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POR DENTRO DOS NOMES

A morfologia nominal em Kotiria (Tukano Oriental)

Thiago Coutinho-Silva

Orientadora: Profa. Dra. Bruna Franchetto
Co-orientadora: Profa. Dra. Kristine Sue Stenzel

Tese de Doutorado submetida ao Programa de Pós-Graduação em Lingúıstica
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Resumo

Esta tese tem como objetivo a descrição e análise de alguns fenômenos relaciona-

dos aos sintagmas nominais em Kotiria (Tukano Oriental). Partindo dos trabalhos de

Stenzel (2013), Waltz (2007) e Giacone (1967), nos aprofundamos nas informações dis-

pońıveis sobre os sintagmas nominais na literatura sobre as ĺınguas da famı́lia Tukano,

em especial na literatura sobre a ĺıngua Kotiria. Em seguida, revisamos o desenvolvi-

mento histórico da chamada DP-hypothesis (cf. Abney, 1987; Bernstein, 2001 e 2008;

entre outros) e depois, tendo como base os trabalho de Borer (2005) e Cowper & Hall

(2012), apresentamos uma proposta própria de análise sintático-semântica dos classi-

ficadores e dos traços envolvidos na individuação dos nominais da ĺıngua Kotiria. E,

por fim, partindo de dados de natureza morfossintática e das ideias desenvolvidas neste

trabalho, sugerimos uma nova proposta de organização dos traços e, consequentemente,

das subclasses da categoria nominal da ĺıngua Kotiria.

Palavras-chave: classificadores, sintagma nominal, ĺıngua Kotiria



Abstract

The aim of this thesis is to describe and analyse some phenomena related to nominal

phrases in Kotiria (Eastern Tukano). Starting from the works of Stenzel (2013), Waltz

(2007) and Giacone (1967), we delve into available literature about nominal phrases in

languages of the Tukano family, and specially into the literature about Kotiria. Then,

we revise the historical development of the so called DP-hypothesis (cf. Abney, 1987;

Bernstein, 2001 e 2008; among others), and, after that, building on the works of Borer

(2005) and Cowper & Hall (2012), we put forth our own syntatic and semantic analyses

of the classifiers and features involved in nominal individuation in Kotiria. Lastly, given

the morphosyntatic data and the ideas developed in our work, we suggest a new way

of organizing the distinctive features and, consequently, the subclasses of the nominal

category in the Kotiria language.

Keywords: classifiers, noun phrase, Kotiria language
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0 Prólogo 2
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Lista de Tabelas

1 Abreviações . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xiv
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Tabela 1: Abreviações

Abreviações

1 primeira pessoa

2 segunda pessoa

3 terceira pessoa

agrup agrupamento

anaf anáfora

an animado

arred arredondado

assert assertivo

atrib atributivo

borda borda

cil ciĺındrico

cls classificador

com/inst comitativo instrumental

cop cópula

compl completivo

conc côncavo

conec conectivo

curvo curvo

deic déıtico

dem demonstrativo

dim diminutivo

dist distante

empil empilhado

emph ênfase

fem feminino

fil filiforme

folha folha

imperf imperfectivo



inc inclusivo

intens intensificador

lago lago

lam lâmina

loc locativo

masc masculino

n nome

N nominal

neg negação

nmlz nominalizador

num:1 numeral| 1 |

num:2 numeral| 2 |

num:3 numeral| 3 |

num:4 numeral| 4 |

obj objeto

oco oco, côncavo

onomat onomatopéia

pal palmeira

perf perfectivo

pl plural

posp posposição

poss possessivo

prox próximo

rec recipiente

ref referêncial

rio rio

sg singular

sgz singularizador

sw.ref switch reference (referência trocada)

term terminativo



trat:senhor forma de tratamento: senhor

trat:senhora forma de tratamento: senhora

vis viśıvel

vbz verbalizador



“(...)
— Continuo sem entender os nomes.
— Eu lhe ensinarei a entendê-los - disse ele, descontráıdo.
— A natureza dos nomes não pode ser descrita, apenas vivenciada
e compreendida.
— Por que não pode ser descrita?
Quando alguém compreende uma coisa, é capaz de descrevê-la.
— Você sabe descrever todas as coisas que compreende? - pergun-
tou ele, olhando-me de soslaio.
— É claro.
Elodin apontou para alguém na rua:
— De que cor é a camisa daquele menino?
— É azul.
— O que quer dizer azul? Descreva-o.
Esforcei-me por um momento, não consegui.
—Então azul é um nome?
—É uma palavra. As palavras são pálidas sombras de nomes es-
quecidos. Assim como os nomes têm poder, as palavras têm po-
der. Elas podem ascender fogueiras na mente dos homens. As
palavras podem arrancar lágrimas dos corações mais empederni-
dos. Existem sete palavras que farão uma pessoa amá-lo. Existe
dez palavras que dobrarão a vontade de um homem forte. Mas
uma palavra não passa de uma pintura do fogo. O nome é o fogo
em si.
A essa altura minha cabeça rodava.
— Ainda não compreendo.
(...)
— Olhe! - gritou, inclinando a cabeça para trás.
— Azul! Azul! Azul!”

(O nome do vento, Patrick Rothfuss, 2009:604)



Parte I

Descrição



Caṕıtulo 0

Prólogo

O campo da chamada “lingúıstica ind́ıgena” no Brasil tem oferecido oportunida-

des excepcionais para a pesquisa, bem como para a formação e o desenvolvimento de

metodologias e de teorias, dada a diversidade lingúıstica ainda existente no território

brasileiro. Apesar dessa riqueza, sabemos que grande parte desse patrimônio imaterial

está correndo grande perigo de extinção e ainda é insuficientemente conhecido.

“Embora a documentação lingúıstica, de qualidade variável, vem sendo feita desde

o tempo dos jesúıtas (...) descrições cient́ıficas modernas completas, elaboradas por lin-

guistas brasileiros, são recentes1”. A pesquisa nesse campo tem mostrado indiscut́ıveis

avanços, sobretudo nos últimos dez anos, no entanto, dado que mais de uma centena

de ĺınguas estão à espera de uma boa documentação e descrição, é urgente a tarefa de

desenvolver projetos de fôlego que venham suprir essa demanda crescente.

As ĺınguas ameŕındias são ainda muito pouco estudadas se comparadas às ĺınguas

indo-europeias e asiáticas. As principais propostas teóricas, por questões óbvias de

disponibilidade de material, têm como origem observações feitas para esses últimos

dois grandes grupos de ĺınguas. Assim, a grande maioria das propostas não são capazes

de organizar e explicar as idiossincrasias encontradas nas ĺınguas sub-representadas,

ao passo que as ĺınguas ameŕındias, nos últimos tempos, tem figurado um importante

papel de “grande fonte de exceções” para as propostas tipológicas (e) universais, ou

seja, sem sombra de dúvida, as ĺınguas nativas da América do Sul tem intrigado e

estimulado os linguistas, obrigando-os a repensar paradigmas a tempos tomados como

1Moore et al (2008).
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ideais.

Além disso, os projetos de estudo sobre a natureza e os mecanismos da linguagem

humana, como por exemplo o programa da Gramática Gerativa, ao qual este trabalho

se vincula de uma maneira muito particular2, têm se mostrado muito promissores.

O aprofundamento das pesquisas nas mais diversas ĺınguas naturais contribui para

a melhor compreensão dos mecanismos espećıficos de que se utilizam e, a partir desse

ponto, permite a implementação do debate daquilo que tem se discutido como posśıveis

(e prováveis) universais lingúısticos. Este debate, por sua vez, colaboraria para a

um melhor entendimento do que, dentro do paradigma do programa gerativo, tem se

chamado de Gramática Universal ou, grosso modo, a capacidade humana de linguagem.

0.1 A famı́lia ĺıngúıstica Tukano

As ĺınguas da famı́lia Tukano são faladas no noroeste amazônico, incluindo áreas do

Brasil, Colômbia, Equador e Peru. Essa famı́lia é divida em pelo menos dois grupos:

Ramo Oriental, Ramo Ocidental e em alguns trabalhos, como o de Waltz & Wheeler

(1972:128) e o de Barnes (1999:209) há também o Ramo Central, ainda sendo debatido

nos trabalhos mais atuais (ver: Stenzel, 2013:3-6 e Gomez-Imbert, 2011:1454). O

chamado Ramo Ocidental consiste em quatro subgrupos de ĺınguas, com uma população

que não passa de 3000 indiv́ıduos: o Koreguaje colombiano é o maior grupo (totalizando

aproximadamente 2000 pessoas); o Secoya (400) e Siona (300), localizados na Colombia

e Equador, e o Orejón no Peru soma cerca de 300 (cf. Gomez-Imbert, 2011:1455)3.

Falantes de ĺınguas Tukano Oriental quase não possuem contato com falantes do

Ramo Ocidental. As ĺınguas do Ramo Oriental são faladas no estado brasileiro do

Amazonas e no departamento colombiano do Vaupês. O Ramo Oriental é composto

por 16 ĺınguas: Bará (também conhecida como Waimajã, com população entre 500

2Como veremos adiante, para a análise dos dados são utilizadas, pelo menos, ideias espećıficas da
chamada “DP Hypothesis” (cf. Abney (1987), Longobardi (1994), Szabolcsi (1983), entre outros) para
lidar com a estrutura dos sintagmas nominais e da Morfologia Distribúıda (cf. Halle & Marantz (1993)
para uma organização geral do funcionamento da faculdade da linguagem.

3Embora os números de falantes apresentados por Stenzel (2013:3) seja um pouco diferente (em seus
dados, o número de falantes de Siona e Secoya totalizam cerca de 2000 indiv́ıduos), a autora chama
atenção para o fato de que o senso colombiano disponibiliza dados sobre uso de ĺınguas. O Koreguaje,
por exemplo, é apresentado como uma ĺıngua usada por cerca de 80% de sua população, enquanto de
apenas 24% do povo Siona usa sua própria ĺıngua.
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e 1000 falantes), Barasana (300-500), Desano (aprox. 1000), Karapana (300-500),

Kotiria (também conhecida como Wanano, cerca de 1800 falantes), Kubeo (mais de

5000), Makuna (300-500), Pisamira (30), Siriano (300-500), Taiwano (também conhe-

cida como Eduuria, número de falantes desconhecido), Tanimuka (também conhecida

como Retuarã, 300-500), Tatuyo (300-500), Tukano (mais de 5000), Tuyuka (500-1000),

Wa’ikhana (também conhecida como Piratapuyo, menos de 1000) e Yuruti (300-500).

De todas, apenas Desano, Kotiria, Tukano, Tuyuka, Kubeo e Wa’ikhana são faladas

por populações distribúıdas entre o Brasil e a Colômbia (cf. Stenzel, 2013:3 e Gomez-

Imbert, 2011:1455).

0.2 Os Kotiria

A ĺıngua Kotiria (Wanano) é falada no Rio Uaupés (noroeste amazônico) ao longo do

território Kotiria, que compreende o trecho entre as comunidades de Mitú na Colômbia

e de Ilha da Japú no Brasil, contabilizando cerca de 1800 falantes, dos quais aproxi-

madamente 700 estão no estado do Amazonas no Brasil e 1.100, no Departamento do

Vaupés na Colômbia.

Embora o Instituto Socioambiental (ISA) forneça os números populacionais de 735

(Dsei/Foirn, 2005) para os Kotiria que vivem no Brasil, e de 1.113 (1988) para os que

vivem na Colômbia4, Rocha (2012:47) chama atenção para o fato desses número serem

imprecisos, pois, além dos dados do lado colombiano não serem muito atuais, não se

sabe ao certo o número de Kotiria que vivem em cidades e outras comunidades da

região. Segundo dados levantados a partir de pesquisa realizada por esse autor, “A

população Kotiria aldeada que habita em solo brasileiro (...) é de 389 pessoas” (Rocha,

2012:47).

0.3 Literatura sobre a ĺıngua kotiria

Como aponta Stenzel (2013:8), o primeiro delineamento gramatical da ĺıngua Kotiria

foi escrito pelo missionário salesiano Antônio Giacone (1967). Anteriormente, Giacone

(1949) já havia publicado uma lista comparativa simples de palavras onde figuram

4http://pib.socioambiental.org/pt/povo/kotiria, acessado em 22/11/2013.
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dados do Kotiria. A lista conta com as ĺınguas Português, Nheengatu, Tukano, Desano,

Piratapuia (Wa’ikhana), Uanana (Kotiria), Macú (Maku), Tariano e Baniua (Baniwa).

Depois de Giacone, a ĺıngua Kotiria foi objeto de estudo do casal missionário Nathan

e Carolyn Waltz, vinculados aos SIL5 na Colômbia (onde é chamado ILV – Instituto

Lingǘıstico de Verano). Por cerca de trinta anos, peŕıodo em que viveram em algumas

das comunidades desta etnia (principalmente na comunidade de Jutica, que na época

era o centro poĺıtico do território Kotiria), os Waltz trabalharam conduzindo estudos

lingúısticos e/ou atividades religiosas.

Dos trabalhos com a ĺıngua desenvolvidos por Waltz e Waltz, podemos citar uma

proposta ortográfica, alguns materiais de ensino que eles produziram e distribúıram

para uso das escolas locais e a publicação de uma tradução do novo testamento (Waltz,

Waltz & Melo, 1982). Eles também publicaram alguns trabalhos cient́ıficos como:

uma gramática pedagógica (Waltz, 1976), alguns artigos sobre aspectos da fonologia

Kotiria (destaque para: Waltz & Waltz, 1967), um estudo sobre a cultura Kotiria

com esquete gramatical (Waltz & Waltz, 1997) e um segundo artigo apresentando uma

visão geral dos aspectos gramaticais da ĺıngua Kotiria, publicado numa coletânea de

artigos descritivos de ĺınguas ind́ıgenas da Colômbia (Waltz & Waltz, 2000). Além

disso, Nathan Waltz co-assinou a primeira reconstrução publicada do Proto-Tukano

(Waltz & Wheeler, 1972)6, e também publicou uma importante análise comparativa das

ĺınguas Kotiria e Wa’ikhana (Waltz, 2002), e, postumamente, um dicionário biĺıngue

Wanano-Espanhol foi publicado na Colômbia (Waltz, 2007).

O primeiro trabalho de fôlego (uma Gramática Referencial) produzido dentro de

uma rigorosa metodologia lingúıstica per se e tentando abarcar os principais aspec-

tos da ĺıngua Kotiria, foi feito por Stenzel em 2004 (tese de doutorado) e publicado

posteriormente como livro (Stenzel, 2013).

Vale lembrar que existem algumas listas de palavras (de qualidade variável) e rela-

tos sobre os povos do Alto Rio Negro coletados por naturalistas, missionários (jesúıtas

e salesianos), antropólogos e viajantes daquela região ao longo dos últimos 200 anos.

5Para um panorama sobre o SIL, ver o artigo “O Summer Institute of Linguistics - estratégias e
ação no Brasil” de Yonne Leite in Franchetto & Coutinho-Silva (2012).

6O outro trabalho de ĺıngúıstica histórica do qual temos not́ıcia sobre o assunto é o de Chacon
(2013), que analisa a história cultural das ĺınguas da famı́lia Tukano ao propor a reconstrução de 107
palavras relacionada à cultura material comum a povos ind́ıgenas amazônicos.
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Segundo Rocha (2012:52), o registro histórico mais antigo documentado sobre o povo

Kotiria (em seu território atual) é, provavelmente, do naturalista inglês Alfred Rus-

sel Wallace, que visitou o Rio Uaupés por volta de 1850. Já o material de natureza

lingúıstica mais antigo que se tem not́ıcia é uma lista de palavras feita pelo alemão

Koch-Grünberg, que visitou as comunidades Kotiria (Mataṕı e Jutica) em 1904 e pu-

blicou esse material entre 1913 e 19167 (cf. Stenzel, 2013:14 e Rocha, 2012:54).

Uma quantidade considerável de trabalhos foi desenvolvida por linguistas e an-

tropólogos a partir da segunda metade da década de 60. Esses trabalhos analisam o

complexo sistema social de exogamia e do multilinguismo na região do Rio Uaupés,

dos quais podemos citar o trabalho pioneiro de Sorensen (1967), seguido por Chernela

(1983, 1989, 1993, entre outros), Jackson (1983), Gomez-Imbert (1991, 1996, 1999, en-

tre outros), Aikhenvald (1999, 2002) e Stenzel (2005). Para um bibliografia completa

sobre o povo e a ĺıngua Kotiria, ver Stenzel (2013).

0.4 Fontes de dados e Metodologia

Esse trabalho utiliza dados oriundos de três fontes distintas: (i) dados levantados

do corpus do Projeto de Documentação de Duas Ĺınguas da Famı́lia Tukano Oriental:

Kotiria e Wa’ikhana, (ii) dados dispońıveis em publicações sobre a ĺıngua (Waltz, 2007;

Waltz & Waltz, 1997; 2000 e Giacone, 1967) e (iii) dados coletados em contexto de

elicitação direcionada para a análise aqui desenvolvida.

O Projeto de Documentação Kotiria foi idealizado e coordenado por Kristine Stenzel

entre os anos de 2007-2011 e teve financiamento do Hans Rausing Endangered Langua-

ges Project da School of Oriental and African Studies (Universidade de Londres). Esse

projeto desenvolveu atividades em várias comunidades da Terra Ind́ıgena Alto Rio Ne-

gro, na cidade de São Gabriel da Cachoeira e no Rio de Janeiro. A partir de janeiro de

2009, passei a integrar esse projeto na qualidade de pesquisador assistente, meio pelo

qual realizei três viagens de campo (agosto-setembro de 2009, agosto-outubro de 2010

e fevereiro de 2011).

Os dados levantados a partir do corpus do Projeto de Documentação de Duas

7Koch-Grünberg (1913-16) e Koch-Grünberg (1995). Ver Bibliografia.
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Ĺınguas da Famı́lia Tukano Oriental: Kotiria e Wa’ikhana são de natureza textual,

retirados de contextos de fala natural e às vezes de materiais escritos produzidos no

âmbito da escola ou das oficinas lingúısticas realizadas com a comunidade. Esse ma-

terial foi coletado (principalmente) em forma audio-visual e depois foi processado na

seguinte ordem:

1. O material foi transformado em arquivo de áudio editável;

2. Depois foi recortado em unidades menores, como sentenças e/ou tópicos discur-

sivos (trabalho executado por pesquisadores ind́ıgenas, falantes da ĺıngua);

3. Em seguida, o material foi transcrito e traduzido para o português brasileiro

(trabalho executado por pesquisadores ind́ıgenas, falantes da ĺıngua);

4. O passo seguinte foi uma análise morfossintática; momento em que o pesquisador

(linguista) e os consultores falantes da ĺıngua refinaram a análise das sentenças

segmentadas;

5. E por fim, o material foi acomodado pelo pesquisador (linguista) no Toolbox -

software de organização e análise interlinear e esquemática de dados lingúısticos

e antropológicos .

Esse trabalho de organização e análise dos dados do referido projeto foi realizado

por Kristine Stenzel (a maior parte do material) e por mim. Realizei durante a minha

pesquisa a análise linear dos textos:

1. khatiri se’ne - banco e segurador de cigarro vivos, ref. k024 [3m30s];

2. khatiro mahkã - significado do logotipo: coisas da vida, ref. k025 [2m41s];

3. khatiri se’ne - segurador de cigarro vivo, ref. k026 [5m01s];

4. waha payoa khiti - história da organização social, ref. k032 [5m04s];

5. bolaro khiti - história de curupira, ref. k037[6m57s];

6. thene - flautas, ref. k057 [11m11s];

7. textos para a gramática prática, k062 [104 mini-textos].
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Materiais dessa origem aqui utilizados são identificados pelo código de referência

do texto dentro do projeto de documentação (apresentado na lista acima). Dados de

outras fontes são identificados por referência espećıfica.

Como um dos objetivos deste trabalho é descrever e situar (em uma proposta uni-

versalista) alguns fenômenos encontrados nos sintagmas nominais8 em Kotiria, dados

de outras ĺınguas naturais e, principalmente, de outras ĺınguas da mesma famı́lia e/ou

da mesma região serão apresentados a fim de comparação e análise. Esses dados estão

marcados por referência do autor (Nome e data), além do número original do exemplo

e a página de onde foi tirado (ex. Silva, 2008 [ex.3, p.34]).

Os dados elicitados por mim foram coletados em três principais situações: (i) tra-

balho de campo em Caruru-Cachoeira e em São Gabriel da Cachoeira (AM) entre os

meses de agosto e outubro de 2009; (ii) trabalho de campo em Caruru-Cachoeira e em

São Gabriel da Cachoeira (AM) entre os meses de setembro e outubro de 2010 e (iii)

trabalho de campo em São Gabriel da Cachoeira em fevereiro de 2011.

As elicitações tomaram como referência tanto os dados apresentados por Waltz

(2007), Stenzel (2013) e Giacone (1967), quanto os materiais do acervo do Projeto de

Documentação da Ĺıngua Kotiria. Essa coleta de dados controlados visou explorar as

nuances semânticas e o perfil morfossintático dos nominais em Kotiria, dando especial

atenção aos fenômenos da classificação nominal, da marcação de número e da derivação

nominal. Os exemplos e dados coletados pessoalmente via elicitação não são marcados

com referência, e informações extralingúısticas (ou contextuais), quando necessárias (ou

pertinentes), estão junto aos exemplos.

Agora podeŕıamos perguntar: por que, tendo como fonte de pesquisa diversos tex-

tos, dos mais variados gêneros discursivos, recorrer a elicitação de dados? Esse trabalho,

como já apresentado, pretende, em algum ńıvel, abordar questões semânticas nos nomi-

nais da ĺıngua Kotiria. Matthewson (2004) aponta os problemas e desafios de se fazer

trabalho de campo envolvando discussões na área da semântica. Embora ela reconheça

a importância da compilação e análise de dados textuais de fala espontânea, uma das

questões que ela levanta é o da insuficiência de dados contidos nos corpora textuais.

8Embora no corpo do texto apresentemos ‘sintagmas nominais’ em português, a forma abreviada
que utilizamos foi NP, do inglês Noun Phrase.



0.4. Fontes de dados e Metodologia 9

Ela diz:

“A compilação de textos é uma parte extremamente importante do repertório de um

pesquisador. Como apontado por Mithun (2001) e muitos outros, é apenas através da

compilação de fala espontânea que o pesquisador pode ser exposto a fenômenos que estão

fora dos limites do seu conhecimento prévio ou imaginação. (...) Um corpus de material

textual permite o estudo de questões como a das estruturas de frases protot́ıpicas, do

rastreamento tópico através do discurso, e assim por diante. (...) Porém, há um problema

com o uso exclusivo deste método, que é o da pobreza (em termos de quantidade) dos

dados. Uma abordagem apenas de textos baseia-se no pressuposto de que somos capazes

de extrair toda a informação pertinente sobre uma linguagem a partir, simplesmente, de

um conjunto de textos, além de que a quantidade de dados que se possa recolher por este

método seja apenas uma fração da quantidade de dados que uma criança ouve, durante

a aquisição de uma ĺıngua. As crianças são continuamente expostas aos principais dados

lingúısticos por cinco anos antes de suas gramáticas estarem essencialmente completas.

