipótese, já que cada etnia situa seu território ancestral ou 

mítico em área diferente: os Yukuna no rio Miriti-Paraná, os Baniwa no rio 

lçana e os Warequena no rio San Miguel. 

PROTO-ARAWAK 2 500 a.C. 

*d > **'l 
*th > **r 

*k > **h / *i, *i:, *e 

/ 
PROTO-JAPURÁ-COLÔMBIA 0-500 a.e. 

1 

RES KAU YUK KAB B-C WAR MAN PIA ACH 
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Com a divisão Alto Negro, começa o lúgubre desfile das divisões mo

ribundas e das línguas-fantasmas. Na divisão Alto Negro, só encontramos 

uma língua ainda viva, o Baré, idioma falado por meia dúzia de pessoas 

idosas que já têm um« pé na cova». Todas as outras línguas desta divisão 

são extintas. 

6.1. Os Baré 

O território baré parece ter sido muito grande. Conforme os relatórios 

antigos, estendia-se, no médio e no alto Rio Negro, da ilha do Timoni (Santa 

Isabel) até o Canal Casiquiare. Nos meados do século XVIII, o padre 

Szentmartonyi (Wright, 1991) menciona os Baré nos principais afluentes da 

região acima mencionada. Conforme ele, o grupo Mariarana falava Baré 

ou« Baréna »no rio Ajuanã e no rio Uneuixi, enquanto outro grupo baré, os 

« Mepuris », vivia no Uneuixi, no Xiuara e no Marié. Falava-se também 

Baré no Curicuriari, no Marauiá (os « Curanaús »), no Cauburis (os 

« Demakuris »,os« Tibakenas »,os« Cubenas »),na região de São Gabriel 

(os« Demanaos » com o seu chefe Camanao), acima das cachoeiras (os 

« Kuenas »)e na região do Casiquiare (os« Maribitena >>com o seu chefe 

Cu cu i, e os « Maribibitenas » ). Podemos nos perguntar se todos esses gru-
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pos mencionados pelos portugueses durante o século XVIII fala-

vam realmente Baré ou se o idioma baré não servia de língua franca para 

toda a 

As expedições organizadas Comissões de Limites espanholas 

( l 756-1765) povoados espanhóis em Sol ano (Casiquiare ), São 

Carlos de Rio Negro e Santa Rosa de Amanadona, povoados por índios 

Baré e Mandawaka do Pacimoni. Em San Carlos, havia 419 índios« defen

didos» por uma fortaleza espanhola em San Felipe. Nesses povoados da 

colonização espanhola, os indígenas baré vinham em massa para se prote

ger dos portugueses escravagistas. 

Pouco a pouco, a língua baré foi substituída por uma língua que os 

portugueses tinham trazido com eles, a Língua Geral ou Nheengatu, e na 

época atual, apenas alguns velhos falam ainda algo da língua original baré 

do lado venezuelano (Solano, Santa Rosa de Harnanadona, etc.), especial

mente em Puerto Ayacucho. 

Esta substituição do Baré pelo Nheengatu explica-se à luz da coloniza

ção portuguesa na Amazônia: durante o século XVII!, povos inteiros de 

etnias diferentes eram descidos e reagrupados pela força em aldeias 

rnultilíngües nas quais, pela necessidade da comunicação, surgiam e fixa

vam-se línguas francas. 

6.1 . Os estudos baré. - Não possuímos muito materia.1 lingüístico 

sobre a l baré. Tudo limita-se a: 

- algumas listas de vocábulos em Chaffanson ( 1889), Civrieux & Lichy 

( 1950), Crevaux, Sagot Adam ( 1882), Koch-Grünberg (1906, 1911, 1913), 
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Martius ( 1867), Nirnuendajú ( 1932), Ta vera-Acosta ( 1907) e Pérez ( 1988); 

- um manual bilíngüe da língua baré em Pérez de Borgo (1992), que 

inclui certos aspectos lexicais da língua; 

- dois ensaios gramaticais elementares devido à falta de falantes: em 

Lopez Sanz (1972) e em Aikhenvald (1995a). 

Como se vê, falta-nos uma descrição sistemática da língua baré, pro

vavelmente para sempre, tendo em consideração o pequeno número de 

pessoas que ainda falam esta língua e o seu grau de conhecimento do idio

ma, que apresenta todas as marcas de uma 1 íngua em plena decomposição. 

6.1.2. Fonologia do Baré 

@A língua baré possui 4 vogais (a, e, i, o), o fonema .Q realizando-se 

[u], [o] ou entre os dois. 

,. As consoantes do Baré são as seguintes: 

p 
b 

t 
d 

s 
m n 

r 

w 

k 

tS 
h 

j 
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Lopez Sanz menciona também a existência de oclusivas retroflexas 

como te clsem dar nenhum exemplo de oposição entre elas e as oclusivas 

denti-alveolares correspondentes. 

Note também que p tem uma distribuição limitada (antes dei e!!), o 

que levanta o problema da oposição entre p e b e o seu caráter fonêmico. 

Em contexto palatal (i, e): 

n ~ [jl] 

d ~ [dJ] 

.. Em Baré, há uma série de consoantes aspiradas ou ensurdecidas: 

ph [ph], th [til], [k11], tJh [tj11
] 

mh [11J], [1J], wh [vy] 

• A única sílaba fechada que encontramos é (C)Vn que se realiza 

corno [(C)V] em registro coloquial. Encontramos também vogais 

nasalizadas no morfema -hV dêitico. 

•As principais regras fonológicas são as seguintes: 

- metátese do h: 

nu-baba~ nhaba minha unha (u+a ---ta) 

-V+V---tV 

- coalescências vocálicas, entre as quais: 
u +a~ a 
i+ a~ e 
u + i ~ i 
u +e~ e 
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111 O acento é contrastivo. Por exemplo, compare ári tabaco com arí 

este. Os sufixos podem ser métricos ou extrarnétricos. 

6.1.3. Correspondências. - As inovações que caracterizam o Baré 

e, talvez também, toda a divisão Alto Negro dentro da família arawak, são 

principalmente: 

*k > t (_*i, *e) 

Esta mudança pode explicar-se por processos de palatalização e de 

simplificação de grupos consonânticos a partir do proto-arawak: 

*k > ki > e > ts > t 

Exemplos: 

anta 
peixe 
pedra 

*t > s 

filha 
canoa 
sonho 
dependenl i::ador 
causativo -

*ts > h 

cauda 

independent. 

*nd>j 

BARÉ 

téma 
lrnbáti 
tíba 

(h)isu 
isa 
-sábu 
-se 
~ 

ihíbi 

-hVi 

OUTRAS LÍNGUAS ARJ\WAK 

kema (Apurinã) 
kohatse (Pareci) 
kiba (Wapixana) 

iitu (B-C) 
iita (B-C) 
-tápu-ni (B-C) 
-te (B-C) 
-ta (B-C) 

tsíipí (Resígaro) 

-tsi (Resígaro) 
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(B-C) 

adu (Garifuna) 
ithi (Lokono) 
keda- ((Resígaro) 

( (Resígaro) 

O Baré não parece ter inovado a partir de certos fonemas proto-arawak 

como: 

caminho 
dormir 
jacu 
seio 
dar 

are.ia 

>d 

*j > j 

dinábu 
-dumaka 
maládi 
-díni 
-daká 

kádi 

chuva híja 

6.1.4. Bosquejo gramatical. - Entre os principais pontos gramati

cais, assinalaremos: 

11 Um sistema de prefixos e de pessoais independentes que desempe

nham várias funções sintáticas. Os jogos são os seguintes: 
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E 
Prefixos Pessoais Independentes 

lsg nu-
2sg 

3msg i- ele 
3fsg u- kuhíi ela 
lpl wa- waninós· 
2pl 

3pl me- eles, elas 
essoa O ba-

Note que u- 3/~g realiza-se [ w] antes de raiz começando por vogal. 

Os prefixos servem de sujeito para os verbos dependentes, de possui

dor para os nomes dependentes e de complemento de relacionador. 

Além de funcionar corno pronomes enfáticos, os pessoais independen

tes servem de objeto de verbos transitivos ou de sujeito de verbos indepen

dentes. 

Não há conectivo. 

e A ordem dos constituintes nucleares é a seguinte: 

S+V. Dep.+O 
V. lnd. + S 

Por exemplo: 

iduari
2 

henari
1 

o homem, é bom, (mas: henari iduari um homem bom) 
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Não há concordância em gênero e número entre a cabeça nominal e 

um modificador adjetival. No entanto, há concordância entre o sujeito e o 

predicado: 
( 442) henari i -kasa 

homem 3msg-vir 
um homem veio 

(443) hinatJati u -kasa 
mulher 3fsg-vir 
uma mulher veio 

•Os nomes são divididos em Nomes Independentes e Nomes Depen

dentes (partes do corpo, termos de parentesco) conforme a ausência ou a 

presença de prefixos pessoais. 

Para passar de um nome dependente a um nome independente, usa-se 

o sufixo -h Vi independentizador (sem conectivo, V é uma vogal que se 

harmoniza com a última vogal do radical nominal). Por exemplo: 

-nene n.dep. língua > nene-hei n.ind. língua 

Para passar de um nome independente a um nome dependente, usam

se um dos sufixos -ni, -re, -se, -e dependentizadores. 

•Como sufixos nominais, encontramos: 
-(i)te a/ativo 
-(i)tei ablativo 
-wa 
-be,-nu, -nube 
-ti 

per/ativo (« ao longo de ») 

número 
diminutivo 

•Como relacionadores, mencionaremos: 
-uku em 

-habisobre 

(que se combina freqüentemente com o ablativo ute e o alativo 
utei) 

-babi na volta de 
-buhu atrás de 
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-baha emfi"ente de 
-ilm para (beneficiário) 

-ahaw com (com ilativo) 
-abi com (instrumenta/) 

de 

@Como sufixos verbais, temos: 
-sa causativo 
-tini reflexivo, recíproco 
-na perfectivo, passado 
-ni imperfectivo, presente 

-ina incoativo 
-ka declarativo, subordinativo 
-waka afim de que, para 

O futuro pode ser expresso pelo clítico beke.fúturo ou por uma cons

trução em série verbal com o verbo -hiwa ir. 

Vários clíticos são também muito usados (-phe ainda, -maka de novo, 

-phúlei apenas, -kibali também, -mán citativo, etc.). 

O imperativo forma-se com os prefixos da 2ª pessoa. 

•O Baré não possui classificadores. Como numerais, encontramos: 

baku-nakari, bakií ! 
biku-nama 2 

kiriku-nama 3 

e Os demonstrativos da língua baré apresentam uma oposição entre 3 

zonas (pe1io do falante, perto do ouvinte, longe dos dois) similar à que en

contramos no Baniva de Maroa. Os demonstrativos combinam 3 morfemas: 

- a base dêitica -a. 
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- uma marca de género-número: -0 msg, -uf\g, -ni pi. 

- uma marca de distância, como 2 ou -sa 3. 

Corno todas as línguas arawak estudadas até agora, encontramos em 

Baré os prefixos ka- positivo e ma- negativo. 

@ll Note também a existência de séries verbais em -ka e sem -ka para 

expressar certos conceitos aspectuais ou modais. 

os Yabahana e os Anauyá 

Os Guinau viviam nas cabeceiras dos rios Caura e Merevari. Percor

rendo também os rios Ocamo e Matacuni, eles eram os vizinhos dos 

Yanomami. Atualmente, os Guinau são extintos. Reproduzimos abaixo uma 

pequena lista de vocábulos de Koch-Gri.inberg de que dispomos (Koch

Grünberg, 1928), comparando as palavras com o Baré. De 82% da lista de 

Swadesh, notamos 59% de comum entre o Guinau e o Baré. 

Os Anauyá viviam num afluente do rio Siapa (mais precisamente en

tre as cabeceiras do rio Marari e o rio Siapa), no qual estão mencionados 

por Cerqueira ( 1928). Podem ser idênticos aos Hiyana, A'na, Uyana, Uana, 

Uayuaná ou Uaname que os cronistas portugueses mencionavam no rio 

Padauiri, ou entre o Padauiri e o Marauiá, durante o século XVIII. 

Os Yabahana eram os moradores do rio Marauiá no qual são mencio

midn" desde os meados do século XVlll (Wright, 1991 ). Em 1856, o seu 

número esteve avaliado em 88 pessoas, em duas aldeias que totalizavam 11 

casas no Marauiá (Anônimo, l 906a, vol. 1, p. 514). Com a chegada de 
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grupos yanomami vindo da Venezuela e invadindo o rio Marauiá (1915-

1920), os Yabahana fogem para o rio Negro, onde eles se acabam rapida

mente. 

Estas duas últimas línguas arawak são também extintas e muito difí

ceis de classificar por causa das fontes deficientes de que dispomos: para o 

Anauyá, um pequeno vocabulário de Cerqueira (1928) e para o Yabahana, 

apenas 20 palavras em Mmiius ( 1863 ). Estas duas fontes estão reproduzidas 

no anexo l. Conforme estes dados, o Anauyá e o Yabahana parecem-se 

muito perto entre si. 

agouti / cutia 
alcohol / caxiri 
all /todos 

GUINAU 

wayulúmid3i 
yalá:ki 
mbaxká:du 

animal/ animal de criação mbéa 
anteater sp. / tamanduá haikúli 
anteater sp. / tamanduá kulubéli 

anus / ânus 

arm / braço 

armadi/lo / tatu grande 

n3í:kiabonha 
ndána 

ha3á:na 

armadillo / tatu-canastra mad3í:d3i 
armpit / axila 

arrow /flecha 

ash / cinzas 
aunt / tia 
axe / machado 
back / costas 
bad /mau 
bamboo / bambu 

nku:túma 

3imá:la, 

3ébe (de zarabatana) 
mbalí:di 
ma:maítxu 
malía 
napedáne 
maza: hadáoko 
ewá:da, wá:na,ululáwa. 
yalí:wa, mele:mbíha 
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GUINAU 

banana / banana bá:lu(híni), me:koló, 
wanidyúma, ndanáhi 
ma:kalénte 

bark /casca damuna-íta a dá-da 
basket / cesto kamúa, há:ba 
bat / morcego mbé:sawe biyáhao 
beak /bico nú:ma (=boca) 
beam /poste nyutúle, kela:wawíu 
bean !feijão kumá:na 
beard / barba ntsánuma -sínuma 
bellv I barriga ndú:la -dúla 
big /grande baháoko 
hird (generic) / ave kurupiu khábati 
hird sp. / arara á:la 
bird sp. / bacurau kuá:yau, maxkúade 
hird sp. / beija~flur humí:di 
bird sp. / carará halá:la 
bird sp. / coró-coró kolokolómali kulúbau 
bird sp. / cujubim kuyúi 
bird sp. / galinha wamé:li 
bird sp. / garça homé:diau, 

ha:malúf'a, na:mali3íu 
hird sp. /gavião kú:i 
birei sp. / inamhu má: mi mámi 
bird sp. / inambu pequeno kúau 
bird sp. / ira-trovão f11aihaíu 
bird sp. ljacamim yá:bi 
hird sp. / jacu maláti maládi 
bird sp. / japu ku:li 
birei sp. / marfim-pescador ts( e )ka:ts( e )ká: li 
bird sp. /mergulhão ka:lamá 

hird sp. / mutum kewaíuli. inepid3úli tibáyuli 
hird sp. /papagaio kulíkuli, kuléwa kuyáu 
birei sp. /pato sp. hulú:ma 
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GUINAU BARÉ 

bird sp. /paio sp. weweyu 

bird sp. /periquito ka:líu 
birei sp. /pombo waxkúkua, rnaléuo 

bird sp. tucano kú:e ukúwe 

bird sp. / urubu kurú:mu, kara:kará:li 

black /preto kawaháoko 
Black Man / Preto me:koló 
blood / sangue né:a -íya 

blowpipe / :rnrabatana walá:ba 
blue / azul sebo:léoko 

bane/ osso hiá:be, ná:be -habí 

bow /arco 3ima:Ia3iwi, sewépi 

3ima:Ia3ibiá: luku 
( = corda de arco) 

howel / intestino d3i:kepíha -tJikábibe 

bracelet / bracelete ngumatáne 
branch /ramo, galho damunuá-ku iwáku 

breath / hálito nahaha:takáya 
breast /seio ndé:ne -díni 

bring vvater§ /traz água' ú:ni bepa' 
brother / irmão ni:wainítxu -wáha 

brother-in-law / cunhado naía:le 

butlock / nádegas 113í:3i -búthui 

calf / barriga da perna ni:dináha 
cane (sugar) / cana ihibihále 
canoe / canoa kulíara 
capybara / capivara ké:yu 

cat / gato mé:3i 

cat / galo-do-maio máe3ikí:di 

cayman sp. ljacaretinga hatú:li hadúli 

cayman sp. kaimá:na 
centipede / centopéia kuméhehe 

cheek / bochecha ngá:ku3i -kákuda 

chest I peito ndú:ku -dúkhu 
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chi/d ! crianç·a 
chin ! queixo 
c/011d / nuvem 

c/uh ! horduna 

coai ! carvclo 

cooli / quati 

co/d !ji'io 
comh ! pente 
come here.1 ! vem aqui.1 

corn (Zea mav.1) ! milho 

co/lon ! algodc7o 

crah ! caranguejo 

crm·vn ! coroa de penas 
cry ! chorar 
c11ra11á (A nanas salivw) 
dance ! danç:ar 
daughter /filha 

day / dia 

dead I morto 
1 • 

deep /profundo 
deer / veado 
defeca/e I defecar 
disease / doença 

dog / cc7o 

door ! porta 
drink / heher 
e/rum/ /amhor 
drv /seco 

ear / orei ha 

earl h / terra 
eat.1 

/ come.' 
egg /ovo 
elhow ! cotovelo 

HENRI RAMIREZ 

GUINAU 
nau nó 
ngá:kula 
kabu:letuáhi, kewáhi 

mala3ibá:na 
kawahawáhi 

kawíhi 
kabetséuku 
mawéda 
zikébi! 
yú:nu 

kawalíd3i 

3itá:pe 
koamihí 
(u)iaká:le 
haná:neha 
mbatatsekáli 
ní:txu 

d3e:bagálhi 
dya:makáse 
axkabeséuku 
malá:yu, pel íka 
na(x)kúnabédana 
kamá:hi, yaxka:daíni 

koá:3i 
tsa:liháli 
lewéta 
samholá 
haza:béoko 

ndá3ini, 

nda3iniwápal i 
ká:de 
mbetsétsa! 
(kurupí u )-sene 
nda:natómuli 
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-ísu 

maláhayu 
-kuna 

kuwáti (=onça) 

-dátini 
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-teníko 
-kudúbati 
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GUINAU BARÉ 

enemy / inimigo nua: lubaíni 

entrance/ entrada, limiar kapa:tápi. baninyamáhi 

evening / tardinha ka:3oáhi 

excrement / excremento tJikáhi 

eye I o/ ho nawí3i -witi 

eyehrovv I sohrancelha ntsaípu 

eyelash / cílio nawi3ápe 

far 1 longe hawá:kuse 

fàther /pai mbá:ba 
fúther-in-law / sogro nú:ku 

few /pouco aihúa 

fin,'2,et / dedo polegar nka:biyaunáha -khabi-hantibe 

finger I indicador 11ka:beái3i 

finger 1 médio nka:betómole 

finger 1 anular nka:betómole 

finger / dedo pequeno nka: bitxunáha 

fire !fogo tJé:ke itíki 

fish (generic) /peixe ka:d3épe kubáti 

fish sp. / aracu katé:se 

fish sp. / arraia yarna:lúi 

fish sp. / curimata kubá:3i 

fish sp. !jeju yawé:la 

fish sp. / pacu kaíyeha 

fish sp. I pirá-andirâ alaká:le 

fish sp. /piranha umáhe báumehe 

fish sp. / pirapucu 3iahúku 

fish sp. /traíra hasúana 

fish sp. / tucunaré yáf'a dápa 

flower /flor hibiú:ku3i 

flute /flauta mbí:txu, mala:yuá:be 

foot /pé 113í:pe -ísi 

fóot (safe) I planta do pé n3í:pe-yadúku 

forehead / testa ndaípule -dáwiti 
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GUINAU BARÉ 

fóresr 1 mala tabé:ki. warní:txau 
fix'( 1 raposa yuná:li 
fi·iend /amigo mbaitxaúne 
fi·og I rc7 t(u)kú:lo 
garden 1 roça rnenáhi 
girl / menina tx( u )wá: laya 
give-me.1 /dá-me' mo:dakale be:pa! -daka 

go.' / para.fi'ente.' a3ábi 1 

god /deus mbútu 
good / hom kaza:háoko 

gourd / cuia d3ú:pi, úntau. tukú:le 

grandfather / avô ná:tu 

grand-mother I avó ná:tSi 
grass / capim, erva wamí:txau 

grater / ralo 3í:ba 
green 1 verde kedi:duáoko 
g1111poJ11der / pólvora ku:lubá:la 

hair1 
/ cabelo ní:tSi -ita 

hairc / pelo (puhiano) ntsá: luku 
hammock /rede de dormir ndá:pe 
hand /mão nkábi -khábi 

he 1 ele alá:kali 

head / cabeça intSéwe -dúsia 

heart / coraçào ini3íni -ákhani 

heel / calcanhar nemu:tu 
here / aqui aúhu awéheni 

high / alto axka:déuku 
hook / anwl mbú:ti 

horn / eh iji~e 3úa 
hot / quente kedáedáoko 
house / casa (m)bá:ni páni 
h11sband / marido yéme -úrni 
I / eu ndú 
insect sp. / abelha rná:ba mába 
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MARAWA MARAWA WARAIKU 

(TASTEVIN) 

that / aquele abõkeJ1hi latza ylékaly 

there /lá akírahi 

they /eles aJ1aria 

thigh /coxa nu-bõkõ nobarare, nobekü tesun, 

pückü 

thin /magro mõtasia, rnõrasia 

thorn / espinho wiri,witi 

throw / atirar bíkawa-kahi 

thunder / trovão tutuna-kahi 

tie / atar behézahi 

tipiti subuká 

tired / cansado ahánia, -yana 

toad sp. (bufo) / sapo mawá uta 

tobacco / tabaco dyuti, ziuri 

today /hoje demetebe paihübe ghanamne 

tomorrow / amanhã atiták atitay ghanakainy 

tangue / língua n-idyã rnaya nelon 

tooth / dente n-atõh natú nu itschy 

top (at the) /em cima atúku, arabiha 

tortoise / jabuti wahuzari awasary 

touch / tocar burukahu 

tree (generic) / árvore adárnita, ada uguaschukuna a-atá, aara 

adá-dõhitian 

tree sp. / abacate bíria 

tree sp. / abiu kamára 

tree sp. / ambazíha wanabana 

tree sp. / araçá kamadutelõ 

tree sp. / cacao yuéru yueru 

tree sp. / castanha manázi 

tree sp. / caju allu 
tree sp. / cupu zará 

tree sp. / envira, tipóia ukádyu 

tree sp. / ingá durú 
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GUINAU 

insect sp. /barata kumáyulu 

insect sp. / bicho-do-pé d3ipétahi 

insect sp. I borboleta ma(x)kuapána 
insecl sp. /caba malú:nane 
insect sp. / carapanã haní:yu haníyu 
insect sp. I carrapato kutsé:pi 
insect sp. / cupim kamá:da 

insect sp. /escaravelho tsigáea3í:ni 

insect sp. /formiga sp. mbú:3i 
insect sp. /formiga saúva ku:sé, kú:li kúte 
insect sp. !formiga grande mbulú:i 
insect sp. / gafánhoto kelá:tai 

insect sp. /grilo d3ilí:k(i)au 
insect sp. louva-a-deus ndiwai 
insect sp. / maruim malewí:yu 
insect sp. / mosca mbelé:tau bulédiyu 
insect sp. / mucuim kuléna 

insect sp. / mutuca mbamá:3i 

insect sp. /piolho 3iwé:da tuwída 

insect sp. / pium ma:bé 

insect sp. /pulga maba3íni 

island / ilha yad3i:bináha 
jaguar sp. /onça manukáne 

jaguar sp. / onça preta 3í:mana 
jaguar sp. /puma makeluá 

ki// / matar nd3i:maláta 
knee /joelho nu:dúle -subúkule 
knife !faca é:we 
lake / lago kalíha 
leaf/folha dabá:na dábana 
leg /perna nga:çlápe -khádi 
lightning / relâmpago mboká:nihi 
/ip / lábio ndá:leha -dálebi 
/iver /figa do yewá:na -kábale 
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li:::ard / lagarto 
!i:::ard sp. / camaleão 

log / lenha 

long / comprido 
lung /pulmão 

man /homem 
manioc (root) / mandioca 

manioc (plant) / maniva 

manioc (mea/) /farinha 

manioc (bread) / beiju 

many / muitos 
marrovt> I abóbora 

mal / esteira 

171eat /carne 

171011key sp. / caiarara 
monkey sp. / coatá 

111011key sp. / oyapussa 

171onkey sp. / guariba 

1710011 / lua 
1710011 (halo) / halo da lua 

morning / manhã 

mortar /pilão 
molher /mãe 
171other-in-law /sogra 

17101111tai11 / montanha 

mo11se I ratinho 

mouth / boca 
nail I unha 

nome nome 

nave!/ umbigo 

near 1 perto 

neck / pescoço 

neck/ ace / colar 

neeclle / agulha 

HENRI RAMIREZ 

GUINAU BARÉ 
kué:tu 
yamá:nali 

t~e:kebá:wa 

apiáoko 
iwia:tsewa:tsáni 
hé:nale 
káni 
kanitxáde 
manyúku 
tsá:li 
kedéha 
auyáma 

ka:líd3i, mbala:laítxa 
ne:denáha 
yáwali 
ualikíle 
oa(x) ká:ua(x)ka 

d3eléwe 
kewá:li 
e:wéna 
piwakataú 
há:na, nyu:kasénha 
áma 
naxkú 
tsá:pa 
kusí:tiu 
nú:ma 
nabá:widya, 
mba:widya 
mbé:he 

n3í:pulu 
hamá:ku 

nu:wápe, numá:d3i 
iwaláhe 
makú:dya 
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héinali 
kaníti 
kaníyate 

makawákau 

kí 

siyába 

-núma 
-hába 

-músu 
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GUINAU BARÉ 

net / rede de pesca ka:lí 
night / noite he: banamegalhi hebínaha 

no/ não aih(i)aú 
noon / meio-dia kazahamadáka 

gamuhu 

nose /nariz (i)3i: bunánhu, -ti 

i3ibunanuápule 

old man /velho maxka:limíni 
old woman /velha mbaxkehauména 
opossum / mucura nyubí:ya 
other / outro hadúale 
otter / ariranha dzá:lu 
oven !forno betá:li búdali 

paca / paca wayú:lu wayúlu 

paddle / remo rnéha néheo 

paint / pintar ndzé:rnehe 
palm / açaí maná:ka 

palm / bacaba dzebé:be3i 

palm 1 buriti gá:bi 
palm / inajá ká:liki 
palm / tucumã kó:zau 
paper I papel ka:letá 
path / caminho tená:bo dinábu 

pepper / pimenta á:d3i há ti 

person /pessoa kená:we khinánu 

picture / imagem, retrato awantaká:se 
pig / queixada iwá:ra 

pig / caititu welí:3i 

pineapple / abacaxi mawáli rnawaháuli 

poison sp. / curare ma:kuli 

porcupine /porco-espinho kili3úe, kuli3íu 

pot /panela, pote kumá:do, hú:ma 
potato / batata ká:u(o) 
povvder / pólvora ku:lubá:la 
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GUINAU 
quiver / aljava wanápi 
rain /chuva hí:ya híya 
rainbow / arco-íris yiha: butawáwa 
red /vermelho ka:néoko 
resin /resina damuna-éke 
rib / costela mbaséta -báda 
rifle / espingarda arakábudza 

river /rio uena:bi3i 
roo/ /raiz damuna(x)tsébe 
rape/ corda nunáhi, nzaikuá:le 
row /remar ngu:lúa 

saliva / saliva nguitJúle 

sanei/ areia kadí:3i kádu 

.1·cale / escama (ká:d3epe )-áita 

scissors / teso11ra heláse 

scorpion / escorpião d3ipúyu 
seat / hanco hé:dahe, hamá:ka 
seed /semente damuna-búku 
sex / sexo (homem) nyá:la -yála 

sex (testicle) / testículos nséni3i 

sex (glans) /glande biya:la3íwe 

sex (fóreskin) /prepúcio nya:laíta 
sex /sexo (mulher) (m)bú:li -tínaha 
shaman / pajé kalebá:le 
shelf/ grelha kala:ta 
shell/ concha mba:yúta 
shirt /camisa mbaléhi 
shoulder / omhro noá:ku 

sho11lder h/ade 1 omoplata ntakule3uá:da 
side /lado nua:midyaúne 
sieve /peneira maná:le 
sing / cantar mbuléhi 
sinker / chumbo piló:to 
sister /irmã txuwé 
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sister-in-law / cunhada 
skin /pele 
sky /céu 
sleep / dormir 

sloth /preguiça 
small /pequeno 
smoke / fi11naça 
snail / caracol 

snake (generic) / cobra 
snake sp. / cascavel 
snake sp. / sucuriju 
snake sp. / cobra pintada 
snake sp. / cobra sp. 
snake sp. / cobra sp. 

son /filho 
sou!/ alma 
spider / aranha 

spinddle /júso 

squirrel / esquilo 
star / estrela 

star / órion 
star /plêiades 
star / híades 

star / via láctea 
stomach / estômago 

stone /pedra 

sun /sol 

sweat / suor 

tail / cauda 

tanga 
tapir /anta 

tear / I ágrima 

there / lá 

GUINAU 
na:lebá 
né:da 
wé:nu 
ndema:kaíni 

yawid3imá 

ahedzídyu 
kebokoáhi 
kalá:lai 

ú:d3i 
kawaná:le 
kawatamá:li 
kawá:laxtu 
dá:za 
oalá:mi 

litéwidyú3i 

rné:ki, yaiwá:na 
hazá:lu 

mahé:tekáwi3i, gubéya, 

yawa:séta 
kalí:yu 
yuwénde, yuwínte 

mabú3i 
kedihánekane 
serna(x)ká:kula 

yu:lid3iháma 

dyeupu(x)kúle 

3í:ba 
garnúhu 

ngá:ta3u 

koá:3iaíbi, lí:bi 

waiku, nu-waikú-ne 

zé:rna 

na:ui3í:ya 

d3uáhe 
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-ihíbi 

téma 



they / eles 

thigh /coxa 

this / este 

thorn / espinho 
throat / garganta 
throw the stonel / 

atira a pedra' 
thunder / trovão 
tipiti 

toad sp. /sapo sp. 
tobacco / tabaco 
today /hoje 

toe/ dedo do pé 
tomorrow / amanhã 
tangue / língua 
tooth / dente 
torch / tocha 
tortoise ljabuti 
tree (generic) / árvore 

1 
tree sp. / breu 
tree sp. / caju 
tree sp. / carajuru 
tree sp. / cucura 

tree sp. / envira 

tree sp. / ingá 
tree sp. / jenipapo 
tree sp. /mamão 

tree sp. / timbó 
tree sp. / urucu 
une/e / tio ,• 
urinate / urinar 
urine / urina 
vein / veia 
wall /parede 

HENRI RAMIREZ 

GUINAU 
nadú:kane 

(m)bú:3i 
alekále henálekale 

nuwani3i 
nautaka:pihá:le 

3í:ba palíd3a! 
taimáli 
hulukúma 

é:le, 3íbau 
i:li, nyá:rna 
haíhi 

113í:pe-yáni3i 
muxká:ka 
né:ni 
na:he 
walá:ba 
kulírnalu 
damú:na 
má:ni 
hó:bu 
kayáli, dzeméhi 
mapa:napá:na, dzá:pu 

d3imáhi 
héni 
galú:tu 
mapáya 

kuná:3i 
waiyú:bai 
nuxkú 
dzakaíni 
ne:ne 
nahaná:le 
wuwú:lu, yulúa, ké:ma 
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want (!) pineapp/e I 
quero abacaxi 
water /água 
waterfall / cachoeira 
we /nós 
white / branco 
White Man /Branco 

wife I esposa 

wind /vento 

wing / asa, pena 

vvoman /mulher 
word /palavra 
worm /minhoca 

yam / cará 

one year / um ano 

ye/low / amarelo 

yes, O.K. / (as)sim, sim 
yesterday / ontem 
you (sg) / você 
you (pi) I vocês 

I 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

15 

20 

GUINAU 

mawali nakéta 
ú:ne 
kúha 
wadú:kani 
pa:léoko 
kalaíwa, yalá:nawi, 
pala:naxké: le 
nauné 

hawíd3i 

hip(i)á:3i 

hénau 
mbekuá:le 
kú:lu 

oayá:na, dewé:3i 

abahamad3í:ya 

is3abá(t)sa 

paled3( e )kewóko 

haí 
aiyewáhi 
mbúdu 
hedú:kani 

abaaméd3a 

abiámaka 
abiámakabadiámaka 
tsaka:koánye 
abakabegá:ka 
abiámakakabéhi 
abiámakakabéhiyé:seta 
abiámakaiwé:setakabéhi 
tsaka: koányeiwé: setakabéhi 
mbaká:tekabéhi 

d3 ibáhikatesiwé :seta 

abiámakad3ibáhiiwé:seta 
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7 

Tudo parece indicar que os Yavitero são os mesmos que os Pareni de 

Humboldt (Humboldt, 1970) e são também idênticos aos Parniena das pri

meiras crónicas portuguesas que os mencionavam desde o século XVIII 

nos rios Xié, Tomo e Aque (Anónimo, 1906a). Conforme Humboldt, que 

encontra os Pareni no começo do século XIX, sua origem seria o rio Mataveni, 

afluente do Orinoco entre os rios Vichada e Guaviare. Na época do explo

rador alemã, a sua língua era falada de Raudal de Maipures até Yavita. 

Pode ser também que Humboldt não soube situar corretamente o território 

pareni e que este deve ser localizado um pouco mais ao sul de Yavita ou no 

rio Guainia, como o sugerem, sob o nome de Paraiena, os cronistas portu

gueses anteriores a ele. 

Como surgiu a denominação de« yavitero »7 O povoado de Yavita foi 

fundado nos meados do século XVIII pelo cacique Jacobo Yavita, indígena 

pareni que vendia escravos aos po1iugueses. Na época de Humboldt, havia 

160 pessoas em Yavita, pertencendo às tribos Poimisano, Echinavi e Paragini 
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(ou Paráene, Parene, Pareni), a última tribo sendo dos autênticos morado

res de Yavita. E assim, pelo fato que os Pareni ou Paraiena moravam em 

eles acabaram sendo denominados de« Yaviteros ».Já na época de 

Koch-Grünberg (começo do século XX), são os Yavitero que os explorado

res mencionam e ninguém fala mais dos Pareni. 

Parece que o termo antigo de Pareni ou Paraiena cobria duas línguas 

bem próximas entre si: o Yavite.ro e o Baniva de Maroa (69% de comum 

na lista de Swadesh de 100). Como os Paren i ou Parai ena foram chamados 

de« Baniva »,como os Baniwa e os Curripaco do rio lçana no Brasil, é o 

centro de uma grande controvérsia. Já encontramos a apelação de Baniwa 

ou Baniva em Martius (1863) para designar os Baniwa-Curripaco (divisão 

Japurá-Colômbia), e também os Yavitero e os Baniva de Maroa (divisão 

Alto Orinoco ): 

- Baniva de Tomo & Maroa (= Baniva de Maroa), 

- Baniva de Javita (= Yavitero), 

- Baniwa do Içana (= Baniwa-Curripaco). 

Conforme o indígena Camico, o território tradicional dos Baniva de 

Maroa situa-se no rio Aque na Colômbia, o que corresponde muito bem aos 

dados dos cronistas portugueses do século XVIII. Era o principal território 

deles até 1950, data na qual a delimitação das fronteiras entre a Colômbia e 

a Venezuela causou uma emigração deste povo para Maroa (Venezuela). 

Quanto aos Yavitero, houve um processo gradual de desaparecimento, es

pecialmente durante a tirania de Funes ( 1913-1921 ). Mosonyi ( 1987) traba

lhou com a última falante desta língua que se acha atualmente extinta. Com 

mais sorte, o Baniva de Maroa continua falado em Maroa e nos seus arre

dores. Umas 100 pessoas o falam ainda bastante fluentemente. especial-
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mente os mais idosos. Apesar disso, é também um idioma em perigo de 

desaparecimento rápido ( cf. comentários no fim da seção 1.2.). 

Os viviam no rio Orinoco abaixo da foz do Guaviare e desa-

pareceram com a sua língua provavelmente no século passado. Foi a partir 

deste povo que Gilij, em 1782, descobriu certas afiliações entre línguas da 

América do Sul, o que deu origem ao conceito de família arawakou maipure 

(cf. 1.3.2.). O cálculo de cognatos na lista de Swadesh de 100 mostra 57% 

de comum entre o Maipure e o Yavitero. 

7.1. Os estudos na divisão Alto Orinoco 

Sobre o Yavitero, dispomos principalmente de uma gramática e de um 

dicionário de Mosonyi ( 1987), fruto de uma pesquisa de campo de dois me

ses com a última falante. 

Sobre o Baniva de Maroa, temos: 

(a) algumas 1 istas de vocábulos em Crevaux & ai. ( 1882), Grasserie ( 1892), 

Civrieux & Lichy (1950) assim como o léxico de GonzálezNáfíez (1996); 

(b) dois trabalhos gramaticais complementares: o de González Náfíez ( 1996) 

e o de Aikhenvald (1998), o último com o título equivocado de« Warekena ». 

Para explicar este título, note que, no rio Xié, algumas famílias warekena 

vindo do Guainia no começo do século XX perderam sua língua e adotaram 

o Baniva de Maroa (sem grande diferença dialetal com o Baniva de Maroa 

descrito por González Náfíez). Ainda hoje, alguns velhos do Xié, que se 

dizem Warekena, falam o Baniva de Maroa. Ambos trabalhos (de González 

Náfíez e de Aikhenvald) são incompletos e, por terem sido feitos em tempos 

muito curtos, longe de ser exaustivos. 
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Sobre o temos apenas os trabalhos gramaticais e lexicais do 

Padre Gilij (1780). Note que a lista de comparação Avane-Maipure que ele 

propõe (Gilij, 1780, pp. 173-174) contém muitos termos da Língua Geral ou 

Nheengatu. Esta influência do Nheengatu no Maipure poderia revelar o 

contato que os Maipure mantinham com os portugueses do alto rio Negro, 

especialmente na região do Casiquiare e do rio Atabapo. 

7.2. Fonologia 

• Os quadros seguintes apresentam as consoantes e as vogais do 

Baniva de Maroa: 

p 
b 

m 

w 

t 

d 
ts 
dz 

n 

r 

k [] g 

~ h 

j 

•Os fonemas g e dz não são muito comuns: gúra descascar, gu~áka 

gemer, guadzata enganar, ganú~i esquerda, anágudua sujo, gúwe gen

ro, etc.; údzu.balu mau, dzilíbe torcido, adzéneli alto, nudzulupiade mi

nha veia, dzára porco-espinho, etc. 
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e O fonema h só aparece no sufixo -h V dêitico em que V é idêntica à 

última vogal da raiz. Por exemplo, énihl é este. Para González Náfiez, este 

sufixo seria uma relíquia de ]ªpessoa masculina singular. Para Aikhenvald, 

seria uma marca pausai. 

e Há oposição entre l [.l] e r [r], o que não foi visto por Aikhenvald: 

úlu aranha sp. 
liju inseto sp. 

úrunia ele espera 
rítsu veado sp. 

Exemplo de oposição entre dz e j: 
údzubalu mau újubalu devagar 

Exemplo de oposição entre ts e ~: 

átsí maniva á~i mandioca 

Exemplo de oposição entre te d: 

éta queima éda vê 

Exemplo de oposição entre p e b: 
nupá~ata bato nuba~áta solto 

ct Contrariamente ao que pretende Aikhenvald, J1 não tem estatuto 

fonêrnico próprio: é apenas uma das realizações de ni. Por exemplo: 

níamali [níarna.li] ~ [J1árnali] pessoa 

níana [níana] ~ LJ1ána] braços deles 

e Não encontramos o fonema tS de Aikhenvald. No seu lugar, nota

mos que o fonema ts pode ser realizado como [tS] para certos falantes. 
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@ Em Baniva de Maroa, há oposição entre vogal breve e vogal lon
ga. Por exemplo: 
úpe quelônio sp. 
á~ifàgo 

núma comigo 

úpee peixe sp. 
mandioca 

núuma meufàgo mímaa digo,faço 

® As seqüências vocálicas pennitidas são: ua, iu, au (em 
w{mfi'uta sp.), ue. 

@ As regras fonológicas são principalmente processos de 
coalescências vocálicas entre a vogal do prefixo pessoal e a primeira vo
gal da raiz: 
V+V~V 

u+a~a 

u +e~ e, a 

u+i~u 

i +e~ ie, e 

a+1e~ e,a 

a+i~e 

a+u~u 

111 O acento é contrastivo em Baniva de Maroa, várias sílabas da 
mesma palavra podendo ter um tom alto. Exemplos de oposição: 
éma anta 
náwa minha perna 
pína~i remédio 
wápi~i lábio 

emá grita 
nawá toma banho 
piná~i povoado 
wapí~i nossa cauda 

González Náfí.ez apresenta um sistema acentual muito complexo, com 
acento agudo ( , ), acento grave (' ), acento circunflexo ( A ) e acento 
inflexo C ), com 3 níveis de altura tonal! Não concordamos com esta 
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análise. o sistema podendo simplesmente ser descrito com uma oposição 
entre um tom alto marcado e um tom baixo não marcado. Por exemplo: 
GRAFIADEG.N. MINHAGRAFIA 
âatapi 
úuh.1 
wíminali 

' 
wabuupi 

nuwejá 

áatapi 
úulú 
wímínálí 

wabúpi 

m1wejá 

árvore 
aranha 
estrela 

igarapé 

quero 

7.3. Correspondências na divisão 

As correspondências entre o Baniva de Maroa. o Yavitero e o 

Maipure são principalmente: 

Bi\NIVA DE MAROA Yi\VITERO MAIPURE 

0 k, s (_i) k 

p h p 
ts, ? (_i) lh 
t t 0 (?) 

Por exemplo: 

BAN!Vi\ DE MAROA YAVITERO Mi\IPURE 

éma kéma anta 

émali kémali abiu 

amú~i kamulhi sol 

ipa siha kipa pedra 

-ibu -sihu -kib11c11 cabeça 

-hulisi -puliki olho 

jápa jáha paca 

tapu tahu sonho 

-~i -lhi independent i:::ador 
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Note que a correspondência 0-k, s entre o Baniva de Maroa e o 

Yavitero não é sistemática, nem em começo de palavras. Por exemplo: 

BANIVA DE MAROA YAVITERO 

kapi~i kahilhi coa ti 

Como correspondências entre o proto-arawak e a divisão Alto Orinoco, 

notamos: 

*d > ts 

dormir 

seio 

animal 
heher 
cupim 

*nd> j 

paca 

-tsimá (Baniva de Maroa) 

-tsíni (Baniva de Maroa) 

píja (Baniva de Maroa) 
lhíja (Baniva de Maroa) 
-amála (Baniva de Maroa) 
kamáta (Yavitero) 

jápa (Baniva de Maroa) 

-dumaka (Wapixana) 

-dini (Wapixana) 

pira (Apurinã) 
ithi (Lokono) 
k"omot" (Lokono) 

dáapa(B-C) 

7.4. Bosquejo gramatical do Baniva de Maroa 

1111 No Baniva de Maroa, o sistema de prefixos pessoais, de sufixos 

pessoais e de pessoais independentes é o seguinte: 
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Prefixos Sufixos Pessoais 1 ndependentes 

-na 

- 1- -0,-i 

A 3ª pessoa não-feminino singular não é segmentalmente marcada, 

mas é acompanhada de uma subida tonal na primeira ou na última vogal da 

raiz. 

Os prefixos pessoais servem de sujeito de verbo dependente, de pos

suidor de nome dependente ou de complemento de relacionador. Os sufixos 

pessoais servem de objeto de verbo dependente transitivo ou de sujeito de 

verbo independente. 

O sistema de pessoais é praticamente idêntico em Yavitero e em 

Maipure: nu-, pi-, ju-, wa-, ni-; -na, -pi, -yu, -wi -ni; nuja, etc. 

e A ordem básica é a seguinte: 

S+V. Dep.+O 
V. lnd.+S 

Por exemplo: 
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Em Baniva de Maroa, encontramos a mesma dicotomia entre Nomes 
Independentes e Nomes Dependentes. Da mesma maneira, note os sufixos 

independentizador e -ne, -te, -le dependentizadores. No caso dos 
dependentizadores, o sufixo -ne usa-se quando o objeto for perto e o sufixo 

quando ele for longe. 

<11 A ordem é Possuído + Possuidor, o que é raro dentro da família 

arawak. Por exemplo: 

costas 
1 

do jabuti] 

"'Entre os sufixos nominais, assinalamos: 
-wene ablativo 
-waba a/ativo 
-wa per/ativo 
-iwe locativo 
-pe, -ne, -nawi plural 
-natsi, -peli coletivo 
-tui diminutivo 

-mi pejorativo. detrimenta/ 

o Entre os relacionadores: 
mina~i sobre 
pia tu em/Í'ente de 

embaixo de 
epuna depois de 
j ue para. a; ter 
epi com (comitativo) 
ima com (i11str11me11ta/, comitativo) 

com (instrumenta/) 

i~iwa de 
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Entre os sufixos verbais, encontramos: 

-ta causalivo 
ref1exivo 

-pa~iafuturo 

-wa continuativo 
intensivo 

-wa voz média 
passado remoto 

-mia perfectivo 
-nia ingressivo 

-dekana paraFente e para trás 

ainda 
-tsili habitual 

-tsi repetitivo 
-male citativo 
-matse senão 
-lu enfatico 
-li-bena quando 

-~ewa provavelmente 
para que 

-pa muito 
-li relativo 

@O Baniva de Maroa possui 6 classificadores numerais. Estes pare

cem depender do falante: 

peya 

2 
enaba 
tuwanaba 

humano masculino 
humano feminino 

paminia paminianaba animais 
elenaba peixes 
enaba objetos curvilineares 
bunaba períodos temporais 

Os numerais e outros quantificadores precedem o nome. 

e Em função epíteto, os verbos independentes são seguidos pelo sufixo 

-li ou, mais raramente, -ni. A ordem é: 
Nome+ V.lnd.-li/ni 

Por exemplo: 

e O quadro seguinte apresenta os demonstrativos do Baniva de Maroa: 
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éni este esta ániní estes, estas 

éjá esse áj11já essa esses, essas 

étá aquele áj 11tá aquela ánitá aqueles, aquelas 

Esses demonstrativos formam-se com 3 morfemas: 

- urna marca dêitica: a- no quadro; também wa- ou wi- para os advér

bios de lugar; 

- uma marca de género/número: -i masculino singular, 

singular, -ni plural; 

feminino 

- uma marca de distância: -ni perto do falante, -ja perto do ouvinte, 

-ta longe dos dois. 

@Note a presença dos prefixos a- positivo e ma- negativo, assim como 

o uso freqüente de séries verbais. 
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8.1. Os 

Os Bahuana e os Ci:rianajá eram mencionados no norte do rio Ama

zonas, talvez desde o fim do século XVII (Fritz, 1922), sob o nome de 

Bahoana. Os cronistas portugueses do século XV!ll os mencionavam como 

Bayana, Parauana, Quinana ou Quianá. Em 1864, temos dados demográficos 

precisos sobre eles no Relatório da Presidência da Província do Amazonas: 

530 índios Xiriana e Bapianá (ou Bafuaná) viviam nos rios Demeni e Aracá, 

no médio rio Negro. O mesmo relatório acrescenta que« Bafuanás e Xirianás 

são índios de mesma língua e tribo» (Anônimo, l 906b, vol. 2, p. 764). No 

fim do século XIX e no começo do século XX, os Bahuana e os Ciriana são 

mencionados na mesma área (Dernene. Aracá, alto Padauiri e Catrimani). 

Não se deve confundir o Ciriana, língua tipicamente arawak, com certos 

grupos Yanomami denominados de Xiriana pelos povos Carib. 

O único estudo disponível sobre esta língua foi efetuado durante dois 

meses por Ramirez ( 1992) com a última falante deste idioma. Atualmente, 

com a morte recente desta falante, o Bahuana é uma 1 íngua extinta. 
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e as vogais do Bahuana: 

p t e k 7 l u 

b d J e 
ts a 

<P s ç h 
m n J1 

l -l 
w j 

e& Note a neutralização das séries dentais e palatais antes dei: 

t ---+ e 

d---+ J 

ts,~ ---+ ç 

n ---+ J1 

•Note também a neutralização das róticas .1 e l em contexto de vogal 

central alta: 

l ---+ -li 

@As principais regras fonológicas registradas são: 

-elisão: 

a+i---+i 

a+i---+i 
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- fusão: 

V+V~V 

u+ha ~a 

i+ ha ~e 

a+ha~a 

u + hi~ u 

t+ ht~i 

i+hi~i 

8.1.2. Correspondências. - Corno inovações do Bahuana a partir 

do proto-arawak, encontramos: 

*p > ? (entre vogais) 

> cp (começo de palavras) 

m cio -káapi (8-C) 

jJCICC/ dáapa(8-C) 

animal -pi-ta (8-C) 

ave képi-ta (8-C) 

abelha máapa(8-C) 

casa paNV!i (8-C) 

he ij a~/1 or pími(8-C) 

caminho -wápu(8-C) 

*nd > -l 

paca 

somhra 

dáapa(8-C) 

-dáanalmiJ (8-C) 

-ka'liJda] (8ahuana) 

-ta ?a (8ahuana) 

-?qa (8ahuana) 

lrntitai (8ahuana) 

ma? a (8ahuana) 

cpanici (8ahuana) 

cpemett'l ( 8ahuana) 

-wacpu (8ahuana) 

-ta?a (8ahuana) 

--tana (8ahuana) 
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lua kathi (Lokono) (Bahuana) 

Entre o Baniwa-Curripaco e o Bahuana, note as co1Tespondências seguintes: 

B-C BAHUANA 
h k (contíguo a V alta) [anta, cabeça, lavar, ouvir, pedra. rato, pé] 

0 t [derrubar, dar, seio, dormir, jacu, pé] 

Por exemplo: 

B-C 11AHUANA 

héema kema anta 
-hiwída -kiwida caheç:a 
-hípa -kiqia lavar 

-hími -kimijtaJ ouvir 
hiipáda kibada pedra 
híi.T) ki.ti rato 

-hii[pal -kitildaJ pé 
-úuka -tujwa[ derruhar 
-áa -ta?a e/ar 
-íini -tinijmadaJ seio 
-ímaa -timaha clorm ir 

má-te maraü j C/Cl/ 

8.1.3. Bosq uejo grnmatical. - O quadro seguinte apresenta os dois 
jogos de afixos pessoais da língua bahuana: 

AFIXOS PESSOAIS 
Prefixos Sufixos 

lps nu- -na 
2p cpV -cpi, -cpa 
3p cpa- -cpacpi 
4p nV- --

1 ppl wa- -w1, -wa 
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V é uma vogal alta que se harmoniza no ponto de articulação com a 

primeira vogal do radical que a segue. Exemplos com a segunda pessoa: 

<Jii-eda teu osso 
<Jii-bati tua unha 
<Jiu-tui tuafronte 

A terceira pessoa tem caráter anafórico: contrariamente à quarta pes

soa, usa-se quando o possuidor é também o sujeito da oração. Por exemplo, 

compare: 
(444) ni-ki<fia _<(i_!!-ts1rnuya-ni 

4p-lavar 3p- panela -Dep 
ele fava a sua própria panela 

( 445) ni-ki<fia ni-tsunuya-ni 
4p-lavar 4p- panela -Dep 

ele fava a panela dele (de outra pessoa) 

O jogo de prefixos pessoais refere-se ao possuidor do nome dependen

te, ao sujeito do verbo dependente ou ao complemento do relacionador. O 

jogo de sufixos pessoais refere-se ao objeto do verbo dependente transitivo 

ou ao sujeito do verbo independente. 

o A ordem básica dos elementos nucleares é a seguinte: 

S+V.Dep.+O 
V.lnd.+S 

111 Para converter um nome dependente em nome independente ou vice

versa, usam-se os seguintes sufixos: 
-tsi independentizador 
-re, -ni dependentizadores 

,, Como sufixos nominais,· encontramos: 

-cj_}ina a/ativo 
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-re delrimental («ex-))) 
cfíalivo 

Como 
denlro 

-cinidai atrás de 
em/rente de 

-tqa a. para 
com (comitativo) 

-ciwa de 

temos: 

Ili Alguns sufixos verbais: 
-ta, -na, ... sufixos temáticos (eles caem em presença do sufixo relativo -Je) 

-ca causal ivo 

-wa vo::: média 
-tst hipotético 
-_pa fú111ro 
-tawari afim de, para 

quando 
-sana porque 

desiderativo («querer») 
-.le relativo 

Ili O Bahuana possui uma trintena de classificadores nominais (-ida 
arredondado, -da ave, cuia, etc., -tsucpa pontiagudo, -tsa filiforme, 

_,..'"'"'"par, etc.) associados aos quantificadores seguintes: 

1 
?a 2 

quantos:> 

Por exemplo: 

516 



L(NGUAS ARAWAK DA AMAZÔNIA SETENTRIONAL 

a-da-1ij1i kalaka 
ki-ta-da-?a kalaka 
jacpa-da kalaka? 