Elas são, portanto, expostas a um input muito maior do que pode estar contido em

qualquer corpus recolhido para um idioma ameŕındio.9” (Matthewson, 2004:14)

A elicitação cumpre um papel fundamental na análise da estrutura de uma ĺıngua.

Ela nos permite acessar informações que apenas em ambientes controlados se tornam

‘viśıveis’ ou infeŕıveis. Além disso, é importante lembrar que só através da elicitação

direta de dados que podemos encontrar exemplos de agramaticalidade. Um dado agra-

matical é uma construção imposśıvel (ou melhor, infeliz na finalidade de comunicação)

em uma ĺıngua. São exemplos que não respeitam as regras e prinćıpios de uma dada

gramática.

Dados dessa natureza são fundamentais para se reconhecer usos inadequados (ou

insuficientes) dos recursos necessários para se instaurar a comunicação em uma ĺıngua,

e dessa maneira, cumprem o papel de sinalizar alguns limites do sistema (lingúıstico)

analisado. A descoberta de sentenças (ou sintagmas) agramaticais em uma ĺıngua nos

9Tradução nossa do original: “The gathering of texts is an extremely valuable part of a fieldworker’s
repertoire. As pointed out by Mithun (2001) and many others, it is only by gathering spontaneous
speech that the researcher can be exposed to phenomena that are outside the boundaries of her prior
knowledge or imagination. (. . . ) A body of textual material enables one to study such issues as
prototypical sentence structures, topic tracking through discourse, and so on. (...)However, a problem
with the exclusive use of this method is the poverty (in terms of quantity) of the data. A texts-only
approach relies on the assumption that we are capable of extracting all relevant information about a
language merely from a set of texts, even though the amount of data we can gather by this method is
a fraction of the amount of data a child hears while acquiring a language. Children are continuously
surrounded by primary linguistic data for five years before their grammars are essentially complete.
They are thus exposed to vastly more input than is contained in any corpus collected for an Amerindian
language.”
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revela pistas sobre as regras e prinćıpios em jogo na construção do significado. Estas

pistas fornecem uma visão limı́trofe (de fora para dentro) do que está (e não está) em

jogo na estruturação do significado da ĺıngua observada.

0.5 Sobre a ortografia utilizada

Desde a fundação da Escola Khumuno W0’0, em meados de 2002, uma ortografia

vem sendo desenvolvida. Nessa data, ocorrera uma oficina dos recém formados pro-

fessores Kotiria, auxiliados por Kristine Stenzel, que fixou as primeiras diretrizes da

escrita Kotiria. Antes disso, já existia uma ortografia desenvolvida pelo casal mis-

sionário Nathan e Carolyn Waltz (inclusive essa ortografia é a utilizada na b́ıblia - novo

testamento (Waltz, Waltz & Melo, 1982)), a qual ainda se encontra bem difundida na

parte colombiana do noroeste amoazônico.

Como não havia uma escrita unificada do povo Kotiria, e as comunidades onde

Kristine Stenzel trabalhou possuiam demandas próprias no ato de produzir textos na

escola recém fundada, foi-se testando por meio de oficinas as maneiras mais confortáveis

de se registrar a ĺıngua. Para maiores detalhes sobre a evolução da escrita (do lado

brasileiro do território Kotiria), ver Stenzel (2013:72). Ao longo da última década,

devido a prática escolar, a ortografia dos Kotiria do lado brasileiro foi razoavelmente

consolidada e é essa ortografia utilizada nesse trabalho.

A decisão por utilizar essa grafia tem basicamente dois motivos: (i) não vimos

necessidade de utilização de um registro fonético mais rico (como por exemplo nos

moldes do IPA10) pois a ĺıngua Kotiria é repleta de processos fonológicos segmentais,

suprassegmentais e morfofonológicos que não são pertinetes no desenvolvimento dessa

tese; (ii) trata-se de uma ortografia corrente, eleita através de decisões poĺıticas e de

prática escolar pelo povo.

Na segunda linha dos exemplos, apresentamos uma glosa de formas subjacentes

(simplificadas), ou seja, formas pré-operações morfossintáticas como: aspiração, nasa-

lização, glotalização e reajustes morfofonológicos.

A terceira linha dos exemplos possui uma tradução literal de cada morfema da linha

10International Phonetic Alphabet.
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acima, enquanto que a quarta linha possui uma tradução livre da sentença. É impor-

tante lembrar que quando o uso de um registro gráfico mais detalhado é necessário,

alertamos nos locais de uso o critério utilizado.



Caṕıtulo 1

Introdução

Esta tese teve como objetivo a descrição e análise dos sintagmas nominais em Koti-

ria. Para isso, dividimos esse trabalho em duas partes: a parte I de descrição e a parte

II de análise.

No caṕıtulo 2 da primeira parte da tese, apresentaremos um resumo gramatical dos

fenômenos que julgamos mais relevantes para situar a ĺıngua estudada dentro de um

panorama tipológico. No caṕıtulo 3, nos aprofundaremos nas informações dispońıveis

sobre os sintagmas nominais na literatura sobre as ĺınguas da famı́lia Tukano, em es-

pecial na literatura sobre a ĺıngua Kotiria. Nosso objetivo será situar a complexidade

do domı́nio nominal, visando o destaque de alguns tópicos que serão objetos de análise

na segunda parte da tese.

Na segunda parte da tese, que se inicia com o caṕıtulo 4, apresentaremos o desen-

volvimento histórico da chamada DP-hypothesis, e, por fim, baseado nos trabalhos de

Bernstein (2008) e Cowper & Hall (2012) articularemos uma proposta própria de análise

sintático-semântica dos traços envolvidos na individuação nos nominais da ĺıngua Ko-

tiria e, sempre que posśıvel, relacionando-a com outras ĺınguas naturais.

E por fim, no caṕıtulo 5, baseados em dados de natureza morfossintática e nas ideias

desenvolvidas neste trabalho, sugeriremos uma nova proposta de organização dos traços

e, consequentemente, das subclasses da categoria nominal em Kotiria.



Caṕıtulo 2

Situando o objeto de análise

Neste caṕıtulo apresentaremos um panorama tipológico sobre a ĺıngua Kotiria. Esse

esboço de gramática tem como objetivo situar o leitor no universo lingúıstico Kotiria.

Desse modo, segue-se uma apresentação de fatos gerais da ĺıngua Kotiria, desenvol-

vidos para ancorar a análise principal desse trabalho, a saber, da semântica e morfossin-

taxe dos morfemas nominais em Kotiria1. Esperamos que esse esquema de apresentação

permita aos leitores observar não só os fenômenos morfossintáticos e semânticos do

domı́nio nominal em si, mas também as (posśıveis) relações dos mesmos com outros

fatos na ĺıngua Kotiria. Acreditamos que todos os mecanismos de uma dada ĺıngua

estejam ligados em algum grau - na medida em que uns desencadeiam outros ou, no

limite, na medida em que vários deles são (como são) baseados em diretrizes primitivas

comuns dentro da faculdade da linguagem.

O conteúdo mais geral que exploraremos sobre a ĺıngua Kotiria nesse caṕıtulo é

oriundo, principalmente, dos trabalhos de Stenzel (2009, 2013) e também de Waltz

& Waltz (1997, 2000), Waltz (2007) e Giacone (1967), além de observações nossas,

coletadas durante trabalho de campo, sobre algumas questões que nos chamaram a

atenção. Ao tratarmos da famı́lia Tukano como um todo, temos como referência prin-

cipal Gomez-Imbert (2007, 2011)2.

1Talvez, para aqueles com interesse mais stricto na análise morfossintática ou semântica de sintagmas
nominais, seja interessante saltar para o caṕıtulo 4 na segunda parte da tese (Parte II - análise). Os
caṕıtulos 2 e 3 apresentam a ĺıngua Kotiria dentro de uma tipologia além domı́nio nominal e a complexa
categoria nominal em questão, respectivamente.

2Embora nosso trabalho, quando fala de outras ĺınguas da famı́lia Tukano além de Kotiria, esteja
focado nas ĺınguas do ramo oriental, as questões abordadas parecem, de uma maneira mais geral,
também darem conta de aspectos da famı́lia Tukano como um todo.
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Antes de entrarmos no universo dos nominais (Caṕıtulo 3), apresentaremos in-

formações gerais sobre a ĺıngua Kotiria. Como nossa intenção primeira é uma análise

da morfossintaxe dos sintagmas nominais dessa ĺıngua, a compreensão de alguns meca-

nismos morfofonológicos e de algumas caracteŕısticas tipológicas se mostra necessária

para podermos explorar melhor alguns problemas presentes nas análises correntes.

Primeiramente, na seção 2.1 apresentaremos as caracteŕısticas mais gerais da ĺıngua

Kotiria. Na subseção 2.1.1, “Perfil fonológico”, apresentaremos os principais aspectos

fonológicos: suas caracteŕısticas básicas no ńıvel segmental e sua estrutura silábica.

Em seguida, visitaremos os três principais fenômenos de interação entre segmento e

suprassegmento: o da nasalidade, o do tom e o da glotalização. E na subseção 2.1.2.2,

“Classes de palavra, a tipologia básica e a primeira análise dos morfemas” fazemos uma

rápida viagem nas posśıveis classes de palavra em Kotiria e observamos rapidamente o

que a literatura tipológica aponta sobre essa ĺıngua. Nessa parte, mostraremos exemplos

que serão a nossa primeira incursão no universo dos morfemas da ĺıngua.

Na seção 2.2, “Da palavra verbal à sentença”, observaremos os processos de formação

da palavra e constituição de sentenças em Kotiria. Na subseção 2.2.1 “Morfologia

verbal” abordaremos algumas caracteŕısticas da morfologia verbal como marcação de

evidencialidade e sobre um fenômeno presente nas ĺınguas dessa famı́lia: a serialização

verbal. Na subseção 2.2.2, “A Sintaxe” trazeremos informações sobre padrões sintáticos

da famı́lia Tukano, sempre apresentando exemplos da ĺıngua Kotiria.

Para encerrar o caṕıtulo, na seção 2.3 “Sintetizando...” apresentaremos um rápido

sumário.
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2.1 Um voo rasante sobre a ĺıngua kotiria

2.1.1 Perfil fonológico

Gomez-Imbert (2011:1456) apresenta as seguintes caracteŕısticas fonológicas básicas

para a Famı́lia Tukano (Tabela 2.1):

Tabela 2.1: Caracteŕısticas fonológicas da famı́lia Tukano (Gomez-
Imbert, 2011:1456)

(i) Dois traços suprassegmentais: nasalidade e tom;

(ii) Seis vogais: altas: /i, u,13/, médias: /e, o/ e baixa: /a/;

(iii) Consoantes comuns a toda a famı́lia: labiais /p4, b, w5/, coronais /t, d,

tS6, s, j/, velar /k/ e glotal /h/;

(iv) Processo (sincrônico) de fonologização das aspiradas;

(v) Estrutura mı́nima de duas moras para a palavra em quase todas as ĺınguas;

(vi) Padrão silábico não marcado (C)V para todas as ĺınguas orientais;

(vii) Inserção facultativa da /P/ entre as duas moras (nas ĺınguas (C)V);

(viii) Nasalidade como suprassegmento morfêmico;

(ix) Tons fonéticos, analisados como tons fonológicos ((A)lto e (B)aixo), acento

tonal ou acento;

Stenzel (2009:5) apresenta para a ĺıngua Kotiria um recorte muito parecido, baseado

em duas camadas de análise: a do segmento e a do suprassegmento. A autora se

concentra no ramo oriental da famı́lia Tukano, grupo ao qual pertence a ĺıngua Kotiria.

Não muito diferente do perfil traçado para toda famı́lia por Gomez-Imbert (2011),

Stenzel (2009:5-8) apresenta as seguintes caracteŕısticas para a ĺıngua Kotiria (Tabela

2.2):

3A vogal alta /1/, ao longo desse trabalho, será representada como na ortografia Kotiria, com o
grafema ‘0’, conforme a ortografia corrente na Escola Khumuno W0’0 Kotiria no território brasileiro.
Vale lembrar que, comunidades Kotiria no território colombiano e alguns dos povos Tukano do Rio
Negro também usam na ortografia o grafema ’1’ para representar o fonema ([1]).

4Gomez-Imbert (2011) observa que o fonema /p/ torna-se uma fricativa [F] em Retuarã e se debu-
caliza em Barasana, Taiwano e Makuna se tornando um /h/ (exceto em ideofones e empréstimos).

5Gomez-Imbert (idem) também observa que o fonema /w/ é realizado como um fone fricativo [B]
ou uma aproximante lábiodental [V] na região do Uaupés.

6O fonema /tS/ é representado pelo grafema [ch], embora em algumas ĺınguas também seja posśıvel
encontrar variação da representação com [c] e [s].
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Tabela 2.2: Caracteŕısticas fonológicas da ĺıngua Kotiria: Stenzel (2007,
2009, 2013).

(i) Seis vogais (as mesmas apresentadas por Gomez-Imbert, 2011:1456) para

toda a famı́lia: /i, u, 0, (1)7, o, e, a/;8

(ii) 14 consoantes orais, das quais 10 (não aspiradas) são compartilhadas pela

famı́lia: / p, b, w, t, d9, s, k, g, j, h /, as aspiradas /ph, th, kh/ e uma africada

/tS/.10

(iii) Marcação de todos os morfemas independentes (e alguns sufixos) pelo traço

[±nasal];

(iv) Marcação lexical de tom, onde são posśıveis as seguintes melodias a partir

dos ńıveis (A)lto e (B)aixo: BAB, BA, AB e A (em ordem de frequência de

ocorrência)11;

(v) Glotalização como processo suprassegmental.

Giacone (1967:9), no primeiro trabalho publicado sobre a ĺıngua Kotiria, faz uma

apresentação rápida dos sons dessa ĺıngua. Devido ao fato de ele utilizar como referência

o alfabeto da ĺıngua portuguesa (e seus respectivos sons), sua descrição fica um tanto

nebulosa. Na sua comparação com os sons do português, ele descreve basicamente quase

todos os fonemas apresentados acima na Tabela 2.2, não atentado apenas para os se-

guintes fatos: (i) a inexistência do som [l], (ii) em Kotiria não há fricativa labiodental

[v], mas sim uma aproximante labiodental /w/ [V], (iii) ele analisa as consoantes aspira-

das como resultado de composição no ataque silábico (o que implica na ideia de Kotiria

possuir 11 consoantes e não 14 como acreditamos, seguindo os trabalhos mais atuais de

Stenzel, 2013:23 e Gomez-Imbert 2011:1446), e (iv) não dá explicação nenhuma para

os fenômenos suprassegmentais. De fato, os modelos suprassegmentais só vão surgir

uma década após a pesquisa de Giacone. No peŕıodo em que ele pesquisou e publicou

sua pequena gramática, era comum a análise das diferenças de qualidade vocálica, (por

exemplo: tom, nasalização e aspiração) como propriedades do ńıvel segmental, o que

7Ver Tabela 1 no Apêndice A com exemplos de pares mı́nimos das vogais em Kotiria.
8Stenzel (2013:23) apresenta os seguintes traços (binários) como constituintes do quadro de vogais:

[± abertura 1, ± abertura 2, ± labial, ± coronal, ± dorsal].
9O fonema /d/ pode ser realizado com as formas fonéticas [d] ou [R], estando estas formas em

distribuição complementar, sendo que [d] só acontece em ińıcio de palavra e [R] (representado na escrita
com o grafema ‘r’) nos demais contextos.

10Ver Tabela 2 no Apêndice A com exemplos de pares mı́nimos das consoantes em Kotiria.
11É importante observar que essas melodias são subjacentes, sendo que muitas combinações de tons

são observáveis na superf́ıcie após os processos morfológicos existentes na ĺıngua.
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em última análise resulta em inventários enormes de fonemas.

Waltz & Waltz (2000:453) apontam os mesmos fonemas que Stenzel (2013), com

uma única exceção, da mesma maneira que Gomez-Imbert (2011), a glotalização é

tratada como um segmento12. Dessa maneira, o inventário fonológico apresentado por

eles possui 15 consoantes.

Stenzel (2013:22) aponta que Kotiria possui o maior inventário fonêmico das ĺınguas

do ramo Oriental da famı́lia Tukano (6 vogais e 14 consoantes, listadas acima). Porém,

não é o tamanho do seu inventário morfêmico que torna a fonologia da ĺıngua Kotiria

“complexa e interessante”, mas sim, como afirma Stenzel (2009:5): “a interação entre

elementos fonêmicos segmentais e suprassegmentais.” Vamos observar isso um pouco

mais de perto.

Na lista exposta acima (c.f. Stenzel 2009), as caracteŕısticas da ĺıngua Kotiria

apresentadas nos itens (iii), (iv) e (v) são frutos da interação entre os ńıveis segmental e

suprassegmental. Antes de abordá-las, vamos esclarecer informações básicas do sistema

fonológico dessa ĺıngua.

Kotiria possui o padrão silábico universal básico (C)V. No ataque silábico, como

notou Stenzel (2013:38), todas as consoantes orais podem acontecer, existindo apenas

uma restrição: a consoante oclusiva alveolar /d/ possui um alofonia entre os fones [d]

e [R], sendo que apenas o fone [d] pode ocorrer no ataque silábico da primeira śılaba da

raiz13, ou seja, há uma distribuição complementar entre essas duas formas, em que [d]

acontece apenas no ińıcio de palavra e [R], nos demais contextos14.

12Para Waltz & Waltz (2000), a glotal ’ [P] é um segmento que faz par mı́nimo com h [h] e com os
segmentos velares (Ver seção 7.1.1.2 em Waltz & Waltz (2000:454).

13Essa observação também foi feita por Waltz & Waltz (2000:454).
14Stenzel (2013:30) discute casos mais complexos em que [d] pode ocorrer dentro de uma palavra

fonológica. Isso pode acontecer quando uma palavra é morfologicamente complexa, ou seja, é composta
por mais do que uma raiz, como é o caso da serialização verbal, por exemplo.
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A śılaba nessa ĺıngua não possui a posição de coda15. A rima de uma śılaba básica

pode ser apenas uma vogal, e (C)V (tanto CV quanto apenas V) pode constituir uma

mora. A grande maioria das ráızes em Kotiria, como veremos ao longo desse trabalho,

são compostas por duas moras.

Stenzel (2013:40) aponta que, até as palavras de uma única mora, se analisadas

diacronicamente, mostram-se originalmente com duas moras. Esse é o caso de so ‘mor-

cego’ em Kotiria, palavra essa que, em uma análise histórica (diacrônica), revela-se

como uma raiz maior que sofreu um processo (comum na diacronia da ĺıngua) de perda

da primeira śılaba: ohso>so ‘morcego’. O mesmo acontece com so ‘jacaré’: 0hso>so,

criando a homofonia entre ‘morcego’ e ‘jacaré’ no estágio atual. É interessante notar

que a quantidade de moras e de tons associados às ráızes não precisa ser necessaria-

mente a mesma. É comum encontrarmos palavras monomoráicas como ko ‘água’, que

possuem uma melodia tonal LHL, ou pi ‘dente’ HL, ou mi ‘mel’ H, ou khu ‘tartaruga’

(L)H, etc. Diferente de ĺınguas como o chinês que padrões tonais podem ser executa-

dos em uma ‘única’ vogal (alongada), a ĺıngua kotiria só permite um tom por mora.

Assim, os tons subjacentes às moras existentes só se manifestam quando mais material

morfofonológico é associado à raiz em questão.

15Como veremos a seguir, um processo suprassegmental de glotalização pode inserir uma restrição
glotal entre as duas śılabas de ráızes com duas moras. Ver Quadro 2.5, ou para maiores detalhes das
regras de associação de śılaba ou do processo de glotalização, ver Stenzel (2007, 2013:59-69). Vale notar
que Waltz & Waltz (2000:454) apresentam as seguintes estruturas silábicas posśıveis: CV, CVP ou V.
Isso implica que esses autores acreditam que existe uma posição dentro da śılaba em Kotiria que só
pode ser ocupada por uma consoante glotal (para eles h [h] ou ’ [P]). Não fica claro em seu trabalho se
śılaba com glotal (CVP) continua possuindo uma única mora ou passa a ter duas, pois a glotalização é
apresentada por eles como fonemas (/h/ e /P/, respectivamente), o que talvez nos permitiria especular
que o resultado mais esperado para uma sequência desse tipo seja o de duas moras. Porém, poderia
se argumentar que apenas essas duas consoantes glotais são posśıveis nessa posição por, de alguma
maneira, serem leves e não modificarem o peso da śılaba. Embora razoável essa explicação, como parte
de uma especulação e por preferências teóricas, aqui assumiremos a proposta de Stenzel (2013:26) que
trata a glotalização como processo suprassegmental.
Em um trabalho mais recente Stenzel & Demolin (2013) apresentam uma análise dos traços laringais
em Kotiria e em Wa’ikhana mostrando que o referido processo de ‘glotalização’ pode na verdade se
realizar de várias formas além de oclusão glotal no ńıvel suprassegmental; para maiores detalhes sobre
esse fenômeno, consultar bibliografia citada.
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Como já sinalizado, as ĺınguas da famı́lia Tukano possuem uma rica interação entre

os ńıveis segmental e suprassegmental. O primeiro aspecto que envolve essa interação é

o da nasalidade. Diferente de outras ĺınguas (como o português, por exemplo, em que

a nasalidade é um traço que se manifesta em um segmento fonológico espećıfico), em

Kotiria a nasalidade está associada a um morfema inteiro, como notou Waltz & Waltz

(2000:455). Isso significa que, ao associarmos o traço suprassegmental [+nasal] a um

morfema qualquer, todos os segmentos fonológicos marcados como o traço [+vozeado]

dentro deste morfema são transformados em suas contrapartes nasais.

Vejamos alguns exemplos (Tabela 2.3):

Tabela 2.3: Pares mı́nimos nasais (contraste lexical do traço
suprassegmental [±nasal])

(i) a. bahsa /basa/ [bàhsá] b. mahsa /∼basa/16 [m̃`̃ahs̃´̃a]

‘dançar, benzer, cantar’ ‘gente, seres’

(ii) a. bia /bia/ [b́ıá] (ii) a. mia /∼bia/ [m´̃i´̃a]

‘pimenta’ ‘piaba(s)’

(iii) a. waha /waha/ [wàhá] b. wahã /∼waha/ [w̃`̃ah̃´̃a]

‘arrastar’ ou ‘cuia’ ‘matar’

(iv) a. y0 /y0/ [j0]17 b. ñ0 /∼y0/ [ñ´̃0´̃0]

‘1sg.poss’ ‘ver, olhar’

(v) a. di /di/ [d́ı́ı] b. ni /∼di/ [ń̃í̃i]

‘sangue’ ‘dizer’

(vi) a. b0’0 /b0P0/ [b0̀P0́] b. m0’0 /∼b`̃0P´̃0/[m`̃0P´̃0]

‘piranha’ ‘2sg’

Dessa maneira, como podemos notar na tabela acima, todas as ráızes são especifi-

cadas para o traço suprassegmental [±nasal], o que gera pares mı́nimos com base nesse

traço. Por haver pares mı́nimos resultantes, podemos dizer que a nasalidade é um traço

distintivo no ńıvel morfêmico.

16Os dados desta tabela estão na seguinte forma: a primeira ocorrência da palavra está na ortografia
da ĺıngua, a segunda é a forma fonológica e por fim, a forma fonética. Logo abaixo do exemplo,
encontra-se uma tradução livre.

17Por motivos didáticos, seguiremos Stenzel (2013), que para marcar a forma fonológica subjacente
se utiliza tanto de grafemas ortográficos quanto da representação fonética. Tal decisão tem como
finalidade tornar os trabalhos acadêmicos mais acesśıveis para os leitores Kotiria.
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Já os sufixos podem ser especificados para: o traço [+nasal] (como é o caso do sufixo

-ina /∼ida/ ‘PL.AN’ (plural animado), no exemplo (1)), para o traço [-nasal] (como é

o caso do sufixo -p0 /p0/ ‘LOC’ (locativo), no exemplo (2)), ou para [ønasal]. Nesse

último caso, o sufixo com esse valor ‘ø’ (zero) para o traço [±nasal] recebe o valor do

morfema à sua esquerda. Em Kotiria, pode ocorrer um processo de espraiamento da

esquerda para a direita (E→D) levando as informações de [±nasal] dos morfemas mar-

cados para os morfemas não-marcados lexicalmente (com marcação -ø), como podemos

ver em ((3-a) e (3-b)):

(1) A’rina dieyare phay0 mahsã kh0aka.

a’ŕı-∼ida
dem:prox-pl.an

die-ya-re
cachorro-pl.an-obj

phay0
muito

∼basa
gente

kh0a-ka
ter-assert:imperf

‘Muitas pessoas possuem esses cachorros (para caçar)’

(2) Boraro hika mahkarokap0.

Bora-ro
Curupira-sg

hi-ka
cop-assert:imperf

∼baka-roka-p0
mata-fazer/ser.dist-loc

‘(O) Curupira mora na mata.’

(3) a. peno

∼pe-ro
peit[o]-sg

‘peito’

b. boraro

bora-ro
curupira-sg

‘Curupira’

Outro fenômeno interessante, decorrente da interação dos segmentos e dos supras-

segmentos, é a existência de marcação lexical de tons. Kotiria, como todas as outras

ĺınguas da famı́lia Tukano, ramo Oriental, possui marcação lexical de tons, que po-

dem ter diversas combinações entre tom (B)aixo [ V̀ ] ou tom (A)lto [ V́ ]. Assim,

as palavras podem ser marcadas com os seguintes padrões tonais18: BAB (exemplo

iii.b,wahã [w`̃ah´̃a]), BA (i.a, bahsa [bàhsá]), (i.b, mahsa [m`̃ahs´̃a]), (ii.a, bia [b̀ıá]), (iii.a,

waha [wàhá]), (vi.a, b0’0 [b0̀P0́]) e (vi.b, m0’0 [m`̃0P´̃0]) ), AB (ex. (ii.b, mia [m´̃i`̃a]) e

A (ex. (iv.b, n0 [ñ´̃0´̃0]), (v.a, di [d́ı́ı] ) e (v.b, ni [ń̃í̃i])).

18Todos esses exemplos são retirados da Tabela 2.3.
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Anteriormente apontamos que Kotiria possui um padrão prosódico básico bimoráico.

Na ĺıngua estudada, a mora é a unidade de associação do tom. Em alguns casos, como

em palavras como em (4-a), temos uma melodia BAB, com três tons, fazendo com

que os dois primeiros tons se associem às duas primeiras moras, ficando o último tom

indispońıvel na forma ‘pura’ segmental (bimoráica) da palavra. Esse último tom da

melodia só pode se manifestar quando há uma mora dispońıvel (geralmente oriunda de

um sufixo) para ele se associar (e se manifestar).

Quando ráızes com padrão tonal BAB são realizadas isoladamente, o tom sobressa-

lente não se manifesta, no caso, o tom B(aixo)), como em (4-b). Nos exemplos abaixo,

observamos que em Kotiria, a principal regra de sufixação diz que todo morfema depen-

dente acrescido a uma raiz (núcleo) deverá copiar o (último) tom da raiz com o qual faz

fronteira (como no ex. (4-c)). Mas no caso apresentado em (4-b), vemos que a marca

de (obj)eto -re do exemplo (4-b), a qual não possui tom associado, acaba recebendo o

tom B, e não copiando o tom (A) viśıvel na fronteira com a raiz. Isso nos mostra que

existe um tom ‘excedente’ nessa raiz (o tom B, marcado em (4-a) com (V̀)), e é desse

tom excedente da melodia básica BAB que se manifesta na mora fornecida pelo sufixo

-re ‘obj’.

(4) a. pho’ka [BAB]

phò’ká(V̀)
farinha

‘farinha’

b. pho’kare [BAB]

phò’ká-rè
farinha-obj

‘farinha’ (arg. interno)

c. hore [A(A)]

hó-ré
banana-obj

‘banana’ (arg. interno)

E da mesma maneira que a marcação de nasalidade, a marcação de tons também é

distintiva em Kotiria no ńıvel lexical, como vemos nos exemplos da Tabela 2.4:

19A letra ‘X’, nessa tabela, representa uma posição pode ser preenchida com um morfema, permitindo
o tom subjacente de se manifestar.
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Tabela 2.4: Pares mı́nimos tonais (contraste lexical no padrão
suprassegmental de tons)

(i) a. ba /ba/ [bà.X́19 ] BA b. ba /ba/ [bá.X̀] AB

‘nadar’ ‘estragar’

(ii) a. m0 /∼b0/ [m´̃0] A b. m0 /∼b0/ [m´̃0.X̀] AB

‘levar nas costas’ ‘homem’

(iii) a. bu’i /bu’i/ [bùṔı] BA b. bu’i /bu’i/ [bùṔı.X̀] BAB

‘ser culpado’ ‘rio acima’

O último processo fonológico que envolve a interação entre segmento e suprasseg-

mento que apresentaremos é o da glotalização20. Existe um debate na literatura sobre

a famı́lia Tukano acerca da natureza da oclusão glotal ’ [P]. Alguns trabalhos como

o de Waltz & Wheeler (1972 apud Stenzel, 2013:60), por exemplo, apontam que a

glotalização é um processo suprassegmental caracteŕıstico de um subgrupo da famı́lia

Tukano Oriental. Trabalhos como o de Sorensen (1969:19–23), apontam a glotalização

como um traço de um subconjunto de fonemas vocálicos. Já Gomez-Imbert (2011:1457)

apresenta a restrição glotal como um fonema consonantal (P), como apresentado por

nós na lista 2.1. Assumimos aqui a posição de Stenzel (2013) em tratar a glotalização

como processo suprassegmental. Segundo Stenzel (2013:59), cerca de 23% das pala-

vras em Kotiria sofrem esse processo. A glotalização é a ocorrência de uma constrição

da glote (uma oclusiva glotal distintiva) entre as śılabas de algumas ráızes CVCV ou

CVV21, gerando assim um lista de pares mı́nimos. Vejamos abaixo alguns exemplos na

Tabela 2.522:

Para finalizar essa introdução aos principais aspectos da fonologia Kotiria, gostaria

de chamar a atenção mais uma vez para a Tabela 2.5, abaixo. Vemos que em (ii.b),

20Para uma visão mais aprofundada da fonologia da ĺıngua Kotiria, ver Stenzel (2007, 2013:22-72).
21Em Kotiria, ráızes com padrão CVV são analisadas com cada V sendo núcleo de uma śılaba. Gomez-

Imbert (2011:1457) e Stenzel (2013:59) definem em suas análises a estrutura silábica da ĺıngua Kotiria
como sem posição de coda, logo não há rimas complexas na ĺıngua (núcleo+coda). É posśıvel notar
que entre duas śılabas (numa raiz) com a posição de ataque preenchida em ambas (CV.CV), só podem
ocorrer fenômenos suprassegmentais de natureza Laringal (ex. pho’ka /phoka/ [phOPka] ‘farinha’),
que são tratadas pelas autoras como fenômenos suprassegmentais. Dessa maneira, em palavras CVV,
estando a glotalização ou aspiração presentes ou não, cada vogal constitui uma mora, sendo CVV
bissilábico: CV.V.

22Tabela adaptada de Stenzel (2013:59).
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Tabela 2.5: Pares mı́nimos oclusão glotal (contraste lexical na pre-
sença/ausência de restrição glotal)

(i) a. si’ni /∼si’di/ [s̀̃iPń̃i] b. sini /∼sidi/ [s̀̃iń̃i]

‘beber’ ‘perguntar’

(ii) a. na’kã /∼da’ka/ [n`̃aPk´̃a] b. nahkã /∼daka/ [n`̃ahk´̃a]

‘miriti (fruta)’ ‘estar junto’

(iii)a. du’ti /du’ti/ [dùPt́ı] b. duhti /duti/ [dùht́ı]

‘escapar’ ‘mandar’

(iv) a. phu’ti /phu’ti/ [phùPt́ı] b. phu’ti /phuti/ [phùht́ı]

‘massa de mandioca’ ‘assoprar tocar (flauta)’

(v) a. na’mo /∼da’bo/ [n`̃aPm´̃o] b. namo /∼dabo/ [n`̃am´̃o]

‘corda’ ‘esposa’

(iii.b) e (iv.b), diferente de (i.b) e (v.b), as ráızes receberam uma aspiração entre as duas

śılabas em suas realizações fonéticas. Esse processo de pré-aspiração, diferente dos três

processos suprassegmentais explorados nessa seção (nasalização, tom e glotalização), é

totalmente previśıvel: ele acontece toda vez que há uma consoante surda ocupando o

ataque da segunda śılaba da raiz. Logo, sendo um processo alofônico, não gera pares

mı́nimos, embora Stenzel (2013:67) note que parece existir uma relação entre aspiração

e glotalização, por ambas ocorrerem no mesmo ambiente e ambos serem processos de

natureza laringal.

Quando adentrarmos no domı́nio da morfologia dos nominais em Kotiria, o co-

nhecimento de alguns desses processos será importante para definirmos os diferentes

morfemas que podem vir a compor uma única palavra (gramatical ou fonológica).

Entre a fonologia e a morfologia: palavra gramatical versus palavra

fonológica

Stenzel (2013:95) define que as palavras podem ser analisadas a partir de dois pontos

de vista: o da palavra fonológica e o da palavra gramatical. A palavra fonológica

compreende uma base que pode ser simples (ou seja, uma raiz que pode ser utilizada

independente (5), ou composta, a qual pode se acoplar com alguma outra raiz (6)



2.1. Um voo rasante sobre a ĺıngua kotiria 24

e/ou com morfemas que a autora define como “morfemas de base não raiz” (morfemas

dependentes). A essa base simples ou complexa, sufixos podem (e geralmente devem)

ser anexados (7):

(5) wa’a

wa’a
ir

‘ir’

(6) sãñuwa’atu’s0
∼sayu-wa’a-tu’s0
‘gritar-ir-acabar’

‘ir acabando de gritar’

(7) wãhaka

∼waha-ka
matar-assert:imperf

‘matou’

Embora no domı́nio verbal as unidades gramaticais pareçam coincidir com as uni-

dades fonológicas, é importante notar que, observando o domı́nio nominal, consegui-

mos ver com clareza que a ĺıngua Kotiria parece seguir algumas exigências fonológicas

mı́nimas para se realizar como palavra.

A definição do que é palavra na ĺıngua Kotiria é uma questão fundamental. Como

já apresentado, a ĺıngua Kotiria é definida tipologicamente como aglutinante e polis-

sintética. Mas o que define os limites de uma palavra nessa ĺıngua? Stenzel (2013:76)

observa que em Kotiria, a estrutura de uma palavra independente requer pelo menos a

existência de prosódia bimoráica e uma especificação inerente de traços suprassegmen-

tais de nasalização, tom e glotalização.

A partir dessa observação podemos dizer que temos fortes ind́ıcios de que uma pala-

vra como penotirikorokoro no exemplo (8) é de fato uma única palavra. Esmiuçando a

ideia, podemos falar que o que nos faz acreditar que todos esses morfemas (∼pe-ro-ti-ri-

ko-ro-koro ‘peit[o]-sg-atrib-nmlz-fem-sg-trat:senhora) formam uma única pala-

vra é o fato de Kotiria ser uma ĺıngua com marcação de tons distintivos e, sendo assim,

todos os morfemas possuem um tom ou uma melodia tonal previśıvel. Alguns morfe-

mas (geralmente morfemas presos e cĺıticos) são neutros para a marcação de tom, mas,

mesmo assim, obedecem uma regra ŕıgida de combinação com morfemas que possuem

tons ou padrões tonais próprios.
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(8) K0̃b0’se phiri penotirikorokoro hia tikorokoro
∼k0-b0’se
num:1-lado

phi-ri
ser.grande-nmlz

∼pe-ro-ti-ri-ko-ro-koro
peit[o]-sg-atrib-nmlz-fem-sg-trat:senhora

hi-a
cop-assert.perf

ti-ko-ro-koro
anaf-fem-sg-trat:senhora

‘Ela (a dona curupira) era possuidora de um seio grande só de um lado’. (k037 019)

Em (9), podemos notar que o primeiro morfema preso em penotirikorokoro foi na-

salizado. Isso acontece porque a raiz ∼pe- é especificada lexicalmente como nasal.

Lembramos que em Kotiria, nasalidade não é um traço que se realiza numa vogal alvo,

mas sim em um traço de toda uma raiz. Como o -ro é um morfema sem identidade mor-

fofonológica (note que ele não pode ocorrer sozinho) e não é especificado para o traço

[±nasal], sendo um morfema ‘camaleônico’ do tipo [ønasal], ele acaba copiando o valor

do traço nasalidade da raiz ∼pe- por um processo de espraiamento. Mas o argumento

crucial para o fato de penotirikorokoro ser uma única palavra fonológica é que todos os

sufixos que se acoplam a raiz “repentem” o tom da raiz. A regra de espraiamento de

tom em Kotiria é: se um morfema não tem informações suprassegmentais de tom, ou

se ele tem informações mas não é o núcleo da construção, ele copia as informações do

último segmento do morfema núcleo (raiz).

(9) penotirikorokoro

∼pé-ró-t́ı-ŕı-kó-ró-kóró
peito-sg-atrib-nmlz-fem-sg-trat:senhora

‘senhora possuidora de peito’

Assim, podemos dizer que a noção de palavra em Kotiria é baseada em critérios

morfológicos e fonológicos. Segundo Stenzel (2013:93) os critérios fonológicos mı́nimos

para se estabelecer uma palavra são: estrutura prosódica mı́nima de duas moras (padrão

bimoráico), ter pelo menos um tom Alto (V́) e obedecer a algumas regras suprasseg-

mentais de espraiamento de tom e nasalização.
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2.1.2 Classes de palavras, tipologia básica e a primeira análise dos

morfemas

2.1.2.1 Um perfil tipológico

Waltz & Waltz (2000:456) apresentam o seguinte resumo tipológico para a ĺıngua

Kotiria: tem padrão morfológico aglutinante, alinhamento nominativo-acusativo e or-

dem de palavras básica sujeito-complemento-verbo. Stenzel (2013:76), nessa mesma

linha, observa as seguintes caracteŕısticas tipológicas básicas na ĺıngua: polissintética,

aglutinante e canonicamente sufixal23. Essas três caracteŕısticas, embora não absolutas,

são claramente atestadas em Kotiria24. Definir uma ĺıngua como polissintética, grosso

modo, implica na possibilidade de existir um grande número de morfemas dentro de

uma única palavra fonológica. Para entender melhor essas definições tipológicas, va-

mos observar cuidadosamente alguns dados em Kotiria. Como veremos a seguir, essa

ĺıngua parece se encaixar perfeitamente no perfil tipológico proposto. Além de entender

o que significa essa nomenclatura descritiva e vamos fazer nossa primeira incursão na

morfologia dessa ĺıngua. Vejamos o exemplo (10):

(10) k0̃b0’se phiri penotirikorokoro hia tikorokoro
∼k0-b0’se
num:1-lado

phi-ri
ser.grande-nmlz

∼pe-ro-ti-ri-ko-ro-koro
peit[o]-sg-atrib-nmlz-fem-sg-trat:senhora

hi-a
cop-assert.perf

ti-ko-ro-koro
anaf-fem-sg-trat:senhora

‘Ela (a dona curupira) era possuidora de um seio grande só de um lado.’

(k037 019)

À primeira vista, é posśıvel observar que todas as palavras desse exemplo possuem

afixos. Porém, como podemos ver, a palavra penotirikorokoro, em negrito, é composta

por 7 morfemas: ∼pe-ro-ti-ri-ko-ro-koro (peito-singular-atributivo-nominalizador-

feminino-singular-tratamento:senhora). Vamos fazer uma análise de cada um

desses morfemas.

Sabemos que a raiz (o morfema de base lexical) da palavra é ∼pe-, que significa

algo como ‘peit-’ (de ‘peito’ no português) que, para se referir, em contexto de argu-

23As mesmas caracteŕısticas são atribúıdas para toda a famı́lia Tukano por Gomez-Imbert
(2011:1457): “Langues agglutinantes et polysynthétiques surtourt suffixales”.

24Vale ressaltar que essas caracteŕısticas tipológicas não são absolutas, mas sim tendências (padrões)
comuns dentro dos mecanismos de produção de uma ĺıngua.
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mento sintático à essa parte do corpo, precisa receber um morfema de número25 -ro

(segundo morfema na palavra em destaque em (10)), que é claramente a marcação de

número singular (11-a), pois como podemos ver no exemplo abaixo, está em distribuição

complementar com o morfema -ri, que parece ser sua contraparte plural (11-b):

(11) a. peno

∼pe-ro
peit[o]-sg

‘peito’

b. peni

∼pe-ri
peit[o]-pl

‘peitos’ (Waltz, 2007:196)

O morfema -ti, terceiro na palavra em (10), adiciona a ideia de ‘ter atributo de

(alguém/algo)’, ou seja, a base nominal peno ‘peito’ se transforma em um predicado

‘ter/possuir peito’. Stenzel (2013:83) apresenta esse morfema como um dos posśıveis

mecanismos de se derivar novos verbos. Ela define esse morfema (-ti) como um atribu-

tivo26, ou seja, esse morfema indica que alguém/algo possui um atributo espećıfico x,

fornecido pela raiz, como ocorre no seguinte exemplo (12):

(12) namotiriro

∼dabo-ti-ri-ro27

esposa-atrib-nmlz-sg

‘(alguém masc) é casado/ é esposado’. (Stenzel, 2013:83)

E é com o quarto morfema -ri que apresentamos o nosso primeiro problema para

análise. No exemplo (11-b) mostramos que -ri em Kotiria parece ser uma contraparte

plural do morfema de número singular -ro (11-a). Porém, no exemplo (10), -ri aparece

em uma posição incomum para a marcação de número, além disso, teŕıamos um con-

flito de informações (de número) na análise do segundo -ro (penotirikorokoro) que é o

morfema que de fato está marcando número nessa construção. Se esse morfema não é

25Como veremos adiante, Kotiria possui diferentes subclasses de nominais. O item referido nesse
exemplo ∼pe- ‘peit[o]’ participa da subclasse de nominais inanimados que precisam de marcação (pelo
menos) de número para ser licenciado como argumento, pois a raiz, por mais que pareça ser nominal,
exige a ocorrência do morfema de número, de uma forma similar ao português que necessita da marcação
de gênero para licenciar seus nominais como peit-o e cadeir-a. Voltaremos a essa questão no caṕıtulo
3.

26Stenzel (2013:82) também se refere a esse morfema como um verbalizador.
27Stenzel (2013:83) usa como recurso de segmentação o sinal de ‘+’ além do de ‘-’ para quebra de

morfema. O uso do ‘+’ é utilizado a fim de identificar morfemas que não possuem identidade de traço
suprassegmental de nasalidade [ø] e assim podem ser alvos de espraiamento de traço [±nasal] da raiz.
Como para este trabalho informações espećıficas sobre processos morfofonológicos não são relevantes,
optamos por apresentar todos os exemplos com o ‘-’ para quebra de morfema.
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o de plural apresentado em (11-b), o que ele é?

Stenzel (2013) observa que o morfema -ri (quando aparece nessa posição: penotiri-

korokoro, após uma base verbal28) é um nominalizador. Nesse caso, a autora trata esse

-ri ‘nominalizador’ como um caso de homofonia com o -ri ‘plural’. Essa é uma questão

delicada, pois como podemos observar em Kotiria, Tabela 2.6 a seguir, o paradigma de

nominalizadores parece ser idêntico ao dos morfemas de número. Além disso, tratar

esses morfemas -ri (das diferentes posições) como de fato dois morfemas diferentes trás

algumas questões nas suas distribuições, como, por exemplo, a clara impossibilidade

dos dois aparecerem na mesma palavra sem alguma morfologia (que não seja associada

a mudança de categoria ou marcação de número) entre eles. Por questões didáticas,

trataremos esse -ri nessa posição como nominalizador (NMLZ), deixando a análise de

nominalizadores e marcação de número como um fenômeno só (ou pelo menos dois

fenômenos associados) para uma pesquisa futura.

Tabela 2.6: Nominalizadores e número em Kotiria

Nominalizadores Número

-CLS ‘?’ -CLS ‘singular’

-ro ‘?’ -ro ‘singular’

-ri ‘?’ -ri ‘plural inanimado’

-a ‘?’ -a ‘plural animado’

Os exemplos abaixo mostram como, em Kotiria, construções atributivas com cópula

exigem que o verbo atributivo seja nominalizado com o morfema -ri e concorde em

gênero e número (para os sujeitos nominais animados)(13), e em classe e número (para

os sujeitos nominais inanimados) (14):

(13) Tikoro bu’erikoro hira

ti-ko-ro
anaf-fem-sg

bu’e-ri-ko-ro
aprend[er]-nmlz-fem-sg

hi-ra
cop-vis.imperf.2/3

‘Ela é estudante’

28 Note que a base penoti- , com o verbalizador (atributivo) -ti, é um verbo nesse momento da
‘derivação’.
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(14) Yoariphĩ hira wehse thanariphĩ

yoa-ri-∼phi-ø
fazer-nmlz-cls:lâmina-sg

hi-ra
cop-vis.imperf.2/3

wehse
roça

thana-ri-∼phi
roçar-nmlz-cls:lâmina

‘O terçado é para derrubar (roçar) a roça’ (lex toolbox thã 1055)29

O quinto morfema -ko na palavra em (10) é a marca de feminino. O atributo

[penoti-], no caso, pertence a um indiv́ıduo animado30 [penotiri-] do gênero feminino

[penotiriko-]. Se observamos um grupo de exemplos de nominais animados em Kotiria,

veremos que -ko feminino (15-a) forma um paradigma com ø masculino (15-b) e com o

plural (15-c). A forma plural parece ser não marcada para gênero31:

(15) a. bu’erikoro
bu’e-ri-ko-ro
aprender-nmlz-fem-sg

‘(a/uma) estudante’

b. bu’eriro
bu’e-ri-ø-ro32

aprender-nmlz-masc-sg

‘(o/um) estudante’

c. bu’eina
bu’e-ina
aprender-pl.anim33

‘(os/uns) estudantes’

.