1 galinha 
2 galinhas 
quantas galinhas? 

® O verbo independente funciona como predicado e também, dentro do 

sintagma nominal, como epíteto. A ordem dos constituintes no sintagma 

nominal é: 

@ Note a presença dos prefixos tipicamente arawak ka- positivo e 

ma- negativo. 

8.2. Os Cariaí, os Manao, os Wirina e os Aruã 

Quando os portugueses invadiram a Amazônia, os Cariaí (Caraiaí, 

Carajahi) e os Manao eram os donos incontestáveis do médio rio Negro: os 

Cariaí, da boca do rio Branco ao rio Arirahã, e os Manao, do rio Arirahã à 

ilha do Timoni (Santa Isabel). Um grupo de Manao, os Orumanao, ocupava 

o baixo rio Padauiri. Destas línguas, ambas extintas, temos pequenas listas 

de vocábulos reproduzidas em Martius (1863). 

Os Wirina parecem ser os antigos moradores do rio Marari, afluente 

do rio Padauiri, a partir do qual eles se estendiam até o rio Siapa. No século 

XVIII, os cronistas portugueses os mencionavam como Guariba, Uariva, 

Warira, Uariuna ou Guirina. Martius (1863) os menciona como Uirina ou 

Uarira e revela que eles já tinham praticamente desaparecidos na sua épo

ca. A única lista de palavra que temos desta língua encontra-se em Martius. 

É uma lista tão pequena que se torna difícil dizer se esta língua arawak 

pertence realmente à divisão Negro-Roraima. 
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Os Amã viviam na foz do rio Amazonas, mais precisamente na ilha de 

Marajó. A sua língua tornou-se extinta no fim do século XIX. Com a lista 

de palavras de que dispomos (Pen na, 1881 ), um certo ar de parentesco 

destaca-se entre o Aruã e as línguas arawak do médio Negro (Manao, 

Cariaí). No entanto, o material lingüístico é tão deficiente que a classifica

ção do Aruã está longe de ser clara. 

ali/ todo 
ank/e / tornozelo 
anus /ânus 
arm /braço 
armpit / axila 
arrovv /flecha 
aunt / tia 
axe / machado 
banana / banana 
basket / cesto 
beautifú/ / bonito 
belly / barriga 
big /grande 
hird sp. / arara 
bird sp. / cujubim, jacu 
bird sp. /galinha 
bird :,p. / inambu 
bird sp. ljacamim 
bird sp. / mutum 
hird sp. /papagaio 
bird sp. /pato 
hird sp. /periquito 
hird sp. / urubu 
h/ack /preto 

CARIAÍ 
(SPIX) 

paiapâmu 
nura-patyna 
nu-kita 
nu-tanu 
nutau-ruita 

ghamitzu 

tsch ume-any 
nu-itschâba 

hamuty tanika 
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MANA O 
(SPIX) 

noky soky 
nu-pury 
nu-tâna 
nuaparkota 

na-küeru 

saorla 
nu-tu la 
panumâla 

lolitschamy 
uiú 

püghüly 

WIRINA 
(NATTERER) 

li-tanaâbe 

magiqué 

hê ti 
panal a 
actura 

!adi 

dadarró 
dulixame 
cara e a 
mam1 

itite, axire 
abizo 
ou a é 
cararrí 
bicurô 
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CARIAÍ MANA O WIRINA 

(SPIX) (SPIX) 
blood / sangue nu-zanhy yrâ-ty 

blovvpipe / zarabatana dáamanâ 

blue /azul ghüghelereany 

body /corpo nu-thaina nu-kâty 

bow /arco collapà 

boy /menino yrnuky 

branch / ramo, galho ychuata ata-akura 

breast / seio nu-tüna 

brother / irmão nu-üauury neyery 

canoe / canoa ytsá ytscha idâ 

cayman ljacaretinga aturre 

chest /peito nu-tukune 

child / criança emetakü-tauika ghoreneka 

club / borduna annacu1 

collarbone / clavícula nu-tity-pata no-ba 

come here 1 /vem aqui! natzy ghaititschy 

corn (Zea mays) / milho auati 

dance (!) / danço uaçara 

daughter /filha nu-yuky no-tairu 

day /dia neschrutauy tzamâko calua 

deep /profundo paapu enegota 

deer /veado rnati 

def'ecate (!) / defeco paitakiny no-tya 

devi/ / demónio maihinauy garnainha mâpa 

die (!) /morro nu-rnaiyakata ua-rnatüka 

dog /cão dataue 

drink (!) / bebo nu-rukua no-tüira 

ear /orelha nu-kya nu-téky li-taque 

earth / terra etée 

eat (!) / como nu-yakáta uena aitscha 

e/bow / cotovelo nu-tanakü parülene sokysoky 

evening / tardinha pükita peketapa 

evening (in the) / de tardinha taurnüâta 

eye ! olho nu-kuniky nu-kurika na-cuque 

eyebrow / sobrancelha nu-tola natoraitschy 
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eyelash / cílio 
father /pai 
few I pouco 
jinger / dedo 
jire !fogo 
fTower /flor 
jóot /pé 
jórehead / testa 
fi'uit lfátta 
let's go.1 /vamos' 
god /deus 
grandfather / avô 
grand-mother / avó 
hair / cabelo 
hammock /rede de dormir 
hand /mão 

head / cabeça 
hear (!) / ouço 
heart / coração 
heel / calcanhar 
high /alto 
house /casa 
house (my) /minha casa 
house (your) / tua casa 
house (your) / nossa casa 
hunt (!) / caço 
husband / marido 
hut / tapiri 
I /eu 
insect sp. / mutuca 

HENRI RAMIREZ 

nu-kuniky-yi 
nury 
nughüghutêka 

ghochii 

nu-kunüky 

mauary 
apii 
hünitêno 
nu-küuy 

nu-ghai 
nuaitschipakatêna 
articulação do dedo 

MANA O 

nu-konika itschy 
apakony 
tayamála 

ghügaty 
ataiby 
nu-kiy, nu-taa 
te o ata 
ataüko 
huena 
mauary 
akeghuny 
atukunyüro 
nu-küüna itschy 

nu-kaitá 

WIRINA 
(NATTERER) 

ápa 

li-cauexitica 
jixê 

lo-cauque 
lacuzabe 

tu pana 

li-oque 
ammá 
li-caue 

nuaiteba falange nu-kaita terêtafala11ge 
nu-ghairu palma 
nu-küuy-sata 

nu-nekiny 
nu-tschyghituita 
ghüiku 
nu-âna 

nu-huroa 
lhu-chü-müry 

111ua1 
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nu-küúna xixicaba 
pi-kimütapa nughala 
nu-nêghy 
nu-kutoky 
ghetükotee 
nu-anu 
nu-ang 
po-êany 
ua-ána 
huena pakuta 
no-imíry 

no 
erekury 

bacué 
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CARIAÍ MANA O WIRINA 
(SPIX) (SPIX) (NATTERER) 

jaguar sp. / onça pintada acurano 
jaguar sp. I puma Jaue 
knee /joelho nu-kituita 
knife !faca rnaria 
/ake / lago ghabitscha ghaliau coicsá 
feaflfofha ata-ua ata-âna 
/eg /perna nu-rapa nu-taiity li-zaraque 
fightning / relâmpago mehlo epenüly mauá 
fip / lábio nu-numerapü nu-numatapy 
live (!) / vivo ghaghünatschy mee unatüka 
man /homem hamâly yrinâly atinâre 
manatee /peixe-boi jabinâ 
manioc (root) / mandioca ghanury xiniole 
manioc (plant) / maniva canicade 
manioc (mea/) /farinha de mandioca UI 

manioc (bread) / beiju jabolli 
manioc ( amylum) / tapioca calli 
many / muitos ghe-ena ulila 
married (!) /caso-me com nu-neschuta ghairuta 
monkey sp. ljupará hu itscha 
month /mês pamima ghaizéuny ghairy 
moon / lua ghaizy ghairy uequenâ 
fú// moon I lua cheia ghanauy takazy ghairy-poaleta 
ne1v moem / lua nova aupete gaizy 
crescent moon / crescente yapainazy rhitâky 
morning / manha nesthrüry pamyeriko 
mother / mc7e ghimitzu enakony âmama 
mountain / montanha ghüughinaizy mapapâna 
mouth / hoca nu-numa nu-núma lu-luma 
nai/ / unha nu-pata nu-nyupâta bi-batá 
nape / nuca nu-tauy nu-pighüky 
nave// umbigo nu-tüuy nu-zoo 
neck / pescoço nu-pü-aiúra nu-noby 
night / noite pükütauy yetlla rnâaballe 
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no/ não 
nose / nariz. 
padd!e / remo 
pig sp. / queixada 
p!ant /planta 
p!ate /prato 
poison sp. / curare 
pot / pote 
powder / pólvora 
rainbovv / arco-íris 
red /vermelho 
re!ative (n.) /parente 
rifle / espingarda 
river /rio 
root /raiz 
see /vejo 
sex / sexo (homem) 
sex /sexo (mulher) 
shaman / pajé 
shout {l) / grito 
short / curto 
shot (led) / chumbo 
shou!der /ombro 
shou!der biade / omoplata 
sing (!) / canto 
sister /irmã 
sky /céu 
s!eep (!) / durmo 
sma!! /pequeno 
son /fifho 
sou!/ alma 
spoon / colhei~ cuia~? 

star / estrela 

:, E N R 1 R A M 1 R E Z 

CARIAÍ MANA O 
(SPIX) 

WIRINA 
(NATTERER) 

choey, makauu 
nu-küty 

numêta, mée numêta 
nu-kiria 

nu-tschyitschughunina nu-kü-ita 
nutau apêrü 

uruzy tanika 
nu-kyanukii 

nuauna 
yiko 

nu-ghü 
1-ukima 
marinauy 
nu-tauaka 
amatschyâny 

nu-tanaky 

uamâra patu 
nu-chürughü 
ghey 
nu-tinaa 
nüghüghuritsche 
nu-turüky 
lükaihly 
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ghenaiy 
pôty 
nu-neemána 

ghiigâly 
ata-üety 
-pata 
nu-püia 
yküma 
maly 
uahoha 
ghüahuisigho 

nu-tâna 
nu-parotere 

nu-nyâru 
ghinauigota 
ua-tümaka 
tajamohoyuka 
no-tany 
hamary kode 

boibâly 

liquê 
iniquniacue 
abiaxe 

maucum 
camoti 
balixi 

mocaua 
uune 

li quê 

hájuaque 
bibaile 
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star sp. / órion 
star sp. /plêiades 
stone /pedra 
sun /sol 
tapir /anta 
taste (!) /provo, saboreio 
testicle / testículo 
that / aquele 
thigh / coxa 
thighbone lfêmur 
throal / garganta 
today /hoje 
tomorruw / amanhã 
tongue / língua 
tooth / dente 
lree (generic) / árvore 
turtle sp. /tartaruga 
ugly !feio 
une/e I tio 
urinate (!) / urino 

mauâky 
coünaua 
ghüpai 
ghamuy 

nu-ghêky 

nu-tukunêta 
nu-yghüta 
nu-nuiky 
niapinai 
netzeghy 
nu-nêne 
n-aü 
atarnína 

ybe-ane 
nurey 

wash ( !) / lavo nu-kauakiny 
wash (e/olhes) / lavar roupa piza-guta-nuâny 
ll'aler / água 
we /nós 
H'eek /semana 
ll'hite / branco 
wife / e,1posa 
wife (my) /minha esposa 
wind / vento 
ll'oman /mulher 
year / ano 
l'ellow 1 amarelo 
you (sg) I tu. você 
you (pi) / vocês 

WOIWOI 

paihizumany euny 
ghüputury 

nu-netschu 

henitaky 
aurêma-auynoa 
ghütyany 
piuai 
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maucky 
ynaua 
ghüa 
gamuy 

ghonaulununüma 
nu-yekü 
erouty, nêla 
no-oky tâleky 
nu-oky 
nu-kanaghüta 
ghaigut 
narikohly 
nu-néta 
n-ay 
ata panurnâry, ata 

palaitala 
ghooko 
n-atêka 
ua-kaua 
uêmu wakipa 
unüa 
huêne 

palyhaty 
rauty ghaimirita 
no-ero 
yauâly 
ytunâlo 
chaua 
tauâty 
pi 
una 

WIRINA 

cuibâ 
camoê 
camâ 

lo-oque 

li-nene 
lâdi 
adâ 

ocollé, metâ 

uune 

mauâ 
111au 
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8.3. Os Wapixana 

HENRI RAMIREZ 

CARIAÍ 
(SPIX) 

nyoi 
püthairama 
tükahuy 
tükinithainy 
zakóa 

MANA O 
(SPIX) 

panimu 
piarukurna 
pialuky pau lo 

WIRINA 
(NATTERER) 

As primeiras notícias que ternos dos Wapixana chegam nos meados 

do século XVIII: naquela época, eles viviam na área do rio Branco, da ilha 

de Maracá até o rio Surumu. A penetração portuguesa levou este povo a 

várias revoltas, como a da« Praia do Sangue», perto de Caracaraí, rebelião 

que foi duramente reprimida em 1798. Com a chegada dos Macuxi ao no1ie, 

parece que os Wapixana recuaram mais para o sul. São atualmente mais de 

12 000 Wapixana que vivem na região fronteiriça entre o Brasil e a Guiana. 

Nota-se entre eles uma grande aculturação devido a longos contatos com o 

povo macuxi e com os brancos. 

O estudo dos topônimos (cf. 1.6.) parece mostrar que o território an

cestral dos Wapixana deveria ser procurado no médio ou no baixo rio Ne

gro, como todas as outras línguas da divisão Negro-Roraima. Note 44% de 

comum entre o Wapixana e o Bahuana na lista de Swadesh de 100. 

Haveria dois dialetos desta língua: o Wapixana próprio e o Atorai. No 

entanto, nenhuma dialetologia séria foi empreendida na área para confirmar 

esta divisão dialetal. 

Temos muito poucos trabalhos sobre a língua wapixana: 

(a) algumas listas de vocábulos e vários d ícionários: Farabee ( 1918), Carva-
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lho (1936), Nimuendajú (1955b), Cadete (1990). 

(b) uma fonologia e uma morfologia verbal (Tracy, 1972, 197 4 ). Note cuida

dosamente que a fonologia de Tracy ~ontém apenas 7 páginas e que a sua 

gramática compõe-se somente de 6 páginas! 

(c) um estudo fonológico de Gomes (1995) que delimita os segmentos e 

descreve a sílaba wapixana numa perspectiva não-linear. 

8.3.1. Fonologia. - Os quadros seguintes apresentam os fonemas do 

Wapixana: 

p 
b 

m 

w 

t 

d 
tJ 

s s 
n 
r [r,(] -l 

Nota-se que: 

k 'l -1: u 
(g) a 

@ O fonema g é raro (por exemplo, Ügar eu). Os fonemas b e d são 

geralmente pré-glotalizados. A oclusão glotal tem valor contrastivo. Com

pare: 

kát.lf lua ká'li.l,i panela 

e As realizações do fonema !! variam entre [ u] e [o]. Note o alofone 

seguinte do fonema-ª: 

/a/~ IEI / iC_ 
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• Em contexto átono final, as vogais são surdas ou apagadas. 

e Em Wapixana, há oposição entre vogais breves e vogais longas. 

•Os ditongos permitidos são au. 

•O padrão silábico é do tipo (C)V(C), C final sendo surda. 

e Como principal regra fonológica, mencionaremos um processo de 

palatalização extremamente produtivo: 

C ---+ Ci / i_ (C:;tJ tJ, r) 

8.3.2. Correspondências. - Note as seguintes inovações do Wapixana 

a partir do proto-arawak: 

*p >?, 0 (entre vogais) 

mc7u 

riu 

animal 

ave 

-ka?i (Wapixana) -kapi (Waura) 

wa?u (Wapixana) wapu(B-C) 

-«-ta (Wapixana) -pira (Apurinã) 

kuti'li.l, (Wapixana) kuhupiJa (Waura) 

*j > tJ, s 

queixada 

/11canu 

tabaco 

caxiri 

*th > -l 

biitJ a (Wapixana) aapíja (B-C) 

tJakui (Wapixana) jáa!e (B-C) 
suma (Wapixana) jéema (8-C) 

sawarau (Wapixana) pájawa-OJ (B-C) 
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lua kái.U (Wapixana) kathi (Lokono) 

Note também as correspondências entre o Baniwa-Curripaco (Japurá

Colômbia) e o Wapixana: 

B-C 

tJ 

p 
0 

h 

WAPIXANA 

s [ferro, chupar] 
S [queixada, lago, fumaça] 
b, p [queixada, l, beiju, 2sg, cinza, macaco, forno, beija-flor, casa] 
d,t [pé, beija-flor, caminho, beber, leite, excremento, forno, dar. jacu, 

macaco, ave] 
k [pé, pedra] 

Por exemplo: 

8-C WAPIXANA 
kéet u kaJu capivara 

ka.l ít a kariJii lago 

íi ta iiJa fúmaça 

tsípala supara ferro 

-tsutsu -susu chupar 

aapíja biitJa queixada 

aapa- ba?ietan 11171 

peéthe badi beiju 

pi- pi- Jsg 
paáli pariti? cin:::a 

púwe puwati macaco 

púa.li putari fórno 

pími pimidi heija~flor 

-pana -dap casa 

-híipa -kidib pé 

inípu dinap?u caminho 

-ii.la -ti-.lan heher 

-íini -dinii leite 
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8-C WAP!XANA 
-diki excremento 

-áa -ta dar 
má-te marnti jacu 
képi{a kuü'?t{ ave 
hiipá[daj kt'?bi pedra 

8.3.3. Bosquejo - Os quadros seguintes fornecem os 

prefixos pessoais e os pessoais independentes da língua wapixana: 

AFIXOS PESSOAIS 
Prefixos Pessoais independentes 

ls u- ungar, ingar 
2s pi- pigar 
,.., 

pa- --' 
4ms l- ffH 

4fs u- uruu 
1 pl wa- wainau 
2pl l- iinau 
3pl l- mau 

Tracy ( 1974, p. 123) menciona também certos sufixos pessoais que 

não registramos na nossa pesquisa de campo. 

A terceira pessoa tem caráter anafórico: ao contrário da quarta pes

soa.usa-se quando o possuidor é também o sujeito da oração(« ele lava sua 

boca») e também em série verbal(« ele quer _ir»). 

Os prefixos pessoais são usados como possuidor, sujeito de verbo de

pendente ou complemento de relacionador. Na presença do nome 

coreferencial, não se usa nenhum prefixo. Compare: 
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Ü-rnai minha Ü-makuni estou indo 

Pedro rnai boca de Pedro Pedro makuni Pedro está indo 

Os pessoais independentes usam-se como objeto de verbo transitivo ou 

sujeito de verbo independente. Por exemplo: 

Pedro dapa'?dan ungar Pedro está me chamando 

baraka'?u ungar eu sou branco 

• A ordem básica é: 

S + V.Dep. +O 
V.lnd. + S 

• Como sufixos capazes de converter um nome dependente em nome 

independente ou vice-versa, temos: 

-i independenti:::ador 

-ni, -.:V dependenti:::adores 

•Corno sufixos nominais, encontramos: 

-nau plural 
-ii locativo 
-it a/ativo 
-ik ah/ativo 
-dana diminutivo 
-i líquido 

•Corno relacionadores, temos: 
-?at para, a (beneficiário) 
-id com (instrumental) 
-hm com (comi/ativo) 

• Alguns sufixos verbais: 
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-dana, -pana causativo 

-niifúturo 

-?lrn passado 

-?naajá 

-kau passivo 

-?.i,uun desiderativo 

-kLti permissivo 

ma-... -kan negativo 

8.4. Os Mawayana 

Não ternos muitas informações disponíveis sobre os Mawayana ou 

Mapidian(a). São especialmente mencionados por Martius ( 1863) e por 

Farabee ( 1918) na região fronteiriça entre o Brasil e a Guiana, nas nascen

tes do rio Essequibo. Conforme Howard (1986), os Mawayana moravam 

antigamente na bacia do Mapuera e atualmente vivem misturados com os 

Waiwai de Roraima, Pará e Guiana. Na época de Howard, só alguns ve

lhos falavam o seu idioma, o que nos leva a induzir que o Mawayana talvez 

seja atualmente uma língua extinta. 

O material lingüístico que possuímos sobre o Mawayana é muito po

bre. Limita-se às curtas listas de palavras encontradas em Farabee ( 1918) 

e, sobretudo, em Howard ( 1986). Com o que temos, podemos concluir que 

o Wapixana e o Mawayana são duas línguas que periencem à mesma divi

são (47% de comum na lista de Swadesh de 100). 

O quadro seguinte fornece os afixos pessoais e os pessoais indepen

dentes da língua mawayana: 
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ls nu- -na nu 

2s i- -1 
..., 

n- -si _) 

1 pl wa-
2pl i- (.ri?u) 
3pl na- -nu 

Conforme os dados de Howard, esses pessoais parecem ter funções 

similares aos seus correspondentes em outras línguas arawak. 

Note as correspondências seguintes entre o Wapixana e o Mawayana: 

t (Wapixana) tJ (Mawayana) 
d (Wapixana) d (Mawayana) 

p (Wapixana) 0 (Mawayana) 

Por exemplo: 

WAPIX/\NA MAWAYANA 

dinap?u dinu caminho 
diwi diwi sal 

kutt'lt.t kutfi-sa ave 

kaü katJi areia 

-ta -tJ e dar 

atamin atJamina árvore 

puwati otJi macaco sp. 
lrnpai kuwi peixe 
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JURUÁ-JUTAÍ 

A divisão Juruá-Jutaí é uma divisão-fantasma composta de duas lín

guas extintas: o Marawa e o Waraiku (ou Araiku). Não temos muitas 

informações sobre os povos que falavam essas línguas. Os Marawa são 

mencionados por Spix (Martius, 1863) no Jutaí. Conforme Chandless ( 1869), 

havia aproximadamente 80 Marawa aculturados no baixo rio Juruá na épo

ca da sua viagem. Quanto aos Waraiku, eles já são mencionados pelos 

cronistas espanhóis do século XVI pe110 da foz do rio lçá. Parece que o 

seu território tradicional estava situado no médio rio Jutaí. 

Sobre estas duas línguas, ternos apenas pequenas listas de vocábulos 

em Martius ( 1863). Sobre o Marawa, temos também um vocabulário reco

lhido por Tastevin em 1920 em Caapiranga (até agora, não achamos a po

sição geográfica exata deste local). Esses parcos dados são o suficiente 

para mostrar que o Marawa e o Waraiku formam uma divisão própria na 

família arawak e que as duas línguas compa11ilham aproximadamente 44% 

de comum na lista de Swadesh. 

Como inovações do Marawa a partir do proto-arawak, os dados pare

cem mostrar que: 

*k > k, z (_ *i) 

533 



HENRI RAMIREZ 

unta 
pedra 
pé 
caheça 

kama (Marawa) 
kiba (Marawa) 
-kuti (Marawa) 
-ziwi (Marawa) 

lrnma (Lokono) 
kfüa (Wapixana) 
-gudi (Garifuna) 
-kiwi (Apurinã) 

Note também as corespondências entre o Baniwa-Curripaco e o 
Marawa: 

B-C MARAWA 
0 t, d [pé, seio, peito, terra, caminho, dormir] 

-l t, r [sangue, animal] 
d 1, nt [jenipapo, urinar] 

Por exemplo: 

B-C MARAWA 

-híilpal -lrnti pé 
-iin i -di seio 
híipai kadi terra 

inípu diubu caminho 
-imaa -dimika dormir 

- í i-i,a -ita sangue 
-pip -bira animal 
dáa na laná jenipapo 
-dáka -antaka urinar 

Como pessoais, encontramos (com funções que parecem equivalentes 

às de pessoais análogos em outras línguas arawak): 

nu- lsg 
bi- 2sg 
u- 3sg 

nia eu 
bia tu 
ati ele 
uya nós 
bia você.1· 
a11aria eles 
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Como afixos, podemos descobrir nas listas disponíveis: 

-rik11 dentro 
-lü independenti:::ador 
-ra, -ne, -te dependenti:::adores(1rn-bá11k11-ra meu banco, bi-chapeua-ra teu chapéu) 
ma- negativo (-kusi olho> ma-kusi-rn cego) 

A seguir, a lista dos vocábulos disponíveis: 

MARAWA 
(TASTEVIN) 

Adam '.5 app/e / pomo-de-adão 
n-'ihútu-bõh 

afi'aid /ter medo 
after / depois 
agouti / cutia 
ative / bom de saúde 

nalúne 
akadiutáhõ 
kadyúabi, aduri 
illáhi, háinia 

afane /só nia utahõ 
ongry / zangado etémibiadi 
animal/ animal de criação nu-bíra 
answer / responder nitúkuba 
anteater / tamanduá sp. behédyuri 
anteater / tamanduá sp. dyurárna 
anus / ânus ehí 
arm / braço n-edye, n-egye 
armadi//o / tatu 
armpit / axila 
arrow !flecha 
ash / cinza 
ashamed / com vergonha 
ask /perguntar 
aunt / tia 
axe / machado 
back / costas 

n-õdõnábõ 
ukái, makúna 
buízi 
amitinya 
babanaudia 
uhí 
ipí 
n-idiúba 
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MARAWA 
(SPIX) 

behetschury 

nesché 
yeschy 

ohuy 

WARAIKU 
(SPIX) 

nikpal 

uy 
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MARAWA MARAWA WARAIKU 
(SPIX) 

bald / careca tutu 
bamboo /bambu ibári, ukái 
banana / banana panári, nu-panára 
bark / latir wáutanõ 
bark /casca ada-dya. adáre 
basket / cesto bakára (L.g.) 
bat / morcego kadyádu 
beard / barba n-tõparukunti 
beautifú! / bonito ilákurui 
behind / atrás uzitiá 
be!!y / barriga n-adi naty motzá 
be!ow / emhaixo adõku, atátuabu 
hend / curva do rio umute 
ibig / grande wasu-hi 
bife /fel uzíunu 
bird (generic) / ave iribizi ghimpú 
hird sp. / am1 kurubá 
bird sp. / araçari ta ta 
hir~I sp. / aracuã gharakatsch i 
bird sp. / arara ullá, parawati 
birei .1p. / hacurau kwakwáru 
hird sp. / heija~flor bómedi 
bird sp. /bem-te-vi pitãwa (L.g.) 
hird sp. / carará wánari wanary 
hird sp. /coruja kumutúku 
hird sp. / cujubim maríawõ mauryauu 
hird sp. /gaivota tehe 
hird sp. /galinha rnatáwari matawary, yuno 
hird sp. ! garça adátõ. ukarukari atary, ghickaraukary 
hird sp. /gavião kukúi. siná. kukúya erneruanna 
hirdsp. ljahuru hiriwi 
hird sp. ljacamim waiyurebe, wadiatebe 
hird sp. ljacu wauru una.ura 
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MARAWA MARAWA WARAIKU 

(TASTEVIN) (SPIX) (SPIX) 

bird sp. /japim eremése 

bird sp. ljapu buri 

bird sp. / martim-pescador duko'idaki 

bird sp. / mutum ikotobari, ikozubari p1ury, yresepary 

bird sp. /papagaio urãw, unãw, uhtá, parawary, 

dyanãdába apuru 

hird sp. /pato urumã uruma, wanana 

bird sp. /perdi~ weru, dyaruhã beru 

bird sp. /periquito Zln siriry 

bird sp. /pica-pau kerewése 

bird sp. I sabiá uká 

hird sp. / saracura kuséri kisoeré 

bird sp. / socó-boi kãhuba 

bird sp. /tucano abírarb 

bird sp. /urubu gukuya 

hird sp. / urutau udyaútu 

hite / morder usabia 
hitter / amargo sepíhi 

h!ack /preto kurikánb kuryhy ghulikata. 
ghuly 
matzocho 

Black Man /Preto utiberu. uriberu 

h/ind / cego makusiru 

h/ood / sangue ita-ho, isa-ho n-isà nithon 

hlow 1 assoprar mupúta 

h!owpipe / ~arahatana tamána 

h/uc 1 ccu/ buraúna puray puromanzalo 
ghulymatzocho 

hod1 · / corpo 111an nyamsa 

honc / osso u-bo 

ho\I' / arco pihú 
howel / intestino uty 

hov / menino, moç·o umirikiríu itino miry 
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MARAWA MARAWA WARAIKU 
(fASTEVIN) (SPIX) (SPIX) 

brain / cérebro ziwi-riku 
branch /ramo, galho adá hidye batiberu aky 
break / quebrar bahizahi 
hreast /seio di-hí no-ty nity 
breast-feed / amamentar rnabáhudehi 
breathe / respirar n-ehóletaka nasiryú 
hring / trazer b-andka-
bring up / criar naki:iwaka 
broom / vassoura eteri 
hrother / irmclo n-itírihan rnamaschu seiry 
hunch / cacho u-pihi 
hurn / queimar muruhi 
hury / enterrar waníta 
capybara / capivara ketu, kexu 
cal!/ chamar buhárahi 
canoe / canoa ni dyára (L.g.) yschaly 
cayman / jacaretinga xuorona 
cheek / bochecha nu-diurubi:i 
che.1·1 /peito nu-badére nopataire tukuka 
chi/d / criança itahi:i otay erngh ite, eto-boa 
chin / queixo n-atdparuku noepatóna 
chop / roçar nakára 
clec111 / limpo ilakurú 
c/ose !fechar ubiláhi 
e/olhes/ minha roupa nu kuyutu 
cloud / nuvem rnelend uni 
coai / carvc7o bernézi 
coati / quati kibiti ghibery 
c:old lfi"io arníanu 
collarhone / clavícula notossapu 111 itel 
comh /pente kewau (L.g.) 
come here.1 / vem aqui 1 waku nihã 1 

cook ! cozinhar babú-kahi 
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cooked / cozido 
corn (Zea mays) /milho 

cotton / a/godclo 
cough / tossir 
creeper / cipr! 
crv / chorar 
curauá (Ananus salivus) 
current I corrente e/ 'água 
cut / cortar 
dance / dançar 
c/aughter 1 filha 
da11ghter-i11-!mv .' nora 

day /dia 
dead / morto 
deafl surdo 

deeJJ / J7rofi1111/o 
deer 1 veado 
c/efecat e ele/ ecur 
devi! ! cle1111i11io 

die /morrer 
c/ig I cavar 
clive/ mergulhar 
dog / câo 
do/J7hin / hoto 
dream I sonhar 
drink ( /) / heho 
drunk / hêhac/u 
dn• /seco 
dus/ /poeira 
ear ! orei hu 
eurring ! hrinco 
eurth /!erra 

MARAWA MARAWA WARAIKU 

bokamihu 
natí, naty 
nenete (=meu milho) 

kawári 
itúnura 
tubíru 
yauranó, niáura 
ududú 
pópókahi 
idyúka 
nidyára 
n-itú 
n-itihu 
ati, ari 
yuku(a)na 
yallihi 
kadábuhi 
ka\\'iari1 
ukC111a daniiga11ii hiina 

mapú. \\apú 
111:\L1:\a111a11a 
11u-purara 
utibituu 
it[1eri 
11amà11a 
ntubLV1aka 
11-itá 
uta:\etia11aka\\'C 
djanahi 
ube 
11-adckiJ1 
11acWkeira 
kadü. 

nitay 11I011)' 

ary oy 
yukunahary 

kateku ghai-ghozotecho 
kawyare 
11apaiza 
mapu 
yuku11a 

nun1ra 
amano. wayuary 

pito 

yakye 
yukulea 
magha 

neiratschy 

netaky. nesebiro toky. taketu 

katoê ghâty. gháry 
11idawà11c hurrn hrunco 

kadó alúmiu hurm \'<'!'mellw 
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MARAWA MARAWA WARAIKU 

eat (!) / como -siu, heména pe-z1w1a penke 
egg /ovo ehi 
elbow / cotovelo nu-kuyuine nukuyuné nikpaku 
enter 1 /entra' b-akurúl 
evening / tardinha atiumá atiuma tokitghatuma 
exchange / trocar nu-puripana (L.g.) 
eye / olho n-akuzi nakozy noky 
eyebrow / sobrancelha n-akibi-iti nakiby nokscha 
eyel ash / cílio n-akuzi-iti nakuschu nokschwut 
eyelid /pálpebra n-akuzi-dia 
fan /abano awalli 
far /longe abõklJl 
.farmer / agricultor kunukútake 
.fat (n.) /gordura IWin 

fàt /gordo lepekanü 
fàther /pai n-isí awatshu 
fàther-in-law /sogro u-bukútubia 
few /pouco etebuta yakahoe, atisa, rianzohlo 

yrebeta yakahe 
fight / brigar udyuakaune 
find I achar nakwánihu 
finger / dedo nu-kabõ-ziwi nokoty dedo do pé ghusky 

dedo do pé 
jinish / acabou hawíkahi, awU1bej1 
fire !fogo IrISI yrisy yghé 
jish (n., generíc) /peixe eme emé 
fish sp. / arraia iyan, ij1ã 
fish sp. / bodó udúru ghehery 
flsh sp. ljaraquí yarakõ 
jish sp. / matrinxã manuilli 
jish sp. /piranha umá sebieama 
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MARAWA MARAWA WARAIKU 

fish sp. / pirarara uramana 

fish sp. / poraquê mikabóni 

fish sp. / sarapó mudyáhu 

fish sp. I surubim kollesi kolezy 

fish sp. / tambaqui kátó alawa 

fish sp. I traíra karábaho 

fish sp. / tucunaré lapátizi 
fish sp. / uruá kowá 

fisherman /pescador uj1úaka 

floor I soalho naráne 

flower /flor putóra urimy ghua 

fly I voar umiruna 

foam /espuma uniruru 

foot /pé nu-kuti nitaba ghutschy 

forehead / testa nu-kubuzi, nu-kubú nokobo tauku 

fores/ /floresta adanukano atanykana le-poun 

fórget 1 esquecer numukatano 

friend /amigo nu(-)payálla 
front / parafi"ente uwaku kona 

frui/ !fruta odáwinu 
garden I roça kunukú 
girl /menina. moça mumbaríu hyuno eto-ehiry 

give-me.1 /dá-me' b-abanáwe', -ambahi 

go / ir -kunano 
go duwn / descer nitúkuru 
go up / suhir nokádya 

god /deus ebéjlari tupan 

gourd / rnia akísa, kizára 

grcrnd~fáther / avô adúdyu atuyu ghuitschy 

grand-molher / avó azíhu azuu ghay 

grand-son / ne/o, neta nu-kona 
grass / capim. erva kapatu 
gra/e /ralar nihíta 
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MARAWA MARAWA WARAIKU 
(TASTEVIN) 

grater / ralo kwadyú 
green / verde polymatzocho 
grow / crescer diuhi 
hair / cabelo -ziwi-hiti hoty n itschy 
ham !)arreie n-õkõwáku 
hammock /rede de dormir nu-kíra, amúta 
hand /mão nu-kábõ nokabesuy nikabu 
hand /palma nu-kabõ-badére 
hand dorso nu-kabõ-idiúba 
happy / alegre kõtõmihu 
hard /duro abõkõhõ 
hardworking / trabalhador ubéreziu 
he / ele ati 
head / cabeça -ziwi nisiwy ghy 
hear / ele escuta ukimitzahi nekemisahé neyeka 
heart / coração n-'ikáwazi 
heavy / pesado tahenkurú 
heel / calcanh~r nu-padála nobatala themuna 
here 1 aqui ihehi 
hide / esconder bidaharahi, 

midahamirihu 
high / alto utiburu atuku atekomauwity 
hoe / capinar nillúnaka 
hole / huraco warákumihu 
honey 1 mel atiána 
hook / an:::ol nu kuráne 
horn / chifí'e u-dekimbõ 
hot / quente hadámiha, adáki 
house 1 casa u-kwa, takwáka kakoaka pe-y 
house (my) /minha casa nu-kwá 
hunt (/)/caço na-purata nekana uamsapa 
hunter / caçador u-búra tánkana 
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MARAWA MARAWA WARAIKU 

hurt /doer katíwihi 

husband / marido n-itemiti nirímety 

1 I eu nia nya unu 

ili/ doente yukúhi, nukuij1a 

insect sp. 1 abelha ariana, wallá 

insect sp. / borboleta walápana 

insect sp. / caba hao 
insect sp. / carapanã aníhu aniu 

insect sp. / carrapato peperu pebêra 

insect sp. / cupim aráwadyu 

insect sp. / escaravelho uty 

insect sp. /formiga sp. amidíhu 

insect sp. /formiga sp. puko 
insect sp. /formiga saúva etu, eru 

insect sp. / tocandira miniti 

insect sp. I gafanhoto wasá 

insect sp. / libélula yasína (português) 

insect sp. / maruim tõsáru 

insect sp. / mucuim amutú 

insect sp. / mutuca ketebe eremé 

insect sp. /piolho nyoho 

insect sp. / pium teschero 

insect sp. /pulga mekej1 

inside / dentro kakwa garuhu 

island / ilha wallá,mallá 

itch / coçar kahurahi 

jaguar sp. /onça iteti ytuery 

jaguar sp. / onça preta 
jaguar sp. /puma uryury 

jump /saltar indárahu 

kidney /rim nekeleberu ytama 

kill / matar nidyuwaka 

knee /joelho nu-butúlu noboturu na1v1u 
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MARAWA MARAWA WARAIKU 

kneefing / ajoelhado nu-butúru 
knife lfac:a iwá 
know / saher -kidiahi 
lake / lago ipáhu (L.g.) lhyue 
laugh /rir nahánaka 
la:::y /preguiçoso mabõzarua, 

mabõzawa 
leaflfólhC1 adá-ziwi, ubána ata-siby atupuena 
left / esquerda sabuku 
leg ! perna n-itabá nitapaty nawuy 
fie / mentir betésõkara 
fie / deitar-se kõbõzumahi, 

n-õkõbõsuhu 
fight / 111::: ukõnáku 
fight / leve pamu-kahi 
fight / acender (bi)ánta 
fightning / relâmpago upelebezani 
fike ! gostC1r utákanõ 
fip ! I ábio n-idiuma-idia neschumascho nichité 
five / viver takanõhu ynke magholato 
fiver !figado u-bána napana nuvan, bouhlá 
fi:::ard /lagarto sp. kuidyu guana 
fi:::ard sp. ljacuraru dyunú yanu 
fi:::ard sp. / tamaquaré munúru 
log ! lenha ni(-)kawára 
lung ! comprido witakurui witakúru aty-epalo 
fook f{!r / procurar bárahi 
!ouse 1 perder dúnõ 
fow / haixo dadá-kahi 
/ung / pulmüo u-súabura ne-soabara 
mC1chete / terçado alõiri 
make !fazer natá-kahi 
man /homem adõyumíhu teuun etyaló 
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MARAWA MARAWA WARAIKU 

(TASTEVIN) 

that / aquele abõkeJ1hi latza ylékaly 

there /lá akírahi 

they /eles aJ1aria 

thigh /coxa nu-bõkõ nobarare, nobekü tesun, 

pückü 

thin /magro mõtasia, rnõrasia 

thorn / espinho wiri,witi 

throw / atirar bíkawa-kahi 

thunder / trovão tutuna-kahi 

tie / atar behézahi 

tipiti subuká 

tired / cansado ahánia, -yana 

toad sp. (bufo) / sapo mawá uta 

tobacco / tabaco dyuti, ziuri 

today /hoje demetebe paihübe ghanamne 

tomorrow / amanhã atiták atitay ghanakainy 

tangue / língua n-idyã rnaya nelon 

tooth / dente n-atõh natú nu itschy 

top (at the) /em cima atúku, arabiha 

tortoise / jabuti wahuzari awasary 

touch / tocar burukahu 

tree (generic) / árvore adárnita, ada uguaschukuna a-atá, aara 

adá-dõhitian 

tree sp. / abacate bíria 

tree sp. / abiu kamára 

tree sp. / ambazíha wanabana 

tree sp. / araçá kamadutelõ 

tree sp. / cacao yuéru yueru 

tree sp. / castanha manázi 

tree sp. / caju allu 
tree sp. / cupu zará 

tree sp. / envira, tipóia ukádyu 

tree sp. / ingá durú 
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MARAWA 

manatee /peixe-boi abia 

manioc (roo/) / mandioca kej1 
manioc / macaxera 
manioc (meal) !farinha 
manioc (bread) / beiju 
manioc / tucupi 
many /muitos 
married (!) /caso-me com 
marrcxw /medula 

wadyú 
masúka 
dyuhõ 
busíari 
ukapiari 

ubõ-ruku 

meat / carne u-na, u-J1a 
mend / remendm; consertar biláta-kahi 
midnight / meia-noite 
middle /meio 
milk /leite 
m ix / misturar 

atínkanõ 
nahánabõ 
dihí-tõna 
besebeu-kahi 

monkey sp. /macaco sp. kuinzuti 
monkey sp. / barrigudo kabáru 
monkey sp. / coatá wámana 
monkey sp. / guariba itúti 
monkey sp. / macaco-da-noite mehwe 
monkey sp. / parauaçu wawiwáti 
monkey sp. / sagüim itumihan 
monkey sp. / uacari wakara 
monkey sp. / uayaposa dumázawa 
moon / lua watyawõ, wanyáwõ 
fii/l moon /lua cheia utulakanu 
new 1110011 / lua nova 
crescent moon / crescente adukuna watyawõ 

MARAWA 

abian 

quen 

kabeary 
noanoruno 

nokabé 

WARAIKU 

ualyana, laghuíny 
yakai 

níkpawu 

uirika. arary, poeté 
kaparú 
wamana 
ytúry 
mehua 

oakará 
yuá 
waliawan 
utoloakana 
ytolene 

kaíry 
povro de kairy 

ghutekai de kairy 

morning / manhã kutú, atíbídyu kítschakobe ghanako 
morning (in the) / de manhã 
mortar /pilão tutua, n-aná-ne 
mother /mãe níhú amiru anzu 
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mountain / montanha 
moustache / bigode 
mouth /boca 
mucus / catarro 
mud /lama 
mushroom /cogumelo 
nai/ / unha 
name / nome 
nape / nuca 
nave// umbigo 
near /perto 
neck / pescoço 
neck/ace / colar 
nephew / sobrinho 
next / ao lado de 
niece / sobrinha 
night / noite 

no / nc7o 
no is e / baru/ ho 
110011 / meio-dia 
nose / nariz 
now /agora 
o/d man /velho 
o/d woman /velha 
open /abrir 
opossum / mucura 
otter / ariranha 
outside !fora 
oven 1 forno 
paca / paca 
padd/e / remo 
pa/m sp. / açaí 

HENRI RAMIREZ 

MARAWA 

n-idiuma-itiri 
n-idiuma-ku 
n-izéri-kõna 
muha 
leru 
nu-bára 
-bina 
n-Yhútu 

buráhi 
n-Yhútu 
nyutúka 
n-idáwa 
bawau 
n-idáwa 
ati 

tahi, -mepe 
erewaka 
diankanõ 
n-izéri 
de mete 
udúdyú 
azíhu 
urábahi 
iktíri 
kaduhána 
burá 
nu-budára 
kawárama 
manikye 
manaká, 

MARAWA WARAIKlJ 

atuku mabüety 

neomako nurutko 

no para nikpia 

noloquasi ghyel 
natibiku sukun 

neoto no nó 

aty ghulekaiku, 
ghana-ghiteku 

ylainopity, yakahoe ey, hünka 

nisiry 

atuyuno 
azeuno 

nichit 

lulek 
luleka 

manáka tõna vinho de açaí 
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MARAWA MARAWA WARAIKU 
(TASTEVIN) 

palm sp. / bacaba tuhõ 
palm sp. / buriti etewe 
palm sp. / caranaí nyubána 
palm sp. ljauari kuriwiri 

palm 'P· /marajá witi 
palm sp. / murumuru uhiti 
palm sp. / patauá kití 
palm sp. / pupunha bibiri 
palm sp. / tucumã komede, ute 
palm sp. / urucuri dyawõ 
path / caminho diubú 
pepper /pimenta ati 
person /pessoa diánwõ 
pick / colher nomita 
pig :,p. / queixada abiá abia 
pig sp. / caitetu aruá arua 
play / brincar umasatihu 
plant /plantar n-abúna 
p/ate /prato tadyá nabiyako 
poison sp. / timbó batabí, kuméte 
poison sp. / curare ukaitena 
port (river) /porto namurúbaka 

post /poste nu kwa(ka) sien 
pot /panela wakiú, utiru (L.g.) 
potato / batata-doce arunawa 
pour / derramar izunu-kahi 
pregnant / grávida kadírnihu 
put out / apagar (bi)úza 
rainbovv / arco-íris umawáli, baturi Gmaly 
rat / rato tibúri 
raw /cru suluhi 
red / verme/ ho alúana atokana wulikata, 

uülkamirim 
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MARAWA MARAWA WARAIKU 
(fASTEVIN) (SPIX) (SPIX) 

relative (n) /parente numapaka nitschano 
rememher / lemhrar mikawahi 
resin /resina sõkõru 
rest / descansar wábiumba, nábiudikwa 
rib /costela w-ara no-ara tholapüe 
right / direita timika 
ripe / maduro allúmihu 
river /rio udye 
rio Juruá Darúa 
roast / assar bisími-kahi, 

bekeme itáhi, 
dõbõlla (=moquém) 

roo/! telhado ukapõ 
roo/ / raiz udiúmã utebá a-zaly 
rope 1 corda tupasáma (L.g.) 
rollen /podre idimihu 
round / redondo kamúru-mahi 
/"l/17 r correr yereita, uráitanõ 
sad / triste aruma ibaneJ1 
saliva / saliva n-aríra, -násirihu 
.rnlt /sal yukõra 
sand kadõ biãw 
scratch / arranhar nuhereza, nõhõrezahi 
see /ver niurahi ghauunia natka 
seed /semente LI-SI 

sex /sexo (homem) eteretiza 111sy nüchy 
sex / sexo (mulher) isindi akur nekeuta 
shaman / pajé rnariaúnu rnarionu rnarepüeu 
shell/ concha dallú tahlu 
shrmt f !) /grito wahára pohárra laieka 
short ! curto turuberu otozo 
shoulder /ombro n-õtõwaku nesekeré tanty 
shoulder biade ! omoplata nuksá 
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MARAWA MARAWA WARAIKU 

(TASTEVIN) (SPIX) 

shuw! /mostra' b-ahona! 

sieve /peneira urupema (L.g.) 
silent / silencioso kuhirimabahu 
sing / cantar n'ikidákihu nikyschakiun yu-emu 

sister /irmã n-ambáwa, napawa niro 

n-amúre, uhã 

sit down' /senta-se' b-okonáhu!, 
kona-mainyu 

skin /pele n-idiá 

sky /céu idyakúti yhischakote atuku 

s!eep / dormir domoka netemeka tirnka 

s!oth sp. /preguiça kurúyu umawa 

sma!! /pequeno itubuta, tebutang 

sme! ! / cheirar nuurahi nurranhé neya 

sme!! / cheiroso bernekano 
smoke !fumaça kamidyahi 
smooth / liso keresihi 
snake (generic) / cobra juby 

snake sp. / sucuriju dyubítabi jubitaby 

snake sp. / surucucu dyubí ui bana 

snake sp. /jararaca dyubí 
sneeze {!) / espirro nasiryú natschun 

soft /mole elehi 

son /filho n-idisí nitisy yen 

son-in-!aw /genro n-izúmaea 

sou!/ alma (k)ubáma unam o 

sour / azedo tõdokokanu 

speak I falar netéuriu 

spe!! / puçangas tupusanú, tawaho 

spina! co!umn / coluna n-akanúbo 

spit / cuspir natita 
squeeze / espremer bosorahi 
squirrel / esquilo merí 
stand/ de pé murumainyu, alubo 
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MARAWA MARAWA WARAIKU 
(TASTEVIN) (SPIX) 

star /estrela IWlfU ybiru ymiru 
star sp. /plêiades se lia sei é potkobai 
star sp. / vênus oaloloary ybi de kalalu 
star sp. / órion beküru puküry 
stay.' /fica 1 b-atõna! 
sleal / roubar udaharanõ, buarasaré 
stick /pau n-adáne 
sting /ferrão u-tubá 
sting /ferrar nimíza 
stink !feder tikánõ 
stone /pedra kõbá ghoeba ytaky 
straight / reto tumõha 
strong /forte parapakanõ 
suck / chupar nutahi 
summer /verão dyaráumauka 

(= tempo da canoa) 
sun /sol kumõtõ kumetu ghuma 
sweat /suor n-adimikye 
sweep / varrer éri 
sweet /doce amúhi 
swing / balançar-se nu-tyuwaka 
swim /nadar uruaka 
s1'vo//en / inchado rúmiutabá 
tai/ /cauda u-ti, urri 
take /pegar b-abutáhi 
tapir / anta kama gama 
laste /provar lakuruhi amugnubitty lhamu-gata 
teach / ensinar nikidiutahi 
tear / rasgado tuhéhi 
tear/ lágrima n-akuzi-tõna 
te// ofl/ ralhar yahamika, bahamizahi 
temperature /febre amátõhi, amari 
testicle / testículo eterezi-diuma nikelezy netsché 
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MARAWA MARAWA WARAIKU 

(TASTEVIN) 

that / aquele abõkeJ1hi latza ylékaly 

there /lá akírahi 

they /eles aJ1aria 

thigh /coxa nu-bõkõ nobarare, nobekü tesun, 

pückü 

thin /magro mõtasia, rnõrasia 

thorn / espinho wiri,witi 

throw / atirar bíkawa-kahi 

thunder / trovão tutuna-kahi 

tie / atar behézahi 

tipiti subuká 

tired / cansado ahánia, -yana 

toad sp. (bufo) / sapo mawá uta 

tobacco / tabaco dyuti, ziuri 

today /hoje demetebe paihübe ghanamne 

tomorrow / amanhã atiták atitay ghanakainy 

tangue / língua n-idyã rnaya nelon 

tooth / dente n-atõh natú nu itschy 

top (at the) /em cima atúku, arabiha 

tortoise / jabuti wahuzari awasary 

touch / tocar burukahu 

tree (generic) / árvore adárnita, ada uguaschukuna a-atá, aara 

adá-dõhitian 

tree sp. / abacate bíria 

tree sp. / abiu kamára 

tree sp. / ambazíha wanabana 

tree sp. / araçá kamadutelõ 

tree sp. / cacao yuéru yueru 

tree sp. / castanha manázi 

tree sp. / caju allu 
tree sp. / cupu zará 

tree sp. / envira, tipóia ukádyu 

tree sp. / ingá durú 
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MARAWA MARAWA WARAIKU 
(TASTEVIN) (SPIX) 

tree sp. ljenipapo laná 
lree sp. /jutaí tadimarú 
tree sp. /louro bituti 
tree sp. / monguba dyapá 
tree sp. ! pequiá kanáwõ 
lree sp. / salsaparilha adá dõba salsa 
tree sp. / samaúma wimballi 
lree sp. /seringueira põh 
lree sp. /sorva koámuna 
tree sp. 1 umari amú 
tree sp. / urucu bisirabõ 
tripod / tripé, trempe kurudu 
trunk / tronco u-turune 
turtle sp. / tartaruga sp. kaníawa, dyewe, kanyohá 

ubá 

turtle sp. / tracajá kamátiu. karnariü karnairalion 

lurtle sp. / matamata j1ari, yati ykury 

11gll1' /feio rnapiakanu 
une/e / tio ukí oky ghuk 
unripe / verde butakõhõ 
urinate (!) /,urino nataka nato la 
urine / urina n-antaka 
vein / veia u-te 
1vait / esperar bi-tabarehé 
walk / andar urnunaunõ, wa-muna, 

munawih 
want / querer -biti 
wurt / verruga awedu, ullõ 
wash (!) / lavo nakia waka 
wash (clothes) / lavar roupa nu-síba nukuyuk nisipaikoí ghenosan püeyola 
water / água uni uny uny 
we /nós wya uya LI 

1vet ! molhado hurahi 
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MARAWA MARAWA WARAIKU 
(TASTEVIN) 

when:> / quando? aimauku') 
where:) / onde? yautunaya? 
vvhip / açoitar teméru 
whistle / assobiar buhítaka 
whistle / apito nu kuama 
white / branco wahõganõ wawy ghalikata, 

kalymatzocho 
White Man /Branco uzemiu, udemiu 
wife / esposa nutunu 
wind /vento parúmi parum1 watan 
wing /asa u-dõnã 
winter / inverno hamaimauka 

(=tempo da rede) 
woman / mui her asíumíhu nuruno 
work / trabalhar beréziuka 
yam / cará adákõ 
yellow /amarelo alohy tau-ghara 
yes.1 /sim' eé! 
yesterday / ontem kõwaká 
you (sg) / tu, você bia pya upüe 
you (pi) / vocês bia 
l ukwadiu uquaschumu atetu 
2 mudyama muschamu puyabana 
3 kebej1 ghebenh mayba 
q rnudya numaka uschanamak atytekabo 
5 nubudaxa bukwaudy korodakapo lakuin 
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Uma das maiores críticas que fazemos às classificações arawak ela

boradas desde o começo do século XX é de notar que a existência de um 

grupo arawak setentrional bem compacto e totalmente diferenciado dos outros 

grupos arawak (Kampa, Bauré, Terena, Palikur, etc.) não passa de uma 

ilusão devido principalmente à falta de dados. Em vez de um grupo setentri

onal, encontramos quatro divisões bem diferenciadas entre si: Japurá-Co

lômbia, Alto Negro, Alto Orinoco e Negro-Roraima, sem contar mais uma 

divisão ainda mais diferenciada ao norte desta área, a divisão Caribe

Venezuela. Em anexo I, reproduzimos as listas de Swadesh que apóiam, de 

um ponto de vista léxico-estatístico, a nossa nova classificação da família 

arawak. Esta classificação aparece nas duas primeiras figuras deste livro. 