O sexto morfema -ro, como já apontado, computa informação de número singular.

Nessa posição, junto com o morfema de gênero feminino (-ko) e com a forma de tra-

tamento -koro, ultimo morfema da palavra, temos a realização de concordância com o

29Os exemplos com referência: lex toolbox X Y são exemplos retirados da base lexical do Projeto de
Documentação Kotiria e as posições X e Y apontam para o item lexical e a númeração de referência,
respectivamente.

30Como mostraremos adiante no caṕıtulo 3 seção 3.5.4, as marcas de gênero só são pertinente a seres
animados, tendo os inanimados um paradigma morfológico próprio.

31Stenzel (2013:105) afirma que em Kotiria o plural default é o masculino, por esse ser o traço menos
marcado de gênero. Mais adiante discutimos a questão dos traços constituintes mı́nimos (interpretáveis)
do domı́nio nominal, caṕıtulo 4 e 5.

32Embora o ‘morfema’ -ø seja o mais comum para a marcação de masculino, em vários exemplos
ainda podemos encontrar os alomorfes -ki e, em alguns poucos casos, -k0. O morfema -k0 é uma
proto-forma (mais antiga) e bastante comum nas ĺınguas da famı́lia Tukano). Retornaremos para essa
questão no caṕıtulo 3.

33Como podemos observar nessa glosa, o morfema -ina é um morfema portmanteau, pois contribui
com as informações de gênero neutro (ou classe Animada) e número plural.
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sujeito, como mostrado em (16), abaixo, repetição de (10) com informação estrutural

acrescentada:

(16) [SENT[cop [ ...penotiri-ko-ro-koro] hi-a] [SUJ ti-ko-ro-koro]]

Sentenças predicativas constrúıdas com cópula (hi-), em Kotiria, exigem que o pre-

dicado concorde com o seu sujeito, assim a marcação de gênero -ko (analisada acima),

a marcação de número -ro e a forma de tratamento -koro em penotirikoro-koro con-

cordam com o sujeito (animado, feminino) da sentença, que é ti-ko-ro-koro ‘ela-fem-sg-

trat:senhora’. Também podemos notar que a forma de tratamento -koro é analisável

como -ko ‘feminino’ com -ro ‘singular’) que parecem estar “cristalizados” nessa função

de tratamento (c.f. Stenzel, 2013:109). Quando esse morfema aparece em uma cons-

trução onde gênero e número já estão marcados, adiciona uma ideia de tratamento com

respeito a aqueles a que se atribui um grau hierárquico superior. Como argumento a

favor da cristalização, podemos observar o uso das duas formas de masculinos (-ø e

-ki). No uso corrente em Kotiria, os nominais animados masculinos singulares recebem

as marcas correntes de gênero e número, -ø e -ro, respectivamente (17-a), enquanto que

a forma de tratamento masculina se constrói com uma forma mais antiga de morfema

masculino, -(k)i em (17-b):

(17) a. tirokiro

ti-ø-ro-kiro
anaf-masc-sg-trat:senhor

‘Ele (forma respeitosa)’

b. -kiro
-ki-ro
masc-sg

‘senhor’

Se observarmos algumas ĺınguas da famı́lia Tukano, podemos ver os seguintes sufi-

xos para a marcação de gênero nos nominais animados (Tabela 2.7):

Tabela 2.7: Marcação de gênero nos nominais singulares em algumas ĺınguas Tukano

Ĺıngua Referência Feminino Masculino

Barasano Jones & Jones, 1991 -(g)o ou -(k)o -(g)0 ou -(k)034

Retuarã Strom, 1992 -(k)o -(k)i
Desano Miller, 1999 -(g)o -(g)035

Tuyuka Barnes, 1990 -(g)o -(g)0 ou -(g)0̃
Kubeo Ferguson, et al., 2000 -(k)o -(k)0
Tukano Welch & West, 2000 -go -(g)0
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Sem muito trabalho, podemos observar na tabela 2.7 que em todas as ĺınguas Tukano

aqui apresentadas, a marcação de gênero está entre -(k)o ou -(g)o para o feminino e

-(k)0 ou -(g)0 para o masculino. Dessa maneira, podemos concluir que o uso de -ki em

-kiro ‘trat:senhor’ é de fato analisável como -ki-ro ‘MASC-SG’, sendo -ki provavelmente

a marcação de MASC ‘original’ em todos os nominais animados singulares em Kotiria,

o que coloca o morfema -ø como uma inovação frente às outras ĺınguas da famı́lia (o

‘surgimento’ desta nova forma de MASC nos nomes animados em Kotiria será objeto de

análise nesse trabalho nas páginas seguintes36). E sendo -kiro uma forma cristalizada

de MASC-SG de outro estágio da ĺıngua, o mesmo pode ser dito do morfema -koro, e

assim ambos os morfemas de “forma de tratamento” não são mais interpretados pelos

falantes como gênero+número.

Assim, como podemos ver no exemplo (10), primeiro o número singular (-ro) se com-

binou com a raiz (∼pe-) formando o nome peno ‘peito’37. Em seguida, esse nominal

recebeu um morfema atributivo (-ti) que transformou a base nominal em um predicado

(de atributo) penoti que podeŕıamos traduzir como ‘ser.peitado/ser.possuidor.de.peito’.

Depois disso, esse predicado foi nominalizado com o morfema -ri, formando um nome

penotiri que podeŕıamos traduzir como ‘(aquele) x que possui um peito’, de maneira

que já pode figurar como complemento de uma cópula. Como a palavra está se re-

ferindo a um ser animado (além de possuir como argumento sintático um nominal

animado – configurando concordância), faz-se necessário o uso de gênero, no caso -ko,

e número (-ro). Por fim, o morfema -koro (de tratamento respeitoso) fecha a palavra

e, dessa forma, teŕıamos como tradução livre para o português, algo aproximadamente

a ‘senhora possuidora de peito’.

34 Jones e Jones (1991) atribuem ao /k/ e /g/ a função de individualizador animado.
35 Miller (1999) utiliza o grafema 1 para representar a central alta não arredondada, a qual subs-

titúımos pela letra 0, como já informado. Vários autores na literatura das ĺınguas Tukano preferem a
utilização do 1, por ser uma representação fiel à representação da Tabela IPA, mas a partir desse mo-
mento, para manter uma uniformidade com nossos dados em Kotiria e devido ao fato da letra 0 ser mais
comum entre os pesquisadores e comunidades da parte brasileira do noroeste amazônico, assumiremos
o 0 em nossa ortografia, mesmo quando citamos trabalhos que utilizam o 1.

36Ver caṕıtulos 3 e 5.
37Um leitor atento poderia questionar se não existiria uma marcação de MASC -ø oculta na morfologia

de peno = ∼pe-ro (sendo a forma subjacente ∼pe-ø-ro para ‘peito’). Podemos afirmar com segurança
que isso não ocorre porque peno ‘peito’ é um nome inanimado, logo não possui gênero (que é exclusivo
dos nomes animados em Kotiria). Tanto as marcas de classes inanimadas quanto a marca animada
de masculino servem como categorizadores altos no licenciamento dos nominais e também ocorrem na
criação de novas palavras (derivadores de nominais).
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Agora que entendemos a morfologia básica da palavra penotirikorokoro do exemplo

(10), também podemos observar que ela também confirma as outras duas afirmações

de Stenzel (2013:76), pois a palavra é composta pela aglutinação (junção) de vários

morfemas (cada qual com seu significado espećıfico), logo é uma ĺıngua aglutinante,

além de que, essa junção se dá pelo acréscimo de morfemas dependentes após o núcleo

da palavra (raiz), o que atesta a afirmação “canonicamente sufixal”.

2.1.2.2 As Classes de palavras em Kotiria

Stenzel (2013:76) aponta para a existência de duas grandes classes na ĺıngua Kotiria:

a classe nominal e a classe verbal. Essas classes, que já tivemos a oportunidade de

observar (sutilmente) no exemplo (10), possuem palavras constrúıdas a partir de um

grande número de diferentes tipos de morfemas, que podem ser ráızes (verbais, nominais

e part́ıculas38), morfemas de base, um grupo restrito de procĺıticos e encĺıticos, ou

sufixos. O que permite à autora afirmar a existência de duas classes distintas em Kotiria

é o fato de haver dois grandes paradigmas posśıveis de organização dos morfemas que

resultam em palavras ou nominais ou verbais.

Os verbos podem receber morfemas que computam finitude, como em (18), exemplo

no qual vemos a palavra verbal (uma serialização de duas ráızes phõre e ñ0) recebendo

um morfema final flexional de ‘assertivo perfectivo’ (-a). Ráızes verbais podem se

combinar com morfemas espećıficos de derivação e/ou mudança de classe, como em

(19), onde a raiz verbal ñi ‘ser preto’ é transformada em um nominal pelo morfema

nominalizador -ri. Verbos ainda podem incorporar nominais e sintagmas nominais39,

como no exemplo (20), onde o nominal die ‘ovo’ é incorporado ao verbo kũ ‘pôr’,

formando o verbo intransitivo (mais espećifico semanticamente) diekũ ‘colocar ovos’.

38 Stenzel (2013:79) define part́ıcula como uma subclasse dos nominais que possui independência
fonológica e que ocorre como morfema inicial em palavras multimorfêmicas nominais.

39Essa possibilidade de composição de duas raizes lexicais (uma raiz nuclear verbal e uma raiz
modificadora nominal) é o que nos permite classificar a ĺıngua Kotiria como polissintética em um sentido
mais strictu dispońıvel na literatura. Para mais sobre questões de configuracionalidade, polisśıntese e
incorporação, ver Comrie (1989), Baker (1988, 1996) e Jelinek (1984).
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(18) ti malocai sã ti siture phõñ0a

ti
anaf

maloca-i
maloca-loc:vis

∼sa
estar.dentro

ti
anaf

situ-re
panela-obj

∼phore-∼y0-a40

abrir.buraco-ver-assert.perf

‘Estando ele (o senhor cupupira) dentro da maloca, abriu e olhou a panela’

(k037 072)

(19) ñiriro

∼yi-ri-ø-ro
ser.preto-nmlz-masc-sg

‘(o/um) negro (animado)’

(20) y0hk0k0 kohpap0 diekũ pho’natira tiro.

y0k0-k0
árvore-cls:cil

kopa-p0
buraco-loc

die-∼ku
ovo-pôr

∼pho’da-ti-ra
cria-vblz-vis.imperf.2/3

ti-ø-ro
anaf-masc-sg

‘Ele (o tucano) se reproduz botando ovo em um buraco da árvore.’ (Stenzel,

2013:84)

No exemplo (19) temos uma raiz verbal ñi- ‘ser.negro’ sendo nominalizada pelo mor-

fema -ri. Assim, ñi-ri recebe marcação de gênero e número, -ø e -ro, respectivamente,

resultando na denotação de ‘um ser animado negro/escuro’.

Um conjunto de ráızes nominais ainda pode receber morfemas que computam in-

formações como: classe (classificadores, como em yoa-ri-phĩ-ø41 (longo/distante-NMLZ-

CLS:lâmina-SG) ‘terçado’ no exemplo (14) acima, ou gênero, como bu’e-ri-ko-ro (aprend[er]-

NMLZ-FEM-SG) ‘estudante’ no exemplo (13), também acima), número42, tamanho/grau,

como o diminutivo -∼ka em (21), e posição sintática, e.g. a marcação de objeto, como

em situ-re (panela-OBJ) no exemplo (18) acima.

40O verbo phõñ0a ‘abrir olhando’ é composto por duas ráızes, phõre ‘abrir’ (uma parte do material
fonológico não é realizado ficando apenas phõ-) e depois a raiz ñ0 ‘ver’.

41Por hora, estamos considerando o classificador como marcador de individuação devido ao fato dele
não apenas ser posśıvel, mas também necessário em construções com morfologia de número plural.
Sendo assim, postulamos um morfema -ø na posição onde a morfologia plural acontece. Se classifica-
dores fossem mera marcação de número singular seria conflitantese houvesse classificadores na mesma
construção que o morfema de número. No caṕıtulo 4 analisaremos melhor essa questão.

42Acreditamos que todos os nominais marcados para classe em Kotiria também são marcados para
número, por existir uma dependência entre os traços de classe e número, como já observada por
Greenberg (1963).
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(21) numinokã

∼dubi-ro-∼ka
mulher-sg-dim

‘(a/uma jovem)garota’ (Stenzel 2013:154)

No exemplo (18) podemos observar a palavra situ ‘panela’ com a marca de objeto

(-re), o que caracteriza esse nome como argumento interno do verbo phõñ0a ‘abrir

olhando’. Sem sombra de dúvida, situ é um nominal nesse caso.

Podemos notar que essa serialização phõñ0 ‘abrir olhando’ em (18) é seguido do

morfema -a (-ASSERT.PERF), que acrescenta informações de categoria evidencial de

‘assertivo’ e ‘aspecto perfectivo’, informações t́ıpicas de construções envolvendo a de-

notação de eventos em Kotiria, e assim podemos concluir que phõ-ñ0- é um verbo

finito.

Um fato interessante sobre Kotiria a ser notado é que essa ĺıngua parece não apre-

sentar as classes de adjetivo e de advérbio. Como aponta Stenzel (2013:87), as noções

semânticas adjetivais (atributos f́ısicos ou qualidades) são expressas por ráızes verbais

estativas que frequentemente são nominalizadas (22) e (23), enquanto que as noções

adverbiais são constrúıdas de duas maneiras, ou através de serialização verbal (24) ou

por uma raiz nominalizada adjungida a sentença (25) e (26).

Em (22) observamos a raiz khi- ‘ser.pobre’, formando constituinte com namono ‘es-

posa’, e consequentemente khi- (o modificador) concorda em número singular animado

(-ro) com o alvo da modificação: namo-no, formando o sintagma nominal ‘pobre esposa

dele’. Já em (23), ew0- ‘ser.amarelo’ ocorre em uma construção de cópula. Nos casos

de cópula, a raiz que apresenta o conteúdo da predicação concorda com o sujeito da

sentença. Como o sujeito da sentença em (23) é uma entidade inanimada a’d0 hoad0

‘esse lápis’ que possui um classificador nominal -d0 (ciĺındrico e vertical) singular como

sufixo, ew0- ‘ser amarelo’ concorda com ele. Assim, como podemos constatar, noções

adjetivais em Kotiria, tanto para nominais animados quanto para inanimados, são cons-

trúıdas a partir de um verbo estativo, o qual concorda com o alvo da modificação.
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(22) Ba’aro to th0’och0 wa’ro [to namono khiro] sañu wa’a tu’s0a.

ba’a-ro
ser/fazer.depois-sg

to=th0’o-ch0
3sg.poss=escutar-sw.ref

wa’ro
emph

to=∼dabo-ro
3sg.poss=esposa-sg

khi-ro
ser.pobre-sg

∼sayu
gritar

wa’a
ir

tu’s0-a
acabar-assert.perf

‘Depois escutou a pobre esposa dele [que] acabava de gritar’

(curupira k037 024)

(23) A’d0 hoad0 ew0k0 hira.

a’d0
dem:prox.cls:cil

hoa-d043

graf[ar]-cls:cil
ew0-k0
ser.amarelo-cls:cil

hi-ra
cop-vis.imperf.2/3

‘Esse lápis é amarelo’ (lex toolbox a’d0 010)

Em (24) podemos observar um fenômeno bem comum em Kotiria, que é a seria-

lização verbal44. Nesse caso, a raiz principal nõa- ‘ser.bom’ seguida de concordância

masculina (com o sujeito, no caso o narrador é um homem) e em seguida a raiz da’ra

‘trabalhar’ acoplada a nõa-i-. Nesse caso, a informação trazida por da’ra ‘trabalhar’ é

a de como o narrador (ouvinte) vai alcançar o resultado de bom, ou seja, da’ra aponta

o meio necessário para ‘bonzar’, ‘fazer ficar bom’ aquilo que a interlocutora tikoro o

manda fazer. Uma tradução posśıvel para esse exemplo seria: “Vai trabalhando, que

fica bom isso (no caso, um desenho), faça-os (o par de dançarinos de jurupari que

aparecem no desenho) por completo”.

(24) Tikoro noaidara õreta noanoka yoa yoaga hina

ti-ko-ro
anaf-fem-sg

∼doa-i-da’ra
ser.bom-masc-trabalhar

∼o-re-ta
deic:prox-obj-ref

∼doa-∼doka
ser.bom-compl

yoa
fazer

yoa-ga
fazer-imper

hi-∼da
cop-anim.pl

‘Ela (disse para o narrador [masc]): trabalha bem, faz completo (passa a limpo)’

(k024 014)

43Stenzel (2013:122) considera -k0 e -d0 classificadores diferentes, de maneira que, em suas glosas,
traduz o primeiro como um classificador exclusivo para ‘árvore’ e o segundo como um classificador mais
abstrato, se referindo a qualquer ‘ciĺındrico reto’. Não seguimos essa proposta porque, como podemos
ver no exemplo (23), tanto -k0 quanto -d0 estão classificando a mesma entidade (um ‘lápis’). Sendo
assim, consideramos o morfema -d0 um alomorfe do morfema -k0 ‘CLS:cilindŕıco’. Até o momento,
não conseguimos postular a regra de distribuição desses morfemas. Outro fato que pode ser observado
nesse exemplo é que existe um morfema portmanteau para demostrativo + classificador.ciĺındrico: a’d0.
A forma a’rid0 e a forma a’rik0, que se imaginaria serem formas não contráıdas desse composto são
agramaticais.

44O fenômeno da serialização verbal é apresentado mais detalhadamente na seção 2.2.1.1.
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No exemplo (25), a raiz ba’a ‘ser depois’ nominalizada pelo singular -ro é acrescida

a sentença para cria a ideia adverbial de temporalidade: ‘depois’. Já em (26) a raiz

phano ‘antigo/antigamente’ recebe a posposição -p0 e a marca de objeto verbal -re, o

que coloca, obrigatoriamente, a raiz phano na classe dos nominais.

(25) Phome yoari ba’aro tikorokoro hi’na sañu wa’a hi’na mano meheta sañua tiko-

rokoro.

∼phobe
estar.cansado

yoa-ri
fazer-pl

ba’a-ro
ser/fazer.depois-sg

ti-ko-ro-koro
anaf-fem-sg-trat:senhora

∼hi’da
de.repente

sañu-wa’a
gritar-ir

∼hi’da
de.repente

∼ba-∼ro
ser.pequeno-sg

∼behe-ta
neg.intens-intens

∼sayu-a
gritar-assert.perf

ti-ko-ro-koro
anaf-fem-sg-trat:senhora

‘Depois dela (a senhora Curupira) ficar cansada de fazer (isso [bater nas mu-

tucas]), de repente ela foi e gritou bem alto [gritou nada pouco]’. (k037 049)

(26) B0en0htẽ b0ed0 a’ri hira phanop0re ti dehs0 ch0ri.

b0e-∼y0te.b0e-d0
arco.e.flecha

a’ri
dem:prox

hi-ra
cop-vis.imperf.2/3

∼pharo-p0-re
antigo-loc-obj

ti
anaf

des0
procurar

ch0-ri
comer-nmlz

‘Arco e flecha, isso era (usado) antigamente, na procura de alimentos.’ (k062 0165)

Os exemplos de (22) a (26) nos mostram como de fato, em Kotiria, as classes são

basicamente a dos nominais e dos verbos, sendo todas as noções semânticas constrúıdas

a partir dessas duas classes e os recursos morfossintáticos padrões de cada uma.

2.2 Da palavra verbal à sentença

2.2.1 Morfologia verbal

Em Kotiria há dois tipos básicos de verbo: finito e não-finito. Os verbos finitos se

contrapõe aos não-finitos no sentido de que somente verbos finitos são completamente

flexionados, recebendo informações de evidêncialidade, aspecto e modalidade (27). A

subcategoria de verbos não-finitos se subdivide (por sua vez) em outras duas menores:

a dos não-finitos simples (28), que ocorrem em sequências verbais as quais geralmente

denotam sequências de eventos não-simultâneos, e a dos não-finitos nominalizados (29).
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(27) ti p0ro hia tiro.

ti
anaf

p0ro
dono

hi-a
cop-assert.perf

tiro
anaf-sg

‘Ele era o dono dos animais.’ (k037 009)

(28) w0ha soa wihpe yoara

w0ha
descascar

soa
ralar

wihpe
peneirar

yoa-ra
fazer-vis.imperf.2/3

‘(Mulheres) descascam, ralam (e) peneiram (mandioca)’ (Stenzel, 2013:77)

(29) ãyo pu’kare kh0a tiro to phutiriare

∼a-yo
conec

pu’ka-re
zarabatana-obj

kh0a
ter

ti-ro
anaf-sg

to
3sg.poss

phuti-ri-a-re
soprar-nmlz-cls:redondado-obj

‘E ele tinha uma zarabatana, (o) assoprador (dele)’ (k037 007)

2.2.1.1 Serialização Verbal

Um fato já observado anteriormente é que a ĺıngua Kotiria não possui as classes

de adjetivo e de advérbio. Uma das estratégias dessa ĺıngua para veicular noções ‘ad-

verbiais’ é a utilização da chamada serialização verbal , como mostrado nos exemplos

(18) e (24). Aikhenvald (1999; 2006), grosso modo, a define como o uso de mais de um

verbo em sequência como um único predicado, sem qualquer marca de coordenação,

subordinação, ou qualquer outro tipo de dependência sintática. Esse empilhamento

de verbos descreve conceitualmente um único evento espaço-temporal ou uma conco-

mitância entre dois eventos. A serialização é um tipo de construção monoclausal que

possui um padrão intonacional idêntico às construções de um único verbo (a serialização

cria uma única palavra morfofonológica45), além de compartilhar um único conjunto de

marcadores de tempo, aspecto e polaridade (cf. Aikhenvald, 2006:1). A valência verbal

das construções seriais pode ou não ser mantida.

Kotiria possui três principais estratégias de derivação de novos verbos: a seria-

45Aqui, o mesmo argumento utilizado para o exemplo (18), o do padrão tonal, nos mostra que se
trata de uma única palavra fonológica. Nos casos de serialização verbal, somente a primeira raiz (a
raiz principal) mantém o seu padrão de tons lexicais. As outras ráızes (secundárias) se comportam
como sufixos, copiando o último tom da melodia da raiz principal em todos os seus segmentos vocálicos
(unidades moráicas, que ancoram o tom).
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lização, como em (30) é a mais comum46, além da utilização do verbalizador/atributivo

-ti (apresentado no ex. (10), repetido abaixo como (31)) e da incorporação nominal

(apresentado no exemplo (20) e também repetido abaixo abaixo com (32)):

(30) Phome siõm0nõhãwa’aa hi’na diap0 tupu.

∼phobe
estar.cansado

∼sio-∼b0ro-∼ha-wa’a-a
escorregar-submergir-ser.inesperado-ir-assert.perf

∼hi’da
naquele.momento

dia-p0
rio-loc

tupu
onomat:cair.na.água

‘Cansado, (o senhor Curupira) escorregou e foi afundando inesperadamente na

água. (k037 083)

(31) K0̃b0’se phiri penotirikorokoro hia tikorokoro
∼k0-b0’se
num:1-lado

phi-ri
ser.grande-nmlz

∼pe-ro-ti-ri-ko-ro-koro
peit[o]-sg-atrib-nmlz-fem-sg-trat:senhora

hi-a
cop-assert.perf

ti-ko-ro-koro
anaf-fem-sg-trat:senhora

‘Ela (a dona curupira) era possuidora de um seio grande só de um lado.’

(k037 019)

(32) y0hk0k0 kohpap0 diekũ pho’natira tiro.

y0k0-k0
árvore-cls:cil

kopa-p0
buraco-loc

die-∼ku
ovo-pôr

∼pho’da-ti-ra
cria-vblz-vis.imperf.2/3

ti-ø-ro
anaf-masc-sg

‘Ele (o tucano) se reproduz botando ovo em um buraco da árvore.’ (Stenzel,

2013:84)

A palavra verbal em (30) siõm0nõhawa’a ‘escorregar.e.ir.afundando.na.água’ é com-

posta pelos morfemas: escorregar-submergir-ser.inesperado-ir. Em Kotiria, encontra-

mos sequências de ráızes verbais dessa natureza, que se combinam para formar uma

única palavra (morfofonológica), construindo assim verbos com conteúdos semânticos

mais espećıficos. A combinação siõ ‘escorregar’ com m0nõ ‘cair’ cria um novo sentido:

deslizar afundando. Além disso, o verbo -∼ha ‘ser.inesperado’ marca a expectativa

dos envolvidos no evento denotado por esse ‘novo’ verbo . Por fim, o verbo wa’a ‘ir’

46Para um tratamento mais detalhado da serialização verbal e suas principais funções semânticas,
ver Stenzel (2009:13) ou Stenzel (2013:221).
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fechando o complexo com o conceito de movimento translocativo. Não é o caso de se

ter uma simples combinação das ideias contidas nessas ráızes, e sim a criação de um

novo significado mais espećıfico e complexo do ponto de vista da descrição do evento.

Outro argumento que encerra a noção de que verbos serializados formam uma única pa-

lavra (e por extensão a representação de ĺıngua polissintética) e o fato apresentado por

Waltz (2007:468) e bem explorado por Stenzel (2013:221), de que essas composições

entre vários morfemas implica na mudança dos padrões tonais (e de comprimento)

preexistentes (lexicais) nos morfemas.

2.2.1.2 Evidencialidade

Stenzel (2009) elege a evidencialidade como uma “jóia” dos fenômenos gramaticais

em Kotiria. Ardila (1996:86), em um estudo comparativo das propriedades gramaticais

de quatro ĺınguas da famı́lia Tukano (Tatuyo, Carapana, Barasana e Macuna), mostra

que a evidencialidade47 está presente na famı́lia e que todas as ĺınguas por ela anali-

sadas distinguem gramaticalmente a qualidade e origem da informação, ou seja, essas

ĺınguas diferenciam a informação entre as de certeza ‘visual’ ou ‘não visual’ quando

de acesso direto, e por ‘inferência’ ou ‘testemunho’ quando de acesso indireto. Waltz

& Waltz (2000:456), no mesmo caminho de Ardila (1996), sugerem uma análise da

evidencialidade em Kotiria que mostra a existência de quatro categorias que interagem

com informações de tempo48 e pessoa. Vejamos o quadro de morfemas apresentado por

eles na tabela 2.849:

Do ponto de vista tipológico, Stenzel (2009:19) observa que a evidencialidade é um

fenômeno relativamente raro e com expressão que é geralmente opcional. A autora, com

um estudo mais aprofundado do fenômeno, advoga que para Kotiria (e outras ĺınguas

da famı́lia Tukano Oriental), “qualquer frase do tipo ‘declarativa’ tem que incluir, além

de informação relativa a categorias como ‘tempo/aspecto’, ‘pessoa’, ‘gênero’ e ‘número’,

uma indicação de como o falante obteve a informação que relata, o falante podendo

47A autora trata a evidencialidade como “modalidades cognoscitivas” (em espanhol).
48É interessante notar que Stenzel (2013:275) chama atenção para o fato de que não há marcação

morfológica de tempo (em relação ao momento da fala) em Kotiria. Assim, as noções de temporalidade
nessa ĺıngua são constrúıdas a partir da rica morfologia de evidencialidade e aspectualidade.

49Waltz & Waltz (2000) utilizam a ortografia Kotiria corrente nas comunidades do lado Colombiano.
Para facilitar o entendimento do leitor, adaptamos para a ortografia corrente nas comunidades do lado
brasileiro, a escolhida para a apresentação dos dados neste trabalho.
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Tabela 2.8: As terminações evidenciais em Kotiria (Waltz & Waltz, 2000:456)

Pessoa Visual Não-visual Indicial Reportado
Presente 1a -ha

2 e 3a -ra, -dã -ka -ri hira -ju’ka
Passado 1 -i

2a e 3a -re -’a -ri hire -ju’ti
Tempo Passado, Distante e Repetição

1a distante -a ti -i às vezes, faz tempo, locação distante
1a recente -a ti -’i às vezes, faz um pouco menos tempo
2a e 3a distante -a ti -re faz tempo, locação distante
2a e 3a recente -a ti -’re agorinha, aqui mesmo

escolher entre cinco sub-categoriais de evidência — visual, não-visual, inferência,

asserção (suposição) e relatada” (cf. Stenzel, 2009:19).

Stenzel (2013:277) apresenta uma série de argumentos para a não existência de

tempo propriamente dito em Kotiria, mas sim um sistema baseado na aspectualidade50

e identifica as caracteŕısticas das cinco categorias de evidência. A categoria de eviden-

cialidade viśıvel (VIS) indica que o falante presenciou o acontecimento, ou esse acon-

tecimento faz parte de seu conhecimento ou experiência pessoal. Seu conhecimento do

que está relatando foi adquirido de forma direta, ou seja, o falante presenciou o acon-

tecido. Os exemplos (33) e (34) são duas sentenças retiradas do texto Curupira K037.

Nessas sentenças, a evidencialidade é marcada como viśıvel (VIS). Em (33) a marcação

é de viśıvel perfectivo (VIS.PERF), e em (34) de viśıvel imperfectivo (VIS.IMPERF).

Na sentença em (33), o narrador da história dá voz ao personagem ‘senhor Curupira’

(citando-o em discurso direto), e esse, ao falar com o caçador que tentava matar os

seus animais, afirma com o verbo hi- ‘ser/existir’ (utilizando a morfologia -re ‘viśıvel

perfectivo’ de 2a ou 3a pessoa’) que em um determinado lugar (próximo, no caso, por

ser viśıvel) o caçador pode encontrar muito abiú (fruta). Já em (34), o falante faz

referência a um objeto (o próprio peixe ou uma imagem dele) presente no momento da

enunciação. A escolha da morfologia de viśıvel significa que o valor de verdade verifi-

cada (ou garantida) para essas sentenças passa pelo conhecimento (internalizado) do

falante: ou são coisas que ele presenciou, ou são coisas de seu conhecimento pessoal.

50Para uma visão mais aprofundada sobre o fenômeno da evidencialidade e uma discussão sobre a
questão ‘tempo’ versus ‘aspecto’ em Kotiria, ver Stenzel (2013:268-303), onde a autora faz uma ampla
discussão reorganizando e ampliando o quadro de morfemas apresentado por Waltz & Waltz (2000:456)
em que a sua relação com outros fenômenos da ĺıngua.
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A diferença senśıvel entre -re ‘VIS.PERF.2/3’ (33) e -ra ‘VIS.IMPERF.2/3’ (34)

reside na aspectualidade do morfema. O valor aspectual dos evidenciais não está as-

sociado ao evento em si, mas ao acesso à evidência – no primeiro caso, em (33), o

acesso à evidência visual desse fato (a existência de abiú lá (em algum lugar que eu

vi) é/foi em um momento delimitado da sensibilidade (visão) do falante, e por isso o

uso perfectivo ou acabado. Esse referente não se encontra mais viśıvel no momento

da enunciação da sentença. Já em (34), o peixe (aracu pinima), a que a sentença se

refere, possui evidência visual ainda acesśıvel, e por esse motivo foi utilizado o aspecto

‘imperfectivo’.

(33) “hai tiphaphini kã’re pe’ri hire sõ’oi...”

hai
sim

tipha
tá

phini
certo

∼ka’re
abiú

peri
quant:muitos

hi-re
cop-vis.perf.2/3

∼so’o-i
deic:dist-loc

‘(...) bem, lá existe muito abiú (para comer) ...’ (k037 014)

(34) A’riro hira wa’sosoana.

a’ri-ro
dem:prox-sg

hi-ra
cop-vis.imperf.2/3

wa’sosoana
aracu.pinima

‘Esse (peixe) é o aracu pinima.’ (k062 0475)

Já o uso de marcação de não-visual em Kotiria acontece quando o falante relata algo

que travou conhecimento de maneira sensorial indireta. Em (35), a ráız koa, oriunda

de koa ‘soar, fazer barulho’, é serializada com o verbo ta- ‘vir’ e indica que o evento

relatado não foi observado pelo falante, mas apenas percebido por alguma evidência

indireta, nesse caso (35), a evidência é auditiva.

(35) “Chu, ñatiaro y0 namone yoaro koatara siñakã ch0hano koatara” nith0’otua tiro.

chu
poxa

∼ya-ti-a-ro
ser.ruim-vbz-pl-sg

y0=∼dabo-re
1sg.poss=esposa-obj

yoa-ro
fazer-sg

koa-ta-ra
não.vis-vir-vis.imperf.2/3

si-∼ya-∼ka
dem:dist-ser.feio-dim

ch0-ha-ro
comer-term-sg

koa-ta-ra
não.vis-vir-vis.imperf.2/3

∼di-th0’otua
pensar

ti-ro
anaf-sg

‘Poxa, minha esposa está sofrendo, aquele feinho (o Curupira) esta acabando

de comer (minha esposa)’ ele (o caçador) pensou.’ (k037 027)

A evidência indireta também inclui o uso de um outro tipo de construção, a de
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inferência. Em (36) vemos uma sentença na qual o falante usa uma construção espećıfica

-ri hi-ra ‘NMLZ COP-VIS.IMPERF.2/3’ para informar sua conclusão, a partir das

evidências dispońıveis, de que algo aconteceu. Na história de que esse exemplo foi

tirado, um caçador chega ao local onde uma cobra está acabando de engolir o seu

cachorro. Mesmo ele não tendo visto propriamente o momento exato em que a cobra

matou o cachorro, pela cena (óbvia) que ele presencia (dos restos do cachorro na boca

da cobra), ele conclui que o cachorro foi morto.

(36) Yoatap0 wahãnokari hira mari dierore.

yoa-ta-p0
fazer-ref-loc

∼waha-∼doka-ri
matar-compl-nmlz(infer)

hi-ra
cop-vis.imperf.2/3

∼bari=die-ro-re
1pl.inc.poss=cachorro-sg-obj

‘Nosso cachorro acabou de ser morto’ (Stenzel, 2009:21 ex.39)

Há também a categoria evidencial chamada asserção (ou suposição), que é a mais

incomum e está relacionada a evidências internas (internalizadas). Ela pode ocorrer

com dois diferentes morfemas -a ‘assertivo perfectivo (assert.perf)’ ou -ka ‘assertivo

imperfectivo (assert.imperf)’.

O morfema -ka ‘ASSERT.IMPERF’, como observou Stenzel (2009:22), aparece em

frases que relatam as emoções, sensações corporais, processos cognitivos e habilidades

do próprio falante. O exemplo (37) abaixo mostra um segundo contexto de uso do

morfema -ka na expressão de um axioma cultural, ou seja, informações protot́ıpicas

do que se entende como realidade. Nesse exemplo, o enunciador afirma acerca da

prática corriqueira de se queimar a roca no verão. É importante notar que esse tipo

de construção nunca opera com fatos reais, ou seja, o evento denotado pelo verbo não

é pasśıvel de ser localizado em um tempo e espaço determinados na linha “real” do

tempo.

(37) Kh0’mach0, h0̃ka ti wehsere.

∼kh0’ba-ch0
estação-sw.ref

∼h0-ka
queimar-assert:imperf

ti
anaf

wehse-re
roça-obj

‘Na outra estação (verão), queima-se a roça. ’ (k062 0114)

Já o morfema -a ‘ASSERT.PERF’ também pode ser utilizado em sentenças que vei-
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culam conhecimentos compartilhados entre pessoas de uma mesma cultura (no caso o

povo Kotiria). Esse morfema é utilizado quando “se fala de ‘verdades’ incontestáveis

pertencentes ao patrimônio coletivo e histórico de um povo” (cf. Stenzel, 2009:22).

A asserção perfectiva (-a) é sempre utilizada em narrativas mı́ticas e histórias tradi-

cionais marcando a voz do narrador. No exemplo (38) abaixo, observamos o começo

de uma narrativa tradicional sobre a figura do Curupira. Como podemos notar (em

negrito) toda afirmação dos acontecimentos da história são marcados com o morfema

-a ‘ASSERT.PERF’.

(38) Kõiro hia to namonome’re wa’ikina wãhano wa’aa.

∼ko-i-ro
num:1-nmlz:masc-sg

hi-a
cop-assert.perf

to
3sg.poss

∼dabo-∼ro-∼be’re
esposa-sg-com/inst

wa’i-∼kida
animal-pl

∼waha-∼ro
matar-sg

wa’a-a
ir-assert.perf

‘Era um com a esposa dele (que) foi caçar (matar animais)’

(k037 001)

Como observou Aikhenvald (2003:1), toda ĺıngua tem uma maneira de expressar

evidencialidade, mas não é toda ĺıngua que marca a evidencialidade gramaticalmente.

Embora não seja o foco desse trabalho o aprofundamento e a análise dos evidenciais, é

importante lembrar que as diferentes marcações morfológicas (e seus conteúdos) que um

verbo pode receber são de extrema relevância para o estudo dos sintagmas nominais,

isso porque, como veremos, cada categoria evidencial implica em um tipo diferente de

argumento para o verbo ser saturado. No nosso caso, como veremos no desenvolvimento

que se segue, o assertivo imperfectivo e perfectivo serão cruciais para o desenvolvimento

da nossa análise dos processos semânticos que sofrem as ráızes nominais.

2.2.2 Sintaxe

2.2.2.1 Constituintes e ordem

Na seção anterior mostramos que a ĺıngua Kotiria é polissintética, aglutinante e

canonicamente sufixal. Além disso, apresentamos uma primeira análise para vários

morfemas dessa ĺıngua e conclúımos que podemos falar com segurança da existência

de duas grandes classes de palavra: a classe verbal e a classe nominal. Nessa seção,



2.2. Da palavra verbal à sentença 44

exploraremos as principais noções da ordem dos constituintes sentenciais, para em

seguida adentrarmos de forma sistematizada no conjunto de morfemas nominais em

Kotiria.

2.2.2.2 Ordem e posição sintática

Gomez-Imbert (2011:1459) aponta que as ĺınguas da famı́lia Tukano são nominativo-

acusativas e o objeto geralmente se apresenta a esquerda no verbo (OV), não sendo

comum a ocorrência de itens entre os dois51. Já adiantamos que, na abordagem de

Waltz & Waltz (2000:456), Kotiria é uma ĺıngua “sujeito-complemento-verbo”, o que

está em total acordo com o quadro apresentado para toda a famı́lia por Gomez-Imbert

(2011). Stenzel (2013:334) também aponta na mesma direção, apresentando exemplos

de 15 ĺınguas Tukano Oriental52 concluindo que a ordem básica na famı́lia é OV.

Stenzel (2013:313) nota uma importante sutileza na posição do sujeito que pas-

sou despercebida por Waltz & Waltz (2000): o sujeito pode aparecer tanto pré-verbal

quanto pós-verbal e isso se deve ao fato de existir uma ligação entre a posição desse

sujeito e o status referencial (não pronominal) com o ńıvel discursivo. Sujeitos que

veiculam informação nova (geralmente NP completos) que introduzem ou reintrodu-

zem referentes no discurso tendem a ocorrer antes do verbo (V, ou antes do complexo

OV no caso de sentenças transitivas) e sujeitos que apresentam informações velhas (já

compartilhada pelo interlocutores), que geralmente são apresentadas por pronominais,

tendem a ocorrer depois do verbo. Stenzel (2013:333) ainda nota que em conversas

informais e em narrativas, os sujeitos podem ser nulos. A autora ainda observa que

esse padrão na ordem dos constituintes sentenciais, relativa à qualidade da referência

(nova ou velha no discurso) também é encontrada nas ĺınguas Wa’ikhana e Yuruti.

Abaixo, podemos ver exemplos de sentenças com sujeitos pré-verbais (39) e (40)

(sentenças copulares) e (41) e (42) (sentenças transitivas) com sujeitos pós-verbais (43)

e (44) na ĺıngua Kotiria.

51A posição canônica do objeto é antes do verbo. Porém, mesmo não sendo comum, pode haver
estruturas com o objeto ocupando a posição final da sentença.

52Stenzel (2013:334), baseada em dados de diversos autores organiza uma tabela que apresenta as
ordens básicas em diversas ĺınguas Tukano Oriental.
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(39) [Yehse nuriro]S [[mahsã khai ]PRED hira ]COP SV

yese
porco

∼du-ri-ro
criar-nmlz-sg

∼basa
gente

kha-i
meio-loc:v

hi-ra
cop-vis.imperf.2/3

‘Porco(s) de criação vivem no meio de gente’ (k062 0022)

(40) [A’d0 phich0k0 ]S [[ñarana ti da’red0]O hika]V SV

a’d0
dem:prox.cls:cil

phich0-k0
espingarda-cls:cil

∼yara-∼da
brancos-pl

ti
anaf

da’re-d0
fazer-cls:cil

hi-ka
cop-assert:imperf

‘Essa espingarda é fabricação dos brancos’ (k062 0181)

(41) [[[Tiro mie]S [[mahsãre]O [[naano][wãhaka]V]]]] SOV

ti-ø-ro
anaf-masc-sg

∼bie
tamanduá

∼basa-re
gente-obj

∼yaa-∼ro53

pegar-sg
∼waha-ka
matar-assert.imperf

‘O tamaduá pega gente e mata.’ (k062 0053)

(42) [[Numia]S [[yoara]V [ti nahõre]O]] SVO

∼dubi-a
mulher-pl

yoa-ra
fazer-vis.imperf.2/3

ti
anaf

∼daho-re
beiju-obj

‘As mulheres fazem beijú’ (k062 0391)

(43) [[[Ti p0ro O] hia V] [tiro S]] OVS

ti
anaf

p0ro
dono

hi-a
cop-assert.perf

ti-ro
anaf-sg

‘Ele (O Curupira) era o dono dos animais.’ (k037 009)

(44) [[O To pukare] m0a ] [SUJ tiro]]. OVS

to
3sg.poss

puka-re
zarabatana-obj

∼b0-a
levar.nas.costas-assert.perf

ti-ro
anaf-sg

‘Ele (o caçador) levou a zarabatana dele’ (k037 040)

Stenzel (2013:346) argumenta que complementos e expressões que marcam tempora-

lidade (45) geralmente acontecem antes do complexo SOV (ou OVS) e os de localidade

tendem a ocorrer depois (46). Vale observar que, diferentemente de Stenzel (2013),

Waltz & Waltz (2000:456) apresentam a seguinte ordem para os constitúıntes em Koti-

ria: “Palavra.de.tempo-palavra.locativa-Sujeito-objeto.Indireto-objeto.Direto-Verbo”.

Embora a opinião desses autores difira da de Stenzel (2013) quanto ao local ‘mais na-

tural’ para a ocorrência de expressões de localidade (LOC), não assumiremos nenhuma
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das duas análises, devido ao fato de não termos dados suficientes em nosso corpus para

optar por uma ou outra descrição, além de que essa variação não vai afetar o desen-

volvimento que se segue neste trabalho. Dessa maneira, ficamos com a descrição mais

genérica apresentada por Gomez-Imbert (2011:1459) que apenas diz: “os complementos

temporais e locativos aparecem antes ou depois da sequência SOV/OVS”54.

(45) [[Ba’aro ti b0k0a tu’s0]TEMP, [[d0hk0k0 S] s0’tika ]V]. TEMP SV

ba’a-ro
ser/fazer.depois-sg

ti
anaf

b0k0-a
amadurecer-pl

tu’s0
acabar

d0k0-k0
mandioca-cls:cil

s0’ti-ka
dar.em.abundância-assert:imperf

‘Depois de amadurecer, dá muita mandioca’. (k062 0505)

(46) [[Tiro]S [[[mahkõare]O yo’gaka ]V [phoayep0 ]LOC]. SOV LOC

ti-ro
anaf-sg

∼bakoa-re
pacú-obj

yo’ga-ka
pescar.com.anzol-assert:imperf

phoaye-p0
cachoeira-loc

‘Ele pesca pacú na cachoeira’ (gram prat k062 0505)

Para as sentenças bitransitivas, exemplo (47), em que um sujeito agentivo move

ou manipula um objeto paciente para, ou por um recipiente, ou para um beneficiário,

Stenzel (2013:336) afirma existir uma certa flexibilidade na ordem dos objetos, porém

ela nota que objetos pacientes possuem um padrão de posição mais ŕıgido do que o dos

objetos recipientes e beneficiários.

(47) Tipha phini [[y0’0re ]O:ben [mihsĩda ]O:pac [na’a bohsako wa’aga ]V] Oben Opac

V

tipha-phini
tá.certo

y0’0-re
1sg-obj

∼bisi-da
cipó-cls:fil

∼da-a
pegar-assert.perf

bohsa-ko
fazer.favor-fem

wa’a-ga
ir-imperf

‘Tá certo, faz (você) a gentileza de ir pegar cipó para mim’.