Na figura 2, tentei dividir a família arawak em duas subfamílias, a oriental e 

a ocidental, o eixo que as separa passando pelo médio curso do rio Amazo

nas. É justamente nesta área que certos arqueólogos, como Lathrap e Oliver 

( cf. 1.3 .3. ), localizam os falantes da 1 íngua proto-arawak. 

Neste livro, descrevemos e, quando for possível, estabelecemos uma 

classificação interna das línguas de todas as divisões setentrionais da famí

lia arawak, com exceção da divisão Caribe-Venezuela. Apontamos também 
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a existência de uma divisão Juruá-Jutaí como grupo bem diferenciado dos ou

tros. O nível da descrição dependeu muito do estado atual da divisão considera

da. A divisão Japurá-Colômbia constituiu a matéria-prima e o fio condutor des

te livro por ser constituída de línguas ainda cheias de vitalidade. Infelizmente, 

não pudemos fornecer tantas informações com as outras divisões setentrionais 

que são compostas de línguas moribundas e com a divisão Juruá-Jutaí que é 

inteiramente formada de línguas m01ias. Devemos também salientar que, den

tro da própria divisão Japurá-Colômbia, o material disponível não é de igual 

valor para todas as línguas que a compõe. Enquanto temos descrições razoa

velmente boas sobre o Baniwa-Curripaco e o Piapoco, faltam-nos muitos da

dos sobre o Yukuna, o Resígaro e nosso conhecimento do Warekena e do 

Kabiyari é ainda mais limitado. 

A figura seguinte tenta reagrupar algumas das inovações próprias a cada 

divisão estudada nos capítulos anteriores: 

PROTO-ARAWAK 2.500 a.e. 

*p, *h > **p *t > *"'s *d > **ts *p > **'?, **cf> 
*h > **0 *ts > **h *nd > **.i *th > **·t 
*k_> *"*h /*j, *i, xl' *k > **t *til, *r > **j,,**1, *.i > **j, **tJ, 
*d > **'/ *mi> **j **t **s 

*th> XXI' *th > **j 

1 

IAPUILÍ.-COLÔMBIA ALTO NEGRO ALTO ORINOCO NEGRO-RORAmlA .JURUÁ-.JllTAÍ 
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Como lugar de origem da família arawak, as mais diversas hipóteses 

foram sugeridas. A figura 1 parece revelar uma concentração de povos 

arawak em toda a periferia do médio Amazonas, corno se este fosse o 

centro de dispersão original da família. Na mesma figura, nota-se também 

uma alta concentração de línguas bem diferenciadas nos altos rio Negro e 

Orinoco. Segundo Oliver (cf. 1.3.3.), esta área poderia ser um centro se

cundário de dispersão. 

Conforme Nimuendajú (1950), os grupos arawak do rio lçana (princi

palmente os Baniwa-Curripaco) seriam oriundos do norte, na área do alto 

Orinoco, região a partir da qual eles se teriam dispersados no começo da 

era cristã. No entanto, o autor não fornece nenhum argumento para susten

tar esta teoria. A nossa análise lingüística (cf. 5.4.) sugere um cenário bem 

diferente daquele proposto por Nimuendajú: o foco de dispersão da divisão 

Japurá-Colômbia estaria no médio rio Japurá-Caquetá e seria deste lugar 

que os Baniwa e os Curripaco teriam migrados, do sul para o norte. 

Quanto à divisão Negro-Roraima, o estudo dos topônimos dos baixos 

rios Negro e Branco sugeriu, para os Wapixana e para toda esta divisão, 

uma origem que deve ser procurada no baixo rio Negro. 

Qual seria, então, o lar de origem da família arawak? Em que data os 

povos arawak começaram a se expandir e a se diversificar? Faltam-nos 

muitos dados de ordem lingüística para podermos responder a tais pergun

tas. Em primeiro lugar, a figura 2 mostra que duas 1 ínguas supostas arawak, 

o Amuesha e o Chamicuro, não foram classificadas. No caso do Amuesha, 

o número de empréstimos da língua quechua parece tão grande que ele 

impossibilita toda classificação desta língua. Quanto ao Chamicuro, os da

dos que possuo sobre esta língua morta são tão incipientes que não me sinto 

autorizado a concluir sobre o seu estatuto. 
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Para saber mais sobre a família arawak, talvez seja necessária uma 

ajuda de cima: aproximando o Arawak de outros gri.Jpos lingüísticos. uma 

visão melhor poderia surgir a partir de níveis mais altos. Várias tentativas já 

foram efetuadas no passado para aproximar o arawak de outras famílias de 

línguas indígenas. Pensou-se principalmente nas línguas arawá do Purus e 

do Juruá, no Uro-Puquina e no Guahibo. Como nenhum destes grupos nos 

é familiar, não diremos nada sobre esses reagrupamentos. No entanto, em 

epílogo, gostaríamos de mostrar certas analogias entre o Arawak e duas 

famílias melhor conhecidas por nós, o Tukano e o Yanornami. 

Os empréstimos entre o Baniwa-Curripaco (família arawak), o Ye'pâ

Masa (família tukano. Ramirez, 1997) e o Yanomami (Ramirez, 1994) pare

cem importantes. O quadro seguinte apresenta alguns destes empréstimos, 

especialmente os que são compartilhados pelo Baniwa-Curripaco e pelo 

Ye'pâ-Masa: 

Baniwa-Curripaco Ye'pâ-Masa (Tukirno) Yanomami 

macaco ::ogue-::ogue waki, wakui wa'?ú 

macaco prego púwe, púwai hoaJi 

cutiuaia púutu bosó 

capivara kéetu kãT 

andorinha t ii.Upi sírípi 

tucano já ate das é 
maçarico iiwídu wiwíro 
cujuhim kúdui katá 

papagaio wáa.u1 wekó 

he ij cr~fl or pírni rnírní 

pomho hulíitu horeto 

arara áada--1,u ara 

558 



LÍNGUAS ARAWAK DA AMAZÓNIA SETENTRIONAL 

B amwa-e 11rnpaco y, , M e pa- asa (T k li ano y a11omamt 

saracura kúutJala kõJãka 
bacurau makuúwe makuajo-mi 
tamaquaré tuúpi tuúpi 

piraíba mhúuku-li moo-o 

arari-pirá dúpa-li dopári 

pi aba !éephe se?e 

arauiri wí.{,aale wirári 

arraia J1áma--l,u ãjã 

acari-bodó jaáma ja'lká 

formiga-de-fogo áme emo 
formigasp. maáki, maáka meká 
.formiga sauva kúuwhe ko_Je 

formigasp. aalámoni ah arama 

coleóptero sp. déetu do?tó 

árvore sp. (murici) múima muí 

árvore sp. (umari) dúuma-li wámí 

árvore sp. Outaí) keenúwa kerõ 

árvore sp. (acariquara) t úuphii supísa 

árvore sp. Oenipapo) dáana ta na 

árvore sp. (ambaúba) dúuku-li tokori 

buriti íitewi eteweJi 
açaí manákhe manáka 

(paxiúba) 

curare mawakúlia mamokori 

caxiri pájawa--Tu pééru 

festa ritual púdaa-li po?ó 

ferro tJípala si para 

Nota-se imediatamente que os empréstimos entre o Baniwa-Curripaco 

e o Ye'pâ-Masa revelam certas regras de correspondência. Por exemplo, 

temos a correspondência tem Baniwa-Curripaco /sem Ye'pâ-Masa (em 
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acariquara, 

tucano). 

andorinha, 

A correspondência mencionada parece mostrar que este tipo de em-

préstimos deve ser velho. Com efeito, suponhamos um instante que os em

préstimos fossem recentes. Neste caso, se o Baniwa-Curripaco tivesse 

«emprestado» ao Ye'pâ-Masa, esperaríamos urna correspondência tlt 

que não se encontra; ou se, pelo contrário, o Ye'pâ-Masa tivesse empresta

do ao Baniwa-Curripaco, teríamos a correspondência ts/s,já que o som [s] 

não existe em Baniwa-Curripaco e que os seus empréstimos do português 

realizam-se como [ts] ou [tsh] (por exemplo, tsháaku saco). Concluímos 

que os empréstimos que revelam a correspondência tis efetuaram-se em 

urna época em que o Baniwa-Curripaco tinha t8, ts ou s (como o Proto

Japurá, cf. 5.1.6.). 

Além das semelhanças anteriores, que podem ser explicadas como 

empréstimos numa área de difusão cultural e lingüística, registramos tam

bém um grande número de analogias no vocabulário básico, como (em as

terisco, os termos que pertencem à lista de Swadesh): 

Baniwa-Curripaco Ye'pâ-Masa (Tukano) Yanomamt 

*cabeça -hiwi- hwe 
*orelha' -héeni mri 

*orelha' -?uwi, -duwi o?mé- j1m1ka 

*na ri::: -hita-ku hlõ 
*peito' pee-Ja part 
*peito' -uku- kutí 
*sangue -íi-lai díí l;'í 

*carne -i?i di?í jãlli 
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Baniwa-Curripaco Ye'pâ-Masa (Tukano) Yanomami 

*osso J1api õ '( ã 
/ 

excremento -íijha (-idi-ka) i-Ítá Jii 

*gordura -íi!i i-Ísé wlte 

*cauda iitsi-pi Jina 

queixo -wée-da w::Jri--na 

costas -tama se'íema'í 

*homem watJi(n)a mas+ wãrõ 

onça jáawi jáí JaO 
anta héema Jama 

cu tia piku-li búú 

*ave kutipi..{a kiritha-mi-

mandioca káini kií,kit 

~folha pana póá (cabelo) hena 
"'arvore ah1ku l1(w)1 
espinho -íiwi nm 
*água úuni Ll 

rio -pawa hawa-ro 

*vento -waa-le wato-ri 

trovão éenu Jaru 

casa dapana Japono 

*noite (n)dai-pi naÍí 

sonho tapu-li ta pi 

*som, vo::- -áaku, -ma aká-ro, uúku wã 

depressão (lerreno) -pá ta pa?ti 

coceira wéeka wãki 

meio (no) pamu- amu 
debaixo -áapi pep1 

em cima -wikaa buÍí 

*bom -tua doa- to-
*amarelo éewa éwi 

561 



HENRI RAMIREZ 

(Tuka110) Yanomami 

*pequeno tsúu 
~ 

SUi 

*,e,rande rnaka pa-ka 

fermentado áarni.(i pa?rn+ 

sovina rnhét a rna?í 

podre -pa póá 

doce puut íja i'Lpíti 

alegre ka!íirna e?katí 

guloso rnom wan wausi 

molhado púutj ia pu-

*novo wa(d)ali oJe 

*branco háale heru-Ji, here-Ji 

fúrado hálhaa (ka) hora 

feio rnáatj hi maj iJ i 
forte -hijáaku hijaka-
depressa khéeja kééro 

*ir -áa wa?á a 

*dar -áa o?ó 

*assoprar -pu-jha pu-ti hora 

*morrer rnalio wen 

*cortar -tákhaa ta? á 

*morder -kuli-!a ku?ri 

*comer -nika eka ia, nii (comida 

*rir -íkaa lkã 

fiar -waa õ'Te 
fa:::er 1 -ma weé -ma 
fá:::erJ -ta tha 
empurrar -dúi-ta tuú 
juntar ni-wa néé 
fa:::er cócegas -kedí-ka kiré 

descascar -ko ko?ó 

descer -mar a bfrí w;:ir;:i 
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(Tuk:rno) Yanomami 

/pr 111Prln -whi11 i'1í 

lavar -kútshu koé 
mexer -kúria kare 

mostrar -nháa-ta l?i~ 
procurar -uúma a?má 

trançar -tfipáta seé pa?ta 

ocnirrar -hitfính>i ~'?~;; 

deixar colocar -máka make 

encher -mut a mo tu 
exnerimentar -wa wan-
rn~,,,,,,,. -h i Ti- 1i;,,;_ 

* l '(")' -n>i i.i'?.i _;,, -t<;;>i 
' " 

* 1 nl W'1- rnárí 

masculino li-, -ni -g-i, 1ji 
feminino .Tu-. -nu -l!O. kóó 
olural 1 -nat. na- -rã. náá 
plural' -pe p;i 

*negativo ma- ma-ti ma 
*outro aapa- apé a-i 

com 1 -jo -\o 
com' -íinai -11+ 

possessão -jaa jaá 

lugar -a a-tu -ro 

num inal izador -1 i -n rJ 

formante 1 -.li -n 

formante' --lll -ro 

Ao nosso ver, tantas semelhanças não podem ser o fruto do acaso. Elas 

podem nos revelar certas afiliações genéticas tão remotas que os métodos 

de comparação clássicos, com regularidade na mudança de sons, aparente-
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mente não operam mais. Elas podem também ser o indício de uma antiga 

difusão generalizada à Amázonia Setentrional, em épocas remotas em que 

havia um equilíbrio em toda a área e, em conseqüência, as línguas se influ

enciavam mutuamente e profundamente ao ponto de se parecerem entre si. 

Neste caso, não seria mais possível saber se as semelhanças mencionadas 

refletem uma herança comum ou uma difusão geral em épocas remotas. 

De qualquer forma, a comparação entre o Ai;awak e as outras famílias 

lingüísticas,junto com o estudo pormenorizado dos empréstimos, deveria 

ser uma prioridade para que se possa chegar a uma conclusão certa sobre 

o peso da difusão em certas áreas da Amazónia e da América do Sul. Só 

então poder-se-á concluir com clareza e com mais certeza sobre o passa

do e a língua do primeiro povo arawak. 
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A ordem das 47 línguas arawak comparadas é a seguinte: Baniwa

Curripaco, Tariano, Warekena, Mandawaka, Piapoco, Achagua, Kabiyari, 

Resígaro, Wainuma, Mariaté, Yukuna, Kauixana, Yumana, Passé, Baré, 

Guinau, Bahuana, Manao, Yabahana, Wirina, Anauyá, Cariaí, Aruã, 

Mawayana, Wapixana, Baniva de Maroa, Yavitero, Maipure, Guajiro, 

Paraujano, Lokono, lsland-Carib, Marawa, Waraiku, Kuniba, Kanamari, Piro, 

Apurinã, Kampa, Bauré, Mantinera, Terena (Kinikinao), Palikur, Pareci, 

Waurá, Mehinaku, Amuesha. 

PORTUGUÊS/INGLÊS BANIWA- TARIANO WAREKENA 

CURRIPACO 

1. cabeçalhead -hiwída -hiwidá -híwa 

2. cabelolhair -tsíkule -tSale -híwesi 

3. orelha/ear -héeni -h,eení -ÚWI 

4. olholeye -thi -thí( da) -bhui 

5. narizlnose -hitáku -hitakú -hítaku 

6. boca/mouth -núma -núuma -núma 

7. denteltooth -eétsha, -jai -eé( da), -( i)ya -je 

8. língua/tangue -eenéne -eenené -néne 

9. unha/nail, claw -tsúta, -tsula -uupadá -jútawi 

10. pélfoot -híipa -hiipáma -hípa 

11. joelho/knee -(h)úu_l]1i -huutJída. -wathéda -húluba 

12. màolhand -káapi -kapí -kápi 
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PORTUGUÊS/INGLÊS BANIWA- TARIANO WAREKENA 
CURRIPACO 

13. braçolarm -náapa -(k)apí(ma) -ána 
14. barrigalbel/y -wawa, -jháda -wáawa, -wá(ja) -wáwa 
15. pescoçolneck -núu-tu -(hi)n(u)LLLÚ- kánhe, -túka 
16. seiolbreast -íini -eeni -tJítJi(ni) 

peito/chest -kúda -kúuda -kúda 
17. coração/heart -kaule -kaale -hásenhi 
18. fígado/liver -.1húpana, -kába.le -kaletána, -jhapida -tuwápani 
19. osso/bane -áapi,-nápi, ínapi -ããpi, -j1api -já pi 
20. sanguelblood -ii-tánaa íi-t(a)i -íla, íle 
21. carne,músculolflesh -íipe -íipe -íta 
22. pele/skin ~ja -(i)ja -íja 
23. rai:droot -pali -pali -íli 
24. folhalleaf -phe. panáphe -phe, pamü1phe -phe, apánaphc 

25. semente/seed -éekhe, -íijhi -íijhi, -thípe -íhina 
26. cauda/tail -i it ípi -iitJipí -sípi 
27. ovolegg -éewhe -eewhé -jéwe 
28. gorduralgrease - í i t i -íitJi -ísi 
29. nome/name -iipítana -iipitána -ípitánha 
30. homemlman áatsia, atsínali tJíanli ináwili 
31. 11111/ herlwoman íina(-tu) íina-tu ináwibu 
32. pessoalperson llli.l\VÍkÍ, ÍllC\VÍkÍ !lC\v1kí, 11awík1 rnáwili, inúwibu 

33. peixelfish kúphe kúphe kúphe 
34. avelhird kép Í.J.a, tsí i ka, w í i ph ia.pi képi-ta ájhcni 1 áJcni] 

35. cãoldog tsíinu tJíinu tJínu 
36. piolho!/ ouse ! uwída (h)iinitJhi tJuwída 
37. árvoreltree háiku háiku, hekuná héku 
38. sollsun kámui, hée.lj kée.li kamúi 
39. lualmoon kée-ti kée.lj kéli 
40. estrela/star hiwq_hi wíitJhini iwíli 
41. água/water úuni úuni úni 
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LÍNGUAS ARAWAK DA AMAZÓNIA SETENTRIONAL 

PORTUGUÊS/INGLÊS BANIWA- TARIANO WAREKENA 
CURR!PACO 

42. chuvalrain íidza, í(ia íija ída 

43. ventolwind káwaale káale káli 
44. pedralstone hiipáda hiipadá hípa 
45. areia/sand káida káida képelá 
46. terra/ earth híipai híipai képe 

47. nuvemlcloud it amána iijadáape, isakúma énubabale 

48. fumaçalsmoke íit a íitsa alísani 

49. fogolfire !ídzee, pjee tJijáwa isíde 
50. cinzaslash -wá<lz1Lie, paáli, -mále kúda.11_ paaJiawa palí 
51. caminholpath inípu, -aapúwa hinipú hanípu 
52. montanhalmountain hidzápa, híipana híjáapa hidápa 
53. noitelnight déepi deepí bémi 
54. grandelbig maka-, manu- hanu- manúba 

55. pequenolsma/ l tsúu tsüü- dúwhi 

56. compridollong jápi, halípa wía jápi 

57. vermelholred íi-l,ai íi-l,ai kíla 

58. verdelgreen hípule hipuli epule 

59. amarelolye!!ow éewa ilí(wani), ewi- wísu 

60. brancolwhite há ale hàle ále 
61. pretolb/ack íita, ka-déla- (escuro) kada- kába 
62. quentelhot hámu hámu hámu 
63. fi'iolco/d hápe hápe ípe, kawíni 
64. cheiolfú// pákhame(i) kesáma púli 

65. pesadolheavy hamíj1a, háme-tu hamíj1a túku 

66. novolnevv wa(a)li- wali- wali 
67. bomlgood mátsia matsia jale, sékima 
68. redondolround rnadzakánhi, maka(puku) maka(puku) 

y a u b ú.l h e, rn a t u.l h é da 

69. secoldry meét a makala- emúle 

70. beberldrink -í i-l,a -íi-l,a -íla 
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PORTUGUÊS/INGLÊS BANIWA- TARIANO WAREKENA 
CURRIPACO 

71. comerleat -í\Jlha, -íinha -(i)J1ha -jha 

72. morderlbite -rnhua, -whãã -whãa -hárnu 

73. ver/se e -kápa -ká -whénu 

74. ouvir/hear -híma, -hími -híma -héma 

75. saberlknow -áanhee(ii) -aanhi, -jekhá -kénani 

76. dormir/sleep -maa -maa -íma 

77. morrer, mortoldie, dead malíume, majámi, -jami wíyuka 

-dzáami 

78. matar/kill -íinu(a) -íinu -wála 

79. nadarlswim -aájhaa, -áanhaa, -áajha kúinta 

-híiJrna 

80. voar/jly -áa-T_a -aa{,á -ála 

81. andar, irlwalk -áa, -(p )itu -áa -á 

82. vir/come -nu -nu -wína, wádi! 

83. estar deitado/fie -kua, --lJrna -kua, -sua -háwinú 

84. estar sentadolsit -uúwhaa -úuwha(a) -dhámitú 

85. estar de pé/stand -éerna -éerna -éma 

86.1 darlgive -áa -áa -huwa 

87. dizerlsay -káite, -áaku -kaJité, -áa -máka, -kasaléta, 

-báka 

88. queimarlburn -ma, -mhâita, -himáita -himéta méniketa 

89. eu/! nhúa, nu- nhuá, nu- nÚ\\ ha, nu-, -na 

90. tu/you phía, pi- phiá, pi- píjha, pi-, -pi 

91. nóslwe wháa, wa- wlrná, \\"a- wéjhanawi. wa-. -wi 

92. isto/this --T,a -la, -di, -ni 

93. aquilo/that -na, -ta -na -ti 

94. quem, quê? lwho, what.? kú(a) kúa- káme, kaim-

95. negativo/negative ma-, fíáme ma- ma-, nalé 

96. positivo/positive ka- ka- ka-

97. tudo/a!! phíume(i) thuíja bésa 

98. muitolmany hlq~. manúpe, áima, lrnnúpe, hanípa hubápeni 

hanípa 
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LÍNGUAS ARAWAK DA AMAZÔNIA SETENTRIONAL 

PORTUGUÊS/INGLÊS BANIWA- TARIANO WAREKENA 
CURRIPACO 

99. / aapa- (a)pa- apa-
100. 2 dzama- jama- dama-

PORTUGUÊS/INGLÊS MANDAWAKA PIAPOCO ACHAGUA 

1. cabeça/head -(i)wa -íwita -wíta 
2. cabelolhair -(i)wátiki -íwita báiná(a) -wíta baináa 
3. ore/halear -UWl -UWI -wíba 
4. o/ho/eye -di -túi -túi 
5. narh:/nose -tháku -ídaku -dáku 
6. boca/mouth -núma -numa -núma 
7. denteltooth -e -jéi -é 
8. /íngualtongue -néne -nene -ínanee 
9. unha/nai/,c/aw -(u)hã -uba -úbawia 

10. pé/foot · -kúiu hã -ábali -íba 

11. joe/holknee -lí1lí -ulúi -úrui 

12. mão/hand -káhi -káapi -káahi 
13. braçolarm -ána -ána -ná 

14. barrigalbe//y -ehãl1i, (-ehaihi) -tura, -dee -áwai 

15. pescoçolneck -núli -útu, -kanápi -wáa 

16. seiolbreast -tJítJi -1111 -íni 

peitolchest -kui -ukuta -kúta 
17. coraçãolheart -wawa -wówa 

18. figadol/iver -ubana -tJáaledee 

19. osso/bone jahí-3i -ápi, í-japl-Sl -jáhidee 

20. sanguelbfood -rarni, (irai) -iranáa -íranaa 
21. carne, múscu/oljlesh iná-si -ínaa 
22. pe/elskin -jábaru -ímami -rnanaa 
1~ _ _)_ raizlroot íji, (iabaru) -aba li -írinaa, -hítJu 
24. fo/ha//eaf ahanâhe,-idu (pena) íbaináa báinaa-si 
25. sementelseed íirni -ími 
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PORTUGUÊS/INGLÊS MANDAWAKA P!APOCO ACHAGUA 

26. cauda/tai/ (Jihi-Ji) 1s1p1 -ísi [í:Ji] 
27. ovolegg dumalimíre i-eewé -éewi 
28. gorduralgrease (matJipi) -see -úwika 
29. nome/na me -ípidana -hí'ina 
30. homem/man a3ínahe, (afinari) asiali wasíalikua-iri 
31. mu!her/woman inálut3a inanái íinetuu 
32. pessoa/person náwi wénewika tSúuniwa-1ri, -tua ,.,,., 

peíxelfish .J.J. kubái kubái 
34. avelbírd sé se kuipira, masibee misídu 
35. cão/dog t3ínu áuli áuli 
36. píofhollouse (t)súida kulibau witéenisi 
37. árvoreltree áda, (ahiku) aiku áikuba 
38. soflsun gamúwi, (karnui) eeri káiwia 
39. fualmoon kéri kéeri kéeri 
40. estre!a/star ewíne, (iwíduru) duluputa sáalii 
41. águalwater úni úuni síatai 
42. chuvalraín úni, (iuwake) unía úunia 
43. ventolwínd káli káuli káuli 
44. pedralstone ·{hã, (siba) íiba íiba 
45. areialsand kãhe kaina káina 
46. terra/ earth kãhe káali káinabi 
47. nuvem/ e/ oud ( dukarnari) akalee sáanai 
48. fitmaçalsmoke (siali) íisa íisa 
49. fogolfire i3íde kitsái tJitsái 
50. cin::aslash há li balii baáli 
51. caminholpath é 11 li h Li ajapu iníhiba 
52. montanha/mountain idãhã dúuli dúuli 
53. noitelnight dain;ijáwi táajápi táayebee 
54. grandelbig ahe hã, (aturi) rnanúi máa nu 
55. pequenolsmaf f ad3idíha atsúuma, jáana píitu, húubi 
56. compridolfong amehikáli káala matJéeni 
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LÍNGUAS ARAWAK DA AMAZÓNIA SETENTRIONAL 

PORTUGUÊS/INGLÊS MANDAWAKA PIAPOCO ACHAGUA 

57. verme/holred kirá3e kíira kíira 

58. verdelgreen (bule) ipule ulée 

59. amare/o/ye//ow kirá3e, (wisu) éewa meréki. miréki 

60. branco/white ewá3u, (mairipi) kabalee kabáala 

61. pretolb/ack daít3u kúuli, katáa kat_f áhu\a,katáawaka' bee 

62. quentelhot hatámi-ri-da ('') uule amúa 

63. fdolco/d lhe kasaliini. 1;iwii" i kasáli-ni 

64. cheio/fúl/ (i)puní kasíamu 

65. pesadolheavy im ía kadúkuni 

66. novo/new wali wáali 

67. homlgood wéwakanáha kajáaba sáik-, tJunídai 

68. redondo/round makapuku makáhku 

69. seco/dry maj ámaj a tsúi_ mi1sika (maduro. 

scco). mccta (shallo") máakara 

70. heher/drink -ra -Ira -íra 

71. comer/eat -ná(ha) -jáa -p 
72. morder/hite -arní(a). -rnasáa -ámua 

73. ver/se e (-kahana) -ikáa -kába 

74. ouvir/hear (-hema) -émía -émi 

75. saber/know (-kenketa) -alía -áleenaa 

76. dormir/s/eep -(i)make -imáa -máa 

77. morrei~ morto/die. dead ikámaka3i -etáa máanalii 

78. matar/ki// -wála -núa -ínua 

79. nadar/swim (-kuuntakewa) -mala(kawa) -ámara 

80. voar/fZ1· -ála -ára 

81. andw~ ir/wa/ k -a -a, -1p111a -a. -hina 
82. vir/come -wínawa -anaa (chegar) -ínu 

83. estar deitado/fie -lia, -kua -kúa, -rúwa 

84. estar sentado/si! (he)huka -áwina -wá 

85. estar de pé/stand (-ema) -balua -bárua 
86. dar/give -wa -a -a 

87. di::er/say -una, -taam. -ma, -tú<rnia. -1\\ a, 

-kalida, -a!aa -ara. -anm'1tcc 
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PORTUGUÊS/INGLÊS MANDAWAKA PIAPOCO ACHAGUA 

88. queimarlburn -e e máa -érna 
89. eu/! nújaha, nu- núa, nu- nujá, nu-
90. tulyou híjaha, hi- pía, pi- hijá, hi-
91. nóslwe wajáha, wa- wía, wa- wajá, wa-
92. istolthis ániha (aqui/here) -1 -ni 
93. aqui/o/that éteha (lá/there) -ra, -de -ra, -'a 
94. quem, quê'.> lwho, what? (kaniaka) kai(na) tana, katJa 
95. negativo/negative (haapa) ma-, kamíta ma-, hóokai 

96. pos itivolpos itive ka- ka-
97. tudo/a// makéri maka- ke(i)nínama 

98. muito/many hawadáli kú11a(na)ma, manuba, mainL itJábai, 
madékaná. báawannma bahíalai 

99. I hetiha aba- á'aba-
100. 2 hatámenaka putsa(i)- tJáma 

PORTUGUÊS/INGLÊS KABIYARI RESÍGARO WAINUMA 

l. cabeça/head -hiwita -hiveu -bita, -bida 
2. cabe/olha ir -tJ una -hive'd3ii'o ítzíhi, ygtsiy 

3. ore/ha/ear -u'uwi -henako -by. -hui. -irwku 

(ml\·ido) 

4. o/ hol eye -thu -inhia:u -túhi, -due, -tui 
5. nari:dnose -hitaku -hitako -ihtáku 
6. boca/mouth -numa -no -nú(h)ma 
7. dente/tooth -(i)a -onene -ahai, -aei 
8. / í ngua/t ongue -ne111pa -e'heepe -nênepé, 

-mlnaépe 
9. 11nha/11ai/, c/mv -u'upa -hi 'tavi -J u(h)tabi 
10. pélfoot -hiipa -hii'pu -ipa-mi 
11. joe/ holknee -urhu(na), -huru -ho'donau -tsyutatahh 

12. mão/hand -kaapi -ke -k(j)aápi 
13. hraçolarm -anapi -a'naapi -aéhctu. -aêtu. -bédu 

14. harrigalhe//y -lc( e )re, -1hapia -athc'ccmu, -\afo -k:útu, -kátu 
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PORTUGUÊS/INGLÊS KABIYARI RESÍGARO WAINUMA 

15. pescoço/neck -kanhapi -ij1otJhi -ruhrupí, -taky 

16. seiolbreast -JI -ihnimu -ene 

peitolchest -ukhu(ta) -o 'kotaapigu -(p )abata 

17. coraçãolheart -kareta -vafou -pâre 

18. figado/liver -upana -opaanu -palma, -ahpa 

19. osso/bane -api -aapi -pihri 

20. sangue/blood -i'ira -iidu -Ira 

21. carne, músculo/jlesh -i'i gi'i blmukúi,-ahp1m1 

22. pelelskin -(i)a'ami -eemu -(ih)mami 
;~ 
-J. rai::.lroot apare tebake máaba 

24. folha/leaf apana apana 'aarni aápana, apana(i)pahna 

25. semente/seed ihi -hirniu 

26. caudaltail -!ipi, muuku -tshiipi 

27. ovo/egg -e:awhe eeveu -eépi, -hâepe 

28. gorduralgrease - i' i ! i phedee'katsi kési, kaési 

29. nome/name -ii -iivu 

30. homem/man tijari atsaagi atzi1tJán, atJijari. 

at\'it\'ir0 

31. mulherlwoman nanawi inaado ináru 
~, 

J-. pessoalperson nekiri inaavi'3aa 

33. peixeljish ulc'c, kupha (.wrdin/w) arnoogi 1d3ú. hcit.fa 

34. ave/bird ku(')pira ko'piidu kupirinany, kupyJre, 

1sibC111 

35. cãoldog tJaawi iini tJábi 

36. piolho/!011se 1111 netetshi' o 

37. árvoreltree aha'a avaana'e apa(h)na 

38. sol/sun abe, eri ha'i karnú(h)i 

39. lualmoon keeri keegi ka:i(h)ri 

40. estrelais lar wirinhu hiviigi ibihit_\'i, hipiitJi 

41. água/water Ulllll hooni uné, uúhni, auny 

42. chuvalrain uuni, pe('ek)he fa'vootsi 

43. ventolwind karenaa kotJhiivu amélhrai-úpc, kary, 

upirina 
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PORTUGUÊS/INGLÊS KABIYARI RESÍGARO WAINUMA 
44. pedralstone iipa viiJi'ou pisihâe, pisiy 
45. areia/sand ka'a ko\ee'ko\'e'd3ihu 

46. terra/ earth ta'ka(a)ri hipohi ipai, gáhau 
47. n11vem/c/011d raamana, aakhe iitshu 
48. fúmaça/smoke i it ari iitshu 
49. fogolfire kira'ari okoniigi itJí:épa 
50. cin::aslash pa'ari okoniigid3ihu 
51. caminholpath ajapu, -apuha ad3apo id3ápu 
52. montanhalmounta in marena, takari tegahu banúngbiba 

11 pedra), pisiY 

53. noitelnight neap1 naapi dapi(a)bé. z1bakàr1. 

taiU )a(h )abc 

54. grande/big mataka, manu'u d31d3a-. -kobu aekjuri 
55. pequenolsmall karitJhul ood3ad3a' metJáhma, 

hipe pokalitJe 
56. comprido/long w1a tseino' piáfin. biú\'Jri 

57. . verme/ holred kiira-ri kedavii' kera-_ kan-, ipúrt-

58. verdelgreen pure ipogi' 111akálrni. hikpule-, nnúbi 

59. amarelo~vell ow karawa-ri dogiiga're' epa-, eba-
60. branco/white katare: i-ri,jarane hefii' áriri, hálery, ittbi 
61. pretolblack kewere-ri tsapho' tJaliry 
62. quentelhot mu'u ha'mo' arnu-m 
63. fi-iolcold pe'e hi'pii' ipíri-ri 
64. cheiolfú!I rnanu ', rniyana potshi'rno 
65. pesadolheavy rnua hi3anhii 
66. novo/new wari be'e 
67. bom/good tJ un i-ka kaJo' 111ísa-re. ketaka palma 

68. redondolround kaatha, kaatJhe pavuudu 
69. seco/dry ka'u, iwaa rnakadu makarari 
70. beber/drink -Ira -i'du -Ira 
71. comerleat -tJha -a'rnitu, -Ja -tJaliu. ·tJaba 
72. morderlbite -arnhe -ernhu 
73. verlsee -kha -tsheni baruhakaga 
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PORTUGUÊS/INGLÊS KABIYARI RESÍGARO WAINUMA 

74. ouvir/hear -heme -he'mu -ihrnapa 

75. sabet/know -aranhu -manaa-to' 

76. dormirlsleep -maa -imu -makaha 
i 

77. morrer, mortoldie, dead mikuu -kainee-d3u hataba-ke, 
tziaba 

78. matarlkill -nua -kainee-khu -nua-ba 

79. nadarlswim -awapa -o'vapu 

80. voarlflY -ara -adu 

81. andar, irlwal k -aa -hi'vu, -i'pí -a, -pina 

82. vir/come nira(a)ni., -anaa (chegar) -tsa'(nu) 

83. estar deitado/fie -ku'apu, -huapuku -hepitakaa(nu) 

84. estar sentado/sit -tu(')na -i'tsháka(nu) 

85. estar de pé/stand -patJha -i'tonhu 

86. darlgive -aa -aa'ni -ei 

87. dizerlsay -tJarha, -mamiere, -kemu -daJa (?) 

-ima, -na'a 

88. queimar/bum -heema -ketshe-d3u 

89. eu// nhú, nu- nho, no- nuh, nuu,nu-

90. tu/you phé, pi- phu, pi- pih, piy, pi-

91. nóslwe whé, wa- wa'a, muu'a paêe 

92. isto/this ja-ri gi'i, hi-, ve'i 

93. aquilo/that ja-ta,ja-ra gi' ithe, he' e- tJiy 

94. quem, quê? /who, ~what :J mikha, umha, arhi keeni, kooni, 
hide, henhe 

95. negativo/negative ma-, uka 1111, ma- tJarna, huikah 

96. pos i 1 ivo/pos it ive ka-, he ka-

97. tudo/ai/ pu'ti phe'to' umáni 

98. muito/many muura anhepuu' atá(h)puy 

99. J jawa sagu, patophe, 

apaapi (outro) ( h )apá-ker0 

100. 2 tJuma migaaku matJa(h)ma, 

matJami 
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PORTUGUÊS/INGLÊS MAR!ATE YUKUNA KAUIXANA 

1. cabeçalhead -bida -hiwíla'aru -wa 
2. cabei olha ir siné -h iwíla, -lmvíle' ctj'í wapéla 
3. orelha/ear -(w)y, -erikiu -u'uwhí -(V) ta 
4. olholeye -dui -ilhú -(h)lu 
5. narizlnose -ítaku -takú -ttuku 
6. boca/mouth -núna -núma -numa 
7. denteltooth ai - ª' -we 
8. I íngualtongue n-énepe -lená -néne 
9. unhalnai/, claw J utaby -hú'pá -(u)pa(h)á 
10. pélfoot ypa -hí'imá -(a)tla 
11. joe!holknee zyuta u'urúpatJi -isula 
12. mão/hand kapy -játhe'ela -kápi 
13. braço/arm bedu -a'anapitá -anápt 
14. barrigalbelly kútu -wó, -hulá -mukútu, -kurúp1 
15. pes~·oçolneck -nunape, -nuruna -núrupi -nútsu 
16. seiolbreast niuna -tf u 'utf úrc -tsuútsuni 

peitolchest abaré -i'ikú -kú 
17. coraçãolheart -bábada -wawhé -(i)j1ahína 
18. fígadolliver -paná -péne(he) 
19. osso/bane -aphin<i, i,118phí -pími(hi) 
20. sangue/blood yray -íra -tsakána. 1-tsé 

21. carne, músculo!jlesh petuapymi ~,.: 
-1 1 -ín(h)a 

22. pelelskin -íma -alá 
7~ raiz/roo! tJ eramy -a 'páre -lúaa,-ilí, z8pory 
~.). 

24. folhal!eaf aápana -paná, wítJu'uphe tsu\Yála, abaná 

25. sementelseed lhí kyrnikúna, stmi 

26. cauda!tail -hipí -(e )pi 
27. ovolegg -ewhé tsupiá, ái 
28. gorduralgrease kersyry (de ovo de quelôn10) -hilá ka-musekána 

29. nome/name li -mána 
30. homem/man puyne, atzitzana atfo1á tsina 
31. mu/her/woman ynana inanáru picowala 

576 



LÍNGUAS ARAWAK DA AMAZÓNIA SETENTRIONAL 

PORTUGUÊS/INGLÊS MARIATE YUKUNA KAUIXANA 

32. pessoa/person iná'uké, inaruké íni 

33. peh<:e/jish ytza híij1a J1akarí 
34. ave/bird sipenjány kupira'aphá parená 

35. cão/dog tJ uby, ynary jáawi ei, +jL azarae 

36. pio/ hollouse inehí napí 
37. árvoreltree rhinlke a'awaná akúsu 
38. sollsun kamuy kamú ma(e)ri 
39. /ua/moon kery kéeri kési 
40. estre/alstar ypitze iwirhí pi ri tu 
41. águalwater uny húuni úwi 
42. chuvalrain húuni úwi 
43. ventolwind purimaka karená woári. \\ ahán 

44. pedralstone pizyy híipa pala 
45. areialsand ke'epé ka(h)í 

46. terra/ earth ypây the'erí ipl 
47. nuvem/cloud ihamání kepan\apiíma 

48. fúmaçalsmoke íisa keparí 

49. fogo/fire ytJ epa hijá, kera'atá111 icl 
50. cinzaslash pa'ilá ict-púku 

51. caminholpath ij1e'epú ej1é(n)pu 
52. montanha/mounta in ekuty ipuré, jenúri pinch_ cenuwasí 

53. noitelnight yzibákere laapí lá pi 

54. grande/big eku-ry kahru-ní. JlÓ · opolhó maré-hl 

55. pequenolsmall ytJimai kamu'uhí-rn, bpaharé bítu, bal+za 

56. comprido/! ong pyátJ e-ry waphéré- !jcma-zl. h1tihaJ1c, 

gia auia 

57. verme/holred kerâ-kary kerá- tsáa-tsi, 

58. verdelgreen ypune-ry, tJaa-ry ipuré puré-tsi, sipuré 

59. amarelo/yellow aparye-ry hewá- puruá-tsi 
60. brancolwhite a are halé- kati-tsi 

61. pretolblack tJari-ry kamé-, kalahérúni Pll\YÍ-tSl. 

(a)paw1-
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CIENRI RAMIREZ 

PORTUGUÊS/INGLÊS MARIATE YUKUNA KAUIXANA 

62. quentelhot ima'a- máhni, máj1i 

63. fi'iolco/d ipe'e- pe-hl, péJÜ 

64. cheio/fitll pu'uthé lepi:ime 

65. pesado/heavy katJí- mlj1q]1i 
66. novolnew wali-, wahé wôkôry 
67. bomlgood palá-ni, -ru pumé-h1, pupí-

h1 

68. redondo/round maka'lát.fi -terepukulá,polosíensi 

69. secoldry makarn-, makarhC- hwatsala, ewla 

70. beberldrink ypitaka -i'irá -tsi 

71. comer/eat -ana-ka -ajlhá hi!i, jahimu, hlú, 11a 

72. morder/bite -amha'á ahmimhu, ama(kaa) 

73. ver/se e ouamêrnu-nuyke -amá, -jaka'ó -k(i)e-la, -(i)ka 

74. ouvir/hear -rlkiu -herna' a -ima, kuti 
75. saber/know -we'epí ckúont (não sei) 

76. dormirls/eep mâka -kamáto imaki(a) 

77. morrer. mortoldie, dead kitzeery-baba, -takha'a t(a)ume 
eitzyary-baba 

78. matarlki// -nó (Jl)aba(na)wei, 

-enüpawt 
79. nadarlswim -i'iwapá uikénuuu 

80. voarlfly -ar há ás la 

81. andai~ irlwa/ k -haapa.-i.inhá na-, mika, ilia, 

ptptaipe 

82. vir/come waít.fa 1 (vem!) napicá!, olla 

(chegar) 
83. estar deitado/fie -to 'o-ró saá 
84. estar sentado!~it -ja'a-ro -tauwi, tawia 

85. estar de pé/stand -tára'a-o táwanimi 

86. darlgive -a'á -aa, -jeml 

87. di::er!rny -i·majúku, -ímá, wejwejt, 
kema, -pura'aó neweta(ka) 
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PORTUGUÊS/INGLÊS MARIATE YUKUNA KAUIXANA 

88. queimar/burn -kára'a arnirnhãu, 
hárn-ia 

89. eu/! nu, nu- nukhá, nu- nuwa. nu-. -na 

90. tu/you PYY pikhá, pi- p-iwa, pi-, -pi 

91. nós/we wekhá, wa- w-iwa, wo-, -+ 
92. ísto/this maéré caí ima. neh héj 

93. aquilo/that ilé, a 'hnáré, khaa- pé ta, s amá 

94. quem, quê.? /who, what? ná, me napá, -hL htkama 

95. negativo/negai íve kuíry ma-, unká ma-, -dúnuma, ijl1, 

enumini, neizá, amé.11 

96. positivo/positive ka- ka-

97. tudo/ali phíjukeha alenumákari. 

simasámi. 
ló(u)wa(ma). 

jalaiwagwaihé 

98. muito/many atapuy, ekury-neikéne híki'u-na. karhú palelí1 

99. apâkery pahlú-\váha péla, péllimi 

100. 2 metJema ijamá pédahe.pétolo. 

pctahirna 

PORTUGUÊS/INGLÊS YUMANA PASSÉ BARÉ 

1. cabeçalhead núh-la (-wila) niuhla (-wila) -dúsia 

2. cabelolhair -latá, -laza -ulesa -ítha 

3. orelha/ear -uhi, -húe, -tokuna soeteghana -dát(h)i(ni) 

4. olho/eye -l(h)ú -lú -wíti 

5. nari:::./nose -(i)tJ(i)uku -(i)taku -t(h)i 

6. boca/mouth -uma -núma 

7. dente/tooth -ihí, -ii -e -é hei 

8. I íngualtongue -(V) na -nene -néne 

9. unha/nail, claw -(u)pa -(u)pah -hába 

10. pé/foot - l t -ipata -ísi, -ípa 

11. joel ho/knee -(u)tula pinka -subúku:alc 
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HENRI RAMIREZ 

PORTUGUÊS/INGLÊS YUMANA PASSÉ BARÉ 

12. ' mãolhand -kapi -kapÍ: -khábi 

13. braço/ arm -anap(u)i -anapue -dána 

14. barriga/bel !y -mhullú (úmbigo?) Ji-niutula -dúla 

15. pescoço/neck -larapui, -márpii -nutú -hVnu 

16. seiolbreast -ihi -tsJuutJu -díni 

peito/chest -kupitare -sawa putsika -dúk(h)u 

17. coraçãolheart -(e)iká -sawa -(h)ákaní, -khale 

18. jf gado/liver (suu)pane -kábale 
19. osso/bone pína habí 

20. sangue/b!ood -ittá, -Há tJ-ita -hi, -íja 

21. carne, múscu!o/flesh -ína wadidi, bídánali 

22. pele/skin -mátJe -ida 

23. raizlroot (awina)-pá egpapa (íduli) 

24. folha/!eaf apunakptJi apanama dábana 

25. semente/seed itinaha, -buku 

26. cauda/tail ihíbi 
27. ovolegg teníku 

28. gorduralgrease (witJile:a-) 

29. nome/name (kanáha, mawinaha) 

30. homem/man ajHva [ajÜwa] héinali 

31. mui herlwoman jabujú, Jupujú lawenami hinát(h)ati 

32. pessoalperson ajiwa, asiah Jimána khinánu 

33. peixe/fish kupé kouhubi kubáti 

34. ave/bird juapâe, uniakphi mikerapi thábati 

35. cãoldog jama tJínu 

36. piolho!/ ouse tuwída 
37. árvoreltree awána kenuleka áda 

38. sol/sun si:manlú, zimalu ajumaa kamúhu 

39. lualmoon waní:lu kiJi k(h)í 

40. estrela/star oitte k:gietie (whínadi) 
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LÍNGUAS ARAWAK DA AMAZÔNIA SETENTRIONAL 

PORTUGUÊS/INGLÊS YUMANA PASSÉ BARÉ 

41. água/water u(h)i ul úni 

42. chuva/rain híja 

43. vento/wind hawisi 

44. pedralstone zepá wârl tíba 

45. areia/sand k(h)ádi 

46. terra! earth Úé, leké papuaka( V 52) k(h)ádi 

47. nuvem/cloud (serena, énu) 

48. .fumaçalsmoke tegeléheni 

49. fogo/fire oejé, oeju hekie kaméni 

50. cinzas/ash (barid:tzi) 

51. caminho/path dinápu 

52. montúnha/mountain sihpa (pedra) papual-..1 (V 44) sijába 

53. noite/night ketzéka. walajekah keseju hcbínah:ma 

54. grandelbig katSuJLIJlL 1nuturijellri mo réu kumálche, \Yitíli-

55. pequenolsmall tJunhtaha, mtauuleka mai-o-pohla kijabétei 

56. comprido/long jlpiú jenaiu halabi. ulabi 

57. vermelho/red zaaml ktitiu kíja-

58. verde/green saburiwi Jikie. poreta- kúli-_ wu_Júla-

59. amarelolyellow kitéia puruju wítu-

60. brancolwhite saleju saréu báli-. kiláma-

61. pretolhlack txíkaju kesiU)u tái-ni, típi 

62. quente/hot tákíl-. kanénc 

63. frio/cold haména 

64. cheio/fui! púle-

65. pesado/heavy dúku-

66. novolncw awíbei 

67. bomlgood j iatéja (bonito) idú\va-\i, whúlu-

68. redondolround yabulé 

69. seco/dry hélu-

70. beberldrink -ita, -Ha -iktenau -día-ni 

71. comerleat -sánavvii_-( i: i )sawaha -zunau -(a)rnkó-ni 

72. morderlbite -kalúka-ni 

73. ver/se e -(i)kakuá -lo-pala -(a)júcla-ni 
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PORTUGUÊS/INGLÊS YUMANA PASSÉ BARÉ 

74. ouvirlhear -atJ á (su)i: -thémuda-ni 
75. saber/know -katehesá-ni 
76. dormirls!eep -i:i:maka -imata -dumak(h)á-ni 

77. morrer, morto/ die, dead japumi:, j1a:ibumi, 
syavakamy ekyapanu -dawik(h)á-ni 

78. matar/kill ba:ikthá (?) -muduká-ni 
79. nadarlswim -kumidaná-ni 

80. voarljly (hajá) 
81. andar, irlwalk (nu)pana (?) -ihíwa, haláne, 

1cnváhada 

82. vir/come auoi' (vem!) -d3\váhan·da, 

-akasa-ni (chegar) 

83. estar deitado/fie -tikúa-ni 
84. estar sentado/sit -jánuma 
85. estar de pé/stand 
86. darlgive -daká-ni 
87. dizerlsay -máha-ni, t,feleká-ni 

88. queimarlburn -ká-ni 
89. eu/! mitheháing, telanuhú llllll núnL nu-

90. tulyou tijuháing, pilatutahôe piei bíni. bi-

91. nóslwe telamnhôe uoêla wíni, wa-
92. istolthis alí, thék1, atS~rn 

93. aquilo/that puhlari awéheni, a-ni, 
í-d i, a( u )-sá 

94. quem, quê:) lwho, whaf> na, ika, awa, aba 

95. negativo/nega! ive ma-, mijú, meihu ma-, mary ma-, héna 
96. positivo/positive aeaé, peamy nilana ka-, éhe 
97. tudo/a!! kukuumi wála 
98. muitolmany jaioh, jawile, kená pula-.1u, pula-la alasika-li 

99. 1 aphillá apeala bakún, bábukhuni 

100. 2 biágma pakéama bikúnama 
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LÍNGUAS ARAWAK DA AMAZÓNIA SETENTRIONAL 

PORTUGUÊS/INGLÊS GUINAU BAHUANA MANA O 

1. cabeça/head intJéue -kiwi da nu-kÍúna 

2. cabelolhair ní:tJi -kiwici nu-küna itJi 

3. orelha/ear ndáJini -cini(bati) nu-téky 

4. olho/eye nawíJi -nau(ki:sai) nu-kurika 

5. narizlnose (i)3i:buna- -kirina nu-kiria 

6. boca/mouth nú:ma -dau(fau) nu-núma 

7. denteltooth na:he -ahi, -hei n-ay 

8. língua/tangue né:ni -ninimada nu-néta 

9. unhalnail, c!aw nabá:widja -bati nu-njupâta 

10. pé/foot n3í:pe -kici-da -kiJ, -kysoky, -taa 

11. joelho/knee nu:dúle -kicirida -taau, apetu 

12. mãolhand nkábi -kaida nu-kaitá 

13. braço/ arm ndána -kauru nu-tâna 

14. barriga/belly ndú:ra -duduni nu-túla 

15. pescoço/neck numá:d3i, nu:wápe, 

nautaka:pihá:le -nubi nu-noby 

16. seio/breast ndé:ne -tinimada nu-tina 

peito/chest ndú:ku -tu bana nu-tukune 

17. coraçãolheart ini3íni -nikisai nu-nêky 

18. fígado/tiver jewá:na -Rauna 

19. osso/bane ná:be -eda 

20. sanguelb!ood né:a -hiRa(be) yrâty, irali 

21. carne, músculolflesh ne:denáha -hiti, -tifi 
22. pe!e/skin né:da, -ida -tat(da) 

23. raiz/root damuna(x)tsébe -tsetseRe ata-iety, ata-

weh 

24. folha/leaf dabá:na -kati ata-âna 

25. semente/seed damunabúku -idai, kisai 

26. caudaltai! lí:bi -nibi 

27. ovolegg -sene -wina 

28. gorduralgrease -reke, kitiRi 
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PORTUGUÊS/INGLÊS GUINAU BAHUANA MANA O 

29. nome/name mbé:he - h i 
30. homemlman hé:nale waituranawi yrinâly, 

herenary 

31. mulherlwoman hénau (h)akinawi, 

-tsl:nawl ytunâlo 

32. pessoa/person kená:ne waicarl baura 

33. peixe/fish ka:d3épe wlnttsl 

34. ave/bird kurupíu kutiRai: 

35. cão/dog koá:3i awatsl 

36. piolho!/ ouse 3iwé:da -111a 

37. árvoreltree (n)damúna atamlna ata (panumàry) 

38. so//sun gamúhu keti gamuy 

39. lua/moon kewá:li kiRi kairy 

40. estrelalstar juwínte hiwici boibâly, ynawa 

41. água/water ú:ne uni unla 

42. chuva/rain hí:ja uni 

4~ 1 ;). ventolwind hawíd3i hanati jawâly 

44. pedralstone 3í:ba kibada kia 

45. areia/sand kadí: 3i -biuna 

46. terralearth ká:de kacebe etée, etudeo 

47. nuvem!c!oud kabu:letuwáh1, kcwáhi -maRuna 

48. fúmaça/smoke kebokowáhi -nsa 

49. fogolfire tS é:ke tsatsl kigaty, kuagaly 

50. cinzas/ash mbalí:di maçida 

51. caminholpath tená:bo wafu 

52. montanha/mountain tsá:pa kiba mapapâna 

53. noite/night he: banamegálh i -kicaf, cima jetí'la 

54. grande/big baháoko niRi, kuturl panumâla 

55. pequeno/small ahed3ídju, aihua cubi tajamála, tajamoho, 

kuahusiko 

56. compridollong apiáoko kanabitsari ketukotee 
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PORTUGUÊS/INGLÊS GUINAU BAHUANA MANA O 

57. vermelho/red ka:néoko acu pôty 

58. verdelgreen sebo: léoko, 
kedi:duáoko 

59. amarelo/yellow paled3( e )kewóko dawa tawâty 

60. brancolwhite pa:Jéoko juwa palyhaty 

61. preto/black kawaháoko cai, cima pik:ily 

62. quente/hot kedáedáoko hajatari, -kamaitawa 

63. frio/cold kabetséuku tsai, -betawa 

64. cheio/full furi 

65. pesadolheavy kimiJ1ari 

66. novo/new audatsi, hautiRi 

67. bom/good kaza:háoko djan(i)da, hutu- sabi(ra) 

68. redondolround feRuda 

69. seco/dry haza:béoko maha-da 

70. beber/drink lewéta -kureta no-tlira 

71. comerleat mb-etsétsa -ma (wena) ait.\'a 

72. morderlbite -karuta 

73. ver/se e -hafuta -pata 

74. ouvirlhear -kimica pi-kimitapa 

nukala 

75. saberlknow -hafuta 

76. dormir/sleep helekáli, ndema:kaini -timaha wa-timaka 

77. morrei~ morto/ die, dead dja:makáse kaRubetawa, 

maiwandari: wa-mattka 

78. matar/kit/ nd3i:maláta -slmlta 

79. nadarlswim -tubuta 

80. voarlfly -haruta 

81. andar, irlwalk -kua, -kuf, 
-hamara (h)wena! (vamos!) 

82. vir/come 3ikébi! (vem!) karafina, -dita natsy kaitsitJi ! 

(vem 1) 

83. estar deitado/fie -watawa, -tsabicawa 
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PORTUGUÊS/INGLÊS 

84. estar sentado!sit 

85. estar de pé/stand 
86. dar/give 
87. di::.erlsay 
88. queimarlburn 
89. eu/! 
90. tulyou 
91. nós/we 
92. isto/this 

93. aquilolthat 

94. quem, quê? !who, what7 

95. negativo/negative 

96. positivo/positive 

97. tudo/all 

98. muito/many 

99. l 

100. 2 

1. cabeça 
2. cabelo 

3. orelha 
4. meu olho 
5. nariz 
6. minha boca 
7. meu dente 
8. minha língua 
9. meu pé 
1 O. minha mão 

GUINAU 

-daka 

ndú, u-
mbúdu, mbu-
wadú:kani, wa-
aúhu 

d3uáhe 

aihaú 

haí 

mbaxká:da 

kedéha 

aba(a)médJa 

abiámaka 

YABAHANA 
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fújudagu 
jusí 

tehe, tJ é 
náwi 
hida 
nu súa 
n áida 
n neni 
nu iti 
nu khapi 

BAHUANA MANA O 

ciba 

kaÜ(ma) 
-ta'a 
-dau-ca, -ttna tini-ka 
-waRata, -duhuhuta 

nm, nu- no, no-
fi, fi- pi, pi-
waibenari, wa- (h)wêne, wa-

nahi 

aRahi erouty, nêla 

jal, jama pade, eapeda. 

kapa-

ma-, mainda mehe, mée 
numêta 

ka-, aha 

cubi sabage 

kanaibari, kitari ulila 

a- ... -nni paní'mu 

kiRa- ... -'(a) piarukuma 
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LÍNGUAS ARAWAK DA AMAZÔNIA SETENTRIONAL 

YABAHANA 

11. meu braço 
12. meu pescoço 
13.homem 
14. mulher 
15. esposo 
16.água 
17. pedra 
18. terra 
19. fogo 

nu kanu 
nu núagu 
jutuahi 
inegauáhi 
imigi 
ú n i 
íba 
jakábe 
ikági 

20. arco kulápa kuána 

PORTUGUÊS/INGLÊS WIRINA/ CARIAÍ ARUÃ 
ANAUYÁ 

cabeçalhead xixikaba/-húida nu-kiuy-sata -kiwe 

cabelo/hair li-oke/-huísihin nu-kiuy -kwej 

orelha/em· 1 i-take/-taJihin nukyâ -Jipaku 

olho/eye n-akukc/-hinihahy nu-kuniky -kin 

nari:dnose li-kê/-hírri nu-kity -kifo1a 

hocalmouth 1-( u )!urna/-( n }urna nu-nürna numa 

denteltooth 1-âdi/-áida n-al 

língua/tangue 1 i-nene/-( a)nene nu-nêne 

unha/nail. claw bi-batá nu-pata -franau 

pélfoot 1-( o )kauke/-niti nu-ra-patyna -kuraidateuko 

joe/ holknee /-(n)édorro nukituita -kiêure 

mãolhand li-kawe/-kapi nu-kai -ajnau 

hraçolarm li-tanaâbe/-kano nu-tanu -dawa 

barriga/hei/)· !-adi nu-itJâba -kire 

pescoçolneck /-(n)orri 11u-pi-a.1úra. m1-11uiky -(e)iwaru 
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HENRI RAMIREZ 

PORTUGUÊS/INGLÊS WIRJNA/ CARIAÍ ARUÃ 
ANAUYÁ 

16. seio/breast 
peitolchest -duku 

17. coração/heart nu-nekiny 
18. fígadolliver 
19. osso/bone 
20. sangue/b!ood nu-zanhy 
21. carne, músculolflesh soo ( (L.g.) 

22. pele/skin mata 
23. raizlroot jiko 
24. fo!halleaf atawa adamaâna 

25. semente/seed adamancuco 

(fruta) 

26. cauda/tai! 
27. ovo/egg 
28. gordura!grease 
29. nome/name /-nata 
30. homem/man atinâre hamâly ateinái 
31. mu!herlwoman inau/inanaí henitaky (e)iJakal 
32. pessoa/person /ase jahri 
33. peixe/fish /undrrimani 
34. ave/bird kudeitále 
35. cãoldog datawe/onimináu uauáu 
36. piolho!/ ouse 
37. árvore/tree adâ/ada atamina adamána 
38. so!lsun kamoê kamuy há mo 
39. lua/moon wekenâ kaizy hoeth 
40. estrela/star bibaile kolna\\'a, m8wÚk) 

41. água/water uune/uni uny 
42. chuvalrain /jánawi une 
43. vento/wind mawâ ôhakál 
44. pedra/stone kuibâ/jahôko kipai hiwa 
45. areia/sand 
46. terra/ earth pôro ('!) 
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LÍNGUAS ARAWAK DA AMAZÓNIA SETENTRIONAL 

PORTUGUÊS/INGLÊS WIRINA/ CARIAÍ ARUÃ 
ANAUYÁ 

47. nuvemlcloud kákenáu 

48. fúmaçalsmoke 
49. fogo/fire j ixê/( i)rrikarri disi 

50. cin:::aslash balixi 

51. caminho/path 

52. montanha/mounta in /hadási kiukinaizy 

53. noilelnight mâaballe pikitawy juáka 

54. grandelbig re(j)ate 

55. pequeno/sma/I nikikuritJ e dej 

56. comprido/long 
57. verme/holred uruzy tanika ojta(ta)ra 

58. verdelgreen kÍ:kelereany ronole 

59. amarelo/yellow kÍtyany 

60. brancolwhite kiputury to role 

61. preto/b/ack hamuty tanika miku 

62. quente/hot âricál 

63. fí'io/cold ajualísu 

64. cheio/fú/I 
65. pesadolheavy 
66. novo/ n ew 
67. bomlgood 
68. redondolround 
69. secoldry 
70. beberldrink /-ki nu-rukua ejta 

71. comer/ eat /wakári nu-yakáta sapana 

72. morder/bite 
73. verlsee 
74. ouvirlhear 
75. saber/know 
76. dormirls/eep nu-tinaa demaka 

77. morrei~ mortoldie. dead nu-maijakata 

78. matarlki// najtai 
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HENRI RAMIREZ 

PORTUGUÊS/INGLÊS WIRINA/ CARIAÍ ARUÀ 
ANAUYÁ 

79. nadarlswim 
80. voar/fly 
81. andm~ irlwalk da anaul 

82. vir/ come /heika! (vem!) figjai (chegar) 
83. estar deitado/fie 
84. estar sentado/si! 
85. estar de pé/stand 
86. darlgive daka 
87. dizerlsay 
88. queimarlburn 
89. eu/! n(V)-/nu(n)- 111wai, nu- nuj 
90. tulyou bi-/hi- piwai pl 
91. nóslwe woiwoi wáj 
92. istolthis /masarêni 
93. aquilo/that aj, juake 
94. quem, quê? lwho, what? /iraha, aki, maáta 
95. negativo/negative makauu, çoey 
96. positivo/positive 
97. tudo/ai/ pajapâmu mak cn 
98. muitolmany /omurrú ke-ena 
99. /ahiari nJOI ausé(j)re 
100. 2 /mahôrene pithairama dekuráma 

PORTUGUÊS/INGLÊS MAWAYANA WAPIXANA BANIVA 
de MAROA 

I. cabeçalhead -kiwi -rual -íbu 
2. cabelo/hair -Jirama -ruaidi -tsípana 
3. orelhalear -fí dja -taini, -na{uu -tánipala 
4. olholeye r-oso -awlnt -púli 
5. nariz/nos e -tiba -idibi -(i)japa 
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LÍNGUAS ARAWAK DA AMAZÔNIA SETENTRIONAL 

PORTUGUÊS/INGLÊS MAWAYANA WAPIXANA BANIVA 
de MAROA 

6. boca/mouth -umidja -daku -núma 

7. dente/too/ h -'u -idaku -áJi, -éJi 

8. língua/tangue -jõjõba -ninu'ba -tále 

9. unha/nail, c!aw -báa{_a -tsúlawi 

10. pélfoot -ruba -kidíbi -tsípala 

11. joelholknee -ukuduru -ku'dura -kuarúitale 

12. mãolhand -kiba -ka'Í: -ápi 

13. braço/ arm -anu'ba -ána, -ánu 

14. barrigalbe//y -j ika, -ukuriri túuba -tsiábu, -néni 

15. pescoçolneck -(e:a)rewi kanai, Jararana -nuku lúapi 

16. seiolbreast -dini -tsini 

peito/chest -e:atiba -du'kurii -tutsi 

17. coração/heart -klj1ã -nlkinii -nén(i)tuana· 

18. fígadolliver -Juba -kÍ:'baa -páne 

19. osso/bane -kibi niu'i-l,a -JímapiUe) 

20. sanguelblood -kiwi: de i-l,ai(nÍ:) -míU)a 

21. carne, músculolflesh WI dtnai mitsí-Ji 

22. pele!skin -mada -ma'da -má ta 

23. raizlroot ritJabada uuru·da, iti.fiba'u tápalí 

24. foi hall eaf r-anaba i-anaba tsápe 

25. sementelseed r-ls u, r-ika i'da, aka iná 

26. caudaltail -tuna (i)dji:wa píJi 

27. ovolegg r-Íde danii (i)néna 

28. gorduralgrease r-iti kiwini Jípa. Jutsí (gordo) 

29. nome/name r-Írenka i'i: -(i)Jiná 

30. homemlman astna daunai'ura énami 

31. mulherlwoman rlnaru -l,lna néjawa 
~') 
_)_, pessoalperson dje pidiani niámali 

33. peixelfish kuwi, -wtnl kupai Jime 
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LÍNGUAS ARAWAK DA AMAZÓNIA SETENTRIONAL 

PORTUGUÊS/INGLÊS PARAUJANO LOKONO !SLAND CARIB 
(K): Karina 

71. comerleat a-ka-, akina(-tete ). (e)kin, 
azi khoton aiga, háu-

' n morder/bite orodi rldÍn ágoragua 
<' 

73. ver/se e te ri dlkhin aríha 

74. ouvir/hear kánabo:an agãba 

75. saber/know áithin subú(di)- (K) 
76. dormirlsleep ata-mite. adimuidé dónkon arúmuga 
77. morrei~ mortoldie, dead aikta-. oikta-. audí (h)ódon áue, hilá 

78. matarlki/I audidadá fárin áfara 

79. nadarlswim ougda thímin áfuliha (K) 

80. voarljly mórodon ahámãra 

81. andar, ir/wa!k a-una- kónan áibuga 

82. vir/come a-inta- ándin atJolora, 

nióbui (K) 
83. estar deitado/fie auléide tórodon, 

iákadan 
,-

rau-

84. estar sentado/sit djosódide bálatin niuru-. (n)iü 

85. estar de pé/stand todéide dínamin rárama-

86. dar/give dábih síkin íciga, ru-

87. dizerlsay oriéide -aakan. dián. e rega, 

man anaga 

88. queimar/bum horótetse bíthin, 
bithonoán aguda, gudá 

89. eu/! té, ta- dái, déi nugúia. áu (K) 
' 90. tulyo11 pia, p1- bti, bíi bugúia, 

amóro (K) 
91. nós/we wé, wegani, wa- oái, oéi uagía 

92. isto/this -n thó(h)o, tua, lea, 

lí(h)i iá(h)a 
93. aquilolthat -ja, -ra thóra(h)a, túra, 

líra(h)a líra, iára 
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HENRI RAMIREZ 

PORTUGUÊS/INGLÊS MAWAYANA WAPIXANA BANIVA 
de MAROA 

34. ave/bird kutJisa kuti'i-ta utsípie 

35. cüoldog jimada arimaraki:a tsínu 

36. piolho!/ ouse 11111 naina tsúida 

37. árvoreltree itibari, atJamina atamtna átapi 

38. so//sun kamu kamuu amúJi 

39. /ua/moon k i si kai-ti aJíta 

40. estre/a/star s1waru wii-li wímínálí 

41. água/waler uni wini wéni 

42. chuvalrain uni wtni wéni 

43. vento/wind awarl awari witsí 

44. pedra/stone l<iba ki'ba ípa 

45. areia/sand katJ i kaati játsiná 

. 46. lerralearlh Jirnari irni'i, da'ri játsipé 

47. nuvemldoud ekari ritare, katire iJa'i-li 

48. fumaça/smoke i se si iJani Jiálili 

49. fàgolfire Jikari t ik 1a.1.i. -.1,imi áJi. n-urna 

50. cin::.as/ash Jikaruba pariti'i palítsi 

51. caminholpath din LI dinnpc1 u. -púnm1 tanépu 

52. montanha/11101111ta in rl 11 l mi' dj iláu japá 

53. noite/night tiboko'a aiku· <111. ai\\ 1cr1k ·nn jaJápua 

54. grandelbig tawrere ( i )da ri· u. ti bari · u Jútse-li 

55. pequenolsma// Sidjidjare. adakakc (ka1ka)sudi"u. 

d is i d i - l1' 

nrnsik8ida" i tsliite-11. fllcll-

56. compridol/ong ki'ure clarlLL dawia"u báledé 

57. verme/ho/red usare wi-ta'u íla-li 

58. verdelgreen tJisare ku'uri'u púle-li 

59. amarelo/ye//uw tJisare kori'u téwa-li 

60. hrancolwhite kisere baraka'u áli-li 
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LÍNGUAS ARAWAK DA AMAZÓNIA SETENTRIONAL 

PORTUGUÊS/INGLÊS MAWAYANA WAPIXANA BANIVA 
de MAROA 

61. pretolblack udire pu'didi"u. 1nikuraa. .féle-Ji_ 

marita (escuro) Jibúmaa (escuro} 

62. quente/hot ritJa- wiitJa'u áta-li 

63. .frio/cold rikaba- ka' damaidini, awíne-ni, 

wadi'diu apátewa-li 
64. cheio/fui/ paida'u pélu 

65. pesado/heavy djeme- kimiJa'u jabé 

66. novolnew witJakari pa'ina'u weniápa-li 

67. bom/good WiJ1a- kaímana_ anétua_ 

kunainima·u wcdúana-li 

68. redondo!round aybibire kataridai' u tsiluí 

69. seco!dry marabasi arada·u. maraju JéJe-li 

70. beherl drin k r-ukure- tqa-na -kúlua 

71. comerleat 1 ka aruap. nika-n -e 

72. morder/hite -awtJa- aruta-na -mútsita 

73. ver/se e ri-wat.fe-, ri-t.fika- tika:ipa-na. 

au\vni"ita-na -éda 

74. ouvir/hear ri-kÍ:mÍ:de- abata-na -edajúJana 

75. saherlkno1·v ri-rude- aita-pa -tse. -édatsi 

76. dormirls/eep tõwe da'wini -tsimá 

77. morrei~ morto/ die, dead mawd-ete mauka-na -wíjua 

78. matarlki// uk:duda -tu ia-na -má 

79. nadarlswim tJokwa niata-na !Jrnu .. l -únita 

80. voarlfly mare -tHta-na -mitáwa 

81. andm~ irlwa/k suke- maku-na. -Jawa, 

tJi · ikpa-na -atsitsiawa 
82. vir/come jade-nu wa"zitiRn, (c\a'a)-ti -nu pá 

83. estar deitado/fie tS ukude ka 'kuraiha-na. -túa, 

\\'aSitimpaa-na -julútawa 

84. estar sentado/si/ itade sakantipa-na -Jíawa 

593 



HENRI RAMIREZ 

PORTUGUÊS/INGLÊS MAWAYANA WAPIXANA BANIVA 
de MAROA 

85. estar de pé/stand katJi:mitJ e kadiJitipa-na -átsiawa 

86. dar/give ri-tJ e- ta-na -tá 

87. dizerlsay kara'utJe, r-lme kia-na, dakutan, wajáta, -tsiná, 

parada-na, kua'da-na -jlnvaleta, -ma 

88. queimarlburn -(w)awada ka'wa-na -éta 

89. eu/! nu, nn-, -na ungara, u- núja. nu-. -na 
. . 

90. tulyou i, l-, -i plgara, pi- píja, pi-, -pi 

91. nóslwe waawl:, wa-, -wi wainau, wa- wája, wa-. -wi 

92. isto/this ti'a da'a, di, na epálu, (aju)-ní 

93. aqui/o/that arura'a arawii, kindia (aju)-tá, -ja 
94. quem, quê? /who, what? ka. J1akara. nkemuka. dá, yúmelé, 

ndjea ka, na' iJilemá 

95. negativo/negative tJika, masl: ma-. aunaa jála, -ja, ma-
96. positivo/positive ka-, ããhã a-
97. tudo/a/! mekenu ipeí, baukup pajálu 
98. m u itolm any ree:anu dini. iribau, akúnena, 

tlblrlu, tiikii Jupé 
99. abolJ1a, aba bnida · ap, ba · uran pa-

100. 2 adaka día'itam enába 

PORTUGUÊS/INGLÊS YAVITERO/ MAIPURE GUAJIRO 
PARENI 

1. cabeça/head -síhu/osípo -kíbucu ekíwi, -ikíí 
2. cabe/o/hair -máu/-mao waló\\ -walú 

3. ore/ha/ear -tásine/-tasine -akiní atJé'e 
4. o/ho/eye -húlisi/-pulizi -puliki, -tesa o'ú 
5. nari:::/nose -síwi/-sivi -kírrí, -ti e(')itJí 

6. hoca/mouth -núma/-noma -numaku aániki 
7. denteltooth -éhlí/-esí -taí, -atí a(l)íí 

8. / í11gua/tongue -táte/-tate -are. -pl: íjée 
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LÍNGUAS ARAWAK DA AMAZÔNIA SETENTRIONAL 

PORTUGUÊS/INGLÊS YAVITERO/ MAIPURE GUAJIRO 
PARENI 

9. unhalnai/, c/aw -tsúlawi -poape (L.g.) -patta'u 
10. pélfoot -tsítsi/-cizi -kii -'u I í i 
11. joelholknee -sítu -kumaraki, 

-tenipia asápain 

12. mãolhand -káhahi/-kawi -kapi, -po ahápi 

13. braço/ arm -kánu/-kano -ana, -iiba atina 
14. barrigalbel/y -túlune -tie alé'e 
15. pescoçolneck -ínu/-(i)no -inu, -aju. -atua anúlu 

16. seiolbreast -tsíni -pltia -(a)tJíra 
peitolchest -tútsi/-toroni -(a)luwain 

17. coração/heart -húwite -nikini, -bia á'in 
18. figado/I iver -háne (a)pána 
19. osso/bone -íhi(u) hírnpu. hiípu. 

-(e)ipt 

20. sangue/blood -míja(ni) aJáa, -Ja 
21. carne,músculo/flesh -mítsi eiruku 
22. pele/skin -útamaka atá, -ta ,,., 
~.). rai:::.lroot íwinaha, táhali aúrala 
24. folha/leaf hási (a)pána 

25. semente/seed -ísinaha -tinaka (fruta) á'i, -tJon 
26. cauda!tail -híhli así, -sí 

27. ovolegg ínesinaha -Juku 

28. gorcluralgrease tsíta aísl 
( 

29. nomelname -íhliwanaha -iti, -iri anil ia 
30. homem/man énami kajarraikini toólo. haJitJi 

31. mulherlwoman hlalínemi tinioki, -anitu hiéri 
32. pessoa/person kaméwa -minnri, kamenee wajúu 
33. peixelfish símasi/cimasi timaki himé 

34. avelbird níhli SIU (w)utJíi 
( 

35. cãoldog kuáihli aun, _1awa (j)éri 
36. piolho!/ ouse tsuída e ·e. 111apÍi 

37. árvore/tree áta ªª (w)unú'u 
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HENRI RAMIREZ 

PORTUGUÊS/INGLÊS YAVITERO/ MAIPURE GUAJIRO 
PARENI 

38. sollsun kamúhli/kamosi kie ka'í 

39. fua/moon kéli/keri kejapi kaJí 

40. estre/a/star wíwina-li/(o)wipo urrupu herótsi. 

Jiliwala. 11\Vél 
( 

41. água/water wéni/weni weni wtin 

42. chuvalrain hlíU)a tia hujá 

43. ventolwind uwítsi kipucu houkktai 

44. pedralstone síha kipa (h)ipá 

45. areialsand kahátsina kaina muáku 

46. terralearth kahátsi pem umá, -ma 

47. nuvemlcloud hliáli(li) énu tamana sirúma. mls<li 

48. fúmaçalsmoke hliáli(li) mtsái 

49. fogolfire káhli/kasi katti, kantirriti s(i)kí 

50. cin::aslash halítsi mbalide palí'i 

51. caminho/path tanéhu anepu \vtipú, apÍna<i 

52. montanha/mounta in jáha japa uútJi, urápa 

53. noitelnight jáhli jatti á(l)i 

54. grandelbig íhlmrnli-. ahlúmina- aubari (alto) milia'u 

55. pequenolsmaf / wítasima-. hlím:lu mottso, t.fínkini 

56. comprido// ong ahlútu- ka'ápu 

57. verme/ ho/red síta-mi pila. ka1umcni iJá, iJó 

58. verdelgreen sihúte-mi, hémini kurikini \\ Íittaa. U\\'Uli-ta 

59. amarei olye// ow téwa-mi cwakini. iju maláukataa 

60. hrancolwhite kajáli- marikini kasu-

61. preto/b/ack múmu-, mahléte kurikin1, katcni, irnttsii<i-. piuuJi, 

(escuro) hu hu .1.fi (escuro) 

62. quente/hot áta- ha'isi 

63. jí-io/co/d kawínini, kaháte hemíaa, saámataa 

64. cheio!fú/f húka wotaa, pirátaa 

65. pesado/heavy sína hawátaa 

66. novo/new awémali hekétJi 

67. bomlgood júnihi, awétuali sonirri anáa-

68. redondolrou nd palápalaa-
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LÍNGUAS ARAWAK DA AMAZÓNIA SETENTRIONAL 

PORTUGUÊS/INGLÊS PARAUJANO LOKONO !SLAND CARIB 
(K): Karina 

71. comerleat a-ka-, akina(-tete ). (e)kin, 
azi khoton aiga, háu-

' n morder/bite orodi rldÍn ágoragua 
<' 

73. ver/se e te ri dlkhin aríha 

74. ouvir/hear kánabo:an agãba 

75. saber/know áithin subú(di)- (K) 
76. dormirlsleep ata-mite. adimuidé dónkon arúmuga 
77. morrei~ mortoldie, dead aikta-. oikta-. audí (h)ódon áue, hilá 

78. matarlki/I audidadá fárin áfara 

79. nadarlswim ougda thímin áfuliha (K) 

80. voarljly mórodon ahámãra 

81. andar, ir/wa!k a-una- kónan áibuga 

82. vir/come a-inta- ándin atJolora, 

nióbui (K) 
83. estar deitado/fie auléide tórodon, 

iákadan 
,-

rau-

84. estar sentado/sit djosódide bálatin niuru-. (n)iü 

85. estar de pé/stand todéide dínamin rárama-

86. dar/give dábih síkin íciga, ru-

87. dizerlsay oriéide -aakan. dián. e rega, 

man anaga 

88. queimar/bum horótetse bíthin, 
bithonoán aguda, gudá 

89. eu/! té, ta- dái, déi nugúia. áu (K) 
' 90. tulyo11 pia, p1- bti, bíi bugúia, 

amóro (K) 
91. nós/we wé, wegani, wa- oái, oéi uagía 

92. isto/this -n thó(h)o, tua, lea, 

lí(h)i iá(h)a 
93. aquilolthat -ja, -ra thóra(h)a, túra, 

líra(h)a líra, iára 
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LiNGUAS ARAWAK DA AMAZÔNIA SETENTRIONAL 

PORTUGUÊS/INGLÊS YAVITERO/ MAIPURE GUAJIRO 
PARENI 

69. secoldry tsú-we huláa-, hosóo-

70. beberldrink -hlíja asáa 

71. comerleat -éJ1a, ahitsi- -eka ekáa 

72. morderlbite -tá ta eká\1aa,ohóttaa 

73. ver/se e -níta -(n)awa eráa 
74. ouvirlhear -kéheta aápaa 

e 
75. saberlknow -wíta sekanuni atlhaa 

76. dormirlsleep -tsíma atunkaa 

77. morrer, morto/die, dead -wíjua -mawa- áukktaa 

78. matarlkill -má (mia)kani aukktáa á' in 
e 

79. nadarlswim -kuínta kattnaa 

80. voarljly -míta awátaa 
81. andar, irlwalk -hlá, -héha, 

-kátsitsia -takau a(')unáa 

82. vir/come -núha ánttaa 

83. estar deitado/fie -huínta, -háhita ahúleraa 
84. estar sentado/si! -hátsika áikkalaa, ikátaa 

85. estar de pé/stand -kátsia (parar) atámat-, Sawatáa 
e 

86. darlgive -tá -taa asllahaa 

87. di::.erlsay -má, -tsína, -ma, (a)kiha-, 

-kúli-a -puku, -puriata máa 
88. queimarlburn -káha, -táha epéhaa. 

a'ahaa, hotáa 

89. eu// núja, nu-, -na nuja. nu-. -na tajá 
90. tu(vou híja. hi- pija, pi-, -pi piá 
91. nós/we wája, wa-, -wi waja. wa-. -wi wajá 

92. istolthis -ni are-pi na, ja ttí, cií, jaá 

93. aqui/olthat -ja, -ta (aki)-ja, wid ti(r)á, ci(r)á, .1alá 

94. quem, quê 7 /who, what:' me, hlána, hátsa, 
kísa iti (?) ha-, kasa-

95. negativo/negative ma-,já ma-, nuka-, 
-pama ma-, noho 

96. positivo/positive ka-, éhe ka-
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97. 
98. 

99. 

100. 

\. 

2. 

3. 
4. 

5. 
6. 
7. 

8. 
9. 
10. 
11. 

12. 

13. 

14. 

15. 
16. 

17. 

18. 
19. 

PORTUGUÊS/INGLÊS 

tudo/ali 
muito/many 

J 

2 

PORTUGUÊS/INGLÊS 

cabeça/head 
cabelo/hair 

ore!ha/ear 
o!ho/eye 

nari:::lnose 
boca/mouth 
dente/tooth 

língua/tangue 
unhalnai!,c!aw 
pé/foot 
joe!holknee 

mãolhand 

braço/ arm 

barrigalbe!!y 

pescoço/neck 
seio/breast 
peitolchest 
coraçãolheart 

fígado/!iver 
osso/bone 

HENRI RAMIREZ 

YAVITERO/ MAIPURE GUAJIRO 
PARENJ 

huliána ununa apiJua'a 

maima, waima 

bánimi, ahlútsina, 
walékehli 
hasiána/puziana, 
pagiana 
tsináha/sinapa, 

aJinafe 

piau, pakiata wanée 

pi na piam a 

PARAUJANO LOKONO ISLAND CARIB 
(K): Karina 

-ki 

ta-wala 
;' 

isíi, -si(n) 

-(o )bára 
itJógo, itJígo 
-ídiburi, -íu 

ta-tJoo, t-odjl -dike, -kóioko arígai 

t-ou -kosi -águ 
/ 

t-eij i, t-aidjl sírihi, -siri 

t-ounaga, ta-unuk -réroko 
t-ai aríi, -ári 

tJenja, -wejla -iée 
hiji -báda 
ta-pat, ta-uwí -kóti 
t-aiU)otro:eh -kóro 

-aapl -khábo 

adÍna 

ígiri 

-iúma 
-ári 

-1e1e 

-(ú)bara 
-(u)gúdi 
-gácorogo 

-(ú)habu 

-a ró na 
;' 

-hjure, ta-ijl -dibéio, ité -(u)rágai 

t-ogoin, t-oójlei -nóro -igíina 

~~i -dio -úri 

t-ein 

-pana 
taibiá 
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kákin anígi 
-bána -bána 
abónaha. -bona -ábu 



LÍNGUAS ARAWAK DA AMAZÔNIA SETENTRIONAL 

PORTUGUÊS/INGLÊS PARAUJANO LOKONO ISLAND CARIB 

(K): Karina 
( 

20. sangue/b/ood ta já HhÍ:IÚ, 
( 

-thlna hítao, -íta 

21. carne, músculo/flesh hírukupa síroko(ho) -ógorogo 
( 

22. pele/skin hundo, woto ida, -da -úra 

23. raizlroot háuri:ri iÍkirahi, 
( 

-1kira -ílagolá 

24. folha/leaf ipuántih adobóna, 
-bana -bána 

25. sementelseed hih isíi, -si t-íla, t-Tf 

26. cauda/tail wljt i(h)ítoko. 

-í(h)i -íli 

27. ovo/egg hijúk kodíbíosa. -sa t-íi 

28. gordura/grease kougdo, kauwth iki(h)i -agóle 

29. nome/name -íri -íri 

30. homem/man eitJirn oadíli eiéri. uogórí (K) 

31. mu/herlwoman hniere, j1erika, 

aj1ukar híaro hiáru. uóri (K) 

32. pessoa/person aj1un lóko, kákitho mútu 
,.,,., 

peixeljish cih híme údu(rao) (K) .).). 

34. ave/bird kodibío dunúru (K), 
sóso, ulibiu 

35. cão/dog Jen péero 
(espanhol) á'úli , 

36. pio/hollouse wabúje iéhi, -ie 1e 

37. árvoreltree hiki áda uéue (K), arabu 
38. so//sun kai, kei hádali uéiu (K) 

39. /ua/moon keitJ are káthi há ti 

40. estre/a/star hatuge, hardúa oíoa, wiwa uarúguma 

41. água/water win oniábo, -niá dúna (K) 
/ 

42. chuvalrain wiagha, haitt óni húia, gunubu ( K) 

43. ventolwind aoadóli garábali 
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HENRI RAMIREZ 

PORTUGUÊS/INGLÊS PARAUJANO LOKONO ISLAND CARIB 

(K): Karina 
44. pedra/stone ipah síba, -síban dóbu (K) 

45. areialsand mo móthoko ságalí (K) 
46. terralearth mmo,mogho hóroro, -órora múa 
47. nuvemlcloud híramága oráro huáriü, ubé(h)u 

·' 48. fitmaça/smoke kamlje koréeli gumúlali 

49. fogo/fire tJighe, tJigiga hiki(h)i, -ihime uátu (K), 
-(í)leme 

50. cinzas/ash pái'ire bálisi balígi 

51. caminholpath wobu(h), wabi:h oabóroko, óma(K), 

abónaha -émari (K) 

52. montanha/m ou ntain utatJi hororo sin uóbu (K) 

53. noitelnight aj ip, heipaka orika, kàsakodá áriabu 
54. grande/big joughe (i)firo-, (i)fili- uáiri-
55. pequenolsmal/ jcddiga, djiíndjoor ibi-, sióko- niórao-
56. comprido//ong jou oadi- migífe-(K) 
57. vermelho/red jabagar. htwiga' koré( e)- funá-
58. verdelgreen (imoro-), sobole urígi-
59. amarelo/yellow (héhe-) dumári 
60. branco/white haríra- harú-
61. pretolb/ ack khareme-, 

oríroko urí-, búre-
62. quentelhot hojú thére-, oerébc- hára-, 

batJá-, so 
63. fi'io/co/d mímili- dili-, 

bLli'-64. cheiolfú// hadl (h)ébe-

65. pesado/heavy khidi- hóro-

66. novolnew jirorgho (h)emeléa- iséri (K) 

67. bomlgood (h)anai, 

kama-tJitJiri sa- buídu (K) 

68. redondolround balala- giríri-

69. secoldry haradu:i oaa-, sare- rnábai-

70. beberldrink hnooti (i)thin, (a)than áta, gura-
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LÍNGUAS ARAWAK DA AMAZÓNIA SETENTRIONAL 

PORTUGUÊS/INGLÊS PARAUJANO LOKONO !SLAND CARIB 
(K): Karina 

71. comerleat a-ka-, akina(-tete ). (e)kin, 
azi khoton aiga, háu-

' n morder/bite orodi rldÍn ágoragua 
<' 

73. ver/se e te ri dlkhin aríha 

74. ouvir/hear kánabo:an agãba 

75. saber/know áithin subú(di)- (K) 
76. dormirlsleep ata-mite. adimuidé dónkon arúmuga 
77. morrei~ mortoldie, dead aikta-. oikta-. audí (h)ódon áue, hilá 

78. matarlki/I audidadá fárin áfara 

79. nadarlswim ougda thímin áfuliha (K) 

80. voarljly mórodon ahámãra 

81. andar, ir/wa!k a-una- kónan áibuga 

82. vir/come a-inta- ándin atJolora, 

nióbui (K) 
83. estar deitado/fie auléide tórodon, 

iákadan 
,-

rau-

84. estar sentado/sit djosódide bálatin niuru-. (n)iü 

85. estar de pé/stand todéide dínamin rárama-

86. dar/give dábih síkin íciga, ru-

87. dizerlsay oriéide -aakan. dián. e rega, 

man anaga 

88. queimar/bum horótetse bíthin, 
bithonoán aguda, gudá 

89. eu/! té, ta- dái, déi nugúia. áu (K) 
' 90. tulyo11 pia, p1- bti, bíi bugúia, 

amóro (K) 
91. nós/we wé, wegani, wa- oái, oéi uagía 

92. isto/this -n thó(h)o, tua, lea, 

lí(h)i iá(h)a 
93. aquilolthat -ja, -ra thóra(h)a, túra, 

líra(h)a líra, iára 
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HENRI RAMIREZ 

PORTUGUÊS/INGLÊS PARAUJANO LOKONO ISLAND CAR!B 

(K): Karina 

94. quem,quê 7/who, what.7 keeti, hari:, ka(ta), 

heere, ami há- ída, halía 
95. negativo/negative -pe, no, nnawa ma-, kho( ro) ma-, úa (K) 
96. positivo/positive ka- ka- ga-, -ha 

97. tudo/ai! hlrlkó, hikiko hára sú(gubai) 

98. muito/many kaaja, kaamafi ió(h)o gíbe 

99. l 
~ 

abá- ábana maana1, mane 
100. 2 pijomu bíama bíama 

PORTUGUÊS/INGLÊS MARAWA WARAIKU KUNIBA 

1. cabeça/head n-isiwy, oziwi ky Jiu,jihwo 

2. cabe/o/hair hoty, hiti n-itJy Jiu-Ja 
3. orelha/ear n-etaky. -adekiJ1. 

n-esebiro. -ziwi-riku taketu, toky Jipi,jepi 
4. olho/eye n-akosy n-oky ihale 

5. nariz/nose n-isiry, -izeri n-itJit uJiiri, jeri 
6. boca/mouth n-eomako, 

-idiumaku nu-rutko nama 

7. dente/tooth n-atú, -atih nu-itJi il1i 
8. / íngua/tongue n-iaya, -idjã n-elon ne1 
9. unha/nai/, c/aw no-para n-ikpia sewata 

10. pélfoot n-itaba, -kuti kutJi Jiti 

11. joe/ho/knee no-buturu n-aiwiu JuJi 
12. mão!hand no-kabe-suy, 

-kábi: n-ikabu 1111U 

13. braçolarm n-eJé, -egje n-ikpal kanu:a 
14. barrigalbelly n-aty, -adi motzá sato 
15. pescoçolneck n-eoto, -ihutu no-nó nuje 

16. seiolbreast no-ty n-ity tina 
peito/chest no-pataire, -batére tukuka sta 
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LÍNGUAS ARAWAK DA AMAZÔNIA SETENTRIONAL 

PORTUGUÊS/INGLÊS MARAWA WARAIKU KUNIBA 
17. coraçãolheart n-apana, -kawari nu-van waji 
18. figado/liver ubána bouhlá -upana 

19. osso/bane u-bi lhapi 

20. sangue/blood n-isa, itahi n-ithon Jirari 

21. carne, músc11!0/flesh uj1a, no-kabé ni-kpawu iym 
22. pelelskin n-idiá imta, muta 
23. raiz/root utebá, udjúmã azaly 
24. folha/leaf ata-síby, -zi.wi atu-puena kasiriri, sápína 

25. sementelseed USl 

26. caudaltail uti, urri kiwetJi 
27. ovolegg ehi inaçi 
28. gorduralgrease iwiri ronihi 
29. nome/name -bina, -itina, -hikina 
30. homemlman tewun (?), 

adÍ:jumíhu etjaló Jeçi 
31. mu!herlwoman nuruno, asíumíhu setju 

32. pessoalperson diánwi 

33. peixe/flsh emé Jima 
34. avelbird kirnpú, iribizi 
35. cão/dog nunira, itúeri kewe 

36. pio!ho/!011se nj ohi 

37. árvoreltree ugwaJ ukuna, ada a-atá ahmena, 
ahamana 

38. solls11n kurnetu, kumiti kuma tkati 
39. l 11 a/mo o n waliawan, wat:njáwi kairy ksiri 
40. estrelalstar ybiru, iwiru ymiru kataheri 
41. águalwater uny, uni uny uni 
42. chuvalrain ma 
43. ventolwind parúmi watan hanato 

44. pedra/stone koeba, kibá ytaky Jutiri 

45. areialsand kadÍ:biãw ksatc(-kuahi) 

46. terralearth katoê, kadi kâty, káry JiJi 

47. 11uvem/e!011 d meleniuni raurare 
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HENRI RAMIREZ 

PORTUGUÊS/INGLÊS MARAWA WARAIKU KUNIBA 
48. .fúmaça/smoke kamidjahi titi-pehe 

49. fogolfire ynsy yké tSiti 
50. ci11:::as/ash buízi titi-meru 
51. caminholpath diubú hatena 

52. montanhalmountain atuku mabiety wájera 
53. noilelnight aty kulekaiku, 

kanakiteku yetinu 
54. grandelbig wasu-hi ter e 
55. peque110/smal/ yrebeta jakahe, rianzohlo. 

itubuta atisa mti-ri 
56. compridol/ong witakúru-i aty-epalo 
57. verme/ holred atokana. alúana wulikata, 

uilkamirirn seu-li 

58. verdelgreen pura-y puro-manzalo. 

k u !y-m<1 tsotJo. 

poiY- pure-ri 
59. amarelo/ye/lcxw alo-hy tau-kara pou-n 

60. branco/vvhite wawy, wa(w)ika. kalikata. 
udje kalyrnatzotJo pa1-n 

61. pretolhlack kury-hy, uriberu kuli-kata ksaSi-ri 
62. quente/hot hadámiha, adáhi ame-ri 
63. fi·io/co/d am íanu 
64. cheio/fú// 
65. pesadolheavy tahenkurú 
66. novo/new 
67. bomlgood i la( -kuru-i) kijorari 
68. redondolround karnúruma-hi 
69. secoldry djana-hi 

70. heberldrink pi-to, n-ita n-eiratSy tra-

71. comer/eat p-eziuia. isíu. 
heména, n-ituka p-enke nika-

72. morder/hite usabia 
73. ver Is e e kauunia. -eura n-atka 
74. ouvir/hear n-ckcrnisahé. ukirníza n-ejeka 
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LÍNGUAS ARAWAK DA AMAZÓNIA SETEtjTRIONAL 

PORTUGUÊS/INGLÊS MARAWA WARAIKU KUNIBA 

75. saberlknow ni-kidia-hi 
76. dormirls!eep n-eterneka, 

-dimi:ka tirnka umka-

77. morrer, morto/ die, dead juku(a)na, 

-JuJaniana rnaka -punanatoko 

78. matar/ki// nidjuwaka 
79. nadarlswim uruaka 
80. voarljly urniruna karana-

81. andar. irlwa/k nu-kúnani, 

(u)munauni, piananta-, 

ahiribuhã' (vá') ayl-

82. vir/come waku nihã' (vem cá 1) 

83. estar deitado/fie -kibizumah i 

84. estar sentadolsit -kina-mainjhu tepura-

85. estar de pé/stand -muru-mainju, alubt 

86. darlgive n-arnba-hi 

87. dizer/say netéuriu 
88. queimarlburn rnuru-hi 
89. eu/! no-ja [nya], no- unu, no- ita. nu-

90. tulyo11 pi-ja [pya], pi- upte, pi- pitJa, pu-

91. nóslwe wV-ja [uja) LI witJa, wu-

92. istolthis ihehi tiJira 

93. aqui/o/that akirahi, latza, 

abikeJ1hi ylékary 

94. q11em, qué > /who, what:> ka-, ai-,ja-

95. negativo/negative -mepe, ma-, 
tahi, jakahoe. 

ylainopity ('7) hinka, ey ('7) titi ('l) 
-96. pos itivolpos itive eén 

97. tudo/a// 
98. muito/many ( u)kabeary waljana, lakuiny 

99. ukwaJumu, 
ukwadiu atetu 
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100. 

1. 

2. 

3. 

4. 
S. 
6. 

7. 

8. 
9. 
10. 

11. 

12. 
13. 

14. 

IS. 

16. 

17. 
18. 

19. 

20. 