(k037 031)

No que diz respeito à morfossintaxe da ĺınguas Tukano, Gomez-Imbert (2011:1459)

aponta a existência de marcação morfológica da posição (função) sintática dos argu-

mentos: “o sujeito não é marcado morfologicamente, enquanto que os complementos

54Tradução nossa do francês: “Les compléments temporel et locatif se placent dévant ou derrière la
séquence SOV/OVS.”
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verbais (tanto objetos diretos quanto indiretos) recebem um sufixo -de/-re e os locati-

vos um sufixo -p1/-h1/-ge”55 (como em Kotiria no exemplo (46): mahkõa-re ‘pacú-OBJ’

e phoaye-p0 ‘cachoeira-LOC’).

Os morfemas de locativo e de complemento podem co-ocorrer (-p0-re), sendo pri-

meiro sufixada à posposição (locativo) e, em seguida, a marca de argumento (OBJ),

como podemos ver em (48). Stenzel (2013:337) desenvolve a análise dessa estrutura

-p0-re ‘LOC-OBJ’ mostrando que o seu uso é comum em sentenças estativas intransiti-

vas, e nesse caso, o papel temático desse argumento obĺıquo é de meta ou de “localidade

relevante incomum”56, e em sentenças com verbo de movimento (49), onde o local mar-

cado parece ser um referente mais determinado e espećıfico que os marcados apenas

com -p0.

(48) Mip0re hira ti baro.

∼bi-p0-re
agora-loc-obj

hi-ra
cop-vis.imperf.2/3

ti
anaf

ba’ro
tipo

‘Ainda hoje existe esse tipo.’ (gram prat k062 0029)

(49) FOIRN ni kuã himareb0 sõ FOIRN mahkãp0re mach0 ãhia wi’aka marĩre.

FOIRN
FOIRN

∼di
dizer

∼kho’a
deixar

hi-∼ba-re-b0
cop-permis-obj-imper.neg

∼so
colocar.dentro

FOIRN
FOIRN

∼baka-p0-re
cidade-loc-obj

∼ba-ch0
ser.pequeno-sw.ref

∼a-hi-a
conec-cop-assert.perf

wi’i-ka
chegar(aqui)-assert:imperf

∼bari-re
1pl.inc-obj

‘Como o material da FOIRN sai na cidade (com logotipo, né assim vai ser para

nós.’ [A cidade em questão é necessariamente São Gabriel da Cachoeira, onde

fica a sede da FOIRN Federação das Organizações Ind́ıgenas do Rio negro]

(log simbolo k024 015)

Outro fato importante para essa famı́lia lingúıstica é a existência de incorporação

55 Gomez-Imbert (2011) apresenta a grafia corrente na Colômbia (baseada no alfabeto fonético) para
os posśıveis morfemas locativos. Em Kotiria, na ortografia vigente (onde o som [1] é representado pelo
grafema ‘0’). Atestamos a existência dos morfemas locativos -p0 e -i em Kotiria. No original em
Francês: “Le syntagme sujet n’a pas de marque fonctionnelle. L’objet, direct ou indirect, a un suffixe
de/re. Les compléments temporel et locatif sont aussi marqués par de/re, par un locatif -p1/-h1/-ge ou
par le deux combinés, locatif em premier; le complément locatif des verbes spatiaux est assimilé à un
objet.”

56No original: “highly unusual or particularly relevant location”.
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nominal, que em ĺınguas como o Tatuyo, é marcada pela presença de um prefixo verbal,

enquanto que em ĺınguas como Barasana é observável, pela mudança viśıvel no padrão

tonal do complexo verbal: nominal+verbo (cf. Gomez-Imbert, 2011:1459). Dessa ma-

neira, na famı́lia lingúıstica Tukano (principalmente no ramo Oriental) é bem claro

quando um nominal está incorporado ao verbo. Essa incorporação muda a valência do

verbo, transformando, por exemplo, um verbo transitivo em intransitivo.

Na ĺıngua Kotiria, é muito comum esse processo de incorporação (do argumento

complemento que ocorre sem o morfema -re, sendo esse um nome de objeto não-

referencial) pelo verbo, e isso implica na mudança do padrão tonal do nome incor-

porado. A incorporação cria um novo verbo com um significado mais restrito, pois

trata-se de uma descrição mais detalhada do evento em questão. Stenzel (2013:85)

mostra que a maioria das incorporações em Kotiria geram novos verbos intransitivos,

mas ocasionalmente podem gerar verbos transitivos que selecionam (opcionalmente)

um ‘novo’ argumento interno.

Ao longo deste caṕıtulo já nos deparamos com o fenômeno de incorporação no-

minal no exemplo (20), repetido abaixo como exemplo (50), cujo o verbo wa’a-a ‘ir-

ASSERT.PERF’ incorpora o sintagma nominal [SN wa’ikina wãha-no] ‘animais matar-

NMLZ’ (a matação de animais), formando um novo verbo: “ir a matação de animais/ir

matando animais” ou simplesmente ‘ir caçar’57. Em (51) vemos o verbo kũ ‘colocar’

incorporando o nome die ‘ovo’ formando o verbo ‘botar-ovo/colocar-ovo’. É impor-

tante notar que die ‘ovo’ em Kotiria é um nome inanimado que obrigatoriamente deve

receber classificador nominal ( -ka ‘CLS:arred’ usado em objetos arredondados) em sen-

tenças episódicas (que é o caso do exemplo (51), marcado com o aspecto/evidencial -ra

‘VIS.IMPERF.2/3’), mas não o recebe, pois está sendo incorporado ao verbo (sintática

e semanticamente). Outra evidência de incorporação desse nome é o fato dele estar

também sofrendo incorporação fonológica (passando a formar uma unidade [uma única

palavra fonológica] com o verbo kũ ‘colocar’).

57Em português ‘a matação de animais pode ser traduzida por ‘caçar’. Mas é importante lembrar
que wa’ikina wãha-no em Kotiria é um sintagma nominal e não um verbo como em português. E isso
faz com que seja possivel que essa construção seja incorporada pelo ver wa’a ‘ir’.
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(50) K0̃iro hia to namonome’re wa’ikina wãhano wa’aa.

∼k0-iro
num:1-nmlz:masc.sg

hi-a
cop-assert.perf

to
3sg.poss

∼dabo-∼ro-∼be’re
esposa-sg-com/inst

[wa’i-∼kida
animal-pl

∼waha-∼ro
matar-sg

wa’a-a]
ir-assert.perf

‘Havia um (homem) com sua esposa que foram caçar.’ (k037 001)

(51) Y0hk0k0 kohpap0 diekũ pho’natira tiro

y0k0-k0
árvore-cls:cil

kopa-p0
buraco-loc

die-∼ku
ovo-colocar

∼pho’da-ti-ra
prole-vbz-vis.imperf.2/3

ti-ro
anaf-sg

‘(Um tucano) se reproduz ovo-colocando em um buraco na árvore.’

(Stenzel, 2013:84 ex26.a)

Quanto à ordem dos constituintes, não podemos deixar de lado a estrutura das sen-

tenças subordinadas. Gomez-Imbert (2011:1459-60) nota que sentenças do tipo depen-

dente, como: as parataxes (52), as subordinadas (53) e as relativas, quando utilizadas,

acontecem antes da sentença principal.

(52) [ A’riro bu hira], [ tiro hika n0hk0p0 .] [ S O V], [S V loc]

a’ri-ø-ro
dem:prox-masc.sg

bu-ø-ø
cotia

hi-ra
cop-vis.imperf.2/3

ti-ro
anaf-sg

hi-ka
cop-assert:imperf

∼d0hk0-p0
mata.virgem-loc

‘essa é (a) cotia, ela fica (está/mora) na mata virgem.’ (k062 0001)

(53) [ Mari kherokã wa’aduana], wa’aka w0riame’re

∼bari
1pl.inc

khe-ro-∼ka
ser.rápido-sg-dim

wa’a-dua-∼da
ir-desid-(1/2)pl

wa’a-ka
ir-assert.imperf

w0-ria=∼be’re
voar-cls:arred.cil=com/inst

‘Quando nós queremos ir rápido, nós vamos de avião’

(Stenzel, 2013:320 ex.13.1)

2.3 Sintetizando o que observamos até agora

Kotiria...

1. é tipologicamente polissintética, aglutinante e canonicamente sufixal (em palavras

multimorfêmicas, a raiz principal ocorre à esquerda e todos os outros morfemas
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afixados à direita.);

2. tem noções ‘adjetivais’ apresentadas com ráızes verbais estativas, geralmente no-

minalizadas;

3. apresenta noções adverbiais de duas maneiras principais: via serialização verbal

ou via adjunção de ráızes nominais (ou nominalizadas);

4. possui duas grandes classes de palavras, e cada uma delas possui suas subclasses

espećıficas:

(a) a classe verbal: que compreende verbos finitos, simples não finitos, nomina-

lizações (ráızes verbais com o NMLZ -ri), verbos denominais (ráızes nominais

com o verbalizador -ti) e verbos com incorporação (nominais incorporados

à esquerda);

(b) a classe nominal: que compreende nominais abertos simples (ráızes nomi-

nais) e derivados (ráızes verbais com NMLZ -ri) e a classe fechada dos pro-

nomes;

5. é uma ĺıngua nominativo-acusativa do tipo (S)OV(S);

6. tem sentenças subordinadas e relativas nominalizadas que acontecem antes das

sentenças principais;

7. possui incorporação nominal;

8. possui serialização verbal;

9. possui evidenciais que são de uso obrigatório.



Caṕıtulo 3

Por dentro dos nomes

Neste caṕıtulo nos aprofundaremos no domı́nio dos nominais em Kotiria, observando

a organização interna da categoria dos nomes, sua estrutura morfossintática básica e

também as possibilidades de composição.

3.1 Sobre a diversidade de termos e critérios

3.1.1 Definindo as categorias

Os critérios para a distribuição das categorias de palavras que utilizamos neste

trabalho é oriunda da tradição Ocidental de análise gramatical, que até onde se tem

not́ıcia, foi fundada por Diońısio da Trácia (170 a.C. - 90 a.C.) em sua célebre Téchne

Grammatiké (τέκνη γραμματική). Nessa obra, Diońısio descreve a gramática da ĺıngua

grega baseando sua análise na divisão atribúıda a Platão do lógos (λόγος) em ónoma

(όνομα) de um lado e rhēma (ρημα) do outro. Como apontou Baker (2004:1), Diońısio

define όνομα (que podemos traduzir como ‘nome’) como algumas das palavras que

“flexionam para caso” e “significam entidades concretas e abstratas”, enquanto ρημα

(que podemos traduzir como ‘verbo’), como palavras que “flexionam para tempo (tense)

e gênero” e significam “uma atividade ou processo realizado ou sofrido”. Sem muito

esforço podemos observar que essas definições do Diońısio de nome e verbo carregam

duas realidades relacionadas: uma realidade morfológica, ou melhor, uma descrição da

realidade formal da materialidade (acústica, principalmente, ou gráfica) que as palavras

assumem, e uma realidade semântica, ou seja, o agrupamento posśıvel de palavras a
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partir de ‘traços’ de significado que elas podem compartilhar.

A crença na existência dessas duas categorias (nomes e verbos) é um tema difundido

nos estudos tipológicos, enquanto que a existência de categorias como ‘advérbio’ e

‘adjetivo’ ainda levantam muitas questões se podem ser tomadas como universais1. Já

outras propostas de descrição e análise lingúıstica como a da teoria gerativa, ou da

semântica formal, assumem critérios próprios, mas que sempre estão baseados nessa

divisão tradicional em duas categorias2.

Embora o recorte por categorias dos itens de uma dada ĺıngua passe por vários

critérios dignos de discussão dentro das mais diversas perspectivas e propostas teóricas,

trabalhos como o de Rijkhoff (2002:12) apresentam três possibilidades tipológicas lógicas

para a ocorrência de nominais através das ĺınguas. Para ele as ĺınguas podem: (i) não

possuir uma classe maior e bem delineada de nominais, (ii) não possuir uma distinção

clara entre os nominais e as outras categorias e (iii) ter uma classe bem distinta de

nominais. Como veremos adiante, Kotiria parece se alocar melhor no terceiro grupo.

Um dos principais critérios utilizados para afirmar que palavras de uma ĺıngua

pertencem a classes diferentes é o do padrão morfossintático. Cada categoria (se houver

mais de uma) costuma apresentar um layout diferente para a palavra acabada3. Os

diferentes tipos de morfemas que podem se acoplar às ráızes geram construções que

podem assumir diferentes papéis dentro da estrutura da sentença.

Mostramos em 2.1.2.2 (Classes de palavras...) os papéis que ráızes as quais se

enquadram nas categorias nome e verbo podem assumir. Na tabela 3.1 apresentamos

alguns dos morfemas gramaticais que caracterizam as categorias nome e verbo.

1Trabalhos bem difundidos, como por exemplo Croft (2000) apresentam três classes lexicais básicas:
nomes (que se referem a objetos), verbos (a predicação de uma ação) e adjetivos (modificam através
de uma propriedade).

2 Para um aprofundamento das propostas de organização das categorias lexicais, ver Baker (2004).
3 Entendemos que a forma acabada de uma palavra é aquela exiba na superf́ıcie linear da sentença

dentro de uma situação discursiva real, ou seja, como a palavra se exibe depois de que todos os processos
gramaticais (morfológicos, sintáticos e fonológicos) já aconteceram.
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Tabela 3.1: Distribuição de alguns morfemas nas categorias nome e verbo em Kotiria

Morfologia Nominal Morfologia Verbal

Número -ro ‘SG’ / -a ‘PL’4 -

Gênero -i /-ø/-k0 ‘MASC’ /-ko ‘FEM’ -

Evidêncial - -i ‘VIS.PERF.1’ / -ra ‘VIS.PERF.2/3’

Modalidade - -bo ‘DUB’ / -∼ba ‘FRUST”5

Recategorizador -ti ‘ATRIB’6 -ri ‘NMLZ’

Assim, baseados na clara distribuição de morfemas (que no limite representa uma

distribuição de fenômenos) entre nome e verbo, assumimos que em Kotiria há (pelo

menos) as categorias nome e verbo bem distintas.

3.1.2 Os termos e os critérios nesta tese

Nesta seção, revisaremos o que a literatura sobre as ĺınguas Tukano diz sobre a

categoria nominal, e para isso é importante chamar a atenção para um detalhe que

todo trabalho cient́ıfico enfrenta em algum grau, mas para nós se configura como um

problema especial: a diversidade de ‘termos’ para descrever, analisar e classificar os

fenômenos estudados. Diferentes pontos de vista teóricos implicam em diferentes esco-

lhas de ‘palavras’ para o desenvolvimento de um trabalho de qualquer natureza. Não

é um problema exclusivamente da lingúıstica, mas quando um trabalho pretende, de

alguma maneira, entender e explicar os processos semânticos e a sua relação com reali-

dades e processos morfossintáticos, o problema se coloca como um verdadeiro obstáculo.

Por exemplo, para lidar com os nomes (no sentido mais amplo posśıvel), os trabalhos

dos quais trazemos dados nesta seção apresentam diferentes palavras como ‘substan-

tivo’ (cf. Smith, 1973; West, 2004)7, ‘nome’ (cf. Miller, 1999; Gomez-Imbert, 2011)8,

‘nominal’ (cf. Chacon, 2007), ‘termo’9 , entre outras possibilidades, que incluem coisas

4A morfologia de número aqui exemplificada diz respeito aos nominais animados humanos e não-
humanos altos (ver 3.5.4).

5 DUBitativo e FRUSTativo, respectivamente. Para saber mais sobre morfologia verbal, ver Stenzel
(2013:244-311).

6ATRIButivo (ou verbalizador) é o morfema que transforma nominais em predicados ou verbos.
7Em inglês ‘substantive’ e em espanhol ‘sustantivo’, respectivamente.
8Em inglês ‘noun’ e em francês ‘nom’, respectivamente.
9‘Termo’ aparece em muitos trabalhos, principalmente para se referir às palavras que denotam

relação de parentesco e entidades não-contáveis (massivas e abstratas). Rijkhoff (2002) aponta que a
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como sintagma nominal, cláusula nominal etc.

Só para ilustrar a dimensão do problema, o uso da palavra substantivo pode impli-

car em uma visão bem espećıfica de gramática ocidental que chegou até nós via uma

tradição que remete às primeiras gramáticas (de que temos not́ıcia) dos gregos e lati-

nos. A palavra ‘substantivo’ vem do latim substantivum, composição de sub ‘estar no

fundo’ + stare ‘ser, estar’ que significa em português: ser, coisa ou substância 10. Esse

significado de antemão já implica em uma relação estreita (ontológica) entre palavra e

coisa designada. Se comparamos esse significado com a visão que aqui assumimos da

realidade da linguagem, que é baseada em parte na tradição Fregeana, o problema ainda

parece maior. No artigo “Sobre o sentido e a referência”11 , Frege se propõe a discutir

a natureza da relação de igualdade (identidade) e, com isso, entender a estrutura do

significado nas palavras. Para isso, ele define que as palavras são sinais que carregam

conteúdo, que pode ser dividido em três partes: a ideia, o sentido e a referência. Ele

define a ideia como a “imagem interna, emersa das lembranças de impressões senśıveis

passadas e das atividades, internas e externas, que realizei”, ou seja, é a parte subjetiva

do significado das palavras. Por sua vez, o sentido é o conteúdo intersubjetivo de um

sinal, a parte compartilhada socialmente do significado, ou seja, aquilo que nos permite

entendimento mútuo em uma ĺıngua. E, por fim a referência é a parte objetiva, é o

próprio ‘objeto’ ao qual o sinal se refere. Nessa divisão, podemos observar que ao uti-

lizar um sinal em uma ĺıngua natural qualquer, podemos estar nos referindo ao objeto

que o sinal denota, ao conteúdo subjetivo, seja ele compartilhado ou não, e ao próprio

sinal. Partindo dessa visão, podemos postular sérios problemas de incompatibilidade e

imprecisão, pois enquanto não fica claro na palavra substantivo a divisão entre mundo

e ĺıngua, na nossa noção somos remetidos a pelo menos três planos distindos em jogo

no fenômeno da linguagem: o plano do mundo, ao qual a ĺıngua pode fazer referência

(dêixis), o plano do sentido, onde reside o universo enciclopédico de um grupo social,

e o plano da ĺıngua, que nos permite acessar o terreno da metalinguagem.

Cada um dos termos encontrados nos trabalhos de descrição e análise das ĺınguas

palavra ‘termo’ (no inglês term) tem como origem a palavra terminus em latim, geralmente empre-
gada na literatura em seu sentido lógico, usada para se referir à elementos atômicos que não possuem
estrutura própria.

10Dicionário Michaelis. http://michaelis.uol.com.br , acessado em 20/03/2014.
11Frege, 1892 [2009].
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utilizadas no desenvolvimento dessa pesquisa reflete critérios e visões de cada autor

sobre a ĺıngua abordada. A palavra ‘termo’, por exemplo, em muitos trabalhos, é

bastante utilizada para se referir a nomes de entidades não-contáveis. Por outro lado,

a palavra ‘nome’ é preferida para se referir a nomes próprios e nomes de espécies.

Como os dados aqui empregados são oriundos de gramáticas descritivas (e referen-

ciais) e artigos de perfil tipológico que possuem os mais variados critérios e opiniões,

criaŕıamos um obstáculo para o entendimento do que desenvolvemos, se reproduźıssemos

todos os termos exatos que cada autor utilizou. Dessa maneira, quando julgamos im-

portante o termo utilizado por algum autor para o desenvolvimento da ideia de um

texto, apresentamos o termo original, além do que acreditamos ser o motivo do autor

para optar por esse termo. Nesta tese, via de regra, utilizamos o termo ‘nominal’ (uma

redução de sintagma nominal) para nomes simples de coisas (de maneira geral), ‘nome’

para nomes próprios (de indiv́ıduos e locais, principalmente), ‘sintagma nominal’, se

for importante chamar a atenção para a estrutura orbitando em torno do nominal em

questão, e ‘termo’ de uma maneira ampla que abarque todas as possibilidades. Vale

lembrar que a palavra ‘Nome’ (com letra maiúscula) também é usada em alguns mo-

mentos para se referir a toda a categoria nominal.

3.2 Sobre os sintagmas nominais

3.2.1 Sintagmas nominais através das ĺınguas

Vários trabalhos tipológicos e, principalmente, várias gramáticas referenciais dedi-

cam parte de seu espaço para abordar fenômenos referentes à categoria nominal. Como

a intenção não é fornecer (diretamente) um amplo panorama sobre os nominais e os

sintagmas nominais através das ĺınguas, não apresentaremos uma abordagem ampla

das possibilidades nas ĺınguas naturais encontradas. Sendo nosso objetivo mais pon-

tual no momento, destacaremos alguns aspectos relevantes do ponto de vista tipológico,

tomando como referência o trabalho de grande espectro que julgamos relevante para

fundamentar nossas ideias: The Noun Phrase (Rijkhoff, 2002).

Rijkhoff (2002), baseado em Dik (1997), apresenta uma análise do NP (do inglês

Noun Phrase ‘sintagma nominal’) que observa as relações estruturais entre o nomi-
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nal, seus operadores (NP operators) e seus modificadores satélites (NP satelites). Essa

divisão entre modificadores operadores e satélites gira em torno do grau de gramatica-

lidade do item em questão.

Para organizar tipologicamente os NPs nas ĺınguas naturais, Rijkhoff (2002:5) apre-

senta uma lista de amostras de ĺınguas, ou seja, ela baseia sua proposta na análise e

interpretação de 52 ĺınguas naturais.

Depois de distribuir os nominais em três grupos com comportamento diferente do

ponto de vista da constituição da classe própria e em relação com outras classes, como

verbo e adjetivo (ver 3.1.1), ele apresenta os posśıveis tipos de NP de que tratará em

seu estudo.

Primeiramente, ele destaca que só trabalhará com nominais claramente lexicais não

derivados, ou seja, não tratará de nominais derivados como, por exemplo, os nominais

deverbais. Rijkhoff (2002:19) delimita sua área de pesquisa aos nominais de ráızes

lexicais “usados para denotar uma entidade única, discreta, de primeira ordem (ex.

espacial) ou um indiv́ıduo único”, como podemos destacar do texto original, ele diz:

Eu me restringirei principalmente aos NPs lexicais que são nucleados por

um nome não-derivado e que sejam utilizados para se referir à uma enti-

dade única, discreta, de primeira ordem (p.e. espacial) ou à um indiv́ıduo

singular12.

Em outras palavras, significa que ele não aborda casos como nominais coletivos

(como buquê, time de futebol, famı́lia, rebanho, mob́ılia etc., que mesmo sendo nominais

gramaticalmente singulares, denotam entidas plurais), nominais massivos e abstratos

(como, sopa, farinha, vinho, areia, amor, alegria, comprometimento, etc. que são

nominais cujos limites espaço-temporais não são muito claros fora de um contexto)

e situações onde nominais estão envolvidos na quantificação de predicados (como em

“Eu como banana sempre” ou “Eu não assino o jornal” pois, embora os sentidos dessas

sentenças sejam claros, as denotações são discut́ıveis.)13.

12 Do original: “I will mainly restrict myself to lexical NPs which are headed by an underived noun
and which are used to refer to a single, discrete, first order (i.e spatial) entity or to a single individual.”
Rijkhoff (2002:19).