PORTUGUÊS/INGLÊS 

2 

PORTUGUÊS/INGLÊS 

cabeça/head 
cabelo/hair 

orelha/ear 

olho/eye 
11 ar i :::/nos e 
boca/mouth 

dente/tooth 

I íngua/tongue 
unha/nail,claw 
pé/foot 

joelho/knee 

mão/hand 
hraçolarm 

barriga/hei ~V 

pescoç:olneck 

seio/breast 
peito/chest 
coração/heart 
figado/liver 

osso/bane 

sangue/blood 

HENRI RAMIREZ 

MARAWA 

muJamu, 
mudjama 

KANAMARI 
[eh) de Spix = [ç] 

nu-çly 
nu-pity 

çep1sama, 
nu-çenaku 

11Ll-Çll 

nu-ç1ry 
nu-nahma 

n-al 

nu-ntny 
nu-seoata 
nu-ç'ity, nu-pâlu 

nu-kaiJuçy 

nu-muyu, kaiçy 
nu-kâno 

n-emá 

nu-nópy 

n-atôçy 

n-irra 
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WARAIKU KUNIBA 

pujabana 

PIRO APURINÃ 

-XIWI -kiwi 
-tsa, hiwru -janku, -naja, 

-Jike 

-xepi -kimbita 

-(j)ha(le) -uki 
-xn -kirita 
-nama -nama 

jhi -tslrin 

-11111 l -nene 
-sewata -sawata 
-xitji -kiti 

SOXl, 

joptsoxi- -puturike 
l11JLI -waku, -piu 
kano -kanu 

-tJ ekete, 

hitJkamapa -tika-ku 
110Xl -nupi, -nuki, 

-kanaki 

-tnt, sta tlnt 
-turuta 

haxi -ankepa 
hopna -pana 

-hapi -apl 

-hra(ha), -ha -arenka 



LÍNGUAS ARAWAK DA AMAZÓNIA SETENTRIONAL 

PORTUGUÊS/INGLÊS KANAMARI PIRO APURINÀ 
[eh[ de Sp1x = [ç] 

21. carne, músculolflesh hitu. niktJi Jini 

22. pelelskin mta -mata 
23. rai::lroot kotsa, tski -kutsa 
24. folha/leaf sapahna sure ãã-tsupa 

25. sementelseed XI iki, 

amanttrt 

26. caudaltail nJi Jibi 

27. ovolegg nax1 naki 

2K gorduralgrease -tJi itJi 

29. nomelnc1111e hiwaka -wanka 

30. homemlman çeçt xex1 kÍki 

31. mulherlwoman saitjuné sitj u si tu 
32. pessoalperson kaxiti kangiti 

33. peixelfish Jima Jima Jimapi 

34. avelbird kotJitJi kutimpiri-ki 

35. cãoldog anampa 

36. pio! hollouse J epitJi, xepa nipa(tJi) 

37. árvoreltree amtena hahmina aarntna. 

imlna 

38. sollsun kasiry tkatJi atu:akatJi. 
kmnui (verão) 

39. lualmoon jatJy. kasíri ksiri kasiri 

40. estrelalstar tJy. nuçlry. putáç;- katahiri Í\\Í ri-k i. joriki 

41. águalwater ha. honu ambarã, wini 
42. chuvalra in hina, neka ambarã 
43. ventolwind nniphja inti:uma 
44. pedralstone suehyu sotlu kai 

45. areialsand ksatu. solxi ikipatJite 

46. terralearth xipatJi, tJixi kipaatJi, 

iJiti 
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HENRI RAMIREZ 

PORTUGUÊS/INGLÊS KANAMARI PIRO APURINÃ 
[eh] de Spix = [ç] 

47. nuvemlcloud k.1a1Jhapcrerumko katJiã-ri 

48. fúmaça/smoke tJitJiphia katJiàri, 

itJià 

49. fogolfire joJi-, (hitJi) Jàminà. 
itirika 

50. cinzaslash tJitJipahi atapani, 

pani 
51. caminho/path hapo, hatnu kimapuli 
52. 1110111 anhalmo unta in mahka, pxita iJirnta-\\ltc. 

kansaje 

53. noite/night jatJy (ho)jetJno lkanokali 

54. grande/big tsru miita-. mira. 

namanani 

55. pequenolsmal I mitlrl, tse- a-j"1p:mi11. 

pupàü (pouco) 

56. comprido/long howuka, 
pipta pa-intanu 

57. vermelholred sero punkamara-
58. verdelgreen pole pusenteka 
59. amare/o!yel low pwalo po-scntaga-. 

kasaruri 

60. brancolwhite klata -saru. 

katsobir 

61. preto/black ksaxi. 

mapJaha (pu)mama-

62. quente/hot heme p: ka-pataka-

63. fi'iolcold ka-tJikleri pa-tJingare-

64. cheio/fui/ ka-tsepo Jampuka 

65. pesado/heavy hino pa-mina 

66. novolnew herotu amane-

67. bomlgood kihle ere-
68. redondolro1111d poprolo ka-puruta-
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LÍNGUAS ARAWAK DA AMAZÔNIA SETENTRIONAL 

PORTUGUÊS/INGLÊS KANAMARI PIRO APURINÃ 
Jchl de Spix = [çl 

69. seco/dry poporoli, pa-suna-. 

popn m\aam-. poriri 

70. heber!drink n-ereo-atJ y haJroka, -jãta. 
hira- -nanta 

71. comerleat haniçoa -nika. -tJima -(ni)nika, 

-tJirna 

72. morder/bite haJkaka -akatsata 
73. ver/se e heta -a:etarnata 
74. ouvirlhear nu-çemata xem:na, -kenakuta, 

jixnakota imata 
75. saberlknow himata -ima(ru)ta 

76. dormir/si eep nu-rnaço-atJy hirnaka -ernaka 

77. morrei~ mortoldie, dead n-ialete hipna -ibina. -kurijà 

78. matarlki// karnakata, 
hij lata -uka 

79. nadarlswim hanohata -anuka, 
andapota 

80. voar/fly halna -ara na 
81. andw~ irlwalk ja(pa) -sa. -fípukuta 

82. vir/come hina -ina 
83. estar deitado/fie tj'inruJako. 

hajloklewata. -inaka, 

wcja -sirinka 

84. estar sentado!sit ti:plata -tupanka 

85. estar de pé/stand nnwata -ama 

86. darlgive heneka -sika 

87. di::.er!rny tJina, -tJa, 

janumata -Jãpireta, 
-sãgiruta 

88. queimarlburn jotxika, 
halha -arika, -yutika 

89. eu// nu- bita. n-. -no nuta, ni-, -nu 

609 



~----~-- ------~~--~~---~- -~----~· 

HENRI RAMIREZ 

PORTUGUÊS/INGLÊS KANAMARI PIRO APURINÃ 
!chi lk Spix = [ç] 

90. tu/vou pitj:xa, p-, -ji pita, pi-, -i 
91. nóslwe \\ 1t:\a. ha-. -\\ u ata, a-, -wa 
92. isto/this t(i)je, twu, 

ha, hewi ia, wai 
93. aquilo/that tuxra, tuka, ere, iwa, kai, 

wane, hawla ikiranta 
94. quem, quê'.? /who, vvhat? katu, Ida, ki-, 

hinaka, hiklu (n)atuku-, 
-pa, namba 

95. negat ivolnegal ive ma- ma-, hi(ke) ma-, kuna 
96. pos it ivolposit ive ka-, hihi ka-
97. tudo/a// pexni, ptowru, 

pajaka- (p )ekene-ka 
98. muit olmany kajahu, hitxo ka.i ààn-p u k u-
99. pa, satu ãnti 
100. 2 hepi 1p1 

PORTUGUÊS/INGLÊS KAMPA BAURÉ MANTINERA 
(MOJO) 

!. cah-eçalhead no-(g)I ntu ipahc. ( tJ uti) no-hiwe 

2. cabe/olha ir no-iJi, -witi -iJa mohewetse 
3. orei hal ear ake: 'rnbita, jcmpita -.\"11ko11. 

i.\"akon. socnoki hehipi 
4. o/holeye oki -kis no-wihali 
5. nari::/nose akiri, -kirirnatJi, 

no-tso -pas1r1. 1pasi m1-Jiri 
~' hocalmouth apa:nti, -wante, 

-waganti inoki nu(-)herne 
7. dente/tooth aneni, a(g)i ser, (ah e) hoilll 

8. / í ngualtongue aiki, -nene ipenene nu-n 
9. unha/nai/, c/aw a-seta etip, tipo 
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LÍNGUAS ARAWAK DA AMAZÔNIA SETENTRIONAL 

PORTUGUÊS/INGLÊS KAMPA BAURÉ MANTINERA 
(MOJO) 

10. pél/001 a-itsi no-hiti, 

kaiS paponhi 

11. Joel holknee a-jeleto itSoovira nu-suhi 

12. mãolhand -aku -wohia no-miu 
13. braço/ arm 

14. barrigalbe//y amotsl, -motin, no-sáti, 

-tsomonte neheki opatewate 

15. pescoçolneck -tsano, akentsi -tSanoki nu-huharnpwi 

16. seiolbreasl ateni 

peitolchest -tsorni -tSon -nu-ste 

17. coraçãolheart asãngana nekasome nahi 
18. jígadol/iver iranatare eperon, 

eperrena 
19. osso/bane -tangi -opi, inepe rapu 

20. sanguelb/ood -(n)ira iti tSirali 

21. carne, múscu /olfles h -watsa eSoko, 

koehko nigolihete 

22. pe/elskin mesma itSoman nu-sap1 

23. raizlroot (pare) katsekiri 

24. fofha!/eaf -tSipana pono. pana kesireri 

25. sementelseed oitsoki, -kj itsokj i esoki indetehi, aso 

26. cauda!tai/ itsingo, -riSi thos sabão 

27. ovolegg (g)i:t( s )oki tonahi 

28. gorduralgrease tS utS unee, 

tSupuegun hcskestanawe 

29. nome/na me wa(h)iro, pahi 

30. homem/man Siramba, S erari hir, hijira pinikopeuwe 

31. mu/herlwoman tSinani ( esenu) sitiu 

32. pessoa/person aSaninka, tSintineb, 

matsigjenga (atSane) tehirepatike 

33. peixe!fish Sim a him, iman wa:ekewe 
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HENRI RAMIREZ 

PORTUGUÊS/INGLÊS KAMPA BAURÉ MANT!NERA 

34. avelhird J eru, timeri, tsaati aren kositJi. kuJiJi 

35. cc7oldog otsHsf kobe, 
(tamuku) kaiwi 

36. pio/ hollouse netJi inok, (ij1e) sepretJi 
37. árvorellree intJ a-tu .1akia. kakivo ãheJi. tJih 
38. so/lszm olja, kienti ses e tekatJi 
39. /ualmoon kaJiri kiher, 

keheres ksiri 
40. eslre/alstar mbogra, imporiko wahis katel11ri 
41. águalwaler hij1a, nija ine, (une) hõne 
42. chuvalra in ingani hine 
43. ventolivind tambia kanipihene 
44. pedra/si one 111ap1 sotele 
45. areialsand (i)mbaniki sati 
46. /erralearth kipatsi poewok, 

inire (barro) tJihi 
47. nuvem/c/oud U )odo11gc111tc, mengon kiatshapekcpc 

48. fúmaçalsmoke katJa!i (kiare) tJitJipihe 
49. fógolfire tJitJi. parnbali jaki, (juku) tJitJi 
50. cin::as/ash sarnarnpo poip tiJipéni 
51. cam inholpalh awotJi Janoki, 

osenekije hatene 
52. montanhalmounlu in tongaali, otiJi 
53. noitelnight tsetenili jotoe hujetsiau 
54. grandelbig antou tJumie, 

(itJape) tJi tseri 
55. pequeno/sma/l kwatJon, orihani, 

tiorninani mitJikiri itsere-re 
56. compridol/ong tonta! i. tsantsa 
57. verme/ho/red kiraari moseregan, 

(titsi) serodetJi 
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LÍNGUAS ARAWAK DA AMAZÓNIA SETENTRIONAL 

PORTUGUÊS/INGLÊS KAMPA BAURÉ MANTINERA 
(MOJO) 

58. verdelgreen eripenki, natJiriari tjanagog tosote 

59. amare!o!ye!!ow kjiteri kureritJe 
60. branco/white kita(maro )ri koti, 

tolomog teleteritJi 

61. preto/b!ack putJitiri,janasi jasekena 

(azul), (tikisa) saihira 
62. quente/hot isauwari, tsirinkari 

63. fí'iolco!d katJingari katsikílian 

64. cheio!fú!! Jihanu 

65. pesado/heavy kohino tJi h i pah i ma 

66. novolnew iwangeli, iroakera kangucncpohue. 

(ara1ru) makalihi 
67. bom!good kameta kihilere 

68. redondo/round akapanga tJoporikon 

69. secoldry (o )pirihata pupiritJitJi 
70. beberldrink hamiri, ninero 

nowikea nerijow honahalaneràõ 
71. comer!eat haimuja, -akaro nikow unikewe 
72. morderlhite atsika reskatuskaiwi 
73. ver!see pamenhunta ro-hinokopau, 

(-imaha) 
74. ouvir/hear nokombit, 

-kemakero som, (sarna) no-hinakopcne 
75. saherlknow ni-otiwo. -go (tuka) e ri mete 
76. dormir/si eep hamomaju, -mai -mokow 
77. morrei; morto!die, dead kaame annc11crcpe11enetaé 

78. malarlki!! -akero, -ga renupenede 
79. nadarlsvi·im -maata 
80. voar!fly -ara -aro hapalene 
81. andar, irlwal k -ani(hi)ti, banastia, 

baraetia -jono, Uana) 
82. vir/come ampunia. puki pikow tirepate 
83. estar deitado/fie hamomal i 
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PORTUGUÊS/INGLÊS KAMPA BAURÉ MANTINERA 
(MOJO) 

84. estar sentado/si! iseiki 
85. estar de pé/stand anda li 
86. darlgive -pa-keri, amperi -poekow penekenede 
87. dizerlsay -kantiro, -kanta tihiresote, 

hipina 
88. queimar/bum (o )taka Jarow natlene 
89. eu// naka, na- niti no-
90. tulyou eispani, pa- piti 
91. nóslwe se-, arori abiti, (witi) 
92. isto/this haka,joka -ka, te(n) tehire, 

tekepimale 
93. aqui/o/that han:rto, ora -ra, teJ, 

mabilipiti 
94. quem, quê:) /who, what.? hanika, igita, paita -ko(n) tehire 
95. 11 e g ativo/negative ma-, tee ma-, onkau, 

matacau 
96. positivo/positive 
97. tudo/a// maaroni 
98. muito/many aritanki, oJeiki malli 
99. J apã ponoJ. (eta) sapetihele 
100. 2 epiti rnapin. apina hápiri 

PORTUGUÊS/INGLÊS TERENA PALIKUR PARECI 
(Kinikinao) 

1. cabeçalhead tuthi -téw itseri 
2. cahe/olhair iJ eo -téw huwipátip tseka-tise 
3. ore/halear keno tájbi itinihe, 

etanakoako 

4. o/holeye uke -wtjak Ôotsi-ti 

5. nariz/nose kiri -kí'lí'líi ikiliholi 
6. bocalmouth paho -bíju ekanatse 
7. denteltooth oe -ájbu Ôaikoli-ti 
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LÍNGUAS ARAWAK DA AMAZÔNIA SETENTRIONAL 

PORTUGUÊS/INGLÊS TERENA PALIKUR PARECI 
(Kinikinao) 

8. língua/tangue nene -nénni ininitse 
9. unhalnail, claw hjipo a(-)kíhwiga noti, enotja 
10. pélfoot -kúgku kitJi-ti, ikihi 

11. Joel holknee puju (hoju) -báwlíi ekaoli, 

etaraôatse 
12. mào/hand wo'u -wáku kahi-ti 
13. braçolarm ekano 
14. harrigalbelly okovo, kovoti -túnni, -ájhi tjako-ti, 

enatJi 
15. pescoçolneck anu -bíta ihino, ekoloako 

16. seiolhreast to to 

peito/chest Jene -dúkku itikoloakoa 

17. coraçàolheart orniJone -jákni imahijatse 
18. figadol/iver apakana -bánni itjakore 

19. osso/bane oipethi apítJi ahi-ti, wahe 

20. sanguelblood ithi migátJi itirna la-
21. carne, músculolflesh ijéu oli-ti, ete-ti 

22. pele/skin rnotoke -málílíi rnili-ti 
;~ 
_.). rai:::lrool kusopo'c (poikoJe) ahámpa atja-tjahare, 

ikikitse 
24. folha!leaf tu ti apánni -hana, nijali 
25. sementelseed ake c~iákkLL -giwwi hanakati, iri 

26. caudaltail ihi ga(-)lííbba iho-ti, iniho 
27. ovolegg áhti-jan cnetsc. ctse-ti 

28. gorduralgrease JikiJi -alo 
29. nome/na me -íw ene_iare 
30. homemlman hojeno awájggi haliti, ena 
31. mulherlwoman seno tíno ohiro, halo-ti 
~; 
.J~. pessoalperson Jane hijéggi hahaleta 
33. peixelfish hjee ímrna kohatse 
34. ave/bird kuhípga kotchala. hala-ti 

35. cào/dog SlnJI péwu kat.folo. chalanat.fc 
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HENRI RAMIREZ 

PORTUGUÊS/INGLÊS TERENA PALIKUR PARECI 
(Kinikinao) 

36. pio! ho/louse njati jétJi niritsati 
37. árvoreltree áhha atja(mena) 

38. so!/sun kaJe kamúwwi kamai 
39. lua/moon kohje kájggi kaimare 

40. estre!a/star hjeker:ve wagápjo Ôoretse 
41. água/water une únni one 

42. chuvalrain uko mu'líokka one 
43. ventolwind májggi hohola-ti, 

kinatjawiniti 
44. pedra/stone mopoi (ma'foi'e) típpa tsehali 
45. areialsand kájhi waikohe, 

kaiholo 
46. terra/earth poke'e wájkki waikohe, 

ewakiti, 
ewetekone 

47. nuvem/c!oud ukúhne, 
huwégi kaimini-ti 

48. fumaça/smoke kurihoe sagíjan tSimere. nije 
49. 1 fogoljire joku tikétti irika-ti, ini-
50. cinzas/ash pou héwwi ini-jehe. 

imilaotse. ijo-

51. caminholpath Jene ahínni nabo-ti 

52. montanhalmounta in wásgi tjairi 
53. noitelnight jothi tijégim makiti, maka-, 

wahaÔati 
54. grande/big hanai nopsáddi kalo-
55. pequeno/~ma!! nopsésa, ini, kirane, 

ainésa meôehelo 
56. compridol!ong kijabwáddi waha, eno 

57. vermelho/red harara dúw(i)e Ôotere 

58. verdelgreen ajéweje tihorere, 
emolini 
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LÍNGUAS ARAWAK DA AMAZÓNIA SETENTRIONAL 

PORTUGUÊS/INGLÊS TERENA PALIKUR PARECI 

(Kinikinao) 

59. amarelo/ye!!ow (kiteri) kuwíkwije tJikere 

60. branco/white hjopu'i séine IJOl11a, 
kamalore 

61. preto/b!ack arnoeguena puhíje kija, hote, 
maka 

62. quentelhot awáhni watja 

63. fi"io/co!d kasati kiseppéhe wehe, tiha 

64. cheio/fui! kaitse. akohare 

65. pesado/heavy inati awíni timena 

66. novo/new nikúhne mainikcre, waitarc 

67. bomlgood kabáj waje 

68. redondolround puiti (purabuika) huwippátip iriroli 

69. secoldry mowoiti, ahi'iko alí'ápuwwe ijo, nira 

70. beber! drink higépne tera 

71. comerleat niko áJne kanakaira, 

nisa, hijoka 

72. morder/bit e kagéhne tjaloka 

73. ver/se e (n)ainja hijáp waja 

74. ouvirlhear karno timáp sem a 

75. saberlknow eS o- hiják wajore, 

irihare 

76. dormirlsleep imoko, imanga himák nemaka 

77. morrei~ morto/die, dead -pevo- mijápiwamel waini, 
amamatjoa 

78. matarlki// uméhe aisa, rnsa enete. 

amemakisa 

79. nadarlswim talí'élí'e maôakoa 

80. voarlfly 00 amelí'éne ainakoa 

81. andm~ irlwalk J0110 wéwne tona, Ôane 

82. vir/come puhi- népnik tj oa, h itsoa, 
aihena 

83. estar deitado/fie dikúgig etolitsa 

84. estar sentado/sit bát tjoka, hitsoka 
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PORTUGUÊS/INGLÊS TERENA PALIKUR PARECI 
(Kinikinao) 

85. estar de pé/stand tabí'lí'a amematjoa 
86. darlgive 1para íkne isa 
87. di:::er/say (e )to' oko áwna neôa, nita, 

aoka, irata, 

kakanatse, 

Ôakai 
88. queimar/burn oro'oko kera 
89. eu/! u-ndi náhhu, nu- no-, na-tjo 
90. tulyou píssu, pi- hi-, hiso 
91. nóslwe u-ti wíJwi, u- wi-, wiso 
92. isto/this ra aj, ne eôe, ali 
93. aquilolthat ne -r, -tra hatjo, ako, 

itita, 
owene(ta) 

94. quem, quê? lwho, wha(J kuti, na pa'lí'íje, 

samáhki, Ôala, 

ajsáw, kiné Ôoana, alij-
95. negativo/negative ako káwa ma-
96. positivo/positive ihi ka-
97. tudo/ali aiJ1ovo madíkte IJotJa, mancnc, 

hakakoa. 

inihatjaka 
98. muito/many ka-ájn-si-ma kahare. akai 
99. I pehjuti, pohja pahát ha(t)ja 
100. 2 pi'a, pi(s)ane pitána hinama 

PORTUGUÊS/INGLÊS WAURÁ MEH!NAKU AMUESHA 
!. cabeça/head n-itiwi' nu-kfiu j-ooj1 
2. cabe/o/hair tiwi-kjahi' nu-kfiu kah1 j-ehch 
3. ore/ha/ear nu-tulu' nu-tudlu' j-eet 

4. o!holeye u3itai' nu-t.fitaj j-ehklle' 
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LÍNGUAS ARAWAK DA AMAZÓNIA SETENTRIONAL 

PORTUGUÊS/INGLÊS WAURÁ MEHINAKU AMUESHA 
5. nariz/nos e n-ikitsi' ku-kiri j-omaallant 

6. boca/mouth n-ikanaÜ' nu-te:we j-enaam 

7. denteltooth tsewei' nu-tewej j-ahs 

8. língua/tangue nu-nel' nu-néi j-ej1eej1 

9. unha/nai/, claw ihupa' nu-hupatata _1-eshcechchp 

10. pé/foot n-lki-tsapa' nu-kltsapa' j-ehtac 

11. joel ho/knee n-lkjetu' n-kje:tu' -IJo:kJemJ 

12. mãolhand nu-wa3 i ku -bl3lku j-ot 

13. braço/ arm -b/wa:na j-eke' 

14. barriga/be//y nu-kawala,, 

n-isitjapitje' nu-kowala' j-ahchy 

15. pescoço/neck n-ipiJ1u, nu-piuna:gu j-chchrnoopy 

16. seio/breast j-esoomap 
peitolchest nu-nupanataku' -nu-panata: ko 

17. coraçãolheart n-1 ewl (n)ts i' j-ejoochrcr 

18. jfgadolliver enu pãnã j-ohpaan 

19. osso/bane nu-nãpt na:p1 j-enop 

20. sangue/b/ood 13ai !Jaj j-ehrrahs 

21. carne, múscu/olflesh j-ehcheets 

22. pele/skin nu - m ãl nu-rnai j-ehrrorn 

23. raiz/root ata-ita pyccreechr 

24. folha//eaf ata-pana, lpana ahspaan 

25. sementelseed tti', (i)tai' pyeerrets 

26. cauda/tai/ 1-tJuti nl3akatl' 
27. ovo!egg i-tsa itsai' pa'rne' 
28. gorduralgrease pyese' 
29. nome/na me soochj1eets 

30. h o /11 e mim a n 'eni3a' enkaa11ehsha 

31. mu/herlwoman tine3u' koJaanehsha 

32. pessoalperson ÍjlaU acheejl 

33. peixe/fish kupati kopati kaak 
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PORTUGUÊS/INGLÊS WAURÁ MEH!NAKU AMUESHA 
34. ave/bird kuhopa3ati' jellehka'n 

35. cão/dog awaulukumã' oJilukuma' oochek 

36. piolho!/ ouse netsel nune:ze' ooll 
37. árvore/tree ata' ata gahch 
38. so!lsun kami' ka:ml jompoor 

39. /ualmoon ke3Í' kje3I ahrroorr 

40. estre!a/star kaluti ranto 

41. águalwater LI ll t Oj1 

42. chuvalrain unl o' 

43. ventolwind is! j a' myoorr 

44. pedra/stone tipa' tipa- mahpye' 

45. areialsand kehipenu myej1 

46. /erra/earth kehiti kahi ti (poeira) paats 
47. nuvemlc/oud 1_1cpe, ll\Yepe, amia mia ohs 
48. fumaçalsmoke sij1alaki' Jiala:ki amohs 
49. fógolfire itsei itsei tso' 
50. cin::as/ash behepe' wehe:pe 

51. caminholpath ahinapu' 
52. montanha/mounta in 

53. noite/night mutiakaki tsaap 
54. grande/big weki-pei ataarr 
55. pequeno/sma!/ a11cechyoll 

56. comprido// ong awapa-pai allpoocha.pY 

57. verme/holred mthi3a-pai 
58. verdelgreen itjulapana ahspaan 
59. amare/o/ye/!ow weruJamuna shomasher 
60. branco/white kisua-pai \Vaa\laama' chy 

61. preto/b!ack ikjula-panu kellwe 

62. quentelhot v1atiniki 

63. fi'io/cold kaÜkha-pai senechy 
64. cheio/fui/ poritja- choorra' 

65. pesadolheavy lmlna-pai ej1err 
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PORTUGUÊS/INGLÊS WAURÁ MEHINAKU AMUESHA 

66. novolnew autsa-pa31 ehtseerra 

67. bomlgood awu3u-pai kooween, 

pokte' 

68. redondo/round pakhaka- apko 'mehl'.hy 

69. secoldry iluhi-pai pohrraarra 

70. beberldrink tuka- tuka orr 

71. comerleat (ã)ltja-pai rra', tsoom 

72. morderlbite 
73. ver/se e kow, ent 

74. ouvirlhear inupa- e'm. e'm.Jioot 

75. saberlknow u ta-pai ej1oht 

76. dormirls/eep amaka-pai ma' 

77. morrei~ morto/ die, dead akama-, takini 

78. matarlki// myets 

79. nadarlswim etsuna-pai cn paachy 

80. voarlfly ala-pai ahnoom 

81. andar, ir/wa/k etsuna-pai n-itsuna-pai aawo', 

choope 'eh 

82. vir/come inupa- wahp 

83. estar deitado/fie pyaan 

84. estar sentado/sit pathakha- pataka-pai anoorr 

85. estar de pé/stand n-l3!3lkata-pai chyoom 

86. darlgive seke, puta ahp 

87. dizerlsay ot 

88. queimarlburn u3itja 3Huawi korr 

89. eu/! nathu, nu- na 

90. tu/you pitsu pi- pya 

91. nóslwe aitsu ja 

92. isto/this aj1 

93. aquilolthat aj1 

94. quem, quê? /who, what? kaitsa, kapaka eso 't, csehslrn 't 

95. negativo/negative ama 

96. positivo/positive j1eerra'rn 
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97. 

98. 
99. 

100. 

PORTUGUÊS/INGLÊS 
tudo/ali 

muitolmany 
l 

2 

HENRI RAMIREZ 

WAURÁ 

tlpe 

ikumaha-, kiãkãhã
pãwã 

mepl ãwã 
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o ora, 
allohween 
shonte' 
pahchyerr 

ehpa 



Este anexo fornece os jogos de cognatos da divisão Japurá-Co lômbia 

e propõe para cada um deles uma forma reconstruída. Indicamos entre 

colchetes o material que não analisamos, por ter um estatuto morfêmico 

sincronica ou diacronicamente distinto do material analisado (classificado-

res, formantes nominais, etc.). 

ABACATE / AVOCADO MAN 

*p1(i)rija PIA m a w 1 ru 

ACH RES 

B--C pii-tíja WAR 

KAB p í ri tS a YUK ma w í ru 

KAU pt s 1 e a 
MAN ABELHA/BEE 
PIA pi ri ts a * maapa 
RES ACH máaba 
WAR pl 1 í da B--C rnáapa 
YUK pl ri já KAB máapa 

KAU ma pa 

ABACAXI / PINEAPPLE MAN má: h a 

*ma( a )wi-ru PIA má(a)b a 

ACH RES má pú 

B--C máawi-tu 
WAR lll á pa 

KAB lll á YUK lll á pa w 1 ru 
KAU 
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ACH 
8-C é nu1 
KA8 e n ú 
KAU 
MAN 
PIA é(e)nue 
RES 
WAR 
YUK J1 ú 

/ 
*ainu-i 

HENRI RAMIREZ 

WAR 
YUK 

ACH 

SP./ 
mamangaba sp. 

*emuru 

8-C élllU.{,U 

KA8 
KAU 
MAN 

ABELHA SP. / BEE SP. 
PIA i m u ru 
RES 

*tJiimunda (!) WAR 
ACH YUK imú ru 

8-C tJ i i m ú d a 

SP. 

KA8 ABELHA SP. / BEE SP. 
KAU mamangaba sp. 
MAN *muL111ll-i 
PIA 
RES 
WAR tJí muda 
YUK 

( 1) Provável empréstimo (as regras de 
correspondência não funcionam). 

ACH m LI 11 ú i 
8-C 111L1ú11e 
KA8 111úu11 LI 
KAU 
MAN 
PIA m LI li 11u1 
RES 

ABELHA SP. / BEE SP. WAR 
*mapiwai-(r)LI 

ACH mah íwi li 
8-C mapíwa 
KA8 máp i weLI 
KAU 
MAN mahí:riru 
PIA 
RES 
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YUK m u 11 li - 111 u 11 ú 

ABRIR/OPEN 
*-mhe?e

ACH -m e é -k LI 
8-C -m h e é -k LI 

-m h e é-ta 
KA8 -m é e -há 



LÍNGUAS ARAWAK DA AMAZÓNIA SETENTRIONAL 

KAU 

MAN 

PIA 

RES 

WAR -mhé -tu 

YUK -m h e ? -tá 

ABSCESSO 1 / ABSCESS 1 

*kupinhai 

ACH 

B-C kupínha i 

KAB k u p i j á w í 

KAU 

MAN 

PIA 

RES 

WAR 

YUK 

ABSCESSO 2 / ABSCESS 2 

*putsu(w)a-ta 

ACH 

B-C 

KAB 

KAU 

MAN 

PIA p u 8 ú a -t a 

RES 

WAR pusúwa 

YUK 

ACENDER/ 

* -nduku-ni(?)a 

ACH -túkLI -lia 

8-C -d LI k Ú -11 a 

KAB 

KAU 

MAN 

PIA -t LI k LI -n ia 

RES 

WAR 

YUK -1 LI k ú -na? a 

ACERTAR/DO CORRECTLY 
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* -whiitsi-ta 

ACH -w íi 8 i 

B-C -w h i t í -t a 

KAB -w í i ti 

KAU 

MAN 

PIA 

RES 

WAR 

YUK 



HENRI RAMIREZ 

/ MAN 

*kaahui 
PIA 
RES 

ACH WAR -jáwina 

B-C káawhi 
YUK 

KAB káahu 1/ 1 
KAU *huuni 

MAN ACH 
B-C úu ni 

PIA -k a w a- KAB ú li ni 
RES KAU u w i 

WAR 
MAN ú: n i 
PIA ú(u) 11 i 

YUK RES hoo11í 
WAR ú ni 

AFIADO/ SHARP YUKh ú 111 

*-ima 
ÁGUA2/WATER2 ACH kéem a 

B-C ka-i ma *-aa 

k a -i m á-11 a ACH -á a -b i 
KAB p u - ma -11 á B-C -á a -11 a a 
KAU KAB 
MAN KAU -a -1 a 
PIA MAN 
RES PIA -11a11 á a 
WAR RES ªª -11 ú 
YUK WAR 

YUK -h a -1 á 

AFUNDAR/ SINK 
*aawi-11a AGUADO/ DILUTED 

ACH *u11hia 

B-C -a a w í 11 a ACH 
KAB B-C úunhia 
KAU KAB 
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KAU 
MAN 

PIA 

RES 
WAR ú nhi 

YUK 

AGULHA/NEEDLE 
* itsi-du(w)i (1) 

ACH i e í ct ui 

B-C 

KAB 

KAU 
MAN 

PIA e i d u w í [ api] 

RES 

WAR 

YUK 

(I) V.« espinho». 

ACH 

B-C 

KAB 

KAU 

MAN 

PIA 

RES 
WAR 
YUK 

ALAGAR/FLOOD 

-

-h é e 

-h é e 

* -heetsa 

í i e a-da 

ta 
!á 

e a -w í a 

/ 
*-tsiima 

ACH 
B-C -! í i ma 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA -8 í(i) má i 
RES 
WAR 
YUK 

ALGODÃO/COTTON 
*tsaawa-li 

ACH 
B-C 1 á a w a a -1 i 
KAB ta w á -r í 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR ka wá li 
YUK 

( l) 
(3) Note que 

ALTO/HIGH 
* jeenu-ni 

ACH 
B-C j é e n u -n i 
KAB tS é n u -n i 
KAU e e nu 
MAN d e n ú -11 -ta 
PIA ts e 11 u -11 i 
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RES ts e n í 
WAR de 11 ú -11 i 

e 11 ú 

I 
*dhai 

ACH 
B-C t h é e -wa 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA t á w i -tsa 
RES 
WAR 
YUK 

*heewa 
ACH 
B-C ée wa 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA é(e) w a 
RES 
WAR 
YUK h e w á -n í 

ACH 
B-C 

KAB 
KAU 
MAN 

I 
*hiipitsi 

i h í G i 
h i i p í! i 

p i tS í -ri 

HENRI RAMIREZ 
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PIA i pi Gi 
RES epiitsii 
WAR h i p í tS i 
YUK i p i G í -n í 

ACH 
B-C 

KAB ke wí 
KAU 
MAN 
PIA ka i w i 
RES 
WAR 
YUK 

*kaiwi 

AMEAÇAR I THREAT 
*-p a w ali 

ACH -b á u l i -da 
8-C -p a á l e 
KA8 
KAU 
MAN 
PIA -b a u li a 
RES 
WAR -pá la 
YUK 

ANIMAL I ANIMAL 
*kuwheetsi 

ACH k ú e G e -.v 
8-C kuwhéeji 
KAB 
KAU 



LÍNGUAS ARAWAK DA AMAZÓNIA SETENTRIONAL 

MAN 
PIA k u w e e 8 i 
RES 
WAR 
YUK 

* -Vpira 

ACH -VVh i -lª , 

B-C -VVpi -lª 
KAB pi ra 

KAU 
MAN 
PIA pl ra 

RES p í i d ú 

WAR - pí 1 a 

YUK - p 1 r à 

! 

ANTA/TAPIR 

ACH 
B-C 

*heema 

ée ma 

hée ma 

KAB h é em a 
KAU 
MAN é: ma 

PIA é(e)ma 

RES 
WAR hé ma 

YUK hé ma 

ÂNUS/ANUS 
*-haapu 

ACH - áahu[numa] 

B-C -háapu[-liku] 

( 1) 

KAB 
KAU 
MAN 
PIA - a a p u 

RES 
WAR 
YUK 

( 1) V.« buraco >>, « caminho». 

ACH 

I 
*e'lep(h)ui 

B-C é pu1 

KAB 
KAU 
MAN 
PIA p LI l -WI 

RES e e '? p h í -gú 

WAR 
YUK 

APAGAR-SEI GO OUT 
*-jak(h)a 

ACH -tS a k à' 

B-C 
KAB -tS a k à 

KAU 
MAN 
PIA -ts a k a 

RES 
WAR 
YUK -j a k h à 
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I ARIRANHA I OTTER SP. 
*heen(u)i Pteronura brasiliensis 

ACH éeni *i n e w i 
B-C éeni ACH j é e w i 
KAB é e j i B-C n ée w i 
KAU e 11 u KAB j é e w i 
MAN KAU 
PIA eeni MAN i n é wi 
RES PIA j é(e) w i 
WAR é ni RES 
YUK he í -ta WAR 11 é wi 

YUK J1 é WI 

ARCO/BOW 
*-jawi-tha ARMADILHA/ FISH TRAP 

ACH -tS á w i [dau] cacuri 
B-C -j a w i [thíapu] *kakuli ( 1) 
KAB ACH 
KAU B-C k á k LI J Í 
MAN KAB 
PIA KAU 
RES MAN 
WAR -d a w i [tu -lé] PIA kakuli 
YUK RES 

WAR 
AREIA/SANO YUK 

*ka?i 
ACH k á i -na ( 1) Provável empréstimo. 
B-C k á i -da 
KAB ká?a ARMADILHA/ FISH TRAP 
KAU ka i 

matapi MAN ka -he 
*L1L1pi-tSi PIA kai[na] 

RES ACH 

WAR ké -pela B-C LI LI p í tS i 

YUK k e'? -pé KAB 
KAU 
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MAN 
PIA u pi 8 i 
RES 
WAR 
YUK u pi tJ í 

ACH 
B-C 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR 
YUK 

háa 

/ 
*haU)a-li 

li 
háajárí 

ARRANCAR/ PULL OUT 
* -her(h)ua 

ACH - é -l LI a 
B-C -h í -l a a 
KAB -h é r h LI a 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR 
YUK 

ARROTAR/BELCH 
* -ekia 

MAN 
PIA -e k í a 
RES 
WAR 
YUK 

/ 
* nd(h )L1ku-le 

ACH -t ú k LI 1 a 
8-C -d LI k ú l h e 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA -t ú k u l e 

RES 
WAR -bhukulá 
YUK 

ACH 

ARUMÃ 
Jschnosiphon ovatus 

*puapua 

B-C pú apu a 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA p ú a p ú a 

RES 
WAR puwápuwa 
YUK p o pó 

ÁRVORE (genérico)/ TREE 
ACH - k í a *ahiku 
B-C ACH á i k u -ba 
KAB B-C h á i k u 

KAU 
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KAB 
KAU a k u -su 

MAN ah íku 

PIA ai k u 

RES 
WAR é h k u 

YUK 

HENRI RAMIREZ 

/ 
ambaúba sp. (Cecropia sp.) 

*duuku-li 
ACH t ú u k u -li 

8-C d ú u k u -li 

KAB n ú k u -rhi 

KAUI u ki-ri 
MAN 

(genérico) I TREE PIA tu k u -li 
*a?awana 

ACH 
8-C 

KAB 
KAU 
MAN 
PIA 
RES a wáana?é 
WAR 
Yl\K a?wa ná 

RES 
WAR bu k ú -li 
YUK l u kú 

ÁRVORE SP. / TREE SP. 
ambaúba sp. 

ACH 
B-C wáana 
KAB 
KAU 

*waana 

ÁRVORE SP. / TREE SP. MAN 
abiu (Pouteria sp.) PIA 

*hema-li RES 

ACH WAR 
B-C h é ma -li 
KAB má -r í 
KAU ma -ri 
MAN 
PIA ema -1 i 
RES h i m a á -g i -b ú 

WAR h em á -l i 
YUK h imá 
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YUK wá na 

ÁRVORE SP. / TREE SP. 
biribá (Annona sp.) 

*wiriwa (1) 
ACH 
B-C wi.i,íwa 
KAB 
KAU 



LÍNGUAS ARAWAK DA AMAZÔNIA SETENTRIONAL 

MAN 
PIA w i ri wa 

RES 
WAR 
YUK 

( 1) Possível empréstimo. 

ÁRVORE SP. / TREE SP. 
breu 

*main+ 
ACH máini 
B-C máini 
KAB 
KAU ma n .j. 
MAN 
PIA m ái n i 
RES m aán í 
WAR má 01 
YUK mã 

ÁRVORE SP. / TREE SP. 
caju/ cashew 

*hiindu 
ACH 

/TREE 
caraipé 

*ka(i)wi?a 
ACH 
B-C ká w a 
KAB ká we? e 
KAU ke wia 
MAN 
PIA ka w1a 
RES 
WAR ká wi 
YUK ka ?wé 

ÁRVORE SP. / TREE SP. 
carajuru (Arrabidaea chica) 

*kera- (1) 

ACH 
B-C kepwíju 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA k eram há 
RES 
WAR k e 1áwi1 u 
YUK 

B-C ( 1) Provável empréstimo. 
KAB í i nu 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR 
YUK hílu 
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ÁRVORE SP. / TREE SP. 
caranha (Protium cSp.) 

*urukai 

ACH 
8-C ll.\_Úkai 
KAB 
KAU 



HENRI RAMIREZ 

MAN 
PIA u l u k á i 
RES 
WAR 
YUK 

I 
coca 

*hiipatu 
ACH 
8-C hiipátLI 
KA8 pá t ú 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR 
YUK i p a t ú 

( 1) Possível empréstimo. 

SP. 

(1) 

ÁRVORE SP. / TREE SP. 
cucura (Pourouma cecropíaefolia) 

* kamhLli-ru 
ACH 
8-C k á m h e -.\.LI 
KA8 kam h LI -ru 
KAU 
MAN 
PIA k a m u í -ru 
RES ka m h í i -dó 
WAR 
YUK karnhú 
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ACH 

I 
cunuri 

*kL1L1nL1-li 

8-C k Ú LI 11 LI -Ji 
KA8 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR 
YUK kLI nú 

(1) Possível empréstimo. 

(1) 

ÁRVORE SP. / TREE SP. 

ACH 
8-C 
KA8 j é e tS a 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR 
YUK j é tJ a 

cunuri 
*neeja 

ÁRVORE SP. / TREE SP. 
envira (anonáceas) 

*weer(u)i 
ACH 
8-C 
KA8 wéeri 
KAU 



LÍNGUAS ARAWAK DA AMAZÔNIA SETENTRIONAL 

MAN 
PIA w e e r u 
RES 
WAR 
YUK wé ri 

ÁRVORE SP. / SP. 
jenipapo (Genipa americana) 

*ndaana 

ACH 
B-C dáana 
KAB náana 
KAU la na 
MAN 
PIA 
RES 
WAR 
YUK lá na 

ÁRVORE SP. / TREE SP. 
jurubeba (Solanum sp.) 

*majawi ( 1) 

ACH 
B-C májawi 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA majawi 
RES 
WAR 
YUK 

(1) Provável empréstimo. 

/ 
louro 

*kawitsi 

ACH 
B-C k a w í t i -.ti 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR 
YUK k a w i 8 í -lá 

ÁRVORE SP. / TREE SP. 
piquiá 
*hiiwa 

ACH 
B-C híiwa 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR hí wa 
YUK 

ÁRVORE SP. / TREE SP. 
samaúma (Ceiba pentandra) 

*pir(u)imitJi 

ACH 
B-C p i .i. i m í tS i 
KAB 
KAU p u rum t ts i 
MAN 
PIA pi rim i O i 
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HENRI RAMIREZ 

RES 
WAR pi l í mi si 
YUK pi r u m í tJ í 

SP. / 

samaúma (Ceiba pentandra) 
*weeni 

ACH n, 

B-C 
KAB wé j i -ti 
KAU 
MAN 
PIA wée n i 
RES 
WAR 
YUK 

ÁRVORE SP. / TREE SP. 
sorva (apocináceas~ 

*iwijll?-
ACH 
B-C i w íj li -li 
KAB tS ú ? li -ti 
KAU e w e e li -n 
MAN 
PIA ts ú(ll) -El i 
RES 
WAR pedá -li 
YUK j ú -tSi 

ÁRVORESP./ 
uapixuna 
*ll'2llwanda 

ACH 
B-C LILlwáda 

SP. 
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KAB wan á 
KAU 
MAN 
PIA li w ata 
RES 
WAR 
YUK li? walá 

ÁRVORE SP. / SP. 

ACH 
B-C 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR 
YUK 

ucuqui (nictagináceas) 
*hiini-.l,i 

h í i n i -ti 
j í r í 

ÁRVORE SP. / TREE SP. 
umari (Poraqueiba) 

*ndL1L1111a-li 
ACH 
B-C d ú LI m a -li 
KAB n ú 111 a -n 
KAU 
MAN 
PIA 
RES n o 111 á a -gí
WAR bL1111á -li 
YUK l LI 111 á 
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SP./ 21 2 
umiri (Humiriafloribunda) *-wetShi?a 

*mapurutsi ACH 
ACH - B-C -w é tS h ia 

B-C mapu-1,úti KAB 
KAB KAU 
KAU MAN 
MAN PIA 
PIA m ap u l u e i RES 
RES WAR 
WAR mapú 1 u si YUK -w i tS a? á 

YUK 
ÁSPERO/ ROUGH 

ASFIXIAR-SE/ ASPHYXIATE *tuphatupha 

* -its(a)ikuma ACH d u b ád u b a 

ACH - 8ákuma B-C tS u p h a tS u p h á d a 

B-C - tíkuma KAB 
KAB KAU 
KAU MAN 
MAN PIA d u b a d u b a 

PIA -i e i k um a RES 
RES WAR 
WAR YUK 
YUK 

ASSIM/ LIKE, AS 
ASPERGIR 1 /SPRAY 1 *kai 

*-iitJaita ACH 
ACH -í i e a da B-C k á i -lií 
B-C KAB 
KAB KAU 
KAU MAN 
MAN PIA k ai 
PIA -i i e ai da RES 
RES WAR 
WAR -í tS e ta YUK 
YUK 
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/ li 1 
*-hiwinha *-uuka?a 

ACH -8 í mi da ACH -ú u k a 
B-C -h i wí nha B-C -ú u k a 
KAB - wi já KAB - ka-wá 
KAU KAU 
MAN MAN 
PIA -8 ú(u) w í(i) da PIA -ú(u) k a 
RES RES 
WAR WAR 
YUK -a w h ÍJ1 á YUK - ka?á 

ASSOPRAR 1 / BLOW 1 ATIRAR 2 / THROW 2 
*-aphu?a * -pe ?eku 

ACH - h í a ACH 
B-C - ph ia B-C -p e é k u 
KAB - p u -rhé KAB 
KAU KAU 
MAN MAN 
PIA - p u a PIA 
RES - cf>ó o RES -p í? k o 
WAR - p h íj a WAR 
YUK -a p h o? ó YUK 

ASSOPRAR 2 / BLOW 2 ATIVO/BUSY 
* -(i)napa *pumena 

ACH ACH huména 
B-C -n á p a B-C puména 
KAB -j a pá a KAB púmena 
KAU KAU 
MAN MAN 
PIA PIA 
RES RES pomenú 
WAR WAR 
YUK YUK 
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ACH 

I 
*-kalite 

B-C -k a í te 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA -k ali da 
RES 
WAR 
YUK 

AVÓ I GRANDMOTHER 
*-hi-ru 

ACH 
8-C -h Í .{.U -mi 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA - í(i) r u 
RES -h i i dó 
WAR -hí lu 
YUK 

AVÔ I GRANDFATHER 
*-hawe-li 

ACH - w é -ti 
8-C - whe-ti 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA - a w i ri 
RES 
WAR -háwe li 
YUK 
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/ 
*-hekuaphi 

ACH - k ú ah i 
8-C k u a p h i [mákaliku] 
KAB -h é k ú a p 
KAU - k u a p 
MAN 
PIA - e k ú a p 
RES 
WAR 
YUK 

ACH 
B-C 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR 
YUK 

AZEDO/SOUR 
*ka?ama 

káama 
káama 
ka má 

kaa ma 

k a? má -ní 

BALANÇAR I SWING 
*-rapa-tha 

ACH --tá b i -da 
8-C -1 a p á -tha 
KA8 
KAU 
MAN 
PIA -1 aba -tá(a) 
RES 
WAR 
YUK 



HENRI RAMIREZ 

/ SP. 
*hiiwa 

ACH wówi 
8-C íiwa 
KA8 
KAU 
MAN 
PIA í(i)w a 
RES 
WAR 
YUK h íiwa 

BANANA/BANANA 
sororoca (banana silvestre) 

*deeri 

ACH t i l í [ti-ti] 
8-C d é e li 
KA8 né ri [pana] 
KAU 1 e ts i 
MAN d é: ri [he] 
PIA té r i [bai] 
RES 
WAR bé 1 i [phe] 
YUK 1 é r 1 

BANANA/BANANA 
*paaru (!) 

ACH 
8-C 
KA8 páaru 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
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WAR 
YUK pá ru 

( 1) Possível empréstimo. 

ACH 

BANCO/BENCH 
*eenda?-pa 

8-C éedai 
KA8 n á-pe 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR 
YUK e ta? -pá 

BANHO (TOMAR)/ BATH 
*-a?ptta 

ACH - h í da 
8-C - píta 
KA8 -apitáa 
KAU -a p t te 
MAN 
PIA -a pi da 
RES -a ? p i t ú 

WAR -á pi ta 
YUK -a? p i tá 

BARATA/COCKROACH 
*ara 

ACH 

8-C a-tá [we] 

KA8 
KAU ara [ne] 



LÍNGUAS ARAWAK DA AMAZÓNIA SETENTRIONAL 

MAN KAU 
PIA ala a [ba] MAN 
RES PIA -da 11 í 

WAR RES 
YUK WAR -tá 11 h i 

YUK -ta 11 h é (1) 

/BEARD 
* -tJi11uma 

( 1) « perna». 

ACH -8 í n LI ma BATATASP. 
B-C -tJ í 11 LI ma 
KAB *hL111ai 

KAU ACH 
MAN B-C h ú 11 ai 

PIA -8 i 11 LI ma KAB 
RES KAU 
WAR MAN 
YUK PIA 

RES 

BARRIGA/ BELLY WAR 

*-athe?e 
YUK h LI 11 á 

ACH BATATA-DOCE/ SWEET 
B-C 
KAB - te [re] POTATO 
KAU *kali-ri 

MAN ACH k a l í 8 i [ta] 
PIA - de e B-C k a l í .l,i 
RES -a t h é 7 e e [mú] KAB k á ri ri 
WAR KAU 
YUK MAN 

PIA k ali r i 

BASE/BASE RES ka11iídeú 

* -ta11hi WAR k a l í li 

ACH YUK 

B-C -ta n h í -da 
KAB 
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I 11 1 
* -(i)na?a *-uule 

ACH ACH -ú u la 
8-C -na a 8-C - u u l é [the] 
KA8 KA8 
KAU KAU 
MAN MAN 
PIA PIA - ú( u) l e 
RES RES 
WAR WAR 
YUK -j1 a 'l á YUK 

BEBÊ/BABY BEIJU 2 / MANIOC BREAD 2 
*kira- *pee-li 

ACH k i -tá [kua] ACH bée--ti 
8-C ke-tá[mu] 8-C p e é -t h e 
KA8 k í r a [pitJi] KA8 
KAU KAU pe -ts i 
MAN MAN 
PIA k i r a [8 i-] PIA 
RES RES p e é -g í 
WAR k i 1 á [pe] WAR 
YUK k e r á [ko?pa] YUK 

BEBER I DRINK BEIJU 3 / MANIOC BREAD 3 
* -i?ra *kunhu 

ACH -í i -lª ACH 
8-C -í i -la B-C 
KA8 -1 rá KA8 kúnhu 
KAU KAU 
MAN -Y ra MAN 
PIA -í(i) ra PIA 
RES -i i 7 d ú RES 
WAR -í la WAR 
YUK -i? r á YUK kunhú 
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/ 
*-numa 

ACH -n úm a 
8-C -n ú ma 
KA8 -num a 
KAU -num a 
MAN -n ú ma 
PIA -num a 
RES -n ó 
WAR -n ú ma 
YUK -n ú ma 

BOCHECHA/CHEEK 
* -ka(Í)k(h)u 

ACH 
8-C -k a k ú -d a 

KA8 -k a k h ú 
KAU 
MAN 
PIA -k a k u 
RES -k a ? a k á ú 
WAR -ká ku 
YUK -ka ku-lá 

BOM/GOOD 

ACH 
8-C húiwi 
KA8 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR wí wi 
YUK 

*huiwi 

ACH 
8-C 
KA8 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR 
YUK 

káawi 

káaw i 

/ 
*kaa(w)i 

ka i [mhérú] 

( 1) « lagarta». 

(1) 

BORBOLETA/BUTTERFLY 
Morphosp. 

ACH 
8-C 
KA8 p í i na 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR 
YUK p í na 

*piina 

BOTO 1/DOLPHIN1 

643 

*mun(i)a 

ACH m ú u j a 

8-C 
KA8 
KAU 
MAN 
PIA mú(u)ja 
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RES RES 
WAR mú na WAR 
YUK YUK 

2/ 2 2/ 2 
*hamana * haale-ni 

ACH ACH 
B-C amá na B-C há ale 
KAB áma na KAB 
KAU KAU 
MAN MAN 
PIA PIA 
RES hamaánú RES 
WAR WAR há l e -1 i 
YUK h ama ná YUK ha ré -n í 

BRAÇO/ BRANCO /WHITE PEOPLE 
* -a?na-pt *jalanawi (1) 

ACH ná ACH 
B-C ná -a p a B-C jaJánawi 
KAB -a ná -p í KAB járané 
l<AU -a na -p t KAU 
MAN -á na MAN j a lá na w i 
PIA -a na PIA 
RES -a? n á a -p í RES 
WAR -á na WAR jalánawi 
YUK -a '1 na -p i -tá YUK 

11 1 ( l) Possível empréstimo. 

*kabaa-lee 
ACH kabáala BRINCAR/PLAY 
B-C *tJaiwi 
KAB ACH - 8 é e w i [ka] 
KAU B-C 
MAN KAB -? t é á 
P!A kaba l e e 
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KAU 
MAN 
PIA - 8 a i w i [ka] 
RES 
WAR - tJ é w i -ta 
YUK 

/ 
* -hiitsi 

ACH 
B-C -h í it i 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA i i 8 i [naa] 
RES 
WAR 
YUK 

ACI-! 
B-C 
KAB 
KAU 
MAN 

BURACO/HOLE 
*wa(wa) 

-11· a -11 a 

PIA -w a a 
RES 
WAR 
YUK 

KAB k á a pi 
KAU 
MAN 
PIA k á(a) pi 
RES 
WAR ká bi 
YUK 

(1) Possível empréstimo. 

ACH 
B-C 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR 

ACH 

/ 
*hai11t 

áini 
ái11i 
á aj i 

111t 

á i 11 i 
h a á n i [rni-náagí] 

á 111 

CABA SP. / WASP SP. 
*piithairu 

8-C píithe{U 
KAB p í i t h á r ú 
KAU 
MAN 
PIA p í(i) d é r u 

RES 
CAAPI planta alucinógena w AR 

(Banisteria caapi) YUK 

* kaapi (1) 
ACH 
B-C káapi 
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ACH 
8-C 
KA8 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR 
YUK 

ACH 
8-C 
KA8 
KAU 

/ 
*inele 

i n é 1 e 
ÍJ1ére 

CABEÇA/HEAD 
*-hiwi-nda 

- w í ta 
-hi w í da 
- h i w ít a 
- wa 

MAN - ,wa 
PIA - í(i) w i ta 
RES - h í we ú 
WAR - h í wa 
YUK - h i w í 1 a -'íaru 

HENRI RAMIREZ 

ACH 
8-C híipa 
KAB híipa 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR 
YUK hí pa 

/ 
*hiipa 

CAIR/FALL 
*-h(u)i?-wa 

ACH 
8-C -h í w a 
KA8 -h u? á 
KAU 
MAN 
PIA 
RES -h a ? w a -ná 
WAR 
YUK 

CABECEIRA/HEADWATER CAITITU / PECCARY SP. 
*-eepu-

ACH 
B-C -é e p u -a 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR 
YUK pó-mi 
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Tayassu tayacu 
*jamu-

ACH tJ a m ú u 
8-C j a m u [litu] 
KA8 
KAU e a m u [katu] 
MAN 
PIA ts a m u u 
RES 
WAR 
YUK 
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/ 
* -kuru-nda 

ACH -k ú s ta 
8-C -k u -l ú d a 
KA8 -k u r u ta 
KAU 
MAN -k ú 1 u [ha] 
PIA -k u l u ta 
RES 
WAR -k ú 1 u -khi 
YUK 

/ 
*ja?aka 

ACH tS á a ka 

8-C J áa ka 

KA8 tS a ká 

KAU 
MAN 
PIA ts a a ka 

RES ts a a? k á -?ó 

WAR 
YUK J a? ká 

CAMINHO 1/PATH1 
*-wapu 

ACH - á a h V -baa 

8-C a a p ú -wa 

[ina] -wapu 
KA8 -

KAU [uni] 

MAN [i] 
PIA 

a p ú -há 

j ó o p u 

wa p u 
wáhu 
á(a) p u -ná(a) 

DA AMAZÓNIA SETENTRIONAL 

(1) 

(!) 
(1) 

6-17 

RES éhuú -hi 

WAR 
YUK - á pu 

( 1) «rio». 