13Enquanto predicados de primeira ordem envolvem operações de indiv́ıduos singulares e plurais, os
de segunda ordem permitem operações entre subconjuntos, ou seja sobre a predicação.
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Não é dif́ıcil imaginar o porque Rijkhoff (2002) decide não trabalhar com todas essas

possibilidades de denotação. Um estudo que se aventure por um universo tão amplo de

possibilidades, com certeza, sofre um aumento exponencial na dificuldade de se observar

padrões comuns mı́nimos como é de se esperar de uma teoria universal. Ao dizermos

isso, não questionamos a capacidade de algo assim ser feito. Porém, uma evidente

desformidade nas análises dos fenômenos das ĺınguas naturais associada à grande oferta

de diferentes análises e propostas teóricas para uma já grande diversidade de leituras

semânticas, tornaria um trabalho dessa natureza inviável. Vale lembrar que Rijkhoff

(2002) também exclui de sua análise NPs que necessitam de uma interpretação especial

no que diz respeito ao número de ind́ıviduos, como é o caso de nominais de referência

genérica (p.e. baleias em “Baleias são mamı́feros.”).

O último critério para descrever e organizar os NPs das ĺınguas naturais proposto

por Rijkhoff (2002:213) diz respeito a estrutura interna dos constituintes nominais.

Dentro da questão estrutural, ele chama a atenção para a questão da integralidade do

sintagma nominal e para a sua complexibilidade.

Rijkhoff (2002:19-22) nota que alguns autores observam que enquanto algumas

ĺınguas constrõem sentenças nominais integrais, outras ĺınguas parecem não permitir

sintaticamente esse tipo de construção, fazendo com que cada item satélite ao núcleo

nominal seja tratado estruturalmente na ĺıngua como um constituinte nominal ‘inde-

pendente’14.

No exemplo (1-a), em uma construção onde ngongo ‘terra’ é modificador de gekunu

‘poeira’, estes dois itens formam um único constituinte sintático, sendo marcados (o

conjunto todo) com um único morfema de ergativo (ERG); sendo assim, o modificador

parece formar uma unidade (integral) com o seu núcleo nominal. Já em (1-b) cada

modificador do núcleo nominal recebe uma marcação de ERG, mostrando que consti-

tuintes sintáticos não refletem necessariamente constituintes semânticos. Esse debate

sobre a integralidade do NP parece refletir o que na literatura se convencionou discutir

na alcunha de configuracionalidade versus não-configuracionalidade.

14Como o exemplo (1) pode evidenciar, parece haver uma ligação semântica entre os constituintes
dessas ĺınguas ‘não-integrais’ enquanto que cada parte sintática é um constituinte independente.)
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(1) a. Ngongo gekunu heke uitongoNkilü Ĺıngua com NP Integral

Ngongo
terra

gekunu
poeira

heke
erg

u-itongo-N-ki-lü
1-tosse-vblz-tr-pnct

‘A poeira (poeira da terra) me fez tossir’ (Kuikuro - Santos, 2008:112, ex.14)

b. Cipayi t”ukuyu yauntu yañi icayi. Ĺıngua com NP Não-integral

Cipa-yi
this-erg

t”uku-yu
dog-erg

yaun-tu
big-erg

yañi
white man

icayi
bite

‘This big dog bit/bites the white man’

(Kalkatungu - Blake, 1983:145 apud Rijkhoff, 2002:20, ex.13.a)

O que consolida a ideia de que um NP pode ser classificado como integral ou não-

integral nos termos de Rijkhoff (2002:20) é o fato de que ĺınguas como o Kalkatungu

podem apresentar diversas ordens de seus constituintes e cada ‘parte’ no exemplo (1-b)

com a marcação de ERG pode flutuar ao longo da sentença sem grandes prejúızos na

interpretação da sentença (ver lista de exemplos em Rijkhoff, 2002:20).

Quanto ao critério de complexibilidade, Rijkhoff (2002:23) aponta como os diversos

ńıveis de organização que a estrutura interna de um NP pode possuir. Essas diferen-

tes estruturas internas estão vinculados a um grande número de fatores, dos quais o

autor destaca em seu trabalho: o tipo de nominal e modificador nominal dispońıvel na

ĺıngua, as propriedades morfossintáticas envolvidas na construção do NP e os tipos de

esqueletos estruturais que se tem como recurso.

Depois de se aprofundar na análise dos artigos, demonstrativos, numerais, adjetivos,

nominais, construções de posse e sentenças relativas, Rijkhoff (2002) sumariza o que

ele coloca como uma “proposta de estrutura subjacente” para os NPs nas ĺınguas na-

turais. Essa estrutura, segundo o autor, pode ser observada a partir de quatro rótulos

de grandeza hierárquica, do maior para o menor: (i) qualidade, (ii) quantidade, (iii)

localidade e (iv) referencialidade.

O critério da qualidade gira em torno da maneira como as ĺınguas (através de ele-

mentos gramaticais ou lexicais) marcam “a propriedade que é designada pelo núcleo

nominal” dentro da dimensão espacial. Para Rijkhoff (2002), isso significa que, em

algumas ĺınguas, os nominais podem ser acompanhados por marcadores de aspecto sin-

gulativo e coletivo15. Esse trabalho observa uma caracteŕıstica importante: geralmente,

15É importante notar que o autor está falando de Seinsarten (aspecto nominal) e não número. No
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ĺınguas cujos nominais são marcados lexicalmente para o traço [+SHAPE] possuem a

categoria de adjetivos. O critério de quantidade observa os recursos para quantificação

(cardinalidade, número gramatical, posição dos numerais etc.) de que as ĺınguas podem

se valer. Por sua vez, o de localidade lida com os modificadores que realizam a loca-

lização (f́ısica, temporal, relacional ou gramatical) que os referentes podem assumir. E,

por fim, o critério de referencialidade (ou discursivo) lida com os recursos que ancoram

a referência dos nominais em um lugar discursivo, como a definitude, especificidade etc.

Neste trabalho, usamos alguns desses tópicos destacados até o momento da proposta

de Rijkhoff (2002) para discutir as caracteŕısticas gerais na descrição dos NPs da ĺıngua

Kotiria (conforme vai se mostrando necessário). Isso não significa que tomamos os

mesmos recortes e chegamos às mesmas conclusões, como poderá se observar a seguir,

mas apenas usamos suas observações sobre as possibilidades nas ĺınguas naturais para

endossar nossas análises.

Antes de entrar propriamente nos nominais em Kotiria, vamos dar uma rápida

incursão nas análises que vêm sendo desenvolvidas sobre ĺınguas ameŕındias de uma

maneira mais ampla.

3.2.2 Sintagmas nominais nas ĺınguas ameŕındias

Seguindo a mesma linha investigativa de Rijkhoff (2002), Krasnoukhova (2012) ana-

lisa a estrutura dos NPs em 55 ĺınguas. A novidade nesse trabalho é que ele se debruça,

especificamente, em ĺınguas ind́ıgenas da América do Sul. Segundo a autora, a escolha

desse grupo espećıfico de ĺınguas gira em torno do fato que as ĺınguas sulamericanas

até o momento tem exercido um papel marginal nos estudos tipológicos, por motivos

como a escassez de trabalhos descritivos de qualidade dispońıveis como fonte. Assim,

domı́nio nominal isso pode não ficar claro, mas pensando em exemplos do português no domı́nio verbal,
temos sentenças como:

(i) a. Ele chutou muito a bola.
b. Ele esperou muito a namorada.

Tanto em (i-a) e (i-b) temos o advérbio muito quantificando o evento verbal. Porém, em (i-a), chutar
muito só pode ter como leitura repetidas ações de chutar ‘a bola’, enquanto que em (i-b) ‘esperar muito’
pode tanto significar esperar repetidas vezes ‘a namorada’ ou também esperar por um longo peŕıodo
de tempo. No primeiro exemplo, muito quantifica eventos delimitados no espaço-tempo. No segundo,
muito pode tanto quantificar eventos quanto servir como intensificador do evento. Isso acontece porque
cada um destes verbos possui uma ‘qualidade’ aspectual (aktionsart). A proposta de Rijkhoff (2002)
explora essa natureza dos nominais nas ĺınguas naturais.
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seu objetivo é fornecer um panorama das propriedades morfossintáticas e semânticas

dos NPs e seus constituintes nessas ĺınguas subrepresentadas. Krasnoukhova (2012)

chega a interessantes observações da natureza sintática, morfossintática e semântica do

domı́nio nominal.

No que diz respeito à sintaxe dos NPs das ĺınguas da América do Sul estudadas,

Krasnoukhova (2012) destaca o problema de configuracionalidade (se os NPs são inte-

grais ou não-integrais nos termos de Rijkhoff, 2002). A autora argumenta que não é

posśıvel chegar a uma generalização razoável, tendo em vista que numa mesma ĺıngua,

diferentes modificadores de natureza sintática podem apresentar diferentes relações

sintáticas com seus núcleos semânticos; embora aponte que com os dados dispońıveis

é posśıvel concluir que há uma hierarquia onde possuidores lexicais se mostram mais

próximos formalmente a seus núcleos do que, por exemplo, a demonstrativos. E, por

sua vez, os demonstrativos parecem formar NPs mais integrados com seus núcleos do

que palavras de propriedade (como adjetivos) e numerais. No que diz respeito à ordem

do núcleo nominal e seus itens periféricos, ela observou que um subgrupo expressivo

de sua amostragem (quase a metade das ĺınguas) oferece informações oriundas da re-

lativa ordem dos modificadores. Quase todas as ĺınguas que obdeciam a esse critério

de relação estrutura e conteúdo possúıam uma forte ligação do núcleo nominal com

os demonstrativos. Também, não muito diferente da proposta de Rijkhoff (2002:343-

4), Krasnoukhova (2012) oferece um layout hierárquico básico subjacente: [Dem [Num

[Adj [Noun] Adj] Dem].

Sobre as propriedades observáveis na morfossintaxe das ĺınguas analizadas, a au-

tora faz apontamentos sobre os demostrativos, conceitos de propriedade (adjetivos ou

recursos que os substituem na ausência), numerais, construção de posse, classificação

nominal e número gramatical. Destacamos alguns aspectos apontados por ela para

ilustrar o que seria caracteŕıstico dos NPs das ĺınguas sulamericanas por ela analisadas.

Krasnoukhova (2012) observou que na maioria das ĺınguas os demonstrativos po-

dem modificar o nominal diretamente, enquanto que em um pequeno grupo de ĺınguas,

realizam essa função via uma construção relativa16. Ela também aponta que os de-

16Para um exemplo de ĺıngua ameŕındia que se utiliza deste recurso, ver o trabalho de Coutinho-Silva
(2009:55-74) sobre a ĺıngua Karitiana (famı́lia Arikém, Tronco Tupi).
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monstrativos podem ser morfologicamente presos (como cĺıticos ou sufixos), embora

esse perfil morfofonológico não seja muito comum.

Quanto ao uso de conceitos de propriedade, a pesquisadora notou que muitas ĺınguas

não possuem a categoria Adjetivo, o que faz com que a estratégia para a atribuição

predicativa aos nominais seja realizada através de verbos nominalizados ou sentenças

relativas.

Sobre a classificação nominal, Krasnoukhova (2012) observa que “mais da metade

da amostra de ĺınguas tem um sistema de gênero, de classificador ou ambos.” No caso

das ĺınguas com classificadores, é posśıvel encontrar sistemas mais protot́ıpicos ou siste-

mas multifuncionais, nos quais classificadores combinam uma função de categorização

semântica com uma função de derivação, ou ao menos com uma função de concordância

(agreement).

Por fim, Krasnoukhova (2012) apresenta suas observações sobre número nomi-

nal e elucida que em pelo menos 40% das ĺınguas analizadas a marcação de número

é opcional. Parece haver uma escala na possibilidade de presença de marcação de

número, onde temos hierarquicamente, caso exista marcação: Animados>Animados

Não-humanos>Inanimados, ou seja, se a ĺıngua diferencia os nominais entre as cate-

gorias Animados humanos e não humanos é mais provável que a marcação ocorra nos

nominais Animados humanos, e caso exista distinção entre Animado e Inanimado, a

marcação então acontecerá preferencialmente nos animados.

Agora que temos algumas informações acerca das possibilidades de constituição e

natureza dos NPs tanto em um estudo tipológico bem amplos (Rijkhoff, 2002) quanto

em outro restrito à macroregião da ĺıngua que estudamos (Krasnoukhova, 2012), va-

mos observar como a ĺıngua Kotiria se comporta de modo a situá-la no quadro dessas

propostas tipológicas.

3.3 Nominais em Kotiria: entre nomes e pronomes

Na seção 2.1.2.2 (As classes de palavras em Kotiria), seguindo a proposta de Stenzel

(2013), argumentamos sobre a não existência de advérbios e adjetivos como categorias

independentes em Kotiria. Isso nos leva a concluir que mesmo para expressar ideias que
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geralmente em ĺınguas como o português são associadas a palavras dessas categorias

(lexicais), Kotiria sempre se vale de ráızes verbais e nominais com construções bem

espećıficas (ver exemplos de (22) a (26) no caṕıtulo 2, seção 2.1.2.2).

Como vimos nas seções anteriores, Stenzel (2013:76) descreve Kotiria como uma

ĺıngua polissintética, aglutinante e canonicamente sufixal. Essa ĺıngua se utiliza, nos

processos morfológicos básicos, dos seguintes tipos de morfemas: ráızes - que podem ser

nomes, verbos ou part́ıculas17 -, cĺıticos e sufixos. As ráızes podem ser utilizadas como

palavras básicas (ráızes nuas - sem nenhum tipo de flexão ou material funcional viśıvel)

ou em construções de palavras complexas, que podem envolver mais de uma raiz (de-

pendente ou independente) e/ou cĺıticos e sufixos. É importante notar que Kotiria se

apresenta como uma ĺıngua que, no geral, apresenta duas categorias gramaticais mar-

cadas a priori nas suas ráızes lexicais: nomes e verbos. Se olharmos para os trabalhos

de ĺınguas da famı́lia Tukano, encontraremos diversos critérios utilizados na divisão da

classe dos nominais. Esses critérios dizem respeito a diferentes organizações internas

posśıveis e de alguma maneira são complementares. Dentro das análises mais comuns na

literatura, podemos destacar quatro recortes recorrentes na classificação dos subgrupos

de nominais: (i) a partir do critério de independência morfossintático-fonológica dos

nominais na sintaxe aberta, (ii) a partir do critério de produtividade na criação de de-

rivações (ser classe aberta ou fechada), (iii) a partir de uma divisão no comportamento

morfossintático e, por fim, (iv) a partir do critério semântico da animacidade, que é

a perspectiva mais presente nos trabalhos. Todas essas subclassificações dos nominais

capturam informações relevantes e importantes sobre a natureza e o comportamento

dos nominais na famı́lia Tukano. Vamos observar o que temos em Kotiria.

Stenzel (2013:86) divide os nominais em dois grandes grupos: os nominais propria-

mente ditos e o que ela chama de part́ıcula. Stenzel (2013:79) define part́ıcula como uma

subclasse dos nominais que possui uma ‘certa’ independência fonológica e que ocorre

junto a palavras multimorfêmicas nominais. O que a autora chama de part́ıculas são

morfemas que podem ser dependentes ou independentes do ponto de vista fonológico,

17Stenzel (2013:79) define part́ıcula como uma subclasse das ráızes nominais. Aponta que “como
ráızes nominais, elas podem ocorrer como palavras fonologicamente independentes. Contudo, elas
ocorrem como morfemas iniciais em palavras nominais multimorfêmicas”. Assim, se considerarmos uma
teoria formal como a da Gramática Gerativa, part́ıculas podem ser descritas como os determinantes
(artigos definidos, indefinidos e pronomes demonstrativos).
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mas geralmente não ocorrem isolados. Constituem uma classe fechada e restrita e

sempre estão relacionadas a funções gramaticais no domı́nio nominal. O que difere as

part́ıculas das ráızes nominais lexicais é que as primeiras não podem (sem adição de

material funcional) funcionar como sintagmas nominais argumentos. Em suma, para

Stenzel (2013:80) as part́ıculas possuem as seguintes caracteŕısticas: são funcionais,

formam uma classe fechada e sempre ocorrem no domı́nio nominal. Dessa maneira,

podemos dizer que a subclasse das part́ıculas diz respeito aos chamados determinantes

na nossa base teórica.

Partindo dos exemplos apresentados por Stenzel (2013:80), conclúımos que o que ela

chama de part́ıcula são itens que podem figurar na posição de núcleo de determinante

(núcleo de DP) em uma abordagem gerativista do problema. Logo, essas part́ıculas

são itens funcionais de uma classe fechada, que podem ser: pronomes pessoais (2),

possessivos (3) e demonstrativos (4), quantificadores nominais (5), dêiticos (6), anáforas

e determinantes (7).

Em (2), vemos dois exemplos de pronomes, em (2-a), um pronome anafórico de 3a

pessoa, que no caso está marcado para masculino singular (a não-pessoa em Kotiria

recebe marcas de classe e número) e em (2-b), um pronome dêitico de 1a pessoa. Nos

exemplos (3-a) e (3-b), vemos pronomes possessivos, que no caso da ĺıngua Kotiria

são sempre cliticizados aos nominais possúıdos18. A’d0, no exemplo (4-a), é o resul-

tado da fusão de a’ri ‘DEM:PROX e -k0 ‘CLS:cil’, e em (4-b) temos o demonstrativo

a’ri pleno. Esse demonstrativo aparentemente pode ser independente morfofonologi-

camente, porém é importante notar que a concordância de itens do tipo determinante

com o núcleo nominal é optativa, ou seja a’ri, nesse caso, é a’ri(-a), e assim percebemos

que a sua dependência morfológica pode estar oculta.

18Como o sistema de escrita Kotiria é muito recente e ainda está passando pelo peŕıodo de ajustes
por seus usuários, os pronomes possessivos em questão podem ou não ser escritos prefixados ao nome
possúıdo. Como a cliticização ocorre devido à dependência fonológica desses cĺıticos nos exemplos onde
eles aparecem, na linha de glosa especificamente, estamos anotando-os como dependentes (com o sinal
‘=’). Para maiores informações sobre a dependência fonológica dos cĺıticos em Kotiria, ver Stenzel
(2013:93-5).
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(2) Pronomes pessoais

a. Tiro wa’are

ti-ø-ro
anaf-masc-sg

wa’a-re
ir-vis.perf.2/3

‘Ele foi.’

b. Y0’0 wai niha

y0’0
1sg

wa’a-i
ir-vis.perf.1

∼di-ha
prog-vis.imperf.1

‘Eu estou indo.’ (lex toolbox wa’a 1161)

(3) Pronomes possessivos

a. ãyoa “m0’0 y0namome’ne wa’aga” nia.

∼a-yo-a
conec-fazer-assert.perf

∼b0’0
2sg

y0=∼dabo-∼be’re
1sg.poss=esposa-com/inst

wa’a-ga
ir-imper

∼di-a
dizer-assert.perf

Então (ele [C]) disse, ‘Você vai com a minha esposa.’ (k037 015)

b. ñamare wãha, ch0we, tokhõ’are naa puhtiria yoanoka

∼yaba-re
veado-obj

∼waha
matar

ch0-we
comer-descascar

to=∼kho’a-re
3.poss=osso-obj

∼da-a
pegarassert.perf

puti-ria
assoprar-cls:arred

yoa-∼doka
fazer-compl

‘Mata o veado e come (a carne), áı pega o osso dele e vai fazer a flauta.’

(k062 0226)

(4) Pronomes demonstrativos

a. A’d0 hoad0 ew0k0 hira.

a’ri-d0
dem:prox-CLS:cil

ho-a-d0
graf[ar]-nmlz-cls:cil

ew0-k0
ser.amarelo-cls:cil

hi-ra
cop-vis.imperf.2/3

‘Essa caneta é amarela.’ (lex toolbox a’d0 10)

b. A’ri bu’ea noa hira.

a’ri
dem:prox

bu’e-a
sab[er]-nmlz

∼doa
ser.bom

hi-ra
cop-vis.imperf.2/3

‘Este estudo é bonito.’ (lex toolbox a’ri 11)

c. Siro bagaro hira.

si-ø-ro
dem:dist-masc-sg

bagaro
mestre.de.danças.tradicionais

hi-ra
cop.vis.imperf.2/3

‘Aquele (homem) é mestre de cerimônia.’
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No exemplo (5-a), o quantificador pa- ‘outro’ está operando como um ‘alternativo’

numa construção envolvendo um classificador -d0 ‘CLS:cil’ e também um locativo -p0, e

assim o sintagma posposicional todo poderia ser traduzido como ‘no outro pé (na outra

palmeira de piquia)’; enquanto que em (5-b), o quantifcador universal hiphiti, marcado

com morfologia de ‘PL.AN’ (todos), figura como sujeito da sentença. No exemplo (6-a),

o pronome déıtico de lugar to ‘REM’ (lá) denota uma localidade remota, equanto que em

(6-b) vemos o déıtico si ‘DEM:DIST’. Em (7-a) temos uma estrutura curiosa: quando

em Kotiria é necessário marcar especificidade e determinância na denotação de uma

entidade, é utilizado ou um pronome demonstrativo ou um pronome pessoal (como no

exemplo, ti ‘ANAF’), pois Kotiria não possui artigos propriamente ditos.

(5) Quantificadores

a. pad0p0 hia tikoro, to namono tiro borarokirome’ne.

pa-d0-p0
alt-cls:cil-loc

hi-a
cop-assert.perf

ti-ko-ro
anaf-fem-sg

to=∼dabo-∼ro
3sg.poss=esposa-sg

ti-ø-ro
anaf-masc-sg

boraro-k0-ro=∼be’re
Curupira-masc-sg=com/inst

‘Ela estava em um outro pé (árvore de pikia), a esposa dele com o Senhor

Curupira.’ (k037 026)

b. Hiphitia sanekore si’ni hikoara

hiphiti-a
quant:todo-pl

∼sare-ko-re
abacaxi-água-obj

∼si’di
beber

hi-koa-ra
gostar-vis.imperf.2/3

‘Todos gostam de tomar aluá’. (lex toolbox hiphiti 0262)

(6) Déıticos

a. top0

to-p0
rem-loc

‘lá’ (Stenzel, 2013:139 ex.117)

b. si numĩa

si
dem:dist

∼dubi-a
mulher-pl.an

‘aquelas mulheres’(lex toolbox si 0875)
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(7) Determinantes

a. Ti p0ro hia tiro.

ti
anaf

p0ro
dono

hi-a
cop-assert.perf

ti-ø-ro
anaf-masc-sg

‘Ele era o dono dos animais.’ (k037 026)

Como podemos ver, essa primeira divisão de Stenzel (2013:76-7) para os nominais

envolve os dois primeiros critérios que elencamos: o critério da independência morfos-

sintática-fonológica e o da produtividade.