21 
*hij1e('í)pu 

ACH i 11 í h V [baa] 

B-C i 11 í pu 

KAB aj á pú 

KAU eJ1enpu 
MAN é: nu h u 

PIA ªJ a pu 

RES a d3 á pó 

WAR hanípu 

YUK iJH'?pu 

CANOA/CANOE 
*hiita 

ACH í ida 

8-C í i ta 

KA8 h í i ta 

KAU i ta 

MAN í: ta 

PIA í(i) da 

RES h i Í t ú 

WAR ta 

YUK h í ta 

CANTAR/ SING 
*-aapua 

ACH 
B-C -á a p u a 
KAB - p u a 

KAU 

2 
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MAN RES 
PIA WAR ma s í -be 
RES YUK 
WAR 
YUK 3/ 3 

*himitJi 
/ ACH 

*tJiinu B-C 
ACH KAB 
B-C tJ í i nu KAU 
KAB MAN 
KAU PIA 
MAN tJí: nu RES h i mi í ts í 
PIA WAR 
RES YUK h i m í tJi 
WAR tJ í nu 
YUK CAPINAR/ WEED 

*-tsi?a 
CAPIM 1 / GRASS 1 ACH -8 í a 

*kanapi-li B-C 
ACH KAB -! e? a 
s-ç k a n á p i -.J, i KAU 
KAB k a na p í -r í MAN 
KAU PIA -8 i a 
MAN RES 
PIA k a na pi-ri WAR -s íj a 
RES YUK 
WAR 
YUK kanapa?á CAPIVARA / CAPYBARA 

Hydrochoerus hydrochoeris 
CAPIM 2 / GRASS 2 *keetsu 

*maatJhi- ACH k é e eu 
ACH máa e i -be B-C k é e ! LI 
B-C ma tJ h í -dali KAB k é e ! LI 
KAB KAU ke h LI 
KAU MAN k é: S LI 
MAN PIA k é(e) 8 LI 
PIA ma si -kái RES 
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WAR ké su 
YUK ké 8u 

Dioscorea alata 
*(i)nia?ku-i 

ACH j áa k ui 
B-C 
KAB já ku 
KAU ca k u -na 
MAN 
PIA j a kui 
RES 
WAR 

YUK Jla?kú 

ACH 

CARACOL/ SNAIL 
*tJikuwa 

B-C tS i k ú w a 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR tS i k ú w a 
YUK 

CARAPANÃ/MOSQUITO 
*hain+tju 

ACH 
B-C 

KAB 
KAU 
MAN 

á a n tJ u 

ai n í ij u 

n i tJ ú 

n + e li 
a n í: d li 

PIA a na ts li 
RES h a n í i ts ó 

WAR a n í du 
YUK hani j ú 

CARNE/MEAT 
*-i?i

ACH - í i -naa 
B-C í i -pe 
KAB - í?i 
KAU - -na 
MAN 
PIA - i i -ná(a) 
RES (g) í? í 
WAR - í -ta 
YUK - l?í 

CARRAPATO/ TICK 
*kllllpa-li 

ACH kll báa-li 

B-C k ú li p a -li 
KAB k ú p a -ri 
KAU 
MAN 

PIA kll ba -li 

RES ko pá a -gí 

WAR kll pá -li 
YUK kú pá -rlrn 

CARREGAR no ombro, OM
BRO/ CARRY on shoulder, 

SHOULDER 
* -waak(h)u'í 

ACH -wá a k li 
B-C -w á a k li 
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KA8 -w a khú 2/ 2 
KAU 

*kandaa-li MAN -w á ku ACH katáa-li PIA -w á(a) k u [ta] 8-C káda -li RES -w á a k ó 
KA8 WAR 
KAU 

YUK -wá ko?o MAN 
PIA k a t á(a) -.li 

CARREGAR nas costas / RES 
CARRY on back TAR 

*-haanapi (1) WAR 
ACH YUK k a 1 á 

8-C - aanápi 
KA8 - na p í i (2) CASA 1 / HOUSE 1 
KAU *-Vpana, *-Vpani 
MAN ACH -VV bana PIA na pi 

8-C -VV pana RES 
i / / 

~ n J> 1> ,") ? , 
/ 

WAR - á na pi -lhe p a N V -!i 

YUK -h a na p í KA8 p a 11 á 

pée -Si 
( 1) V.« braço». KAU - pana 
(2) «trazer». p a n h t 

MAN h a 11 í: -3i 
CARVÃO 1 / COAL 1 PIA 

*-iimheni RES paánú 

ACH pa 11 i í -tsí 

8-C -í i m h e n i WAR pá na 
KA8 pá 11 i -si 

KAU YUK pa -8í 
MAN 
PIA - 111 e 11 í(i) CASA2/HOUSE2 
RES 

*kapi WAR 
ACH YUK 
8-C 
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KA8 
KAU 
MAN 
PIA k ap i 
RES 
WAR 
YUK k a p e -hé 

CASA3/HOUSE3 
*pamakali 

ACH 
8-C pamákali 
KA8 
KAU p a m a k a r i 
MAN 
PIA 
RES 
WAR 
YUK 

CAUDA/TAIL 
* -iitsip-i 

ACH -íi Si 
8-C -i i ! í pi 
KA8 - ! i p í 
KAU
MAN 

pt 

PIA Si pi 
RES - ts h í i p í 
WAR - s í p 1 

YUK Si pí 

CAVAR/DIG 
*-hi?ka 

ACH - k é-ni 
8-C -h í k a 
KA8 -h i k a 
KAU 
MAN 

651 

PIA - í(i) k a 
RES -h í? 3 o 
WAR -h í k a 
YUK - i tJ á 

CAXIRI/ALCOHOLIC 
DRINK 
*jalakhi (!) 

ACH 
8-C jalákhi 
KA8 
KAU 
MAN j a lá k 
PIA j ala k 
RES 
WAR jakák 
YUK 

( 1) Possível empréstimo. 

CERCA/ FENCE 
*kllraara 

ACH kll-táa-ta 
8-C kll-táa-ta 
KA8 
KAU 
MAN 
PIA k li r á a r li 
RES 
WAR k ú la la 
YUK kllrá ra 

( 1) Provável empréstimo 

ACH 

CESTO/ BASKET 
*walaja 

8-C walája 

(!) 
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KAB 
KAU 
MAN 
PIA w a laja 
RES 
WAR 
YUK 

11 1 
*-mai-ta 

ACH -má ida 
B-C 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA -má ida 
RES -ma nhú 
WAR 
YUK 

CHAMAR 2 / CALL 2 
*-wa?-

ACH 
B-C -w á 11 a 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR 
YUK -w á? a 
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/ 
*-a11aa 

ACH 
B-C 
KAB -á 11 a a 
KAU 
MAN 
PIA -a 11 a a 
RES 
WAR 
YUK 

CHEIRAR/ SMELL 
*-eemi?a 

ACH - 111 í a 
B-C -eé111i a 

KAB - 111 e Í a 

KAU - 1 "" ' ' 

MAN 
PIA 111 i a 
RES 
WAR - 111éja 

YUK - a 111 a Í á 

CHEIRO/ SMELL 
* -iitsa-11i 

ACH 1;,;i_,1·, 

B-C -í i ! a 11 i 
KAB - ! a 11 i 
KAU 
MAN 
PIA - O a 11 i 
RES 
WAR -í sa 
YUK 
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RES 

SCENTED WAR 

*pu?me-ni 
YUK 

ACH h LI m é-ni 
B-C pu m é-ni 

/WEEP 

KAB pú me -thá 
* ... -llJa 

KAU p a LI me -Jli ACH -í i tJ a 

MAN B-C -í i j a 

PIA p LI me -ni KAB -VVtJ a 

RES me -n í? KAU 
WAR p LI m é-n i MAN -í: da 

YUK p LI? !TI é -11 i PIA -í(i) ts a 
RES 

CHIFRE 1/HORN1 
WAR -í da 

*-tJa-
YUK -1 já 

ACH -tJ á -la CHUPAR/SUCK 
B-C -tJ a -wi *-tJL1tJL1 
KAB ACH 
KAU B-C -tJ Ú LI tJ LI 
MAN 
PIA -ts a -le 

KAB -! ú ! LI 
KAU 

RES MAN 
WAR 
YUK PIA -8 LI 8LI -a 

RES -soo? ' -khú 

CHIFRE 2 /HORN 2 WAR 

*-tJL1wa 
YUK 

ACH 
B-C -tJ ú w a 

CHUVA/RAIN 

KAB *iija 

KAU -s LI w a [wi] ACH 

MAN B-C í ij a 

PIA KAB 
KAU 
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MAN KAU 
PIA MAN 
RES PIA wada 
WAR í da RES 
YUK WAR 

YUK w é r e 
CIGARRA/ CICADA 

*tJijai CINZAS/ ASHES 
ACH tJ i j á i n tJ i j a i *pa?ii 

B-C tS í j ai ACH b a á 1 i 

KAB B-C paáli (1) 

KAU KAB pá r 1 -pe 
MAN KAU 
PIA ts i j a i ts i j a i MAN há 1 i 
RES PIA ba li i 
WAR RES 
YUK WAR pa 1 í 

YUK p a? r í -pe 
CIMA(em)/ ABOVE 

*-w i k a w a ( 1) « pólvora». 
ACH -w í k a u 
B-C -w i k a a CIPÓ/LIANA 
KAB *hepe-pt 
KAU ACH 
MAN B-C 
PIA -w i k á u KAB pepí 
RES KAU epapt-la 
WAR -w íka MAN 
YUK 

PIA i b a pi -8i 
RES e p í i p í 

CINTURA/WAIST WAR i pé pi 
*-Vwali YUK h e p e p í 

ACH -VVwa 1 i 

B-C -vv w a l i 
KAB w e ré -pá 
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/ / 

Philodendron imbé *mami-li 

*ukaana ACH 

ACH 8-C mámi.ti 

8-C ukáana KA8 
KA8 KAU 
KAU MAN 
MAN PIA mam 1r1 

PIA RES 
RES WAR 
WAR u k á na YUK 
YUK 

CIPÓ SP. / LIANA SP. 
SP. / LIANA SP. curare 

*ata-pi *ha?pa-li 

ACH ACH 
8-C ádapi 8-C 
KA8 KA8 a pá -rí 
KAU KAU 
MAN MAN 
PIA PIA 
RES RES 
WAR tá p e WAR 
YUK YUK ha?pá 

CIPÓ SP. / LIANA SP. CIPÓ SP. / LIANA SP. 
*apeena curare 

ACH *mawakuli 
8-C apée na 
KA8 ACH 
KAU 8-C mawákulia 

MAN KA8 
PIA a b é( e) j a KAU 
RES MAN mawákuli 
WAR PIA 
YUK RES 
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WAR mawákuli 
YUK 

/ 
*hama-Ii 

ACH 
B-C hamália 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR 
YUK hamará-ní 

MAN 

PIA má(a)8áwi (l) 
RES 
WAR 
YUK 

(1) certo tipo de jibóia (boídeos), 
Constrictor constrictor. 

COBRA SP. / SNAKE SP. 
surucucu (Lachesis muta) 

*adai-pt 
ACH 
B-C á daipi 
KAB 

COBRA (genérico)/ SNAKE KAU 

*ha(n)-pt MAN 
ACH á 
B-C áapi 

ããpi 
KAB a p í 
KAU u pt 
MAN 
PIA a a pi 
RES 
WAR 

YUK he 

PIA á(a)tami 
RES 
WAR 
YUK 

COBRA SP. / SNAKE SP. 
*kamara-pi 

ACH k a m á-T.,a i 
B-C 
KAB 
KAU 

COBRA SP. / SNAKE SP. MAN 

ACH 

sacaí-bóia (colubrídeo) 
*maajaawi 

B-C maajáawi 
KAB 
KAU 
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PIA k a m a l a p i 
RES 
WAR 
YUK 
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/SNAKESP. 
*ma?nu 

ACH 
B-C 
KAB má nú 
KAU 
MAN 
PIA m aa nu 
RES 
WAR 
YUK ma'( nu 

COBRA SP. / SNAKE SP. 
* anda?ru-pt 

ACH 

B-C ada -T.,úpi 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR 

YUK Ia?arupí 

COBRA SP. / SNAKE SP. 
jibóia 
*pukuru 

ACH 
B-C p Ú k LI -l,U 

KAB púku ru 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR 
YUK 
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/ 
*waabala 

ACH 

B-C wáabala 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR wa balá 
YUK 

COCEIRA/ ITCH 
*-wee? 

ACH i w é e -bee 
B-C w é e -ka 
KAB w é e 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR 

w é(e) 
wé e 

YUK - w é i ? -tS o 

COCHICHAR/ WHISPER 
*munLI-

ACH 
B-C m u n LI m LI n ú -me 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR m u 11u11 u -ká 
YUK 



*-Vwali 

ACH -VVwa li 
B-C 
KAB w a r h i -ná 
KAU 
MAN 

PIA w a ali 
RES 
WAR 

YUK - w a r h é -tJi 

COMl/WITHl 
*-iu 

ACH -j u 
B-C -j u 
KAB - u 
KAU -dj u 
MAN 
PIA -j ú 
RES 
WAR -j u 
YUK 

COM2/WITH2 
*-aapija 

ACH -á h tJ a 
B-C -a a p í j a 

KAB -á a p i tJ a 
KAU 
MAN 
PIA -á(a) pi ts a 
RES 

HENRI RAMIREZ 
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WAR -á pi da 
YUK 

3/ 3 
*-iinai 

ACH 
B-C -í i na i 
KAB -í i n é 
KAU 
MAN 
PIA 
RES - neé 
WAR 
YUK 

COM4/WITH4 
*-hiwa?te 

ACH 
8-C 

KAB -h í w a ? t e 

KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR 

YUK - wa?té 

COMEÇAR / BEGIN 
*-kenu?a 

ACH 
8-C -k é nu a 

KAB -k e j u {a 

KAU 
MAN 
PIA 
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RES -k é Í d3 ó 

WAR 

YUK -k é J1 o { o 

* -iinha 

ACH -VV a 

8-C -í i n h a 

KA8 -vv tJ h a 
KAU 
MAN - n a 
PIA J á(a) 

RES s á 
WAR - j h a 

YUK -a J1 há 

COMPRAR/ BUY 
*-we11i 

ACH - w é 11 i 
8-C - w é N V [ta] 

KA8 - w é'[ j e 

KAU 
MAN 
PIA - weni[a] 
RES g i -w e n í 
WAR - wéja 
YUK 

COMPRIDO 1 / LONG 1 

ACH 
8-C wía 
KA8 wíá 
KAU 

*wia 

MAN 
PIA 
RES 
WAR 
YUK 

ACH 
8-C 
KA8 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 

já pi 

WAR jápi 
YUK 

2/ 2 
*iapi 

CONSERTAR/REPAIR 

ACH -tJ ú n i 
8-C 

KA8 tJ u 11 í 

KAU 
MAN 

* -ju11i 

PIA -ts u 11 i -ada 
RES 
WAR 
YUK 
(1) «bom». 

(1) 

CONTEÚDO/CONTENTS 
* -iitsa 

ACH 

8-C -i i !á -da 
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KA8 21 2 
KAU 

* -kaale MAN 
ACH 

PIA -í(i) 8 a -ná(a) 8-C -k a a 1 e RES 
KA8 -k a r e -tá WAR 
KAU YUK 
MAN 
PIA 
RES 

* -waju WAR 
ACH -w á tS u YUK 
8-C 
KA8 CORDA 1 / ROPE 
KAU *-iina 
MAN ACH 
PIA -w a ts u a 8-C -i i n á -da 
RES KAB 
WAR KAU 
YUK MAN 

PIA -í(i)j a-ná(a) 
CORAÇÃO!/ 1 RES 

*-wawa WAR -í na 
ACH -wó wa YUK -1 J1 é 
B-C -wá wa (1) 
KAB CORDA2/ROPE 
KAU 

*-papi MAN 
ACH -b á h i PIA -wa wa 
B-C -pá pi 

RES -w a cp o ú KAB 
WAR -wá wa (!) KAU 
YUK -w ah w é MAN 

-wó (l) PIA -b a pi 
RES 

( 1) « abdome », « barriga». WAR -pá pi 
YUK -pá pi 
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3/ RES -h é 7 k ó 

* -henuu-ru WAR -li] é k li 

ACH - é?ena -tu · YUK -h e tJ o 7 ó 

B-C -h i núu-tu 

KAB 1/CUT1 

KAU *-wijua 

MAN ACH -w í tJ u a 
PIA - é( e) n u ru B-C j LI a 
RES KAB 
WAR -h e nu lú KAU 
YUK MAN 

PIA -w i ts u a 
CORPO/BODY RES 

* -na(pu)-naa WAR 
ACH -11 á na i YUK 
B-C -da da 

-11 á naa (1) CORTAR2/CUT2 
KAB p u n á a -ka *-ta 
KAU - pana ACH 
MAN B-C -tá -khaa 
PIA -na n á i -ná(a) KAB -ta -rhú 
RES -n á ná KAU 
WAR -1 a nha MAN 
YUK -na pó na PIA -da -lúa 

RES -t u Ll -khú 
( 1) « tronco ». WAR 

YUK 
CORRER/RUN 

*-he?ku COSTELA/ RIB 
ACH * -pa?rai 
B-C -h e é k u ACH -b á -lª i KAB 
KAU -~ 'n ~ l<o B-C -p a -l é -ma 

MAN KAB -p a ra 

PIA KAU 
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MAN -h a: 1 a -hi 

PIA -b a la i 
RES 
WAR -pá 1 e -ba 

YUK -p a? a 1 á 

1 / 1 
* -kujhui 

ACH 
B-C -k ú j h i 

KAB -k u tJ h ú 
KAU 
MAN 
PIA -k u u ts ú i 
RES 
WAR 
YUK -k LI j h ú 

COXA2/THIGH2 

ACH 
B-C 
KAB 
KAU 
MAN-tíwi 
PIA 
RES 
WAR -tíwi 
YUK 

*-tiwi 

COZIDO (bem)/ COOKED 
*pumaka 

ACH 
B-C pumáka 
KAB 
KAU 
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MAN 
PIA pumaka 
RES 
WAR 
YUK 

/COOK 
* -jana 

ACH -tS á na 
B-C -j á na 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA -ts a n a a 
RES 
WAR -dá na 
YUK 

CRESCER/ GROW 
*-tawii-na 

ACH -dá w i na 
B-C -ta w í i na 
KAB -ta w á na 
KAU 
MAN 
PIA -da w i naa 
RES 
WAR 

YUK -ta w á? a 

CRU/RAW 
*inaa 

ACH 

B-C í J1 a a 
KAB já a 
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KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR inhé-lu 
YUK 

CUANDU/ 

ACH 
8-C 
KA8 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR 
YUK 

ACH 
8-C 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR 
YUK 

Coenda prehensilis 
*jaara 

tJ á a-la 

já a -lª 
tS á ª ra 
ca s a 

ts á(a) l a 

dá la 

CUIA/GOURD 
* aka'l-ru 

k a 7 r ú 

a k á 'l r ú 
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*jhaa-ru 
ACH 
8-C -j h a a -..{.u 

KAB 
KAU 
MAN 
PIA -ts á(a) -lu 
RES 
WAR 
YUK 

CUNHADA/SISTER-IN-LAW 
*-11idua 

ACH 
8-C -11 Í d LI a 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA -11 i t ú a 
RES 
WAR 
YUK 

CUNHADO /BROTHER-IN
LAW 
*-tJe-li 

ACH 
8-C -tJ e --li 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA -8 i e -li 



HENRI RAMIREZ 

RES -ts e e ? -gí KAU ma ru 

WAR MAN 
YUK PIA 

RES 
WAR 
YUK 

* -limatsai-li CURAUÁ 
ACH 

Ananas sativus 
8-C -l i m á ! a i -li 

*heeriwai KA8 
KAU ACH 

MAN 8-C hee.{,íwai 

PIA KA8 
RES KAU 
WAR -1 i ma sé 1 i MAN 
YUK PIA eeriwái 

RES 

CUPIM 1 / TERMITE 1 WAR 

*kamara 
YUK 

ACH kamá -ta CURVA/BEND 
8-C k a má -ta * -kujui 
KA8 kám a ra ACH 
KAU 8-C -k ú j u a 
MAN káma KA8 
PIA k ama la KAU 
RES kamaádú MAN 
WAR kamá la PIA -k ú tJ li i 

YUK kam á ra RES 
WAR 

CUPIM 2 / TERMITE 2 
YUK -kujúi -ta 

*maaru CUSPIR/ SPIT 
ACH *-hiwitsa 
8-C máa-tu ACH wí8a -
KA8 

8-C -hiwíp 
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KAB - i w i tá /DANCE 
KAU * -(a )rapa'l 
MAN ACH --lá b a 
PIA 
RES 

B-C --lá p a 

WAR KAB - rap á 

YUK KAU 
MAN 

CUTIA / AGOUTI 
PIA - la b a 

RES. 
Dazyprocta sp. WAR - 1 á p a 

*phiitJi YUK -a r á p a 'l a 

ACH h í i 8i 

B-C p h í i tJ i DAR/GIVE 
KAB p h í i ! i * -a'l a 

KAU ACH -á a 

MAN h í 3i B-C -á a 

PIA p í(i) 8i KAB -á a 

RES p h í i '{ ts í 
KAU 
MAN 

WAR p h í s 1 PIA -a a 
YUK p h i rJ í RES -aa'?.-ní 

WAR 
CUTIUAIA / AGOUTI SP. YUK -a'?. á 

Myoprocta acouchy 
*p(h)uu-tsu DE/FROM 

ACH *-llLlja 

B-C p ú li !LI ACH -ú li tJ a 

KAB p ú li ! LI 
B-C -Ú LI j a 
KAB -\ÍvtJ e 

KAU KAU 
MAN MAN 
PIA p Ú(LI) e LI PIA -í(i)tsa 

RES RES 
WAR phú S LI WAR -ú da 

YUK PLI -rhú YUK 
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ACH -1 8 ú ta 

8-C -í ! LI 

KAB -í ! LI 

KAU 
MAN 

PIA -i 8 LI a 
RES 

* -itsu 

WAR -í s LI 

YUK -e 8 o Í ó 

DEITADO NA REDEI 
*-kuÍa 

ACH -k ú a 
B-C -k LI a 

KAB -k LI l a -pÚ 
KAU 
MAN 
PIA -k LI a 
RES 
WAR 
YUK 

HENRI RAMIREZ 

/LEAVE 
*-maÍaka 

ACH -má a ka 
B-C -111 á k a 

KAB -111 a (a k á 

KAU 
MAN 
PIA -ma a k a 
RES 
WAR 
YUK 

DENTE/TOOTH 
*-U)ai 

ACH -ée 
B-C - e é -tsha 

-já i 

KAB -(? í) a 
KAU -we 
MAN - e 
PIA -j é i 
RES 
WAR -j e 
YUK -à i 

DEITADO NO CHÃO I LIE 
DEPRESSA/QUICKLY 

*kheeja ACH --l ú a 
B-C --l h LI a 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA -1 ia 
RES 
WAR 
YUK 

* -rlrna 
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ACH 
B-C khéeja 

KAB k é e tJ a 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
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WAR 
YUK 

ACH 
B-C 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR 
YUK 

ké da 

/ 
*-aaru? 

-a a -l u 

- r u? ú 

DERRUBAR/FELL 
* -u'íuka 

ACH -u ká-li 
B-C -ú u k a 
KAB -u k á a 
KAU 
MAN 
PIA -u u k a 

RES 
WAR -V ka 

YUK -u '{ k á 

DESCANSAR/ REST 

ACH 
B-C 

*-watana 

KAB -w a tá na 
KAU 
MAN 
PIA 

RES 
WAR 
YUK -w a tá na? a 

1/ 1 
* -uuru'íiku-

ACH -ú u -l u kua 
B-C -u u -l u ku 
KAB r 1 ku 
KAU 
MAN 
PIA li kua 
RES -h o dó? k ó 
WAR 
YUK 

DESCER 2 / GO DOWN 2 
*-aamara 

ACH -á a 111 a.p (1) 

B-C -á a 111 a-la 
KAB mar á 
KAU 
MAN 
PIA mal a (1) 
RES -a 111 ad u 
WAR - má la 
YUK 

( 1) « nadar ». 

DESFAZER/ UNDO 
* -ka(i)l

ACH -k á -lª 1 ia 

B-C -k é l h u a 
KAB 
KAU 
MAN 
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PIA -k ala li a PIA 
RES RES hee? kó 
WAR WAR 
YUK YUK w e? e tJ ú 

/ 
*tsuuli 

* -tupa?ta ACH 8u 1 í a 
ACH 8-C ! ú Li l 8-C 

KA8 KA8 -t ú p a ta 
KAU KAU 

MAN MAN 
PIA PIA 8u li [a] 
RES RES 
WAR WAR s ú 1 i YUK -t LI p a 'f t á YUK 

/OWE DIZER/SAY 
*-111awi11ia 

*-i111a ACH -rn ó w i 11 ia ACH - lll á 8-C -ma w í 11 a 8-C KA8 KA8 - í 111 a KAU KAU MAN MAN PIA -rn a w e n i a PIA - í(i) 111 a RES RES [k] e rn ú WAR WAR - 111 a YUK YUK - 1 111 á 
/ 

*wiheku DOBRAR/ FOLD 
ACH *-tJuiwi 
8-C hee kúapi ACH -túwi-11i 
KA8 wihékú 8-C 
KAU KAB 
MAN KAU 
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MAN KAU 
PIA -tu w ia MAN 
RES PIA 
WAR RES 
YUK -tS i w í -lo?o WAR da rn a-

YUK ijarná 

/SWEET 
DONO 1 / OWNER 1 

*puutsija 
*-hiwakali 

ACH h ú u h tS a ACH wáka 1 i -
B-C puupja B-C 
KAB p ú ! i tJ a KAB -h i wakárí 

KAU pu e a -s1 KAU 
MAN MAN - i wáka 1 i 
PIA p u u ts i ts a PIA - i(i)wakali 
RES po ts í ts ú 'l RES 
WAR pu s í da -li WAR -h í wakalé 

YUK YUK 

DOER/PAINFUL DONO 2 / OWNER 2 
*ka?iwi *-mina-li 

ACH káiwi ACH 
B-C ká i wi B-C -rn í na -li 
KAB KAB -rn i na -rí KAU 
MAN KAU 
PIA kái wi MAN 
RES ke?wíí? PIA 
WAR ké WI RES rn i n á a -gí 

YUK ke w í-ní WAR -rn í na -1 i 
YUK -rn i n á 

DOIS/TWO 
*jama DORMIR/ SLEEP 

ACH tJ á ma- * -irnaa 

B-C já rn a- ACH - rn á a 

KAB B-C -í ma a 
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KAB -i máa 
KAU -i ma 
MAN - ma [ke] 
PIA -i m á(a) 
RES -ím ú 
WAR -íma 
YUK 

/ 
*ta?ara 

ACH 

B-C táa -ta 
KAB ta? ar a -rí 
KAU 
MAN 
PIA daa la 
RES ta? dú? 
WAR 
YUK 

EM 1 /IN 
*-likLI 

ACH -1 i kLI 
B-C -1 i kLI 
KAB -r 1 kLI 
KAU -ts LI k LI i 
MAN 
PIA -J i kLI 
RES -g l kó 
WAR 
YUK - tJLI 

EM 2 /IN 
*-akLI 

ACH - a k LI 
B-C 

HENRI RAMIREZ 

KAB 
KAU 
MAN 
PIA -á(a)kLI 
RES 
WAR 
YUK -a kú 

*-aapi 
ACH -á h -baa 
B-C -á a pi 
KAB -á a p í 
KAU- p! 
MAN 
PIA -á(a) pi 
RES -n á a pi 
WAR -j á pl 
YUK 

EMBRIAGADO/ DRUNK 
*kama 

ACH -káma 
B-C -ka111a (!) 
KAB -ka111á (1) 
KAU 
MAN 
PIA -k a 111 a 
RES k a 111 e -wíigí 
WAR 
YUK 

( 1) « engasgar-se ». 

670 



LÍNGUAS ARAWAK DA AMAZÔNIA SETENTRIONAL 

/ / 
*-pala *hiwiri 

ACH ACH iwí 

B-C -p a l h é e ta B-C h i w Lli 
KAB KAB w í rí 
KAU KAU 
MAN MAN 
PIA PIA IWI r 1 

RES RES 
WAR -pá 1 a WAR 
YUK YUK w ir í -j1ho?o 

EMPURRAR/ PUSH ENSINAR/ 
* -nduita 

ACH *-hewai-

B-C -d ú i ta ACH - é e w i -da 

KAB -n ú i tá (1) B-C 
KAU KAB 
MAN KAU 
PIA MAN 
RES PIA - é( e) w á i -d a 
WAR RES 
YUK WAR 

( 1) « balançar». 
YUK -h e wí -J1a?ta 

ENGANAR/DECEIVE ENTRAR/ENTER 
* . -mama- *-warhui 

ACH ACH -W á -l LI a 
B-C -ma n é e ta B-C 
KAB KAB -w ar h í a 
KAU KAU 
MAN MAN 
PIA -me n ia da PIA -w a .1 LI a 
RES RES 
WAR WAR 
YUK YUK 
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ACH -í i b i 
B-C 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA -e w 1 

RES 
WAR 

/ 
*-e?(w)i 

YUK -e? i [já] 

ESCAPAR/ ESCAPE 
*juu 

ACH 
B-C j ú u [mhe] 
KAB 
KAU 
MAN 
PL'} -ts ú(u) [J~.a] 
RES 
WAR 
YUK 

ESCOLHER/ CHOOSE 
*-11iwa 

ACH -11 í w a 
B-C -11iwé11 a 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA -111 w a 
RES 
WAR -11 íwa 
YUK 
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*-ta11a 
ACH -d a 11 a -ni 
B-C -t a 11 a -kúta 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR 
YUK 

1 

ESCORPIÃO 1/SCORPIO1 
*jaa-lia 

ACH 
B-C já lee 

KAB tJ á r e 
KAU 
MAN 
PIA ts á(a) l i a 

RES 
WAR 
YUK 

ESCORPIÃO 2 / SCORPIO 2 
*epitsi 

ACH 
B-C 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA 
RES e p í i ts h í 
WAR 
YUKipi8í 
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/ 1/ 1 

*-ndana *kanaa-li 

ACH -tá na ACH 
8-C -dana 8-C k á 11 a a -li 

KA8 -11 á na KA8 
KAU KAU 
MAN MAN 
PIA -t a na a PIA 
RES RES k a 11 a a -gí 
WAR -b á na WAR 
YUK -1 a na ( á YUK ka11á 

ESCURO/ DARK ESPELHO 2 / MIRROR 2 
*ka-daa *jepu-a 

ACH k a -tá a w a k a [bee] ACH 
8-C k a-da a w á k a B-C 
KA8 KA8 tS é P u ª 
KAU KAU 
MAN MAN 
PIA ka-tá(a) PIA ts a p ú a 
RES RES 
WAR k á-b a WAR dá p u 
YUK k a-1 a -hérú-ni YUK 

ESPALHAR/ SCATTER ESPINHO/ THORN 
* -phukuta *11duuwi-li 

ACH ACH t Ú LI W i -.{j 
8-C -p u k ú ta B-C d Ú LI W i --0 
KA8 
KAU 

KAB 11ú i -ri 

MAN 
KAU J LI 1 -SI 

PIA 
MAN 

RES PIA t ú i --0 
WAR -p h U k LI tá RES no w í i -gí 

YUK WAR 
YUK J LI w i -rí 
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/SNEEZE 
* -haitJi-nha 

ACH - é 8 i na a 

B-C -h i tJ í n h a 

KAB a tJ i 

KAU - a s ij1t 
MAN 
PIA - é( e) ts i n a a 
RES 

WAR -há tJi11a 

YUK -a ? tJ i J1 á 

ESPOSA/ WIFE 
*-iinu 

ACH -Í Í 11 LI 

B-C -Í i 11 LI 

KAB -Í i 11 LI 

KAU -1 nu 
MAN -V j u 
PIA -í(i) 11 LI 

RES -i í 11 ó 
WAR -í 11 LI 

YUK 

ESPOSO/ HUSBAND 
, * -iini-li 

ACH -VV 11 i -.{j 
B-C -í i n i -li 
KAB -í j i -ri 
KAU 11 í: -ri 
MAN 
PIA 11 i -ri 
RES - d3 í i -gí 
WAR - 11í -li 
YUK 
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/ 
* -kal(h)i 

ACH -k á 1 i 
B-C -k a li 
KAB -k a r h í 
KAU 
MAN 

PIA -k a li 
RES kaádé 
WAR -k á 1 i 
YUK 

ESQUENTAR-SE/WARM 
ONESELF 

*-a?11apa 
ACH 
B-C - 11ápa 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA -a 11 aba 

RES -a? 11 á p ú 

WAR -á 11 a p a 

YUK -a? 11 a pá 

ESQUENTAR 1/WARM1 
*-kulia 

ACH 

B-C -k ú{i a ( 1) 

KAB 
KAU 
MAN 

PIA -k LI l Í a 
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RES KAU ma 1 e -SI 

WAR MAN 
YUK PIA m a te -n 

RES me n í i -gí 
( 1) «mexer (mingau) ». WAR ma b é -le 

YUK 
2/ 2 

*-khamu- / 
ACH -k á m u -da Sciurus sp. 
B-C -k ámu *hijhe 
KAB -k ámu ACH 
KAU B-C híj he-ni 
MAN KAB h í tJ h e 
PIA -k a m LI -lua(!) KAU 
RES MAN 
WAR -khámL1-lá PIA 
YUK RES 

WAR 
(l)« tostar(milho) ». YUK i j h é 

ESQUERDA/ LEFT ESTAR 1 /BE SITUATED, 
*apa?atsLI EXIST 

ACH apá LI -li *aa 
B-C p á a ILI -Ji ACH ªª 
KAB pé'{! LI -ri B-C áa 
KAU KAB 
MAN KAU 
PIA apá LI MAN 
RES apá? -111í'? osí PIA á(a) 
WAR RES 
YUK WAR 

YUK 
ESQUILO/ SQUIRREL 

Sciurus sp. ESTRELA/ STAR 
*maade-li *hiwirhi 

ACH ACH 
B-C 111 á ade -li B-C h i w í -l h i 

KAB 111 á a n e -ri KAB Wl r í [nhLI] 
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KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR 
YUK 

e w í: n e 

h i w í i g í 
h i wí 1 i 

i w i rh í 

/ 
*nu-jha 

ACH nu -j á 

B-C n ú-(j) h a 
KAB 
KAU 
MAN n ú -j ah a 

PIA n ú -a 

RES 
WAR nu-jha 
YUK 

* -i'liha 
ACH 
B-C 
KAB 
KAU 

-\ÍVja -mi 
-í i j h a 
-í h a 

MAN -V J a 
PIA J a -m1 
RES ii?Jú 
WAR -hí _1a 
YUK - i 11 h é 

/ 
*-ka-naa 

ACH 
B-C kaná kai 
KAB 

/ 

HENRI RAMIREZ 

KAU 
MAN 
PIA -k a n á(a) 
RES 
WAR 
YUK 

*matJuka 
ACH 
B-C ma tJ ú k a 
KAB 
KA U 111 a ts u k a 
MAN ma tJ ú k a 
PIA 111 a ts ú(u) k a 
RES 
WAR 111atJú ka 
YUK 

( 1) Empréstimo') 

FAZER/MAKE 

676 

ACH 
B-C 

KAB 

KAU 
MAN 
PIA 
TAR 

*-ima 
m é-da 

- m a 
-ú u 111 a -ni 

íma 
- i 111 a -khé 

ma-111 

WAR -V ma 
YUK 

( 1) Causativo. 

(!) 

(1) 
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/CLOSE WAR 

* -iita YUK -lá na?a 

ACH 
B-C -í i ta / 
KAB *-jawa-naa 
KAU ACH -tJ á u n a a 
MAN B-C -j áanaa 
PIA - j a u -111 

RES -i t ú KAB 
WAR KAU 
YUK -i i tá MAN 

FEIJÃO/ BEANS 
PIA -tsauná(a) 
RES 

*kumana (!) TAR 
ACH WAR 
B-C kL1mána YUK 
KAB kLlmana 
KAU kL1mana FERVER/ BOIL 
MAN *-pL1(j)L1ka 
PIA ACH 
RES B-C 
WAR kLlmána KAB -p LI ká 
YUK kumaná KAU 

MAN 
( 1) Provável empréstimo. PIA -p LI ka 

RES 
FEL/BILE WAR pu k a -ma 

*-ndena?a YUK p Llj ú k a 
ACH -t é e n a a 
B-C FIAR/SPIN 
KAB *-wa?a 
KAU ACH 
MAN B-C -w a a 
PIA 

KAB -w á? a 
RES 

KAU 
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MAN KAU 
PIA -w a a MAN 
RES PIA -1 r 1 

WAR RES 
YUK -w a? á WAR -í 1 i -nhi 

YUK -i 'l r í 

/ 
*-U)hupana / 

ACH *-eeni 
8-C -j h ú pana ACH -é e n i -bi 
KA8 úupana 8-C -e e n í -pe 
KAU pene KAB -e j í -pé 
MAN KAU 
PIA - ú(u)bana MAN 
RES - o páanú PIA -é(e) n i -be 
WAR RES 
YUK paná WAR -J é n i -nawi 

YUK -j á 111 

FILHA/ DAUGHTER 
* -iitu FINO/THIN 

ACH *halitsa(a) 
8-C -í i tu ACH á a 1 i e a 
KA8 -í i tu 8-C há lipa 
KAU- tu 
MAN KA8 ri! á 

PIA -í(i) d u KAU 

RES -i í tó MAN 

WAR -í t LI -nhi PIA ali e a 

YUK -í t LI RES 
WAR 

FILHO/SON YUK 

* -i(l)Ii 
FLAUTA/FLUTE ACH 

8-C -í -li *japL1!L1tL1 (1) 

KA8 -ir i ACH 

8-C japL1lútL1 

678 



LÍNGUAS ARAWAK DA AMAZÓNI SETENTRIONAL 

KAB 
KAU 
MAN 

PIA j a p LI l li _l LI 

RES 
WAR 
YUK 

( 1) Empréstimo? 

FLECHA li 
*itsindlla 

ACH 8itúwa 

B-C J Í d LI a 

KAB ti n ú á 
KAU 
MAN 

PIA e i t ú a 
RES 
WAR is í b li a 
YUK 

1 

FLECHA 2 / ARROW 2 
*jL1kLllL1 

ACH 
B-C 
KAB 
KAU 
MAN 

PIA ts LI k LI l LI 
RES 
WAR dLI kúlLI 
YUK 

* -jawita 

ACH -tS á w ida 
B-C -jawíta 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA -ts a w i da a 
RES 
WAR -dá w i ta 
YUK 

*-L1?L1kll 

ACH 
B-C -LI Ú kLI 

KAB -Ú '{LI k a 

KAU 
MAN 
PIA -ú(LI) k LI a 
RES 
WAR 
YUK 

FLOR/FLOWER 
*-iiwi 

ACH - í i w 1 -naa 
8-C - í i w i 
KAB í w 1 -pé 
KAU 
MAN í:w1 
PIA - í(i) w i -ná(a) 
RES [g] i i w í 
WAR - í Wl 

YUK - i wí 
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I 
*awaka 

ACH a w á k a 
B-C awaká[da] 
KAB 
KAU a w a k a 
MAN awaká[hi] 
PIA 
RES 
WAR a w á k a [pi] 
YUK 

( l) « roça ». 

I 
*mija 

ACH -rn í tJ a 
B-C 
KAB -111 j tJ á 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR 
YUK 

FOGO/FIRE 
* itsijai 

ACH rS i rS á i 

B-C ! í j e e 
KAB 
KAU h i e e 

MAN i 3 í: de 

PIA e í ts á i 
RES i ts í ts ó 

HENRI RAMIREZ 

( 1) 

(l) 

680 

WAR 1 s í de 

YUK 8 i já 

(1) « lenlia ». 

ACH -
B-C 
KAB 
KAU 

*-phai 
b á i -naa 
phe 

MAN [ahaná] h e 
PIA b ai -ná(a) 
RES 
WAR- phe 
YUK 

FOLHA, PENA, ASAI 
LEAF, FEATHER, WING 

*-aapana 
ACH - n á [bai] 
B-C - paná[phe] 
KAB a páná 
KAU 
MAN a haná[he] 
PIA -a abana 

RES a pá n á ['íaamí] 
WAR -a pá na -phe 
YUK - p a n á 

FORMIGA SP. / ANT 
formiga-correiçclo (Eciton vagans) 

*aakaa-li 
ACH 



LÍNGUAS ARAWAK DA AMAZÓNIA SETENTRIONAL 

B-C áakaa-li 

KAB ká -rí 
KAU 
MAN 
PIA a ka 

RES 
WAR a ká -1 i 
YUK a ká 

/ SP. 
formiga-de~fogo 

*arna?i 

ACH 
B-C á rn e 
KAB rn á a 
KAU 
MAN a rn á i 
PIA a rn á i 
RES 
WAR a rn é 

YUK rn a? í 

FORMIGA SP. / ANT SP. 
formiga "P· 

*keetSi 

ACH k é e 8 i 
B-C k é tS i 

KAB k e ! í 
KAU 
MAN 
PIA k e e 8 i 
RES 
WAR ké si 
YUK 

/ 
formiga saúva (Afta sp.) 

*kL1L1whai 

ACH k Ú LI W a 
B-C kúuwhe 
KAB kúuhe 
KAU k LI h W i 
MAN 
PIA kLI w é e 
RES. 
WAR kú w h e 
YUK ku w h é 

FORMIGA SP. / ANT SP. 
formiga tocandira 

*manai-

ACH 111 a n é e 
B-C mánee 
KAB 111 á n e 
KAU 111 a n i-
MAN 
PIA manée 
RES 
WAR máne 
YUK rn a n é 

FORNO/OVEN 
*pL1'lali 

ACH húa 1 i 

B-C p ú a li 

KAB PLI ri 

KAU 
MAN há: 1 i 

PIA púa li 

RES 
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WAR p LI Wá j i RES 
YUK po?o lí WAR 

YUK 
/ 

* -peeja 2/ 2 

ACH -b é e tJ a * -iinda 
ACH -í i ta B-C -pé e j a 
B-C KAB 

KAU KAB 
MAN KAU 

MAN í: da PIA -p í ts a 
PIA RES 

WAR RES 
YUK WAR -í b a 

YUK 

FRIO/COLD 
FUGIR/FLEE 

*haipe'íe 
*-nia ACH 

ACH B-C hápe 
B-C KAB p e? é 
KAB -j a á KAU pe KAU MAN h e: -ri 
MAN PIA 

RES h i? p í í? 
PIA 
RES 

WAR i pé -li WAR 
YUK i pe'?-ní YUK -j1 a 

FRUTA 1/FRUIT1 FUMAÇA/ SMOKE 
*-iinaka *iitsa 

ACH 
ACH í i 8a B-C -iináka 
B-C íip KAB - jaká 

KAU KAB ! a -ri 
MAN KAU 
PIA - j a k a -náa MAN 
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PIA í(i) 8 a 
RES i í ts h ú 
WAR [ai] í s a -ni 
YUK í Sa 

/SMOKE 
* -tsindua 

ACH -8 í d u a 
B-C -!í tu a 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA -8 i d u a 
RES 
WAR 
YUK 

ACH 

GALHO/BRANCH 
*-i'lkai 

B-C - ke 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA -1 ts ai 
RES 
WAR 
YUK -i? tJ é 

GANCHO/HOOK 
*-rnawha 

ACH 
B-C -rn a w a [ápe] 
KAB rn á w e a 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
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WAR -mawhe 
YUK -rn a w é 

GENEROSO/GENEROUS 
: * ma-mhaitsa 

ACH ma-m á i 8 a -ni 
B-C ma -rn h é ! a -ni 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA ma -m á i 8 a -ni 
RES 
WAR 
YUK k a -m e 8 é -ne?ke 

GENRO/ SON-IN-LAW 
* -(i)tJima-le 

ACH 
B-C - tJ í m a l e 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA -í(i)8irnale 
RES 
WAR 
YUK 

GORDURA 1/FAT1 

ACH -ú u w i k a 
B-C -LI LI w í k a 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR 
YUK 

*-uuwika 



HENRI RAMIREZ 

2/ 2 WAR ma nú -ba 

* -i?itsi YUK 

ACH 
8-C -í i t i 

(!)«muitos». 

KA8 -í? i ! i /PREGNANT 
KAU 

*keewe MAN 
ACH PIA e é(e) 8-C ke wé [dani] 

RES KA8 ké e we 
WAR -í si KAU 
YUK MAN 

/ DRAIN 
PIA 
RES 

*t(h)upi WAR 
ACH d Llh í [du] YUK 
8-C -t ú p h ia 
KA8 t u p h é GRILO SP. / CRICKET SP. 
KAU *p+itu 
MAN ACH h í ido PIA d Llp [dupi] 8-C p í i tu 
RES KA8 pi t ú WAR KAU p+ t LI YUK -t h ú p a MAN 

PIA pi i d LI 
GRANDE/BIG RES 

*maanu WAR p Í t LI 
ACH má a n LI YUK 
8-C rn a 11 LI-

111 a 11 ú -pe (1) GRILO SP. / CRICKET SP. 
KA8 rn a nu?ú *wirijLI, *wirinLI 
KAU ACH i_t Í tJ LI 
MAN 

8-C wi-tí nu PIA 111 a 11 ú [i] 
KA8 ma nú -ba ( 1) 
KAU RES 

684 



LÍNGUAS 

MAN 
PIA w i r i i ts u 
RES 
WAR 
YUK 

ARAWAK 

/ 
*whia-tJhi 

ACH w í e -li 

8-C w h é e tJ h i 
KA8 
KAU 
MAN 
PIA w ija8 i 
RES h o ó ts í 

WAR 
YUK 

GRITAR/ SHOUT 
* -heemai-tha 
rnáid ada ACH -

8-e -h e e rn á t h a 
KA8 
KAU 
MAN 
PIA m a i d á i da 
RES 
WAR 
YUK 

DA 

GROSSO 1/THICK1 
*hipa11i 

ACH 
8-C 
KA8 
KAU 

b a 11 í [ta] 
h i p a 11 í [da] 

pa11í 

AMAZÔNIA SETENTRIONAL 

MAN 
PIA i bani 
RES 
WAR h i pá 11 i 
YUK 

GROSS02/ 2 
*matsuthu 

ACH 
8-C 

KA8 má!uthú 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR 
YUK ma u t h ú [ 11í] 

GUERREIRO /WARRIOR 

ACH 
8-C úuwi 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA ú(u)wi' 
RES 
WAR 
YUK 

*uuwi 

GULOSO/GREEDY 
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ACH 
8-C -m u 111 
KAB 

*-muni 
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KAU 
MAN 
PIA -m u n 1 

RES 
WAR 
YUK 

*kuwai 

ACH kuwái Si 
B-C kúwai 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA k u w á i 
RES 
WAR kLlwai 
YUK 

KAB 
KAU 
MAN 
PIA j a a b e 
RES 
WAR 
YUK ra?apé 

1/ISLAND1 
*-wawa 

ACH [li] -w ó w ai 
B-C 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA [i] -w a w ata 
RES 
WAR 

HOMEM/MAN YUK 

ACH 
B-C 

KAB 
KAU 
MAN 

PIA 
RES 
WAR 

*watJi(n)a-li 

w a 8 í a -li [kue-ti] 

á a tJ ia 

S i j á -rí 
ts i 11 a 

a 3 í 11 a -he 

a 8 i a -li 
a ts á a -gí 

YUK a tJiJ1á 

IGAPÓ / FLOOD FOREST 
*ala?ape 

ACH 
B-C alá pe 
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ACH 

ILHA 2 / ISLAND 2 
*katL1nL1-li 

8-C katú11L1li 
KAB 
KAU 
MAN k a d ú 11LI1 i 
PIA 
RES 
WAR k a t ú n LI 1 i 
YUK 

ILUMINAR/ ILL UMINATE 
* -ka(i)11a 

ACH -k é 11 a 
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B-C -k a 11 a 
KAB -k a 11 á 
KAU 
MAN 
PIA -k a 11 a 
RES 
WAR -k á 11 a 
YUK -k a 11 á 

INCHAR/ SWOLLEN 
*-he11a 

ACH 
B-C 
KAB -h e n á 
KAU 
MAN 
PIA - ena 
RES 
WAR 
YUK -h ena 

INCLINAR-SE/ LEAN 
*-kua-nhaa 

ACH 
B-C -k ú a n h a a 
KAB -k a nhá 
KAU 
MAN 
PIA -k LI a 
RES 
WAR 
YUK 

INGÁSP. 
*wiilu 

ACH w í i 1 LI 

B-C 
KAB w i i rú á 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR 
YUK wí ru 

INGÁSP. 
*hawaja 

ACH 
B-C h a w áj a 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR hawáda 
YUK 

INIMIGO 1/ENEMY1 
*-hipLlni-da 

ACH - húun ta ( 1) 

B-C -h i p LI N V da 

KAB 
KAU p LI n j 
MAN 
PIA - ípunita (1) 

RES 
WAR 
YUK 

( 1) « contra ». 

687 



2/ 
* -pi11a 

ACH -h í 11 ai 
B-C 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR 
YUK -pi 11 á 

HENRI RAMIREZ 

2 2/ 2 
*-i?pina 

ACH - h i 11 á 
B-C 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA -1 pi 11 a 

RES -i? p í 
WAR 

YUK -i '? 11 há 

INTESTINOS/ INTESTINE IRARA/ MARTEN SP. 
*-i?ijha-pi 

ACH -V V j a -kua 
B-C j há -pi 
KAB i há -pia 
KAU 
MAN 
PIA j a -pi -kúa 
RES - i i? s á -kó 
WAR 
YUK 

1/GO1 
*-aa 

ACH -á a 
B-C -á a 
KAB -á a 
KAU 
MAN 
PIA -a a 
RES 
WAR -á 
YUK 
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ACH 
B-C 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 

Tayra barbara 
*ju?wai 

j u ú w e 

eu w as 1 

J LI wa [juwa] 

WAR du wá [duwa] 
YUK 

ACH 

ju?wé 

IRMÃ/ SISTER 
*-phe'le-ru 

B-C -p h e e --tu 

KAB -p h é '? e -ru 

KAU 
MAN 
PIA -b e e -ru 

RES -p h e? -dó [tsí] 
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WAR 
YUK 

/ SISTER 
*-e ?we-ndua 

ACH 
B-C - w é e -d u a 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR 

YUK -e ? w e -1 ó 

ACH 

IRMÃO MAIOR/ 
BROTHER 

*-phe?e-li 

B-C -p h e e --li 

KAB -p h é ? e -ri 

KAU 
MAN 
PIA -b e e -ri 

RES -p h e? -gí [tsí] 

WAR 
YUK -p h é -rí 

ACH 

IRMÃO MENOR I 
BROTHER 

* -mheree-li 

B-C -m h é -te e -Ji 
KAB -m h é r é -n 

KAU -m é(e) ré(e)-ri 
RES 
WAR 
YUK -m h e ré 

JACARÉ/ 

-1111 

*kajhui-li 

ACH k a tJ ú i -li 
B-C kájh iJi 

KAB k á tJ h LI r 1 

KAU 
MAN kad í: r i 
PIA k a ts ú i r 1 

RES 
WAR kadh úili 
YUK k aj h ú 

JOELHO/KNEE 
* -hL1?urhL1i 

ACH - ú LI -l LI i 

B-C -h Ú LI -lh i [pa] 

KAB -h ú? r h LI 

KAU -+ s LI -la 
MAN - LI 1 LI 

PIA - LI LI J ú i 

RES -h o '{ d ó -naú 
WAR -h ú 1 u [ba] 

YUK - LI 'l r ú [patJi] 
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JUNTAR/GATHER 
* -aawakaita 

ACH -á a w a k e e d a 
B-C wakáita 



KAB 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR 
YUK 

ACH 
B-C 

KAB 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR 
YUK 

ACH 
B-C 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR 
YUK 

-a 

k 

wakáida 

wak í tS a 

JUPARÁ 
Potus flavus 

*kuutsiu 

ú ! Ll 

k Ll ú ! i Ll 

k ú(u) e i 

LÁ/THERE 
*11ee-11i 

11 é e -11i 
11 é e -11i 
11 é e -j i 
11 e-

11é(e)-11i 
11eé 
11 é-

HENRI RAMIREZ 
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/ 
*-tule 

ACH 
8-C 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA -d u l e 

RES 
WAR 
YUK -tu ré 

ACH 

LADO/SIDE 
*-eema(a) 

B-C -e é ma 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA -é(e)maa 
RES 
WAR 
YUK 

LAGARTA I CATERPILLAR 
*a?kuuru 

ACH 
B-C áakuu-tu 
KAB kurú[pí] 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR 
YUK a?ku rú (1) 

( l) « lacraia ». 
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I 
* puutsa-ru 

ACH 

B-C púuplu 

KAB p ú ! ar u 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR ka s á l u 

YUK pu 8 ar ú 

LAGARTA / CATERPILLAR 
*kaawi 

ACH 
B-C 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA ká(a)w i 
RES 
WAR 
YUK k a w i -rí-na 

LAGARTO I LIZARD 
*nduupu 

ACH 
B-C dúupu 
KAB núupu 
KAU 
MAN 
PIA tú(u)pu 
RES 
WAR bú pu 
YUK lú pu 
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I 
tamaquaré 

*tuupu-i 
ACH 
B-C tu ú p 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA du p u 1 

RES 
WAR 
YUK 

LAGARTO SP. / LIZARD SP. 
Anolis sp. 

*japa-li 

ACH tJ a b á -lii 
B-C 
KAB 
KAU 
MAN 

PIA ts a b a -li 
RES 
WAR 
YUK japá 

LAGARTO SP. / LIZARD SP. 
*kaatsiwa 

ACH 
8-C káatiwa 
KAB k á ti w a 
KAU 
MAN 
PIA k á ts i w a 



RES 
WAR 
YUK 

/ 
*kalitsa 

ACH ka 1 í 8a 

B-C kalí!a 

KAB kárip 
KAU 
MAN k a 1 í: s a 

PIA kali 8a 
RES 
WAR k a 1 í sa 

YUK k a í 8a 

HENRI RAMIREZ 

KAU 
MAN 

PIA k a 8 a k a a -li 
RES 
WAR 

YUK k a 8 a k a? -pé 

LAMBER/ LICK 
*-ape?ru 

ACH - b é -tu 

B-C -pé.T,u 
KAB 
KAU - p e s u 
MAN 
PIA - b e rua 

RES - péÍdo 

LÁGRIMA/ TEAR WAR-pélu 

YUK -a p í r o ? o * -thui-jaa 
ACH -t ú i j a a [bi] 
B-C -t h í a [whia] 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA -t ú i j a a 
RES 
WAR -bhúija 
YUK 

( 1) V.« olho ». 

ACH 
B-C 
KAB 

LAMA/ 
* katsaka 7. a 

(1) 
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LARVA SP. /LARVA 
larva branca de besouro 

*haliai-li 
ACH a 1 é -li 
B-C háli e le 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA a .1 i já ir i 
RES 
WAR 
YUK 

ACH -

LAVAR/WASH 
*-hipa 

bá[deda] 
B-C -h í p a 
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KAB -h í pá 
KAU 
MAN 
PIA - í(i) b a 
RES -h i pu 
WAR -h í pa 
YUK ipá 

LAVRAR/ PLANE 

ACH 
B-C - -ta 
KAB -ir é ta 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR 
YUK 

*-ira 

LEVAR 1 / CARRY 1 
*-ndee 

ACH -t é e 
B-C -de e 
KAB -n e e (!) 
KAU 
MAN 
PIA -t é( e) 
RES 
WAR 
YUK -r e (1) 

( 1) «ter», « possuir». 

LEVAR 2 / CARRY 2 
* -hi11i-ta 

ACH -í 11 da 
B-C 
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KAB 
KAU 
MAN. 

PIA 
RES 
WAR 

YUK -hi Í tJ á 

ACH 
8-C 

LEVE/LIGHT 
*mara? 

KAB m á r a ? m a t a 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR 
YUK mara mára-ni 

LIBÉLULA/DRAGONFLY 
*i11aipu-li 

ACH 

B-C 11épuli 
KAB j a p ú r í 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR 

YUK ij1apuli 

LÍNGUA/TONGUE 
*-e11ene 

ACH -í i 11 a 11 ee 



HENRI RAMIREZ 

B-C -e e n é n e / 
KAB - n e n i [pá] 

*pindll KAU - nene 
MAN néne 

ACH 

PIA B-C p í dllll nene 
RES KAB p í i n li 

WAR néne 
KAU 

YUK -l e n á 
MAN 
PIA 

LISO/ SMOOTH 
RES 
WAR 

* -kapilll-ni YUK 
ACH 
B-C LUA/MOON 
KAB 

*keeri KAU 
MAN ACH kée-ti 

PIA -k a p í li n i B-C kée -ti 
RES KAB k é e ri 
WAR KAU ke si 
YUK -k a pi 1 ú n í MAN k é: ri 

PIA k é(e) ri 

LONGE/FAR RES k e é g í 

*teekll WAR ké 1 i 

ACH dée kll 
YUK ké r 1 

B-C t é e kll 
KAB t é e kLI LUZ/LIGHT 
KAU *kamara-ts+ 
MAN t é: k LI -ta ACH káma-ta -8i 
PIA d é(e) kLI B-C kamá-ta -i 

RES d3 a w á k ú? KAB kamárá -! i 
WAR t é k LI -lhe KAU 
YUK MAN 

PIA kama1á(a)-8i 
RES 
WAR kámale -si 
YUK kamaré -8í 
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/ 
macaco-barrigudo (Lagothrix sp.) 

*kaapa-ru 
ACH 

8-C káapa -tu 
KA8 k á p a r u 
KAU 
MAN 

PIA ka ba lu 
RES ka páadó 
WAR ka pá lu 
YUK ka pa rú 

MACACO/MONKEY 
macaco-caiarara 

ACH 
8-C 

* kalapt-tsi 

KA8 k á n a p i ! i 
KAU k a 1 a p t s i 
MAN 
PIA 
RES 
WAR 

YUK k a 1 a p í t8 i 

MACACO/ MONKEY 
macaco-da-noite (A otus trivirgatu~) 

*111ukua-li 
ACH 111áakua-li 

8-C 111 Ú k LI -Ji 
KA8 111 ú k LI -ri 

KAU 111 a k LI 

MAN 
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PIA 111 u k LI a -li 
RES 
WAR 

YUK 1110 ko?ó 

/ 
macaco-guariba (Alouata sp.) 

*iitsi 
ACH 
8-C 
KA8 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR 
YUK 

í i ts i 
í i ! 

i i o i 

MACACO/MONKEY 
macaco-prego (Cebus c\p.) 

*pL1wa(?)i 
ACH 
8-C púwe 
KA8 
KAU 
MAN h u á i 
PIA p u w ai 
RES 
WAR púwe 
YUK p õ ? í 

MACACO/ MONKEY 
macaco-uacari (Cacajao sp.) 

*jedu-li 
ACH 
8-C 



HENRI RAMIREZ 

KA8 tJ é nu ri 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR 

YUK tJ a 1 ú 

/ 
macaco-uacari (Cacajao sp.) 

*kaaruwi-li 
ACH 

8-C káa-tuwi.{,i 
KA8 
KAU 
MAN ka: 1 u h é: ri 
PIA 
RES 
WAR ká luwi 1 i 
YUK 

MACACO/MONKEY 
zogue-zogue (Callicebus 

torquatus) 
*wa?kui 

ACH 
8-C wá k 
KA8 wá ku 
KAU wa kuwi 
MAN 
PIA wa ku i 
RES 
WAR 

YUK wa?akú 
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/ 
*kapi(w)a-li 

ACH 

8-C kapíwali 
KA8 
KAU 
MAN 

PIA kapi ali 
RES 
WAR 
YUK 

MACHADO 1 / AXE 1 
*tJipaala 

ACH 

8-C tJ í p a l a 
KA8 
KAU 
MAN 

PIA tJ i p a a l i 
RES 

WAR tS i Pá la 
YUK 

( 1) Provável empréstimo. 
(2) « ferro>>. 

( 1) 

(2) 

(2) 

MACHADO 2 / AXE 2 
*epitJi 

ACH 

8-C é pi tJ i 
KA8 
KAU 
MAN 



LÍNGUAS 

PIA 
RES e p í i ts h í 
WAR 
YUK 

ARAWAK DA AMAZÓNIA 

KAU 
MAN 

SETENTRIONAL 

PIA -b a nu a 

RES -w a'? n ú 
WAR 

3/ AXE3 YUK 

*juuka 

ACH 
B-C júuka 
BAR 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
TAR 
WAR dú ka 
YUK 

MÃE/MOTHER 

ACH -
B-C -há 
KAB -h a 
KAU -
MAN 

* -ha-dlla 
t ú w a 
d li a 
11 ú á 
[LI 

PIA á(a) t ú a 
RES -h a 11 á w a 
WAR -h á b li 
YUK -h a ló 

MANDAR 1 / SEND 1 
*-pa11lla 

ACH -b á n li a 

B-C 

KAB -p a 11 LI a ? a 

2 / SEND 2 
* -julia 

ACH 
B-C 

KAB -tS li r é 

KAU 
MAN 

PIA -ts li l i a 

RES 
WAR 
YUK 

MANDIOCA/ MANIOC 
*kai11hi 

ACH 
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B-C kái11i 
KAB k á aj i 
KAU ka 
MAN ká: 11 i 
PIA k á i 11 i 

RES k a d3 í i -gí 

kaá11í 
WAR ká11hi 
YUK k a h í -rú 



/ 
mandioca d 'água 

* rnulhui ( 1) 
ACH rn u 1 ú u w i 
B-C rnúlhu i 
KAB 
KAU 
MAN 

PIA rn u J u w 1 

RES 
WAR 
YUK 

( 1) Possível empréstimo. 

HENRI RAMIREZ 

RES -ké 
WAR -k á p 1 

YUK 

ACH 
B-C 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA ka w i u 
RES 
WAR k á wij u 

YUK 

/ 
*kawiu 

MANIVA/MANIOC MATAR/KILL 
*kaini-khai *-iinLla 

ACH 
B-C 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR 
YUK 

k i n í k h i i 
kéjika 

kinik a 1 

kaníke 

ACH -í i n LI a 
B-C -í i nu a 
KAB - n LI a 

KAU 
MAN 
PIA - n ú a 
RES ~" 

WAR 
YUK - inó 

MÃO/HAND MAUl/BADl 

ACH -k á ah i 
B-C -k á a pi 
KAB -k a a pi 
KAU -k a pi 
MAN -k á h i 

*-kaapi 

PIA -k á(a) pi 
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*rnaatJhi 

ACH má a 8 i 

B-C má a tJh i 
KAB 
KAU 
MAN 
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PIA KAU pamu[ama] 

RES ma ts h í [wa?nú?] MAN 

WAR PIA 
YUK RES 

WAR pá b u -a 

21 2 YUK 

*je?ka 
/ 

ACH 
B-C *-aaphua 

KAB tJ í? k a ACH -á ah u a 

KAU ka 
B-C -a á p h u a 

ce 
MAN KAB 

PIA KAU 

RES MAN 

WAR PIA -á(a) p úa 

YUK RES 
WAR 

MEDO / AFRAID 
YUK 

*kaaru MIÇANGA 1 / BEAD 1 
ACH káa-tu *maluju 
B-C káa-tu ACH 
KAB k á a r u B-C mal új u 
KAU KAB 
MAN KAU 
PIA káalu MAN 
RES PIA 
WAR RES 
YUK ke r o? o WAR m aj ú 1 u 

YUK 
MEIO/ MIDDLE 

*pamu MICOSE (frieira) / MYCOSE 

ACH *iweiphaa 

B-C p a m ú [jua] ACH i wé b i -Ili 

KAB B-C w e é p h a a -lu 
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KAB wéhípa 8-C u um á pi 
KAU KAB má p í 
MAN KAU 
PIA MAN 
RES PIA LI ma pi 
WAR RES o m áap í 
YUK WAR LI má pi 

YUK 
/ 

*(rna)kaa11hai MISTURAR/ MIX 
ACH k á a 11 a * -keewita 
B-C káa11a ACH - é e w i da 
KAB ká 11ha B-C -k e e w í ta 
KAU KAB - e? w i tá 
MAN KAU 
PIA ka 11 á i MAN 
RES PIA -e e w i ada WAR rn a k á 11 as i RES 
YUK ka 11 h é WAR 

YUK -k a 
MINGAU/GRUEL 

wi tá 

*kulia MOLHADO l / WET 1 
ACH k u I í a * itsa 
8-C luqíakaa ACH i8á -bi KAB 
KAU B-C 

MAN KAB !a -pé e 

PIA kulia ka -ná(a) KAU 
RES MAN 
WAR PIA i8a -be 
YUK RES 

WAR í s a -1 i 

!vHNHOCA / WORM YUK i8á -11 í 

*L1L1111a-pt 
ACH ú LI ma 
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2/WET2 RES 

*puutJi WAR 
YUK ACH 

B-C 
KAB 

p ú u tJ ia ( 1) « seco », « maduro ». 

KAU pu ts i MORCEGO I BAT 
MAN 

*piitsi-li PIA 
RES ACH h í i 8 i -li 

WAR B-C p í i ! i -li 
YUK KAB p í ! i r 1 

KAU 
MOQUEADO/SMOKE- MAN hi 3 í: ri 

DRIED PIA 
* -a?111itai RES pl ts h í i g í 

ACH - 111 ídi WAR pi tJ í 1 i 
B-C - m íte YUK pl Si r í 
KAB -a 111 ít á 
KAU MORDER/ BITE 
MAN 

* -(h)a111hua PIA - mi de 
-á a 111 u a 111 i t ú ACH RES -

WAR -á 111 i t h e B-C 111hua 
KAB 111 h é -a ? 111 i t a -a YUK [káre] 
KAU -a 111 

MOQUEADO/SMOKE-
MAN 
PIA -a 111 ia 

DRIED RES -e 111 h ú 
*111iitJi WAR -h á 111 Li 

ACH YUK -a 111ha?á 

B-C 111íitJi 
KAB MORRER/DIE 
KAU 111 + s 1 *111aanali 
MAN ACH 111áanali 
PIA 111 í(i) 8 i (1) B-C 111áanali (1) 
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KAB 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR 
YUK 

( l) « perder-se ». 

MOSTRAR/ SHOW 
* -inha'?ata 

ACH -VV j a da 
B-C nháata 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR 
YUK - ja'?tá 

MUCUIM / SMALL TICK 

ACH 
B-C 

*manhe 

KAB ma n h é Uáwi] 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR m aj é [nanike] 
YUK 
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ACH 
B-C 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR 
YUK 

ACH 
8-C 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR 
YUK 

/ 
Didelphis marsupialis 

*itsii-li 

! i í r í 

i 8i r 1 

i ts í i g í 

i tJ i r í 

MUITO/MANY 
*anhipa 

hanípa 

anhepuu 

MULHER/WOMAN 
*iina-ru 

ACH í i na 

8-C í i n a --tu 

KAB na -náwí 
KAU 
MAN i n á: -1 u [tJa] 
PIA i na -nái 
RES i n á a -dó 
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WAR 
YUK i 11a11 á -ru 

MUTUCA/ 

ACH 

B-C 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR 
YUK 

ACH 

B-C 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR 
YUK 

ACH 
B-C 

*hee{i 

h é e {i 
h é e ri 
se r 1 

eri[ba] 

hé 1 i 

e r a? a [phá] 

NADADEIRA/ FIN 
*-nuiphai 

-J1 ú p h e 

-n i b ai 

NADAR/SWIM 
*-a?iwapa 

KAB -a w á p a 
KAU 
MAN 
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PIA 

RES -o? w á p ú 

WAR 

YUK -i?wapá 

/ 
*unka 

ACH 
B-C 
KAB LI ká 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR 
YUK unká 

NARIZ/NOSE 
*-h-itaku 

ACH - dáku 
B-C -h i tá k LI 

KAB -h i tá k ú 

KAU - t t LI k LI 

MAN -h tá k LI 

PIA - í(i) da k LI 

RES -h i tá k ó 
WAR -h í ta k LI 

YUK - ta k ú 

NETA/ GRAND
DAUGHTER 
* -ndakee-ndua 

ACH -t á k e e -too 
B-C -dakée-dua 
KAB -n e k é -nua 
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KAU -1 a k e -lu KAB -í í 
MAN KAU 
PIA -ta k é(e)-túa MAN 
RES PIA -í(i) pi de n á(a) 
WAR -b á k e RES -i i [wá] 
YUK -1 a k é -lo WAR -í P,itánha 

YUK -1 

/ 
* -ndakee-li /NEW 

ACH -tá k e e --{,i *waali 

B-C -dá k e e -.1,i ACH wáa 1 i 

KAB -11 e k é -r í B-C waa li 
KAU -1 a k e -ts i KAB wá r i -!é 
MAN KAU 
PIA -t a k é( e) -r i MAN 
RES PIA wa .li -Sai 
WAR -b á k e RES 
YUK -1 a k é WAR wa 1 í -be 

YUK wa ri -hí111a 
NOITE/NIGHT 

*ndai(a)pi NUVEM/CLOUD 
ACH táajeebe * itsa-
B-C dée p l ACH 
KAB 11éá pl 

B-C ra111á11a KAU la pl 
MAN dai 111 i [jáwi] KAB ! á n i 11 a 

PIA tá i já pi KAU 
RES 11aa p í MAN 
WAR bé 1111 PIA 
YUK la p í RES i í ts h ú 

WAR 

NOME/NAME YUK i 8a111áná 

* -ii(11)pitanha 

ACH - hí'li11a 
B-C -i i p í ta 11 a 
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ACH -h é da 
B-C -h í ta 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA - e dá 
RES 
WAR -h íta 
YUK 

(!)«tirar». 

ACH - t ú i 
8-C - t h i 
KAB - t h u 
KAU - Ili 
MAN - d i 
PIA - t ú i 
RES 
WAR - b h li i 
YUK -i 1 h ú 

/ 
* -heta. 

(1) 

/EYE 
*-idhlli 

ONÇA/ JAGUAR 
*jawa-i 

ACH tS á a w i 

B-C jáa WI 

KAB tJ á a WI (!) 
KAU e am a-n 
MAN dá: Wl 

PIA ts á(a) w i 

RES d3 e é w í 

WAR dá w 1 

YUK já w1 

(1) «cão». 

/ 
*-inllkhaa 

ACH 

B-C -J1 ú k h a a 

KAB 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR 
YUK -j o k ó -la 

ONTEM/ YESTERDAY 
*taiki-ja 

ACH t á i k i tJ a 
B-C 
KAB 
KAU 
MAN 

PIA t á(a) k i tJ a 

RES 
WAR 
YUK 

ORELHA 1 / EAR 1 
* -u'?llwhi 

ACH -
B-C 

w í -ba 

KAB -ú? li w í 
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KAU 
MAN -ú wi 
PIA -Ll(LI) w i 
RES 
WAR -ú Wl 

YUK -u 7 wh i 

ORELHA2/ 
*-hai11akL1 

ACH 
8-C -h i 11 á k LI -Jiku 
KA8 -h e e 11 a k LI 

KAU 
MAN 
PIA 
RES -h e 11ákó 
WAR. 
YUK 

ORVALHO/DEW 
*tsi11a-l(h)i 

ACH e í ij a l i 

8-C ! i 11á .lh i 
KA8 ! í .1 a rhi 
KAU 
MAN 
PIA Si e li 
RES 
WAR 
YUK 

OSSO/BONE 
* -i11api 

ACH - já hi[dee] 
8-C áapi 

HENRI RAMIREZ 

2 
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iJ1 á pi 
KAB - .1 a pi 
KAU - pi-mi 
MAN - jahi 
PIA á(a) p i 
RES aápí 
WAR já pi 
YUK- a p h í -11á 

OUVIR/HEAR 
*-hemi?a 

ACH - ée mi 
8-C -h í m a 

-h í mi 
KAB -h é me 
KAU -1 ma 
MAN 
PIA -é(e)mia 

RES -h é? m ú 

WAR -hé ma 

YUK -h e m a ? a 

OVO/EGG 
*-eewhe 

ACH -é e w i 
B-C -é e w h e 
KAB -é e w h é 
KAU 
MAN 
PIA -é(e) w é(e) 
RES e é w e ú 
WAR -[j]éwe 
YUK - e w h é 
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/ 
Cuniculus paca 

*ndaapa 
ACH tá a b a 
8-C dáapa 
KAB náapa 
KAU 
MAN dá ha 
PIA tá(a)ba 
RES naápú 
WAR bá pa 
YUK 

PAl/FATHER 
* -hani-li 

ACH 
B-C -h á n i-l,i 
KAB -h a 11 í r í 
KAU 
MAN 
PIA - á(a)niri 
RES -h a nígí 
WAR -há 11i1 i 

YUK -h ar a 'l [pá] 

PALMEIRA SP. / PALM 
açaí (Euterpe sp.) 

*manakha-i 
ACH 
B-C rnanákhe 
KAB mánakhá 
KAU manaka 
MAN manáka 
PIA manakái 

RES 
WAR manáka 
YUK m a 1 a k á 1 á 

/ 
bacaba (Oenocarpus sp.) 

*puupe-li 
ACH 
B-C púupeli 
KAB pú per i 
KAU pu per i 
MAN 
PIA pu b e ri 
RES 
WAR ku pé li 
YUK pu pé 

PALMEIRA SP. / PALM 
bacaba sp. 
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*makupai 
ACH 111 a k ú b a i 
B-C 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA ma k upa i -Si 
RES 
WAR 
YUK 

PALMEIRA SP. / PALM 
huçu (Ma nicaria sp.) 

*waatsi 



-- ---~ - ~ -~~----------------

KAB 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR 
YUK 

ACH 
B-C 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA 

RES 
WAR 

I 
buriti (Mauritia sp.) 

*iitewi 
d i w í ta 

í i te w i 
te w í 

té wi 
de w i 

teewi? 
t é w 1 

YUK 1 te w í 

HENRI RAMIREZ 

ACH 

B-C 
KAB 
KAU 
MAN 

*kadana-li 

kadánali 

PIA k a ta 11 a l i 
RES 
WAR 
YUK 

I 

PALMEIRA SP. / PALM 
inajá (Pindarea concinna) 

*weetsi-li 

ACH w í i 8 i .l,i 
B-C wéqi.li 

KAB wé ! ir i 
KAU 

PALMEIRASP./PALM MAN 

ACH 

B-C 1 í i 11 a 

KAB ! í i j a 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR s í 11 a 

YUK e í J1 a 

caraná 
*tsi i11a 
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PIA w i 8 ir i 
RES 
WAR 
YUK we 8irí 

PALMEIRA SP. / PALM 
jupati (lriartella setigera) 

*maawi 
ACH 
B-C máawi 

KAB má a w 1 ã 
KAU 
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MAN 
PIA m á(a)w i 
RES 
WAR má wi 
YUK má wi 

PALMEIRA SP. / 
patauá (Oenocapus sp.) 

*punama 
ACH 
B-C puná ma 
KAB púna ma 
KAU punu ma 
MAN 
PIA puna ma 
RES ponaáma 
WAR 
YUK puná ma 

PALMEIRA SP. / PALM 
paxiúba (Jriartea sp.) 

*puupa 
ACH húuba 
B-C puúpa 
KAB púupa 
KAU 
MAN k u : h a 
PIA p ú(u) b a 
RES 
WAR kú pa 
YUK pú pa 

PALMEIRA SP. / PALM 
paxiúba-barriguda (lriartea sp.) 

* een(i)a 
ACH 
B-C é ena 
KAB éeja 

KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR 
YUK héJ1a 

PALMEIRA SP. / PALM 
piaçaba (Leopoldinia piassaba) 

*malama 
ACH 
B-C maláma 
KAB 

709 

KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR maláma 
YUK 

PALMEIRA SP. / PALM 
pupunha (Guilielma speciosa) 

*piipi-li 
ACH 
B-C p í i pi .l,i 
KAB p í p 1r1 
KAU p u pi ts i 
MAN 
PIA pi i pi ri 
RES pi p í i g í 
WAR pi p í 1 i 
YUK pi pl r í 
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/ KAU -h r u 

tucum (Astrocaryum tucuma) MAN 

*kurnalhi PIA -J i 
ACH kurná li RES 

8-C kurná.lhi WAR 

KA8 kúmehe 
YUK -1 h o 

KAU 
MAN ( 1) também« ter»,« possuir». 

PIA k u ma.l 
/ RES 

WAR * -(pa )kaita 

YUK ACH -pá k e da 
8-C k e é ta 

PALMEIRA SP. / PALM KA8 
KAU 

ubim MAN 
*pune PIA -b a k á ida 

ACH RES 
8-C p ú n e WAR 
KA8 YUK 
KAU 
MAN PASSAR/ PASS 
PIA 

* -hijaapa RES 
ACH WAR p li 11 é 
8-C -híjaapa YUK 
KA8 
KAU 

PARA/FOR MAN 
*!hui PIA - ts a ba 

ACH -1 RES 
--l li WAR 

8-C -J h i LI (1) YUK 

--lh LI 

KA8 -r h LI 
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P ÁSSARO(genérico)/ MAN 

*kLl'lipira 

ACH 

B-C k é pi -ta 
KAB k LI pi r á 
KAU 
MAN 
PIA k LI i pi r a 

RES ko'lpíidú 
WAR 

YUK ku pi ra['lphá] 

ACH 

PÁSSARO/ 
andorinha sp. / swallow 

*tsiiripi 

B-C !ii-típi 

KAB ! í r 1 p 1 

KAU 
MAN 

PIA 8i r 1p1 

RES 
WAR 
YUK 

PÁSSARO/ BIRD 
anu-comum/ani (Crotophaga sp.) 

*( d)ui 

ACH 

B-C ú w i [ale] 
KAB 
KAU 

71 l 

PIA d LI i [ni] 
RES 
WAR 
YUK 

ACH 

B-C 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR 
YUK 

,,, ··~-p / 
araçari (ranfàstídeo) 

*khearhLI 

khía-lLI 
kea r h ú 

k i e [wa] 

PÁSSARO / BIRD 
arara/ mctccrw 

*aanda-rL1 

ACH é e ta 
B-C áada .{,LI 

ããda .{,LI 

KAB na r ú 

KAU 
MAN a dá: 1 LI 

PIA a ta 1 u 
RES a náadó 
WAR a b á 1 LI 

YUK la?arú 
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/ 
bacurau / nighthawk 

* aawandu 
ACH á a w a t LI 

B-C aawádL1 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA a w a t LI 

RES 
WAR a wábL1 
YUK 

ACH 

/ 
bacurau / nighthawk 

*kuL1kuupi 

B-C kuukuúpi 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR 
YUK k o? k o p í 

ACH 

PÁSSARO/ 
heija-flor / hummingbird 

*pi?111i 

B-C p í 111 1 
KAB p í 1111 
KAU 
MAN 
PIA 
RES p í? 111 í 
WAR 
YUK p i ? i 111 í 
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/ 
heijajlor / hummingbird 

ACH 8 í i h i 
B-C Jiípi 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA 8 í(i) pi 
RES 
WAR 
YUK 

*tsiipi 

/ 
bem-te-vi lflycatcher 

*wiri 
ACH 
B-C w 1 .(í [ka.lu] 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA w í(i) r í(i) [ri] 
RES 
WAR 
YUK 

PÁSSARO/ BIRD 
cancc7 (Daptrius americanus) 

* atautau-li 
ACH 
B-C tá taa.le 

KAB 
KAU 
MAN 

tá tau.le 

PIA a dá u da J i 
RES 

(!) 
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WAR 
YUK 

tá ta 1 i 

( 1) não sabemos se é a mesma espécie 
de gavião. 

/ 
caracaraí (Daptrius ater) 

*tseerema-li 
ACH 

B-C see.{,émali 
KAB 
KAU 
MAN 

PIA s e r i rn a l i 
RES 
WAR 
YUK 

ACH 

B-C 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR 

PÁSSARO / BIRD 
carará / anhinga 

(Anhinga anhinga) 
*wana-li 

w á na -1 i 

YUK w a n á -r a ? p a 
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/ 
carará (Anhinga anhinga) 

*kajuwa 

ACH k a tJ ú w a 

B-C 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA k a ts u w a 
RES 

WAR k u tJ ú b a u 

YUK k aj u w á (\) 

( 1) «mergulhão» (Phalacrocorax 
olivaceus). 

PÁSSARO / BIRD 
coró-coró / ibis 

(Mesembrinibis sp.) 
*kuurui 

ACH k u 1 ú i 
B-C kuú -l 1 

KAB k ú r u 

KAU 
MAN 
PIA ku(u)llli 
RES 
WAR kulúklllu 
YUK k li r li k u r ú 

ACH 

PÁSSARO / BIRD 
coruja/ owl 

*bllkukll-li 



8-C bL1kúkL11i 
KA8 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR b LI k ú k LI 1 i 
YUK 

ACH 

PÁSSARO/ 
coruja/ owl 

*pL1L1pL1-li 

8-C púL1pL1li 
KA8 p ú p LI r 1 

KAU p LI p LI r 1 

MAN 
PIA 
RES popóogí 
WAR 
YUK p u p ú 

ACH 

PÁSSARO/ BIRD 
cotinga sp. 

*hipira-li 

8-C hipí.tali 
KA8 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR epílali 
YUK ipirá 

HENRI RAMIREZ 

714 

/ 
cujubim / guan (Pipi/e .sp.) 

*kL1ndL1i 
ACH 
8-C kúdL1 
KAB kúnLI 

KAU kL1cL1wi 
MAN k LI d ú: i 
PIA k LI .t LI w i 
RES 
WAR k LI b ú i 
YUK 

PÁSSARO / BIRD 
gaivota/ gull 

*kaakL1(w)e 
ACH k á a k LI w e 
B-C káa kLI e 
KA8 
KAU 
MAN 
PIA k á(a) k LI w e 

RES 
WAR ká kLlwe 
YUK 

PÁSSARO/ BIRD 
galinha/ hen 

*kawama-i 
ACH k a w á a m a i 
B-C k ú a 111 a 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA k a w á 111 ai 



LÍclGUAS ARAWAK DA AMAZÓNIA SETENTRIONAL 

RES B-C pé e.ti 
WAR KAB pé er i 
YUK KAU p e ts i 

MAN 
/ PIA 

garça bianca/ egret sp. RES peegí 

*maa-li 
WAR 
YUK pe r í 

ACH máa 1 i 

B-C má ali / 
KAB máa ri gaviclo-real 
KAU 
MAN *haawa 

PIA má ali ACH 

RES B-C háa w a 

WAR rn á 1 í 
KAB 

YUK KAU 
MAN 

PÁSSARO/ 
PIA á(a) w a 
RES 

gaviclo sp. / hawk sp. WAR 
*tewitewi YUK 

ACH 
B-C PÁSSARO / BIRD 
KAB téwitewi gavião-real 
KAU *kapaana 
MAN ACH 
PIA B-C 
RES KAB kápaana 
WAR KAU 
YUK tewítewí MAN 

PÁSSARO/ BIRD 
PIA 
RES 

gavião sp. / hawk sp. WAR 
*pee-li YUK kapá ná 

ACH 
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*kawawi-li 
ACl-I k u j á w i 0 i 
B-C kawáwiJi 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA k a w a w ir i 
RES 
WAR 
YUK k a w á w i r i 

/ 
inamhu sp. / tinamou .sp. 

*maami 
ACl-I 
8-C máa mi 
KA8 máa m1 
KAU 
MAN 
PIA má(a)mi 
RES 
WAR l1l á lll 1 

YUK 111 á lll 1 

/ 
inambu .sp. / tinamou .1p. 

*huhu-li 
AC!-1 
B-C húhu.li 
KAG 
KAU 
MAN 
PIA h LI h u J Í 
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RES 
WAR 
YUK 

/ 
jaburu ljabiru 

*ha?ali 
ACH 
8-C áali 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR há li 

YUK h a? a 1 í 

/ 
jacumim / lrumpeíer (Psophia sp.) 

*maaja-li 
ACH 
8-C máajaJi 
KA8 m á a tJ a r i 
KAU 
MAN 
PIA má(a)tsa.li 
RES 
WAR 
YUK m a já 

/ 
jacu /guan ( Pene!ope sp.) 

* marai 

ACf-1 ma -lá i 
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B-l: má -te / 
KAB má ra japu / oropendola 
KAU ·rn a r a -tsi (Psarocolius .sp) 
MAN ma lá: i *tuuwi-li 
PIA ma .la i ACH dúuwi.l,i 
RES 8-l: túLI wi.li 
WAR má 1 e KAB t ú w ir i 
YUK ma? ré KAU dLI Wl 

PÁSSARO/ 
MAN 
PIA dú r 1 

japim 1 /cacique 1 RES 
(Cacicus haemorrhous) WAR tú 1 i 

*kheejLl-li YUK tu wi r í 
ACH kLI tJ ú 1 i i 
B-l: khéjL1.li PÁSSARO / BIRD 
KA8 juruva / motmot (Momotus sp.) 
KAU *hutLI 
MAN ACH 
PIA k e e ts u .1 i B-l: h li t LI -mátsi 
RES KAB 
WAR ké tJ li KAlJi 
YUK MAN 

PÁSSARO / BIRD 
PIA 
RES 

japim 2 /cacique 2 WAR húdu-wili 
(Cacicus hae111orrho1L1) YUK LI t LI -pÍ 

*ji?irLI 
ACH PÁSSARO / BIRD 
8-l: maracaml / maccrw sp. 
KAB tJ i í r ú (jJsitacídeo5) 
KAU *tserewa 
MAN ACH 
PIA 8-C re-1,éwa 
RES KAB 
WAR KAU 
YUK tS i? r ú MAN 

PIA Oerewa 
RES 
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WAR KAB 
YUK KAU 

MAN 
/ PIA kL1likL1li 

martim-pescador / kingfisher RES 

*jali-ru WAR k LI J Í k LI J i 

ACH tJ a 1 Í.l i YUK 

B-C j á a J i -l LI 

KAB tJ á r 1 r 1 / 
KAU papagaio sp. / parrot sp. 
MAN 

*waaru 
PIA ts a .! i r i 

ACH 
RES 

B-C wáa-tL1 WAR 
KAB w á ar LI YUK 
KAU wa ts u 

PÁSSARO/ 
MAN wá: ILI 
PIA wa _ILI [na] 

mutum / curassow RES 
*kLiitJi WAR 

ACH YUK wá f LI 
B-C kúi ts i 
KAB k Ú LI ! i PÁSSARO / BIRD 
KAU kLI s l pato sp. / duck .sp. 
MAN k LI Í: 3i *kLILimanda 
PIA kúi Oi 

ACH kúLimata 
RES k o w í i ts í 

B-C kuurnáda WAR kLií s l 
KAB kú mana YUK k LI tJ í 
KAU kLI mala 

PÁSSARO/ 
MAN 
PIA kLI mata 

papagaio sp. (curica) / parrol sp. RES 
*kulikLI-li WAR kLI rnába 

ACH YUK k LI ma 1 á 

B-C k LI J Í k LI j Í 
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ACH 

~,A~-~ / 

periquito/ parakeet 
*ke.(jke-li 

B-C ke-l,íkeli 
KAB k í ri [ma] 
KAU 
MAN kerékere 

PIA k i .l i k i l i 

RES 
WAR kelékele 
YUK 

ACH 
B-C 
KAB 
KAU 

PÁSSARO/ 
pica-pau/ woodpecker 

*kuwhai 

kúwhee 

MAN 
PIA 
RES 
WAR 
YUK 

ACH 

k u w aj é 

PÁSSARO / BIRD 
pica-pau/ woodpecker 

*tsuwha-apa 

B-C !LI wáapa(I) 
KAB 
KAU 
MAN 

PIA O ú(u) w a (2) 
RES 
WAR su whápa 
YUK Ou w a? p h á (1) 
( 1) Dendroco!aptes sp. 
(2) ce110 pica-pau grande de cabeça ver
melha. 

ACH 
B-C 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR 

/BIRD 
pipira / tanoger 

*wi'?tJi 

w í tJ i 

YUK w i h i '? tS í 

AGI 
B-C 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR 
YUK 
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PÁSSARO/ 
pombo sp. / pigeon ·W 

*huliitu 

h U J Í Í t LI 

h ú ri t LI 
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/ KAU 

pombo sp. / pigeon sp. MAN 

*hutuku-li 
PIA hó 11 k o 

ACH 
RES 

B-C 
WAR 

KAB 
YUK 

KAU / 

MAN hutúkuli socó-boi / heron sp. 
PIA (Tigrisoma sp.) 
RES *unll-li 
WAR hútllkllli ACH 
YUK B-C ú 11 li li 

KAB n ú ri 
/ KAU 

saracura / wood-rail MAN 

(Aramides sp.) PIA 

*klllltJa-
RES 

ACH k ó o ts a 1 a 
WAR llnú 1 i [wili] 

B-C k ú li tS a 1 a 
YUK n ú 1 i 

KA6 
PÁSSARO/ BIRD KAU 

MAN surucuá / tro:;;on (Trogon ,sp.) 
PIA kllll Gere *duudll-li 
RES ACH 
WAR kú sele B-C d ú li d li li 
YUK kLI té KAB nú nu ri 

KAU 
PÁSSARO/ MAN 
socô-hoi / heron ,sp. PIA (LI t LI J i 

(Tigrisoma sp.) RES 

*whunkLI 
WAR 

ACH Ú LI k LI YUK J LI '{ J Ú 

B-C wh Ú LI kLI 
KAB 
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/ 
tíncoã / cuckoo (Piaya cayana) 

*wajue 

ACH 
8-C w áj u e 
KA8 w á tJ u e 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR 
YUK w aj ú w e 

PÁSSARO / BIRD 
tucano/ toucan 

*jaatse 

ACH 
8-C jáa ! e 
KA8 tS á a te 
KAU ca [klle] 
MAN dá: se 
PIA ts á(a) O e 
RES ts a á ts h í 
WAR dá se 
YUK já Oe 

RES 
WAR 
YUK piJ1erú 

/ 
urubu/ vulture 

*waaju-li 

ACH w á a tJ u 1 i 

8-C w á aj li li 

KA8 wá tJ li r 1 

KAU wa cu 
MAN wa d ú: 1 i 

PIA w á a ts li li 

RES wa ts ó o g í 

WAR wá dll 1 i 
YUK wa j ú 

PÁSSARO / BIRD 
urumutum / curassow sp. 
(Nothocrax urumutum) 

* iitJi-li 

ACH 
8-C i i tJ i í l i 

KAB 
KAU 

PÁSSARO / BIRD MAN 

ACH 
B-C 

tucano sp. / toucan sp. 
*pina-ru 

KA8 p íj ar li 
KAU 
MAN 
PIA 

721 

PIA í(i) ti [ wi] 
RES 
WAR ti 1 i 
YUKatírí 
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/ 
urutau / potoo (Nyctibius sp.) 

*makuuwa-i 

ACH ma kú wai 
8-C ma kuúwe 
KA8 má ku a 
KAU 
MAN 
PIA má(a)ko [ko] (1) 
RES 
WAR má ku [ku] 

YUK ma ku?wé 

k u w aj ú 

( 1) não temos certeza que se trata da 
mesma espécie de ave noturna. 

PÁSSARO / BIRD 
urutau / potoo (Nyctihius sp.) 

*waapha 
ACH 
8-C waápha 
KA8 w á a p a 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR 
YUK w á p a 

PÉ/FOOT 
*-hi?ipa 

ACH - í i ba 
8-C -h í i pa 
KA8 -h í i pa 
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KAU 
MAN 
PIA - á b a [.li] 
RES -h i i ? p ú 
WAR -h í pa 
YUK -h i '{ má 

PÉ / 
* -eema 

ACH -é e 1n a -mi 
8-C -é e 111 a 
KA8 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR -é ma 
YUK 

/ ASKFOR 
* -tsatha 

ACH -8 á t a 

8-C 
KA8 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR 
YUK 

-! á t h a ·· 

-8 u t á(a) 

PEDRA/ STONE 
*hiipa 

ACH í i b a 
8-C h i i p á -da 
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KA8 h í i p a 
KAU p a -la 
MAN í: h a 
PIA í(i) b a 
RES 
WAR h í pa 
YUK h í pa 

PEGAJOSO 1/STICKY1 
*puL1jana 

ACH h ú LI tJ a na 
8-{: 

KA8 p ú tJ a n a 
KAU 
MAN 
PIA pL1L1tsana 

RES po tS á 11 LI LI 'l 
WAR 
YUK 

PEGAJOSO 2 / STICKY 2 
*-iru 

ACH - -tú-ni (1) 

8-{: -í-t LI 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR 
YUK 

( 1) « encostar-se ». 

ACH 
B-{: -h í p a 
KAB -h í p a 
KAU 
MAN 
PIA - í(i) b a 
RES 
WAR 
YUK 

/ 
*-hipa 

PEIDAR/FART 
*-itsama 

ACH - 8 á ma 

B-{: - 1ama 

KA8 -i ! á 

KAU , 
MAN -V 3 LI me 
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PIA -1 8 ama 
RES 
WAR -í sarna 
YUK 

ACH -
8-{: 

KAB -LI 
KAU -

PEITO/ CHEST 
*-LI ÍkL1-nda 

kúta 
kúda 
khú 
k LI 

MAN -ú k LI i 
PIA -u u k u ta 

RES -óÍkótáa[pígú] 
WAR - úkuda 

YUK -u? k ú 



ACHk u b á i 
B-C kúphe 
KAB kúpha 
KAU 
MAN 
PIA kub ái 
RES 
WAR kúphe 
YUK kuphé 

/ 
*kuphai 

HENRI RAM.IREZ 

(generic) 

(l) 

(!) 

MAN 
PIA 
RES 
WAR jawí la 
YUK 

ACH 

PEIXE/FISH 
anujá 

*ndaiwaki 

B-C dawáki 
KAB 
KAU ( 1) Termo genérico para piaba. 

MAN 
PEIXE/ FISH PIA 

acará .sp. (Satanoperca sp.) RES 
*jaawa 

ACH 
B-C jaa wátu 

KAB tJ á a w a 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR 
YUK 

ACH 

PEIXE/FISH 
acará sp. 

*jawila 

B-C j áwi{_a 

KAB tJ á w ir a 
KAU 
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WAR biwáke 
YUK 

PEIXE/FISH 
aracu sp. (Anostomoides !aticeps) 

*ta? ali 
ACH dá a 1 i 

B-C táali 
KAB 
KAU 
MAN 

PIA da a J i 
RES 
WARtá li 

YUK ta?arí 
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/ 
aracu sp. (Leporinusfasciatus) 

*kaarutJi 
ACH 

B-C k a a -l ú tJ i 
KAB 
KAU 
MAN 

PIA k a J ú ts i 
RES 
WAR 
YUK 

PEIXE/FISH 
aracu sp. (Leporinus sp.) 

*hiiju 
ACH 
B-C 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR 

í ij u 

YUK híiju 

PEIXE/FISH 

PIA 
RES 
WAR kuwána 

_ YUK 

PEIXE/FISH 
araripirá (Chalceus 

macrolepidotus) 

*dupa-li (1) 
ACH 

B-C dúpali 
KAB 
KAU 
MAN 

PIA t ubali 
RES 
WAR d u pá li 
YUK 

( 1) Provável empréstimo. 

PEIXE/FISH 
arauri (Triportheus sp.) 

*wirau-li 

ACH w i-l_á u li 

B-C wí-l_aale 
KAB 

aracu sp. (Leporinus fasciatus) KAU 

*ku(w)ana MAN 
ACH 
B-C kú ana 
KAB 
KAU k u w a na 
MAN 
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PIA w ir í ol i 
RES 
WAR a lá w i 
YUK 
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PEIXE/ / 
arraial~ jacundá sp. 

*inatu-li *waawi 
ACH já d u 1 i ACH 
B-C B-C wáawi 
KAB jatú rí KAB wáawi 
KAU jatu ri KAU 
MAN ná: tu 1 i MAN 
PIA jaduli PIA 
RES RES 
WAR i 11átu1 i WAR 
YUK YUK wá wi 

PEIXE/FISH PEIXE/FISH 
cascudo (loricarídeo) jacundá sp. (Crenicichla sp.) 

*jaama *ketsina-li 
ACH tJ á ama ACH 
B-C j a á ma B-C kepnali 
KAB KAB ké!inari 
KAU KAU 
MAN MAN 
PIA ts á(a) ma PIA 
RES RES 
WAR WAR 
YUK YUK 

PEIXE/FISH PEIXE/FISH 
cascudo (loricarídeo) jacundá sp. 

*kapa?tu *murana 
ACH ACH 
B-C B-C 
KAB kápa?tu KAB múrana 
KAU KAU 
MAN MAN 
PIA PIA 
RES RES 
WAR WAR YUK k a pa? t ú YUK muraná 
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/ MAN 

jeju (Hoplerythrinus PIA 
RES 

unitaeniatus) 
WAR 

*pu'larai YUK ma rn ú 
ACH 

B-C p ú -l e ( 1) Possível empréstimo. 
KAB pu rá 
KAU PEIXE/ 
MAN matrinxâ sp. 
PIA pualai *pu'lhe 
RES ACH 
WAR B-C 
YUK po'lré KAB pu hé 

KAU 
PEIXE/FISH MAN 

mandi PIA 

*kaiwiite RES 

ACH WAR 

8-C keewiíte YUK põ'lhi 

KAB ká w e t í 
KAU PEIXE/FISH 
MAN muçum (Symbranchus .sp.) 
PIA * iitJitJi 
RES ACH 
WAR 

8-C i i tJ í tJ i YUK 
KAB 

PEIXE/FISH KAU 
MAN 

matrinxã (Brycon sp.) PIA 
*mamu-li (1) RES i ts í i ts í 

ACH WAR 
B-C YUK 
KAB máamu 
KAU ma muri 
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/ 
pacu sp. (Utiaritichthys sp.) 

*kaatsama 
ACH 
8-C 
KA8 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR 
YUK 

ACH 
8-C 
KA8 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR 
YUK 

ACH 

káa!ama 
ká 1 ama 

ká(a) e ama 

ka s ám a 

PEIXE/FISH 
pacu sp. 

*anee-li 

áne r 1 

a n é( e) ri 

ané ri 

PEIXE/FISH 
pacu sp. 

* kerapuku-1 i 

B-C kq,a púkuli 
KA8 k e tS a p ú k u r i 
KAU 
MAN 
PIA 
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RES 
WAR 
YUK 

ACH 
B-C 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR 
YUK 

PEIXE/ 
pacu sp. 

*iiwitu 

i iw.ítu 
í w i tu 

PEIXE/FISH 
peixe sp. (A nadaras weddelli) 

*aajaka 
ACH 
8-C aajáka 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA a ts a k a 
RES 
WAR a dá ka 
YUK 

PEIXE /FISH 
peixe sp. (Hemiodopsis sp.) 

*kaawi-li 
ACH 
8-C káa wí-l,i 
KA8 
KAU 
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MAN 
PIA ká(a)wiri 
RES 
WAR 
YUK 

ACH 

PEIXE /FISH 
peixe sp. (Tatia sp.) 

* kuuda-ru ( 1) 

8-C kúuda-{,u 
KA8 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR kú dalu 
YUK 

( 1) Provável empréstimo. 

PEIXE/FISH 
peixe-agulha (belonideo) 

*juuju (!) 
ACH 
8-C júuju 
KA8 
KAU 
MAN 
PIA j u(u)j u 
RES 
WAR 
YUK 

( 1) Empréstimo? 
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PEIXE/ 
peixe-cachorro sp. 

*waimai 
ACH wéemai 
8-C wéemai 
KA8 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR 
YUK w a m aj á 

ACH 

PEIXE/FISH 
peixe-cachorro sp. 

*maali-

8-C m a a l í -phe-{,u 
KA8 
KAU 
MAN 

PIA m á(a) li -bana 
RES 
WAR má li-pana 
YUK 

PEIXE/FISH 
pescada (Plagioscion sp.) 

*kee 
ACH kée 
8-C 
KA8 kée 
KAU 
MAN 
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PIA k e e 
RES 
WAR 
YUK 

PEIXE/ 
piaba (genérico) 

*tseephe 

ACH 8 é e b i 
B-C tée phe 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA 8 é(e) b e 
RES 
WAR sé pe 
YUK 

PEIXE/FISH 
piaba sp. (Copella compota) 

*parawitJi 
ACH 
B-C p a la w í tS i 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA bala w i 
RES 
WAR 
YUK 

PEIXE/FISH 
piaha sp. (Astyanax anteroide) 

*uukala 

ACH 
B-C úuka-ta 
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KAB 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR 
YUK 

ACH 
B-C 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR 
YUK 

u 
u 

k é 1 e 
kará 

PEIXE/FISH 
piaba sp. 

*ite?ewa 

té wa 
t é e w e 

deewia 

ite?wá 

PEIXE/FISH 
piaba sp. (Bryconops sp.) 

*kuuwhi 

ACH 
B-C kúuwhi 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR k ú w h i 
YUK 
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/ 
piraiba (Brachyplatystoma sp.) 

*mhuuku-li 
ACH 
B-C mhúukuli 
KAB 
KAU 
MAN mú: kuli 
PIA 
RES 
WAR mhú kul i 
YUK 

ACH 
B-C 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR 
YUK 

PEIXE/FISH 
piranha 

*umai 

úmai 
máa 

[p] um a 
u má: i 
umá i 

úme 
maí 

WAR w a b ú li 
YUK walú 

/ 
pirapucu sp. (Boulengerella sp.) 

*huuma 

ACH 
B-C húuma 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA ú(u) ma 
RES 
WAR 
YUK 

PEIXE/FISH 
pirarara (Phractocephalus sp.) 

*maphara 

ACH 
B-C máphala 
KAB 
KAU 
MAN 

PEIXE I FISH PIA 

pirapucu .1p. (Acestrorynchus sp.) RES 
*wandu-li WAR 

ACH 
B-C wáduli 
KAB w án u ri 
KAU 
MAN 
PIA w a tu li 
RES 
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YUK mapa rá 

PEIXE/FISH 
poraquê 

(Electrophorus electricus) 
*jamai 

ACH tJ a má i 
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8-C 
KAB 
KAU 
MAN dam á i 
PIA ts amai 
RES 
WAR da m é 
YUK 

/ 
poraquê 

(Electrophorus electricus) 
*kapi 

ACH 
8-C 
KAB k á pi 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR 
YUK k á pi 

/ 
sarapó sp. (Gymnotus sp.) 

*maanapi 
ACH 
8-C maanápi 
KAB 111 á na pi 
KAU 
MAN 
Pi A m a na pi 
RES 
WAR 
YUK ma na p í 
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/ 
sarapó sp. (Gymnotus sp.) 

*tsarama 

ACH 8 a -lá 111 a 

B-C !a -lá p a 
KAB 
KAU 
MAN 

PIA 8 a l a 111 a 
RES 
WAR 
YUK 

PEIXE/FISH 
sarapó sp. (Sternopygus sp.) 

*llwhi?i 
ACH 
B-C úw h j i 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR 

YUK li w h i? i 

PEIXE/FISH 
suru/Jim (!'se11doplatystomafasciat11s) 

*kuli-li 

ACH kulí-li 

B-C kulí-l,i 
KAB k ú rir i 
KAU k li ris i 
MAN k u 1 í: ri 
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PIA k u li ri 
RES 
WAR kulíli 
YUK kuríri 

PEIXE/ 
tambuatá (Hoplosternum 

littorale) 

ACH 

B-C úu-T_u 
KAB 
KAU 
MAN 

ú u r u 

PIA ú(u) l u 
RES 
WAR ú lu 
YUK 

*uu-ru 

PEIXE/FISH 
traíra (Hoplias malabaricus) 

*iinhi-T_ui 

ACH 

B-C íini-T_ i 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA n ir ú i 
RES 
WAR i n h í 1 i [ku] 
YUK 

/ 
tucunaré (Cichla sp.) 

*jawapa 

ACH 
B-C jáa pa 
KAB tJ a pá 
KAU 
MAN dá h a 
PIA ts a u b a 
RES 
WAR dá pa 
YUK 

PEIXE/FISH 
tucunaré-açu (Cichla sp.) 

*heema-li 

733 

ACH 
B-C héemali 
KAB h e em ár í 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR hé mali 
YUK 

PELE 1 / SKIN 1 
*-iima 

ACH -VV ma [naa] 
B-C 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA -í(i) ma [mi] 
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RES -e é m ú 
WAR 

YUK -í ma 

ACH 

PELE2/ 
*-i?a 

8-C -J a 
KAB -í? a-mi 

KAU 

MAN -j á: [baru] 
PIA 

RES 
WAR -íj a 
YUK 

PÊLO 1 / 
*-iiju 

ACH -íi tJ una 

8-C -í i j u 

KAB - tJ una 

KAU 

MAN 

PIA ts una 
RES 
WAR -í du 
YUK 

2 

HAIRl 

PÊLO 2 / BODY HAIR 2 
* -tJii 

ACH 
8-C 

KA8 -

tJ í [kule] 

tJ í [numa] 

! í i 
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KAU - si [numa] 
MAN -[wá] -ti k i 

J í [numa] 
PIA 

RES - tsíi[nú] 

[híwe?J d3 i i? ó 

-[no] d3íhí 

WAR - s í [numa] 

-[híwe] si 

YUK - tJ i [nhí] 

PÊLO PUBIANO / PUBIC 

*-tJh(u)iwi 

ACH -8 íw i 

8-C -tJ h i w i 
KA8 
KAU 

MAN 

PIA -8 í(i) w i 
RES 
WAR -tJ ú w h i 

YUK -tJ u h Li 

PENEIRA 1 / SIEVE 1 
*dupitJi 

ACH 
8-C d u p í tJ i 
KA8 
KAU 

MAN d u h í: z i 
PIA ts u pi 8 i 
RES 

(1) 
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WAR d ú pi si 
YUK 

(1) Provável empréstimo. 

2/SIEVE2 
*tsiiru-li 

ACH 

B-C !í i.l. u l i 

KAB ! í r u ri 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR 
YUK 

PENEIRA 3 / SIEVE 3 
*urupema 

ACH 
B-C u.{,upéma 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR úlupema 
YUK 

( 1) Possível empréstimo. 

ACH 

PENEIRAR/ SIEVE 
* -whiju?u 

B-C -w í j u 

(1) 

KAB -
KAU 
MAN 

tJ u? ú 

PIA -h í tJ u 

RES 
WAR 

YUK -h e j o '? ó 

/ 
*-we?pi 

ACH 

B-C -w a p i IJ1éeta] 

KAB -w é '? e p i 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR 

YUK -w e'? p í 

(l) «saber». 

PENTE/ 
*tsi?apa 

ACH 8ía ba 
B-C 

KAB se'? é pá 
KAU 
MAN 

PIA eia ba 
RES 
WAR 
YUK 
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/ 2/ 2 
* . -pia *-tawana 

ACH -h í a ACH 
8-C -pi a 8-C -ta wá na 
KA8 KA8 
KAU KAU 
MAN MAN -tá w a na 
PIA -pi a PIA 
RES RES 
WAR WAR -tá w a na 
YUK YUK 

/ PERTO/NEAR 
* ka-whai-naa *a(u)ru-ni 

ACH ACH L!.lúni 
8-C kawháinaa 8-C 
KA8 k áj ij í KA8 á ri n í 
KAU KAU 
MAN MAN 
PIA kajai[ni]náa PIA 
RES RES 
WAR ké wh e na WAR 
YUK YUK 

PERNA 1 / LEG 1 PESADO/ HEA VY 
*-kawa *harntna 

ACH -k á wa ACH 
8-C -k a wa 8-C harnína 
KA8 -k a w a [phí] KAB rn ij á 
KAU KAU rn tj1 a MAN 

MAN PIA -k a w a 
PIA rn í a RES -k a a w aí 
RES WAR 
WAR YUK 
YUK 
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ACH 
8-C 
KA8 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR 
YUK 

~---~ -----------------

LÍNGUAS ARAWAK DA AMAZÓNIA SETENTRIONAL 

1/ 
*-nuu-ru 

- n ú u --tu 

- nu -tsu 
- nu -l i 

-iJ1 o -tJhí 

-nú -ru [pi] 

1 RES ináawi?3aá 
WAR i n á w i -li 

YUK ina?u ké 

/ 
*aana 

ACH áana 
8-C aanáda 
KA8 
KAU 
MAN 
PIA 

PESCOÇO 2 / NECK 2 RES 
*-kanha WAR 

ACH 
8-C 
KA8 -k a n h a -pí 
KAU 
MAN 
PIA -k a n á -pi 
RES 
WAR -k á n h e 
YUK 

PESSOA/ PERSON, PEOPLE 
*wenaiwiki, *wenaiwika 

ACH 
8-C i na Wl ki 

1 n e Wl ki 
KA8 né k i -ri 
KAU 1n1 
MAN ná wi 
PIA wen e wi ka 

wenaiwi ka 

YUK 

PIMENTA/HOTPEPPER 
*(h)a(?)(n)tsi 

ACH 
8-C 

KA8 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR 
YUK 

á a! i 
ã ts i 

á ! i 

há: t i 

aa8i 

á si 

a? e í 

PIOLHO 1 / LOUSE 1 
*-hini 

ACH w i t é e n i -Si 

8-C -íijheni 
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i i n i -tJi ( 1) WAR 

KAB n i í YUK 

KAU 
MAN / 
PIA - é(e) n i (1) *-phawa 
RES n e [tetshí?ó] ACH -b á w a a 
WAR - h í n i 8-C -p h li a 
YUK i n e -hí KAB 

KAU 
(l) « larva». MAN 

PIA -b a w a a 
2/LOUSE2 RES 

*tsllida (l) WAR -p há w a 

ACH YUK 

B-C ! li w Í da 
PIUM SP. / GNAT SP. KAB 

KAU Simulium sp. 
MAN ts ú ida *maapii-li 
PIA ACH máa h i -l i 
RES B-C máapii-ti 
WAR tJ li w í da KAB má pi ri 
YUK KAU ma pi ts i 

MAN ma h í: ri 

(!)Provável empréstimo. PIA ma pi ri 
RES 
WAR ma p í li 

PIOLHO 3 /LO USE 3 YUK ma pi r í 
*kllliball 

ACH PLANTAR/ PLANT 
B-C kllliball *-aapana 
KAB ACH -á abana 
KAU B-C -á a pana 
MAN KAB - paná 
PIA kllliball KAU 
RES MAN 
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PIA 
RES 
WAR 
YUK 

bana 

pá na 

/ 
*-pa 

ACH -b á da 
B-C -p a 
KA8 -ma tá 
KAU 
MAN 
PIA -badá(a) 
RES 
WAR 
YUK 

POR/BY 

ACH 
8-C 
KA8 
KAU 
MAN 
PIA -b a 
RES 
WAR 
YUK -wa 

*-wa 

PORTO/ RIVER PORT 
*hunia'?i 

ACH 
8-C 
KA8 
KAU 

ú na i 
níá 

739 

MAN 
PIA 
RES h o 3 o'? [noómú] 
WAR u j é 

YUK huj1e'?é 

/ 
*jakalee 

ACH tS a k á a 1 e e 
B-C ja ká Jee 
KAB 
KAU e a k a r e 
MAN 
PIA ja ka Jé(e) 
RES d3 a k á d é (1) 
WAR da ká 1 e 
YUK 

(!)«roça». 

PREGUIÇA/ LAZY 
*ii11hu 

ACH í i nu 
B-C í i nu 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA í(i) nu 
RES í nó 
WAR í nu 
YUK i 11 h ú -11 í 

PREGUIÇA (animal)/ SLOTH 
*aatai 

ACH ad á i 
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B-C aáte (1) 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA ada i 
RES 
WAR 
YUK 

( 1) « tamanduá-colete », Myrmeco
phaga tetradacty!a. 

PREGUIÇA 

ACH 
B-C 

KAB 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR 

YUK 

*pitsa-ru 

p ú ! a ru 
puha s u 

potsháadó 

p u 8 a ru 

/SLOTH 

PREGUIÇA (animal)/ SLOTH 
*waamu 

ACH 
8-C wáamu 
KA8 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR wá mu 
YUK 
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PRESSÁGIO 
*ka-hinima 

ACH k a níma 
B-C kheníma 
KA8 
KAU 
MAN 
PIA keenima 
RES 
WAR 
YUK 

/ 

PRIMA/ COUSIN 
* -tendua-ru 

ACH 

8-C -t é d u a --l u 

KA8 
KAU 
MAN 

PIA -d e t ú a -1 u 
RES 
WAR 
YUK 

ACH 

8-C 
KA8 
KAU 
MAN 

PIA 
RES 
WAR 
YUK 

PRIMO/ COUSIN 
* -tendua-li 

-t é d u a -1 i 

-d e t ú a -1 i 
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/ 
*-ha?inu?a 

ACH -é e nu u 

B-C 

KAB -e?jua 

KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR 
YUK -h e J1 o? ó 

PULGA 1/FLEA1 
* iitsitu 

ACH 
B-C i i t í tu 
KAB t i t ú 
KAU hi tu 
MAN 3 í: tu 
PIA 8i du 
RES ts h í i t ó 
WAR s í tu 
YUK 8i tú 

DA AMAZÔNIA SETENTRIONAL 

ACH 

QUATI/ 
Nasua nasua 

* kapttsi 

B-C kapi !i 
KAB kápi ! i 
KAU k a p + h 
MAN 
PIA kapi Si 

RES k a pi í ts h í 
WAR kapí si 

YUK kapí Si 

QUEBRAR/BREAK 
*-tukhua 

ACH -t ú k u a 
B-C -tu k h u a 

KAB 
KAU 
MAN 
PIA -tu k ú a 
RES -to o k h ú 
WAR 

PULGA 2 / FLEA 2 YUK 
*kawa-nhe 

ACH 
B-C k a w á -nhelu 

KAB ka wá 
KAU 
MAN 
PIA 
RES k a? w á -tsí 

WAR 
YUK k a w a -nhé 

ACH 
B-C 

KAB 
KAU 
MAN 
PIA 
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QUEIMAR/ BURN 
*-he?ma 

- é em a 
-h i má [-ita] 
-h é em a (1) 

-h é em á 

- a mt 

- em á(a) 



RES - a'?mú 
WAR 

YUK -h e (má 

(!)«assar (nas cinzas)». 

HENRI RAMIREZ 

QUENTE/ 
*hamu?u 

ACH a m ú a 
B-C há m u 

KAB m u ( ú 

KAU 
QUEIXADA/ PECCARY SP. MAN 

Tayassu pecari 
*haaptja-i 

ACH á ah (i) tJ a 
B-C aapíja 

a m p ij á 
KAB pi tJ á 
KAU p + e a 
MAN ah i: da 
PIA a pi ts a 
RES ha p í i ts ú 
WAR a pí da 
YUK ha pi j é (!) 

( 1) « caititu ». 

QUEIXO/ CHIN 
*-wee

ACH -wé -8a 
B-C -w é e -da 
KAB 
KAU 
MAN 

PIA -wé(e)-8a 
RES 
WAR 
YUK 
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PIA 

RES ha'?.mo? 
WAR ha mú 
YUK 

QUERER 1/WANT1 
*-wawa 

ACH -wó w ai 
B-C -u ú [ma] 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA -wa wa 
RES 
WAR 
YUK -w á [ta] 

QUERER 2 / WANT 2 

ACH 
B-C 
KAB 
KAU 

*-kunda 

MAN -kúda[ke] 
PIA 
RES 
WAR -k ú b a 
YUK 



LÍNGUAS ARAWAK 

SP. ! 
*pattJi 

ACH 

B-C pá i tJ i 

KAB pá a! i 
KAU p-i i si 
MAN 

PIA b ai 8 i 
RES 
WAR 

YUK p a tJ í 

RÃ SP. I FROG SP. 
*jia-li 

ACH 
8-C jí a li 
KA8 
KAU 
MAN 
PIA ts í(i) j a l i 
RES 
WAR 
YUK 

ACH 
8-C 
KA8 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR 

RÃ SP. I FROG SP. 

kám au 
kám a u 

kama u 

*kamau 

YUK kamáu 

DA AMAZÔNIA SETENTRIONAL 

ACH 

/ 
*patu-li 

B-C pátu-1i 
KA8 p a t ú-rí 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR 
YUK P á t o ? -to 

RÃ SP. I FROG SP. 
*turakau 

ACH 
8-C tLqaká ka 
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KA8 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR 
YUK t u r á k o ? 0 k 0 

RÃ SP. I FROG SP. 

ACH 
8-C 
KA8 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR máwa 
YUK má wa 

*mawa 



/ 
* -iirua 

ACH 
B-C -í i .\. u a 
KAB -1 r LI a 
KAU 
MAN 
PIA l ú a 
RES 
WAR - 1 ú we 
YUK 

/ROOT 
* -a?apali 

ACH 
B-C - pali 
KAB -a pá r e 
KAU 
MAN 
PIA -a aba l i 
RES 
WAR 
YUK -a 7 pá r e 

RALAR/GRATE 
*-heeku 

ACH - é e k LI 

B-C 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA - é( e) k LI a 
RES 
WAR -hé ku 
YUK 

HENRI RAMIREZ 

744 

ACH 
B-C 

KAB 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR 
YUK 

á a ta 
áada 
ããda 
áana 

á ba 

/ 
*aanda 

RASPAR 1 / SCRAPE 1 
* -hiri-ta 

ACH - í .\. i d e d a 
B-C -h i .\. í ta 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR 
YUK 

RASPAR 2 / SCRAPE 2 
*-tsaru?a 

ACH 
B-C 

KAB -! a r ú 'l a 

KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR 

YUK -8 a r a 'l á 



LÍNGUAS ARAWAK DA AMAZÓNIA SETENTRIONAL 

ACH 
B-C 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR 
YUK 

í i .{,i 

h í i -li 

h í ir i 
i r i 

í: ri 
í ir i 

h i i g í 

hi r í 

/ 
*hii-li 

REDE/HAMMOCK 
* -heeta 

ACH - é e da 
B-C [aapi] é ta 
KAB - héeta 

KAU 
MAN 
PIA é(e) da 
RES 
WAR 
YUK - he tá 

REDONDO/ROUND 
*maka-pukui 

ACH m a k á h k u i 
B-C makapuk i 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA ma k a p u k ú i 
RES 
WAR makápuku 

YUK ma k a ['liátJi] -ni 
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/ 
* -11de11(i)aa 

ACH -t é e 11 i a 

B-C -d é 11aa 

KAB -j e j í a 
KAU 
MAN d é: 11 a 

PIA -te 11 á(a) 

RES 
WAR bé na 

YUK -1 e J1 á 

REMÉDIO/ MEDICINE 
*tapee 

ACH dibée 

8-C tá p e e 

KAB t é p e e 

KAU 
MAN 
PIA da b é(e) 

RES 
WAR te pé -si 

YUK te p e -Si 

REMENDAR/PATCH 
* -janai-ta 

ACH -tJ á n e e da 

8-C 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA -ts a n a i d a 

RES 
WAR 
YUK 
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RESINA/ RESIN 2 /REST 2 
*-iikai *-iite 

ACH - í) k ai ACH 
B-C -VVkai B-C -í i te -mi 
KAB KAB 
KAU KAU 
MAN MAN 
PIA ká i PIA 
RES RES 
WAR ke WAR -í te -mi 
YUK - 1 ká YUK 

RESPONDER/ ANSWER RETO/ STRAIGHT 
*-ahipa *majaka-ni 

ACH - éeba ACH ma tJ á k a n i 
B-C -h é e p a B-C ma j ákani 
KAB -h e '? p a KAB má tJ a k a n í 
KAU KAU 
MAN MAN 
PIA - e e b á(a) PIA ma ts a k a n i 
RES RES 
WAR WAR 111 a dákani 
YUK -a hl pá YUK 

RESTO 1 / REST 1 RIO 1 / RIVER 1 
*ndupe *-pawa 

ACH ACH -b a (1) 
B-C -d ú p e (1) B-C -p a w a (1) 
KAB n ú pé -mi KAB 
KAU KAU 
MAN MAN 
PIA PIA -b a a 
RES RES 
WAR WAR 
YUK -[LI p e -111 í YUK 

(1) «migalha». ( 1) « igarapé », « riacho ». 
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2/ 2 / 
*ina * -deri-

ACH ACH 
8-C 1na -wapu 8-C -d e -l í n h a 
KA8 KA8 
KAU KAU 
MAN MAN 
PIA 1 na -ná(a) -baa PIA -t a J í a 
RES RES 
WAR WAR 
YUK -i na [?tá] -na YUK 

RIR/LAUGH /SNORE 

*-ikaa 
*ka-rhai-11i 

ACH ká [i-da] ACH k a -l a1n1 

8-C -í kaa 8-C ká-thaini 

KA8 -i ká [ha] KA8 

KAU KAU 

MAN MAN 

PIA -i k á(a) [ ní(i)] PIA 

RES RES 

WAR - khé[nita] WAR 

YUK -i ? tJ á 
YUK 

ROÇA/GARDEN 
ROSTO 1/FACE1 

*me11aa 
* -ne11i 

ACH -n á n i 
ACH 8-C 
8-C KA8 -11e11 i 
KA8 m é n aa KAU 
KAU MAN 
MAN PIA -11a11 i i 
PIA 
RES 

RES n h i -gí 
WAR 

WAR YUK 
YUK me 11 á 
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2/FACE2 /SHAKE 
* -eeku-a * -kutsu-

ACH ACH -k Ú 8 LI -da 
8-C -é e k u a 8-C -k u ! ú -ita 
KAB KAB 
KAU KAU 
MAN -é ku MAN 
PIA PIA -k LI 8 Ú -a 
RES RES 
WAR -é k LI WAR 
YUK YUK 

ROUBAR/ROB SAIR/GOOUT 
* -(i)naitu *-mutsu 

ACH -11 é du ACH 
B-C -J1aí tu B-C -111 Ú ! LI 

KAB KAB 
KAU KAU 
MAN MAN 
PIA -j é( e) d LI a PIA -111 LI 8 Ú a 
RES TAR 
WAR -n é t LI WAR 
YUK YUK -111 o t h o ? o (1) 

SABER/KNOW (1) «nascer». 
* -aa-

ACH -á a 1 e e -naa SAL/SALT 
8-C -á a n h e e 

*hiiwi 
-á a n h i i 

ACH w í [duma] KAB -ar a n h ú 
B-C íiwi (1) KAU 
KAB íiwi MAN 
KAU 

PIA -á(a) 1 í a MAN 
RES PIA i w i [duma] 
WAR RES iíwi 
YUK 

7.+8 
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WAR 
YUK hí Wl (1) 

(1) « caruru », planta das cachoeiras 
como a qual se fabrica o sal. 

SALGADO/ SALTED 
*puiwa 

ACH ka-húwa [ka] 
B-C p íwa 

KAB pú'?á 

KAU 
MAN 
PIA pu i wa 

RES 
WAR 
YUK 

SALIVA/ SALIVA 
*-huna 

ACH 
B-C 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA -k um a 
RES 
WAR -k ú ma 
YUK 

SANGUE/ BLOOD 
* -iÍira 

ACH -í i-ta-naa 
8-C -i i -tá-naa 
KAB -í? ir a 

KAU - ts a [kana] 
MAN -V ra-mi 
PIA -í(i) r a -ná(a) 
RES -i í d ú 
WAR -í la 
YUK -í r a 

SAPO SP./ 
*tuÍura 

ACH 

B-C túu-ta 

KAB 
KAU tu la 
MAN 
PIA 
RES to do [káakú] 

WAR 

YUK tu ( ré 

SP. 

SAPO SP. / TOAD SP. 
*(u)lulu 

ACH 
B-C 
KAB r u u r ú 

KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR 
YUK úrúru 

SARAR/HEAL 
*-aawa 

ACH 
B-C -á a w a 
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KAB B-C má kau.le 
KAU KAB má ka r e -ta 
MAN KAU ma ka [sina] 
PIA -á(a) wa MAN 
RES PIA ma ka la 
WAR RES ma ká dú 
YUK WAR 

YUK ma ka r h é -ní (1) 
SATISFEITO/ FULL 

*ka(Í)pi- ( 1) « seco >í. 

ACH 
B-C kapínaa SEGUIR/FOLLOW 
KAB * -ipi11aita 
KAU ACH -hí11eda 
MAN B-C - pi11éeta 
PIA KAB 
RES k e? p í- KAU 
WAR MAN 
YUK PIA -i pi n á ida 

- pi a da 

SECO 1/DRY1 RES 

*-i?wa 
WAR 
YUK ACH wá 

B-C ma- a w á [ka] 
SEIO 1 / BREAST 1 KAB iwá 

KAU *-ii11i 

MAN ACH -í i 11 i 
PIA - í(i) w a B-C -í i 11 i 

RES - i '( w o [ótú] KAB -í j í 

WAR KAU 
YUK - i '? w a [ká] MAN 

PIA -l l 11 l 

SEDE (TER)/ THIRSTY RES -i 11 h í -mú 

* ma-kau-le 
WAR 
YUK 

ACH rnáaka -la (1) 
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ACH 
8-C 
KA8 

SEIO 2/ 
*-tJutJu 

KAU -eu eu 
MAN -tJ í tJ i 
PIA 
RES 
WAR -tJ í tJ i 
YUK -tJ u tJ u 

2 

SEMENTE/ SEED 
*-htimi-a 

ACH - í im i 
8-C 
KA8 
KAU - t m 1 

MAN 
PIA - 11m1 
RES -h í mi ú 

WAR 
YUK 

SENTAR-SE/ SIT 
*-uuwhaa 

ACH w áa 
8-C -u ú w h a a 
KA8 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR 
YUK 
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/ 
*irii-li 

ACH 
8-C i -l í ·l' 
KA8 r í í r i 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 111 g í [noomú] 
WAR 
YUK r í r 1 

SERRA/ MOUNTAIN 
*hijapa 

ACH 
8-C h ij á p a 
KA8 
KAU 
MAN idáha 
PIA 
RES 
WAR hidápa 
YUK 

SETA/ BLOWPIPE ARROW 
*kapitJi-li 

ACH 
8-C k a p í tJ i -li 
KA8 kápi!iri 
KAU kapi si ri 
MAN 
PIA kapi 8iri 
RES 
WAR k a p í si 1 i 
YUK k a pi tJ í r í 
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/ WAR 
*-iiU)hi YUK - nakú 

ACH -í i 
8-C -í ij h i (!) / 
KA8 -í h i (2) *-i?wi 
KAU ACH 
MAN 8-C -í Wl 
PIA 

KA8 -i? w i RES 
KAU WAR -í hi (1) 
MAN 

YUK -1 h í (l) PIA -i(i)w i 
(1) «sexo»,« semente». RES 
(2) « semente ». WAR 

SÓ/ALONE 
YUK 

*-haawa SOCAR 1 / GRIND 1 
ACH *-uuru 
8-C -haawaá[ka] ACH -ú u -l u 
KA8 8-C 
KAU KA8 -ú ru 
MÀN KAU 
PIA áwa [mi] MAN 
RES PIA -u u lua 
WAR RES 
YUK WAR 

SOBRE/ON 
YUK 

* -(i)naku SOCAR 2 / GRIND 2 
ACH - 11 a k u * -thunda 
B-C - 11 a k u ACH 
KAB - na k u B-C -t ú da 
KAU KA8 
MAN KAU 
PIA -í 11 a [ta] MAN 
R.ES PIA 
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RES 
WAR 
YUK -t h u 1 a 7 á 

KAU 
MAN 
PIA e e ri 
RES 

SOGRA/MOTHER-IN-LAW WAR 

ACH 

8-C 

KA8 
KAU 
MAN 

* -(ja)nhe-ru 

n é e --tu 

n h e --tu 

tJ h e -rú 

PIA - j é(e) -ru 

RES - J é e -dó 
WAR - j h é -lu 
YUK -j a n h é -rú 

SOGRO /FATHER-IN-LAW 
* -(ja)nhawe-li 

ACH -j á a w i -.lj 

8-C -n h a we -.l,i 
KA8 -j a h ú -rí 
KAU 
MAN 
PIA -já(a)wi-ri 

RES -J o o 'l -gí 

WAR -nháwe-li 

YUK -j a n a 'l h ú 

SOL 1/SUN1 
*hee-li 

ACH é e .l,i (!) 
8-C hée.l,i 
KA8 

YUK 

( 1) « céu ». 

ACH 
8-C 
KA8 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR 
YUK 

SOL2/SUN2 
*kamui 

kam ú i 
kám LI i 

g a m ú: w i 
kam ú i 
kam i 
kamú i 
kam ú 

(!) 

(1) 
(1) 

(1) «verão»,« ano». 

SOLUÇAR/HICCUP 
* -tsukua 

ACH -8 Ú k LI 3 

8-C 
KA8 
KAU 
MAN 

PIA -8 a k ú a 

RES 
WAR 

YUK -8 i k o 'ló 
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1/~AA;A~ 1 
*-ndaana 

ACH 
8-C -dá a na -m1 

KA8 
KAU 
MAN 
PIA -t á(a) n á(a) 
RES 
WAR -b á na -m1 

YUK 

SOMBRA 2 / SHADOW 2 
* -n(i)aka 

ACH 
8-C 
KA8 -j a k á [míi] 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR 

YUK -J1 ak á 

SONHO/DREAM 
* -(hi)tapu 

ACH - d á h u -ni 
8-C -h i tá p u -ni 
KA8 tá p u -ri 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR 
YUK 

d a p u -le 
ta pó -11í [katsí] 
tápu-ni 
ta p ú 
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SUBIR/ 
*-hi?ra 

ACH - í i -l a 
8-C -h í -l a 
KA8 - i r h é 

KAU 
MAN 
PIA - í(i) r í a 
RES - i?Jú 
WAR -hí la 
YUK - i '2 r há 

SUCO/JUICE 
*-dllni 

ACH 
8-C -d li 11 i 
KA8 
KAU 
MAN 
PIA -t li 11 í(i) 
RES 
WAR 
YUK 

ACH 

SUJEIRA/ DIRT 
*-llllpitsa 

8-C -li li p í ! a 
KA8 pi! a 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR písa 
YUK - pihá 
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I 
*-tsinape 

ACH 
B-C - 11na pe 
KAB -! í j a pe 
KAU 
MAN 
PIA -8 í e b e [de] 
RES -h e 3 á p e [nú] 
WAR -s í nhe [ní] 

YUK - J1aphí[ná] 

I 
t amanduá-bande ira 

(Myrmecophaga tridacty!a) 

*tsaaru 

ACH Sá a -l LI 

B-C ! á a -l LI 

KAB !áa rL1 

KAU 
MAN 
PIA S á(a) J LI 

RES 
TABACO 1/TOBACCO1 WAR 

*jeema 

ACH tJ é em a 
B-C J é em a 

KAB tJ é em a 
KAU e e ma 
MAN d é: ma 
PIA ts é(e) ma 
RES 
WAR dé m a 
YUK 

TABACO 2 / TOBACCO 2 
*ndítJi 

ACH 
B-C 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA 
RES n i í ts í 
WAR 
YUK 1 í tS i 
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YUK Sá rLI 

TAMANDUÁ/ANTEATER 
tamanduá-colete 

(Myrmecophaga tetradactyla) 
*mL1L111dL1-tsi 

ACH múL1tL1 Si 
B-C 
KAB lll ú 11 LI'{ t Í 

KAU lll LI ILI 

MAN 
PIA lll LI t LI Si 
RES 
WAR m a bú s i 
YUK lll ú ILI 

TAMANDUAÍ/ ANTEATER 
Cyc!opes didoctylus 

*apaL1pa-li 

ACH 
B-C páL1pa.li 
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KAB pá a pari 
KAU p o par 1 

MAN 

/ 
*haara 

PIA aba u b a i ACH á a-la 

RES B-C á a -la ( l) 
WAR apá pali KAB á a r a (2) 

YUK pá p a KAU 
MAN 

/ PIA á(a) la (2) 

*-iinakha RES haádú 

ACH WAR 

8-C -iinakha YUK há ra 

KAB ( J) certo quelônio aquático. 
KAU (2) quelônio aquático (genérico). MAN 
PIA 
RES 
WAR 
YUK 

n a k á i SP. / TURTLE 

/TURTLE 
jabuti (Testudo .1p.) 

*(h)iiku-li 
ACH í i k u 1 i 
B-C íikuli 
KAB tJ ú r í 
KAU 
MAN 
PIA i k u 1 i 
RES 
WAR hekúli 
YUK 

(1) 

( 1) «cabeçudo» (certo quelônio aquá
tico). 
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*uupe (1) 
ACH ú LI b i (2) 
B-C ú u p e (3) 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA ú(u) b e (2) 
RES 
WAR 
YUK 

( 1) Possível empréstimo. 
(2) « matamatá » (certo quelônio aquáti
co). 

(3) « upé » (ce110 quelônio aquático). 

TARTARUGA SP. / TURTLE 
*hiija-li 

ACH í i tJ a 1 i 
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B-C 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA í(i) ts a l i 
RES 
WAR 
YUK hi já r í (1) 

(1) « jabuti ». 

TATU SP. / ARMADILLO SP. 
*aalida-li 

ACH 
B-C aalí dali 

KAB 
KAU 
MAN da l í [wa] 

PIA á li tal i 

RES 
WAR da l í [wa] 
YUK 

TATUSP./ 
tatu-canastra (Priodontes sp.) 

*ajana 

ACH 
B-C a já na 
KAB 
KAU 
MAN a dá: na 
PIA 
RES 
WAR 
YUK 

TATU SP. / ARMADILLO SP. 

ACH 
B-C huútu 
KAB 
KAU 
MAN 

*huutu 

PIA u d u [i] 
RES 
WAR 

TATU SP. / ARMADILLO SP. YUK 

ACH tJ é e 

B-C je'lé 

KAB tJ é?. e 
KAU 
MAN 
PIA tJ e e 

RES ts a'{ i 
WAR 
YUK je?é 

*ja?i 
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ACH 
B-C 
KAB 
I<.AU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR 
YUI<. 

TECER /WEAVE 
*-ina?a 

-já a 
-na 

-j a?. á 

-J a a 

-n á 

-j1a'íá 
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ACH 
8-C 
KA8 
KAU 
MAN 
PIA 
RES kaádó 
WAR 
YUK káa ru 

/ 
*kaaru 

TERRA 1 / EARTH 1 
*kaali 

ACH 

B-C káa Ji 
KA8 
KAU 
MAN 

PIA ká(a)Ji 
RES 
WAR 
YUK 

(1) 

( 1) certo tipo de barro branco. 

TERRA 2 / EARTH 2 
*hiipa(h)t 

ACH í i b a --te (!) 
B-C h í i pai 
KAB 
KAU lp t 
MAN 
PIA i b á i (!) 
RES h í pohí 
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WAR 
YUK 

( I ) « barro ». 

3/ 
*pukape 

ACH 
8-C 
KA8 púkape 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR 
YUK pukapé 

3 

TIA PATERNA/ AUNT 
* -akhui-ru 

ACH - k ú i --tu 
B-C - k LI i --lll 
KA8 -a k h ú 
KAU k LI i -tsL1 
MAN k ú: -ru 
PIA k ú i -ru 
RES 
WAR - k h ú i -ILI 
YUK -o k u -ru 

TIO MATERNO/ UNCLE 
* -khL1i-!t 

ACH - k ú i --ti 
B-C - k h i --ti 
KAB 
KAU - k LI -ts+ 
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MAN B-C iná me 
PIA - k ú i -ri KAB jáá111e 
RES - k h í i -gí KAU 
WAR -khúi-li MAN 
YUK -LI k h Ú PIA 

RES 

SP./ WAR náhme 

*kL1una (1) YUK 

ACH k Ú LI 11 a 
B-C k Ú LI na 
KAB 
KAU k LI na *-uma 
MAN k ú: na ACH - 111 á 
PIA kú(Ll)na B-C - rn a 
RES KAB 
WAR kú na KAU 
YUK kú na MAN 

PIA -li 111 a 
( 1) Provável empréstimo. RES 

WAR 
TIMBÓ SP. / FISH POISON YUK 

*wepi-li 
TINHORÃO ACH 

B-C wépi-li planta dafamília das arâceas 
KAB *wheeru 
KAU ACH 
MAN B-C whée.lLI 
PIA w e p 1r1 KAB 
RES KAU 
WAR MAN 
YUK PIA w é(e) r LI 

TIMBÓ SP. / FISH POISON 
RES 
WAR 

* inaarn(h)e YUK 
ACH 
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WAR 
*irika YUK p í J1 e 

ACH i -li k a 
8-C j 

KA8 *phiu 
KAU ACH 
MAN 8-C p h í u -me 
PIA ir i k a KAB 
RES KAU 
WAR í 1 i ka MAN 
YUK PIA 

RES 
j WAR 

*-itsa(a) YUK p h i j ú [ke] 

ACH -í 8 a 
j 

B-C -í ! a 
*-pu(w)ata KAB 

KAU ACH -h ú ata 

MAN 8-C 

PIA -i e a a KA8 
KAU RES 
MAN WAR 
PIA -p ú w ata YUK 
RES 
WAR -p ú ta 
YUK -h LI W á ta 

erva cortante 
*piina /TWISTED 

ACH h í ij a *kalipi 
8-C p í iJ1 a ACH k a 1 í h i 
KAB B-C 
KAU KAB 
MAN KAU 
PIA p í(i)j a MAN 
RES PIA k a.li pi 
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RES 
WAR kalípi 
YUK 

ARAWAK 

/ 
*-tekhia 

ACH -d é k ia 
8-e -t é k h ia 
KA8 
KAU 
MAN 
PIA -de k í a 
RES 
WAR 
YUK 

1 

TOSSIR 2 I COUGH 2 
*-thllkhu'la 

ACH 
8-C 
KA8 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR -thúku 

YUK -t 0 k h o ? ó 

111 á 

TOSTAR 1 / TOAST 1 
*-kua 

ACH -k ú a 
8-C 
KA8 -k LI a 
KAU 
MAN 

O A AMAZÓNIA SETENTRIONAL 
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PIA -k ú a 
RES 
WAR -k li a 
YUK -k li á 

2/ 2 
*-eewi 

ACH -é e w ida 
8-C 
KA8 
KAU 
MAN 
PIA -e e w ia 
RES 
WAR 
YUK 

TOSTAR 3 / TOAST 3 

ACH 
8-C mée.{,1 
KA8 m é r 1 

KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR 
YUK 

* meeri 

TRANÇAR! PLAIT 
*-tSipata 

ACH 
8 -e tJ i pá ta 
KA8 
KAU 
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MAN KAU 
PIA MAN 
RES PIA i dá i 11 i 
WAR -s í p ata RES 
YUK WAR 

YUK 
11 1 

* -tLliwhi TREMER/ 
ACH -d ú i w i * -taitai 
8-C -t ú wh ia ACH -tS e tS i KA8 8-C -t é te KAU KA8 -ta t há MAN KAU 
PIA MAN 
RES PIA -t a t á( a) WAR RES 
YUK WAR 

TRASEIRO 2 / BACKSIDE 2 
YUK 

*-i?iwa TRÊS/THREE 
ACH 

*mandali 
8-C -i i w á [aphi] ACH 111 a tá 1 i KA8 

8-C madáli KAU 
MAN KA8 

PIA KAU 

RES MAN 

WAR PIA 
RES YUK -i? w a [pa111í] WAR 111 aba i [ta] 
YUK 

TRAVOSO/ BITTER 
*hitai-ni TROVÃO/THUNDER 

ACH dá i 11 i *eenLI 
8-C h í ta i n i ACH é e 11 LI (1) KA8 tá aj i 8-C é e n LI 

762 



LÍNGUAS ARAWAK DA AMAZÔNIA SETENTRIONAL 

KAB 2 /NAVEL 2 
KAU * -he(?)epu-le 
MAN é: nu ACH 
PIA é( e) n u 
RES eé nó 
WAR é nu 
YUK 

B-C -h é e p LI le 
KAB 
KAU - pu r e 
MAN 

( 1) « espingarda». 
PIA 

RES - e? phódé 

UM/ONE WAR 

*aapa 
YUK 

ACH á aba- UNHA 1/NAIL1 
B-C a a p a-
KAB p a [pu] (!) 

KAU p e [la] 
MAN 

*-hL1tL1pa 

ACH - ú u b a [wia] 
B-C 

PIA a b é- KAB -ú?upa 

RES a pá[apí] (\) KAU - LI pa 

WAR a p a- MAN -ú ha 

YUK p a [lhúwá] PIA - ú(LI) b a 
RES 

(1) «outro». WAR 

YUK -h ú? pá 

UMBIGO 1/NAVEL1 
*mu?jui UNHA 2 / NAIL 2 

ACH -111 ú d ui * -tJ L1ta 
B-C -mu j h i ACH 
KAB B-C -tJ ú t a 
KAU KAB 
MAN -111 u: d u KAU 
PIA MAN 
RES PIA 
WAR -m ú d LI RES 
YUK -m LI? tJú [re] WAR -j ú ta [wi] 

YUK 
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ACH -íin i 
8-C 
KA8 
KAU 
MAN 
PIA -í i n 1 

RES 
WAR 

YUK-1 

/ 
* -iini 

URINAR/ URINATE 
*-a?ndaka 

ACH - tá k a 
8-C - dáka 
KA8 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR -á baka 
YUK -a'{ 1 a k á 

URUCU / ACHIOTE 
Bixa orellana 

*phi-ili 
ACH [tJáawi] h í i -li 
8-C p h i -ti [rnáapa] 
KA8 p h í ri 
KAU pt ts i 
MA"'.': 
PIA p í(i) ri 
RES p h i i g í 
WAR p h í r i 
YUK p h i r í 
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*kuute 
ACH kúude 
8-C 
KA8 k ú u te 
KAU 
MAN 
PIA k ú(u) de 
RES 
WAR 
YUK k ú te 

VAGA-LUME2/ 
GLOWWORM2 

ACH 
8-C tuúke 
KA8 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR dú ke 
YUK 

*tuuke 

VALOR/VALUE, PRICE 
*-weni(I) 

ACH -w é n i 
8-C 
KA8 -w éj i 
KAU 
MAN 
PIA -w e n i 
RES 
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WAR -wén i 
YUK -wern í 

( 1) V.« comprar». 

VARRER/ SWEEP 
*-piju 

ACH -h í tJ u -da 
B-C -p íj u 

KAB 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR 
YUK 

-p i j [híupa] 

tS [iu?páJ 

( 1) « vassoura». 

(1) 

(1) 

VEADO/DEER 

ACH n é e -li 
B-C née -li 
KAB n é e r 1 

KAU 
MAN 
PIA né(e)ri 
RES 
WAR 
YUK ne rí 

*neeri 

VEADO SP. / DEER SP. 

ACH 

Mazama,sp. 
*nduitu 

B-C dúitu 
KAB 

KAU 1 li i t li 

MAN 

PIA e ú i ct li 

RES 
WAR 
YUK 

VEADO SP. / DEER SP. 
* kira? ana-1 i 

ACH 
B-C 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA k i r a n a l i 
RES 
WAR 
YUK kera'láná 

VELHO 1 / OLD 1 
*tsali-kai 

ACH 8 a 1 í-
B-C talíkai 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR s a 1 í k e [ma] 
YUK 

VELHO 2 / OLD 2 
*iipai-Ii 

ACH 
B-C 
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KAB í i p e -ri / 
KAU *ka-waa-le 
MAN ACH káu 1 i PIA b é e -ri 

B-C káwaa.le RES p h ai -gí 
KAB ká r e -náa WAR p h é 11 -lhi 
KAU wu a r 1 YUK 
MAN k á: 1 i 
PIA káu 1 i VELH03/ 3 RES 

*huupi WAR ká 1 i 
ACH YUK ka r e -ná 
B-C U LI p 1-

KAB VER/SEE 
KAU 

*-ika MAN 
PIA ACH - ká ba 

RES B-C - ká pa 

WAR KAB -1 khá 

YUK h LI pi l [tJúmi] 
KAU 
MAN 
PIA - i k á(a) 

VENENO/ POISON RES 
*manhe WAR 

ACH YUK -j a k á '?a 
B-C mánhe[ni] 

KAB manhé [!í] VERDE/UNRIPE 
KAU * eemi 
MAN ACH éerni 
PIA B-C éemi 
RES KAB e lll í 
WAR KAU 
YUK MAN 

PIA é( e) m i 
RES e lll í '? 
WAR é mh i 
YUK 
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VERDE/GREEN / 
*bipule *-iinu 

ACH ulée ACH -í i nu 
8-C hípule 8-C - nu 
KA8 puré KA8 
KAU p u r e KAU 
MAN MAN 
PIA i pule PIA 
RES i p o g í { RES 
WAR hepúle-li WAR 
YUK i puré -ní YUK 

VERGONHA/ SHAME VIRAR/TURN 
* -pai(ma)-ni *-kapuku 

ACH -b á i n 1 ACH 
8-C -pá i ma n i 8-C -k a p u k ú -i ta 
KA8 páá KA8 
KAU KAU 
MAN MAN 
PIA -b á i n1 PIA -k a p u k ú ada 
RES RES 
WAR WAR 
YUK -p áJ1 a? [ko] YUK 

VERMELHO/RED VIVO/ ALIVE 
*kiira *kaawhi 

ACH k í i -ta ACH káa w i 
8-C í i-la i 8-C káawhi 
KA8 k í i r a KA8 
KAU ts a -tsi KAU 
MAN k í la -1 i MAN 
PIA k í(i) r a PIA káu 
RES ke dá -wíi? RES 
WAR k í la -1 i WAR ká wh i 
YUK ke rá -n í YUK 
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/ 
*-aara 

ACH -á a -la 

8-C -á a -ta 

KA8 -á a r a 
KAU -a Sta 
MAN 
PIA -á(a) l a 

RES -a dú 

WAR -UJála 
YUK -a r há 

VOMITAR/ VOMIT 
*-eketha 

ACH -
8-C 
KA8 

k é t a 
k á t h a 

KAU 
MAN 
PIA - e k i t á(a) 
RES 
WAR -é k h a 
YUK 

XAMANISMO/ SHAMAN 
*mali-

ACH [ka] m á 1 i -kai 

B-C m aJ í -kai 

m a l í -.{j 
KAB mári-tJú 

KAU m ar 1 -111 

MAN má 1 i -ri 

PIA [ka] m a l i -k a-

RES 
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WAR ma 1 í -ri 

YUK ma i -tJú 

/ 
*wapa'lna 

ACH 
8-C we pú ne 

KAB wá p a 'l n a 

KAU 
MAN wirúhu ne 
PIA 
RES wá'lpaánahú 

WAR wi 1 ípu na 

YUK wa pa'lná 

( 1) aljava de zarabatana. 

PREFIXO 
Jsg 
*nu-

ACH 11 li-

B-C 11 LI-

KAB 11 LI-

KAU 11 u-
MAN 11 LI-

PIA 11 u-
RES 11 o-
WAR 11 u-
YUK 11 u-

(1) 
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2sg lpl 
*pi- *wa-

ACH h i- ACH wa-
B-C pi- B-C wa-
KAB p l- KAB w a-
KAU pi- KAU wo-
MAN h i- MAN wa-
PIA pi- PIA wa-
RES p 1- RES wa? a- -né 
WAR pi- WAR wa-
YUK p 1- YUK wa-

PREFIXO PREFIXO 
Jmsg 2pl 

*li- *' 1-

ACH 1 i- ACH 1-

B-C li- B-C 1-

KAB KAB 
KAU s i- KAU 
MAN MAN 
PIA i- PIA 
RES g 1- RES 
WAR WAR 
YUK ri- YUK 1-

PREFIXO PREFIXO 
Jf~g Jpl 
*ru- *na-

ACH -l li- ACH n a-
B-C -l u- B-C n a-
KAB u- KAB n a-
KAU KAU 
MAN MAN 
PIA u- PIA n a-
RES RES na?á -n é 
WAR 
YUK WAR na-r u-

YUK n a-
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conectivo 1 sg (Objeto) 
*i- *-na 

ACH i- ACH 
B-C 1- B-C 
KAB 1- KAB 
KAU KAU -na 
MAN MAN 
PIA i- PIA 
RES RES 
WAR WAR -na 
YUKi- YUK 

PREFIXO SUFIXO 
positivo 2sg (Objeto) 

*ka- * -pt 
ACH k a- ACH 
B-C k a- B-C 
KAB k a- KAB 
KAU k a- KAU -p + 
MAN MAN 
PIA k a- PIA 
RES RES 
WAR k a- WAR -p 1 

YUK k a- YUK 

PREFIXO SUFIXO 
negativo 3msg (Objeto) 

*ma- *-ni 
ACH 111 a- ACH -n i 
B-C ma- B-C -n i 
KAB ma- KAB 
KAU ma- KAU 
MAN MAN 
PIA ma- PIA -n i 
RES ma- RES 
WAR ma- WAR -11 i 
YUK 111 a- YUK 

770 



LÍNGUAS ARAWAK DA AMAZÔNIA SETENTRIONAL 

SUFIXO SUFIXO 
3fsg (Objeto) alativo 

*-nu *-lai 

ACH ACH -1 a 

B-C -n u B-C -l h e 
KAB KAB -r h e 
KAU KAU 
MAN MAN 
PIA PIA -l é 
RES RES 
WAR -n u WAR -1 h e 

YUK YUK - h e 

SUFIXO SUFIXO 
Jpl (Objeto) causativo 

*-wt * -ii-ta 

ACH ACH -i -da 

B-C B-C -í i -ta 

KAB KAB - ta 
KAU - t KAU 
MAN MAN 
PIA PIA -í -da 

RES RES 
WAR -wi WAR - ta 
YUK YUK - ta 

SUFIXO SUFIXO 
ablativo classificador 1 (recipiente) 
* -hitse *-aapi 

ACH ACH - a h i 
B-C -h i ! e B-C -á a pi 
KAB -h i ! e KAB 
KAU KAU 
MAN MAN 
PIA - í e e PIA 
RES RES 
WAR -h is i WAR 
YUK YUK 
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RES 
classificador 2 (longo) WAR 

*-aapu YUK -a? k u 

ACH - ah u 
B-C -á a p u SUFIXO 
KAB classtficador 5 (beiju) 
KAU *-hiwa 
MAN ACH - i w a 
PIA B-C -h íwa 
RES KAB 
WAR KAU 
YUK MAN 

PIA 
SUFIXO RES 

classificador 3 (folha) WAR 
*-phai YUK 

ACH -b ai 
B-C -p h e SUFIXO 
KAB class?ficador 6 
KAU *-kua 
MAN ACH -k u a 
PIA B-C -k u a 
RES KAB 
WAR KAU 
YUK MAN 

PIA 
SUFIXO RES 

classificador.:/ (tubo) WAR 
*-hiku YUK 

ACH - i k u 
B-C -h í k u SUFIXO 
KAB classificador 7 (mamífero) 
KAU *-na 
MAN ACH -na 1 
PIA B-C -na 
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KAB KAB -k h a a 

KAU KAU 
MAN MAN 
PIA PIA 
RES RES 
WAR WAR 
YUK -na YUK 

SUFIXO SUFIXO 
classificador 8 (humano) demonstrativo 

*-iita *-ra 

ACH - ta ACH --la 
B-C -í i ta B-C --la 

KAB KAB -r a 

KAU KAU 
MAN MAN 
PIA PIA -r a 

RES RES 
WAR WAR - 1 a 

YUK- ta YUK 

SUFIXO SUFIXO 
class(ficador 9 (redondo) demonstrativo 

*-(aÍ)nda *-ta 

ACH ACH -'l a 

B-C - da B-C -ta 

KAB KAB -ta 

KAU KAU 
MAN MAN 
PIA PIA -de 

RES RES -t h é 

WAR WAR -ti 

YUK -a 'l I a YUK 

SUFIXO SUFIXO 
class~fi.cador 1 O (fi.liforme) dependentizador 1 

*-khaa *-ni 
ACH ACH -111 

B-C -k h a a 
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B-C -11 i 
KAB -n 1 

KAU -111 

MAN -111 

PIA -111 

RES 
WAR -111 

YUK-n e 

SUFIXO 
dependentizador 2 

*-te 
ACH -de e 
B-C -te 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA -de 
RES 
WAR -te 
YUK -te 

SUFIXO 
dependentizador 3 

*-lai 
ACH -1 a 
B-C -1 e 
KAB -r e 
KAU -r e 
MAN -1 e 
PIA -.! e 
RES 
WAR -1 e 
YUK -r e 
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SUFIXO 
dependentizador 4 

*-ee 
ACH -e e 
B-C 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA -e e 
RES 
WAR 
YUK 

ACH -t a 
B-C -t h a 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA 
RES 
WAR 
YUK 

ACH 
B-C -w a 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA -w a 

SUFIXO 
fi-ustrativo 

*-dha 

SUFIXO 
fúturo 1 

*wa 
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RES 8-C -! i 
WAR -w a KA8 
YUK -o KAU -h t 

MAN 
SUFIXO PIA -8 i 
futuro 2 RES 
*-hVn WAR -s 1 

ACH -h o o YUK -8 i 
8-C 
KAB SUFIXO 
KAU já 
MAN *-kai , 
PIA -h ã ACH -k ai 
RES 8-C 
WAR KA8 
YUK KAU 

MAN 
SUFIXO PIA -ká i (1) 
futuro 3 RES 

*-pina WAR 
ACH YUK 
8-C 
KA8 ( 1) « simplesmente». 

KAU 
MAN SUFIXO 
PIA -pi n á lugar 
RES *-aaru 
WAR ACH YUK -pen á [he] 

-aa-Lu 

B-C -a a -l u 

SUFIXO KAB 

independentizador 
KAU 
MAN 

* -tst PIA -a lu 
ACH -8 i RES 
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WAR -a l u KAB -rn i 
YUK KAU 

MAN 
SUFIXO PIA -m1 

nominalizador 1 RES -mi 

*-ka WAR -mi 

ACH YUK -mi 

B-C -k a 
KAB -k a SUFIXO 
KAU -k a passado 2 
MAN *-nde 
PIA -k a ACH -te 
RES B-C -de 
WAR -ka KAB 
YUK -k a KAU 

MAN 
SUFIXO PIA -t é 

nominalizador 2 RES 

*-ni WAR 

ACH YUK 

B-C -111 
KAB SUFIXO 
KAU permansivo 
MAN *-11hi 
PIA -111 ACH -11 i 
RES B-C -11 h i 
WAR KAB 
YUK KAU 

MAN 
SUFIXO PIA -n 

passado 1 RES 
WAR 

*-mi YUK 
ACH -mi 
B-C -mi 
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SUFIXO RES 

plural 1 WAR 
YUK 

*-nai 

ACH -11a1 SUFIXO 
B-C -na 1 

procedência KAB -n e 
KAU -na * -iitsa 

MAN ACH - 8a 
PIA -11 á i B-C -í i ! a 
RES -11 é KAB 
WAR -11aw1 KAU 
YUK -11 a MAN 

PIA 
SUFIXO RES 
plural 2 WAR 

*-pe YUK 
ACH -b i 
B-C -p e SUFIXO 
KAB -p e quando 
KAU *-ka11daa 
MAN ACH -k ta 
PIA B-C -k á da a 
RES KAB 
WAR KAU 
YUK MAN 

PIA -k a ta 
SUFIXO RES 

posse WAR 
*-11aa YUK 

ACH -11 a a 
B-C -11 a a SUFIXO 
KAB reflexivo 
KAU *-aaka 
MAN ACH -áaka 
PIA -11 a 
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B-C -áaka SUFIXO 
KAB voz média 
KAU 

*-wa 
MAN 

ACH -u PIA -Li] á ka 
B-C -wa RES 
KAB WAR 
KAU 

YUK -[tJJ aka MAN 
PIA -wa 

SUFIXO RES -w li 
verbalizador 1 WAR -wa 

*-mai YUK -o 

ACH 
B-C rn e 

mi 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA -[11a)mái 
RES 
WAR - ma 
YUK 

SUFIXO 
verbalizador 2 

*-11i 

ACH -111 
B-C -11 i 
KAB 
KAU 
MAN 
PIA -111 

RES 
WAR 
YUK -11 i 
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