O critério da produtividade19 lida com a existência (universal) de dois tipos de

palavras que podem figurar como argumento verbal: nominais e pronominais. Nominais

são palavras que denotam coisas diretamente, enquanto pronominais são palavras que

denotam coisas através de uma ancoragem no texto, no discurso e/ou na situação.

Pronominais são formas que podem substituir nominais. Geralmente, pronominais

estão ligados a nominais, seja no texto ou no discurso (função anafórica) ou na situação

(nominais de coisas presentes - ou não - às quais as pró-formas se referem).

Stenzel (2013:76) aponta (para a ĺıngua Kotiria) a existência de dois subgrupos de

nominais a partir do critério da produtividade: de um lado, temos uma classe aberta

que pode ser oriunda de ráızes nominais (simples) ou de ráızes verbais e part́ıculas (via

derivação), e do outro um subgrupo de ‘nominais’ de classe fechada, que incluem os

pronomes e nominais interrogativos20.

Antes de analisar a classe aberta dos nominais, alvo da nossa análise, observaremos o

comportamento da chamada classe fechada. Primeiro apresentaremos o comportamento

dos pronomes pessoais e em seguida, dos pronomes possessivos.

Segundo Stenzel (2013:142), os pronomes pessoais em Kotiria são formados por

dois tipos distintos de morfemas: para as pessoas do discurso (falante e ouvinte) temos

pronomes déıticos que não exigem antecedentes textuais, e para a não-pessoa temos

um pronome anafórico por natureza, que é marcado para classe e número. Ademais,

parece claro que há distinção de número para todo o paradigma, além da existência de

19Ver Aronoff (1976) para uma proposta do critério de produtividade.
20Stenzel (2013:191) apresenta uma classe fechada de nominais que ela chama de nominais interro-

gativos. Como esse trabalho se insere em uma abordagem formal gerativa, trataremos esses ‘nominais’
interrogativos como uma subclasse dos pronomes, pois seus comportamentos sintáticos são idênticos
aos dos pronomes.



3.3. Nominais em Kotiria: entre nomes e pronomes 67

formas especializadas de primeira pessoa plural que podem incluir ou não o ouvinte.

Vejamos o quadro dos pronomes pessoais abaixo (Tabela 3.2)21:

Tabela 3.2: Pronomes pessoais déıticos em Kotiria

DÊITICOS

SINGULAR PLURAL

INCLUSIVO EXCLUSIVO

1a Pessoa y0’0 mar̃i sã

/y0’0/ [j0̀P0́] /∼bari/ [màr̃̃́i] /∼sa/ [s´̃a´̃a]

2a pessoa m0’0 m0hsã

/∼b0’0/ [m`̃0P´̃0] /∼b0sa/ [m`̃0hs´̃a]

Stenzel (2013:142) aponta que as formas de primeira e segunda pessoas do singular

possuem cognatos nas outras ĺınguas Tukano bem próximos das realizações em Kotiria.

Para ela, fica claro que a primeira e segunda pessoas do plural são, historicamente,

derivadas das formas singulares acrescidas do morfema plural (∼ha/∼sa/∼a), que sig-

nificam: ‘outros como eu’ ou ‘outros como você’, respectivamente.

Gomez-Imbert (1982:225) mostra que pelo menos a segunda pessoa do plural é

analisável como composta. Temos, visivelmente, m0(’0) dentro de m0hsã (m0’0+∼sa).

Stenzel (2013:143) aponta que, em Kotiria, a forma exclusiva da primeira pessoa plural

( sã) sofreu a perda do morfema de primeira pessoa y0’0, pois se observarmos em outras

ĺınguas da famı́lia Tukano Oriental temos: j̃1sa em Cubeo, 1̃sã em Tukano e Yurit́ı, 1̃s’ã

em Tuyuka, y1á em Barasana, ǵıa em Macuna e g1a em Desano e Siriano.

Enquanto os pronomes de 3a pessoa singular (Tabela 3.3) são a combinação do traço

de gênero (masculino -ø22 ou feminino -ko) e de número singular -ro, as construções

21Adaptado de Stenzel (2013:142).
22Vale lembrar que o morfema de masculino aqui poderia ser analizado como uma forma -i que se fun-

diu ao ti: ti+i+ro. Embora essa seja uma análise bem plauśıvel, pois seguiria o padrão de evolução que
diferenciou a marcação de masculino da Kotiria em detrimento das outras ĺınguas Tukano: -k0>-ki>-i,
não podemos ignorar que existem alguns nominais animados como yehse/yehsekoro ‘porco/porca’ onde
não há marcação morfológica de masculino, simplesmente a forma não marcada (default) é interpretada
como a masculina. Para dar conta de nominais como esse, a única sáıda seria postular o morfema de
masculino -ø em contraste com o morfema feminino -ko: yehse-ø-ø ‘porc[o]-MASC-SG’ vs. yehse-ko-ro
‘porc[o]-FEM-SG’, pois postular um -i que de alguma maneira não se manifesta foneticamente não
parece uma boa sáıda, tendo em vista que o encontro das vogais e e i não costuma resultar em fusão.
Assim, como será analisado na seção 3.5.5, propomos que em Kotiria há pelo menos cinco morfemas de
masculino: -k0 / -ki / -0 / -i / -ø. Assim, para uniformizar a análise do morfema de masculino, sempre
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Tabela 3.3: Pronomes pessoais anafóricos em Kotiria

ANAFÓRICOS

SINGULAR PLURAL

3a pessoa

MASC tiro tina

/ti-ø-ro/ [t́ıró] /ti-∼da/ [t́ına]

FEM tikoro tinumia

/ti-ko-ro/ [t́ıkóró] /ti-∼dubia/ [t́ınũmĩã]

plurais possuem uma peculiaridade. A construção tinumia não é simplesmente o pro-

nome ti+FEM+PL. Como mostramos adiante na seção 3.4, animados plurais sofrem

neutralização de gênero. Ti-numi-a é uma forma anaĺıtica composta por ti ANAF, a

raiz lexical numi ‘mulher’ e o plural animado (neutro para gênero). Ou seja, como não

é posśıvel combinar gramaticalmente os traços de gênero feminino e número plural, a

marcação de feminino é feita lexicalmente, e consequentemente, a marcação de plu-

ral é feita com o morfema utilizado para a forma nominal -a, diferente da forma tina

3.AN.PL, que utiliza -na.

Os pronomes possessivos (tabela 3.4) são aparentemente derivados dos pronomes

pessoais em Kotiria. Os possessivos, do ponto de vista morfofonológico, sofreram

redução. Os pronomes pessoais singulares sofreram um clara redução morfológica:

das duas moras dos pronomes pessoais, restou apenas uma; além disso, perderam a

identidade tonal (caracteŕıstica crucial para definir a (in)dependência dos morfemas).

Os pronomes pessoais plurais mantêm sua forma morfológica, porém perdem total-

mente a identidade tonal, comportando-se como um cĺıticos e assim, sempre apresentam

o tom baixo. O motivo da não erosão morfofonológica nos pronomes possessivos plurais

é evidente: a redução morfofonológica destes itens os descaracterizariam, resultando

numa homofonia entre alguns pronomes possessivos singulares e plurais.

usaremos o morfema -ø, salvo em situações em que o morfema -i se manifesta aberta e claramente na
construção morfofonológica.
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Tabela 3.4: Pronomes possessivos em Kotiria

SINGULAR PLURAL

INCLUSIVO EXCLUSIVO

1a Pessoa y0 mar̃i sã

/y0/ [j0̀] /∼bari/ [màr̃̃̀i] /∼sa/ [s`̃a]

2a pessoa m0’0 m0hsã

/∼b0/ [m`̃0] /∼b0sa/ [m`̃0hs`̃a]

3a pessoa to ti

/to/ [tÒ] /ti/ [t̀ı]

Stenzel (2013:187) faz uma observação importante: embora os falantes geralmente

usem as formas reduzidas em situação de licitação, é comum perceber na fala natu-

ral uma certa alternância entre o uso das formas possessivas (reduzidas) e nas formas

completas (pronomes pessoais). Como o padrão das ĺınguas Tukano é a simples jus-

taposição entre o pronome pessoal e o nome possúıdo para formar uma construção

de posse, podeŕıamos sugerir que Kotiria compartilhava esse padrão de construção

com outras ĺınguas da famı́lia em um estágio histórico e devido a processos de erosão

morfofonológicos (muito comuns em Kotiria), os pronomes pessoais que ocupavam a

posição de possuidor estejam sofrendo uma especialização via mudança de forma fo-

nológica (erosão e perda de tons) e forma sintática (tornando-se cĺıticos), mudança essa

ainda em curso. A rigor, parece existir uma variação interfalantes no uso entre formas

supostamente plenas dos pronomes pessoais e as formas reduzidas (possessivas) nas

construções possessivas.

Alguns falantes inclusive aceitam ambas construções, porém pessoas mais ŕıgidas

com o uso da ĺıngua afirmam que as formas completas (com os pronomes pessoais) são

o resultado da ‘contaminação’ da ĺıngua Tukano, pois nessa ĺıngua não há diferenças

entre as formas pessoais e possessivas. Ainda é necessário um trabalho mais cuidadoso

acerca da distribuição de uso das formas pronominais nas construções possessivas para

entender melhor a concorrência entre as duas possibilidades. A favor da mudança,

como vemos a seguir na seção 3.5.5, parece ser produtivo em Kotiria a especialização
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(sintática e gramatical) de formas morfofonológicas concorrentes.

Agora, o que podeŕıamos apontar sobre as propostas tipológicas de Rijkhoff (2002)

e Krasnoukhova (2012) cosiderando a ĺıngua Kotiria?

3.3.1 Kotiria e as propostas tipológicas

No que diz respeito aos itens que orbitam em torno do núcleo nominal em Kotiria,

podemos classificá-los tanto como o que Rijkhoff (2002) chama de operadores quanto

satélites.

Como vimos nos exemplos acima, em Kotiria os demonstrativos (4), os marcadores

de definitude (7), os quantificadores (5) e os pronomes possessivos (3) sempre ocorrem

a esquerda no núcleo nominal. As construções predicativas, como mostra o exemplo

(8) abaixo, também ocorrem a esquerda do núcleo nominal.

(8) Predicação

a. A’ri ho noã ch0a hika.

a’ri
dem

ho
banana

∼doa ch0a
ser.bom

hi-ka
comer-nmlz cop-assert.imperf

‘Essa banana (tipo de banana) é comida boa’ (gram prat 292)

Em Kotiria, observamos a existência de uma hierarquia ŕıgida nas possições ocupa-

das pelos modificadores dentro do sintagma nominal. Determinantes sempre ocorrem

na periferia esquerda do sintagma nominal. Como é de se esperar de um item que

ocupa um núcleo funcional, cada sintagma nominal pode possuir apenas um item de-

terminante. Sendo assim, não podemos encontrar em Kotiria sintagmas nominais com

demonstrativo co-ocorrendo com um marcador de definitude, um pronome pessoal ou

pronome possessivo 23. Esses itens que formam um paradigma são chamados de opera-

dores (cf. Rijkhoff, 2002). Dessa maneira, itens com função modificadora predicativa,

como em (8), são classificados como satélites.

Quanto ao grau de complexibilidade do sintagma nominal proposto por Rijkhoff

(2002), Kotiria parece ser uma ĺıngua do tipo integral pois marcadores sintáticos pare-

cem operar sobre todo o constituinte nominal alvo (9).

23Acreditamos que o pronome possessivo é gerado na posição de especificador do sintagma nominal
(NP), porém sofre movimento para o sintagma determinante (DP).
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(9) ‘Wahã khamai ti ñarine’ nia.

∼waha
matar

khama-i
vingar-se-vis.perf.1

ti
anaf

∼ya-ri-re
ser.feio-pl-OBJ

∼di-a
dizer-assert.perf

‘Eu me vinguei matando esses malditos! disse.’

Levando em conta a localidade dos constituintes dos sintagmas nominais em Kotiria

e o sua estruturação integral (cf. Rijkhoff, 2002), podemos sugerir que o layout básico

dos sintagmas nominais em Kotiria é:

(10) [[Dem [Num [Adj [Noun]morfemas.sintáticos]

Duas considerações foram feitas pelos trabalhos tipológicos de Rijkhoff (2002) e

Krasnoukhova (2012) que são interessantes para a observação da ĺıngua Kotiria. A

primeira, apontada por Rijkhoff (2002), é que, geralmente, ĺınguas cujos nominais são

marcados para o traço [SHAPE] possuem a categoria de adjetivos. Kotiria, como

mostraremos no caṕıtulo 4, não possui o traço SHAPE associado a priori com os

nominais. Esse traço é atribuido ao sintagma nominal pela anexação de um classificador

nominal. E como prevê Rijkhoff (2002), Kotiria também não possui uma categoria de

adjetivos. A segunda, também sobre a classificação nominal, Krasnoukhova (2012)

observa que “mais da metade da amostra de ĺınguas tem um sistema de gênero, de

classificador ou ambos”. No caso de ĺınguas com classificadores, é posśıvel encontrar

sistemas mais protot́ıpicos ou sistemas mais multifuncionais, nos quais classificadores

combinam uma função de categorização semântica com uma função de derivação, ou ao

menos com uma função de concordância (agreement). Kotiria, como mostraremos nas

próximas seções, possui um sistema multifuncional, em que classificadores tem função

de individuação, atribuição de forma (e por consequência destes destas duas funções,

também a marcação de número), derivação de novos nominais, além do fato de que

esses classificadores obedecem a padrões ŕıgidos de concordância.

Antes de apresentar a nossa descrição e análise formal das estruturas morfológicas

e sintáticas dos nominais e sintagmas nominais em Kotiria, revisaremos as noções de

subclasses nominais apresentadas e discutidas na literatura sobre ĺınguas da famı́lia

Tukano.
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3.4 A organização interna da classe dos nominais nas ĺınguas

Tukano

Nesse item, apresentaremos e discutiremos as principais propostas de organização

dos nominais na literatura da famı́lia Tukano. Primeiro, discutiremos a divisão dos

nominais em duas grandes classes: Animado e Inanimado24. Em seguida, discutiremos

as subdivisões que foram propostas para cada uma destas classes.

Kotiria possui um rico sistema de formação de nominais e de classificação nominal,

expressos tanto por morfologia de gênero quanto por morfologia de classes nominais.

Não obstante, Gomez-Imbert (2000:308 e 1993:248) afirma que o que caracteriza as

ĺınguas da famı́lia Tukano são dois traços bem marcados: a existência de evidenciali-

dade25 e de um rico sistema de classificação nominal. Esse rico sistema de classificação

nominal configura boa parte do objeto de análise deste trabalho. Mas antes de esmiuçar

o domı́nio nominal e adentrar no sistema de classificação nominal em Kotiria, apresen-

taremos um panorama comentado de como a categoria nominal tem sido descrita nos

trabalhos de ĺınguas da famı́lia Tukano, para finalmente, discutirmos as propostas dis-

pońıveis para a ĺıngua Kotiria e assim apresentarmos a nossa própria análise.

Como notou Chacon (2007:151), o trabalho de Sorensen (1969:193) sobre a ĺıngua

Tukano foi o primeiro a analisar a classe dos nominais como composta de duas sub-

classes principais: de um lado os Animados e do outro, os Inanimados. Embora cada

trabalho apresente desenvolvimentos e argumentos diferentes, boa parte das pesquisas

sobre ĺınguas da famı́lia Tukano seguem essa proposta de descrição: Smith (1973:45)26

e Jones & Jones (1991:19) para o Barasano, Gable (1975:23) para o Orejon, West

(1980:111 e 2004:135) e Welch & West (2000:426), para a ĺıngua Tukano, Gomez-Imbert

(1982:158) para o Tatuyo, Gomez-Imbert (2000:337), para as ĺınguas da região do Rio

24A partir desse momento, utilizaremos os termos animado e inanimado se iniciando com letra
minúscula para nos referirmos aos traços semânticos correspondentes enquanto utilizaremos Animado
e Inanimado se iniciando com letra maiúscula para nos referirmos as subcategorias nominais. O mesmo
critério será utilizado para as demais categorias.

25Ela chama em espanhol de “modalidad cognoscitiva”.
26Smith (1973) não afirma claramente que há duas classes de nominais em Barasano, porém ele afirma

que a palavra nominal pode ser identificada de duas maneiras: (i) externamente, pela sua distribuição
nos nominais ou nas sentenças nominais verbais (que entendo como sentenças nominais deverbais) e (ii)
internamente, pela sufixação e exibição de uma tabela de palavras nominais Animadas e Inanimadas.
Como o autor escreve Animado e Inanimado com letras maiúsculas, entendo aqui que ele esteja se
remetendo a classes de nominais.
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Piraparaná27, Strom (1992:45) para o Retuarã28, Cook & Criswell (1993:15) e Cook

& Gralow (2001:19) para o Koreguaje, Smotherman & Smotherman (1995:33) para o

Makuna29, Maxwell & Morse (1999:75), Morse, Salser & Salser (1999:8), Fergunson,

Hollinger, Criswell & Morse (2000:360) e Chacon (2012:235) para o Kubeo, González

de Peréz (2000:383) para o Pisamira, Criswell & Brandrup (2000:404), para o Siriano,

Barnes & Malone (2000:444), para o Tuyuka, Kinch & Kinch (2000:474) para o Yu-

rut́ı, Jones & Jones (1991:19) e Miller 1999:35, para o Desano, Ball (2004:1) para o

Wa’ikhana30 e Gomez-Imbert (2007:406) e (2011:1458) para as ĺınguas Tukano como

um todo. Na figura 3.1 abaixo, vemos a representação dessa subcategorização:

Figura 3.1: Primeira subdivisão na classe dos nominais: Animados ver-
sus Inanimados

nominais

animados inanimados

Os critérios para essa divisão não são muito bem definidos na maioria desses tra-

balhos, mas podemos observar que são dois os ângulos nos quais os autores dessas

descrições se inclinam para classificar os nominais: o da semântica e o da morfossin-

taxe. O agrupamento, embora resulte em uma classificação de cunho semântico, possui

embasamento na distribuição (bem viśıvel) da morfologia de classe31 e de número.

Essa divisão é baseada em uma realidade que pode ser caracterizada de duas ma-

neiras: (i) a existência de classes de palavras que direcionam as ráızes de cada grupo

para paradigmas morfossintáticos diferentes, ou (ii) diferentes paradigmas atribuem

caracteŕısticas que permitem aos nominais serem agrupados em classes. É importante

27O trabalho de Gomez-Imbert (2000) diz respeito às seguintes ĺınguas: Tatuyo, Karapana, Barasana,
Taiwano, Makuna e Bará, todas essas ĺınguas pertencem ao ramo Oriental da Famı́lia Tukano.

28A ĺıngua Retuarã também é conhecida como Tanimuka.
29Interessante notar que mesmo definindo os nominais dentro de duas classes semânticas (animado

e inanimado), Smotherman & Smotherman (1995) iniciam o caṕıtulo dos nominais apresentando as
funções sintáticas que os nominais podem ocupar.

30Ĺıngua também conhecida como Piratapuyo. Diferente da maioria dos trabalhos usados como
referência, os quais são gramáticas referenciais ou esboços gramaticais, o artigo de Ball (2004) é uma
análise do sistema de classificadores. O autor não fala de classes nominais, mas enquanto apresenta o seu
problema, fala de um sistema de classificadores inanimados que ocorrem com os nominais inanimados e
de marcação de gênero masculino e feminino no singular dos nominais animados, logo assumimos aqui
que esse autor reconhece a divisão dos nominais em dois grupos: Animado e Inanimado.

31Chamamos de morfologia de classe tanto a que acontece junto aos nominais inanimados (classifi-
cadores) quanto a que acontece junto com os nominais animados (marcação de gênero gramatical).



3.4. A organização interna da classe dos nominais nas ĺınguas Tukano 74

notar que a primeira opção tem um parâmetro semântico guiando os processos mor-

fossintáticos, e na segunda opção, são os fenômenos morfossintáticos que definem uma

distribuição semântica. O que vem antes, o ovo ou a galinha? Vamos deixar essa

questão em aberto por enquanto. Antes de tentar respondê-la, vamos observar alguns

exemplos na ĺıngua Kotiria32.

No que diz respeito aos diferentes paradigmas morfológicos de classe que fundam

(ou evidenciam) as categorias Animado e Inanimado, podemos destacar a existência, de

um lado, de ráızes e bases nominais como por exemplo b0hk0- ‘ser.velho’ que recebem

as marcas de gênero e número: b0hk0-ø-ro33 (MASC-SG) ‘o velho/o ancião’34 (11) e

b0hk0-o-ro (FEM-SG) ‘a velha/ a anciã’, (12) e, por outro lado, ráızes e bases nominais

como ho que recebem morfemas de forma e número: ho-paro-ø (CLS:curvo-SG) ‘a

banana’ (13) e ho-ño-ø (CLS:pal-SG) ‘a bananeira’ (14) que recebem um morfema que

codifica formato f́ısico do objeto e número.

Nos exemplos (11) e (12) observamos sentenças simples, que envolvem predicação

constrúıda em torno de uma cópula e um verbo transitivo (com dois argumentos), res-

pectivamente. Na primeira, temos o apontamento de que um indiv́ıduo espećıfico (como

sujeito sentencial), no caso com o nome próprio “Armando”, pertence ao conjunto dos

velhos (sendo ‘velho’ o núcleo do predicado). Na segunda, afirmamos que uma anciã

(‘velha’, na posição de sujeito agente) ‘nos’ (posição de objeto benefactivo) ensinou ‘os

cantos’ (posição de objeto tema).

Já em (13) e (14) vemos sentenças simples constrúıdas com cópula envolvendo pre-

dicação. Em (13) observamos o nominal ho ‘banana’ classificado com a forma curva -

paro (CLS:curvo) - e em (14) o mesmo nominal ho ‘banana’ classificado com a forma

32Por questão de praticidade, apresentamos apenas exemplos na ĺıngua Kotiria, pois no limite, eles
representam de maneira bem significativa os fenômenos para toda a famı́lia Tukano.

33Poderia-se argumentar novamente que não existe esse -ø ‘MASC’, sendo o masculino o gênero default
da raiz, ou até mesmo apontanto uma fusão entre b0hk0-0. Essa possibilidade parece ser negada pela
existência de exemplos como:

(i) A’ri(ño) w̃ihpiño b0hk0nõ hira

A’ri(-∼yo)
dem:prox-clspal

∼wipi-∼yo
açáı-cls:pal

b0k0-∼yo
ser.velho-cls:pal

hi-ra
cop-vis.imperf.2/3

‘Esse açaizeiro é velho’

em que a raiz b0hk0 ‘velho’ se combina com um classificador -ño ‘CLS:palmeira’ gerando um nome
Inanimado, logo não pode haver um traço de masculino nessa raiz.

34O uso do determinante nesse exemplo não diz respeito a determinância ou especificidade, mas sim
ao fato de ser um indiv́ıduo e esse indiv́ıduo ser marcado gramaticalmente como masculino.
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palmeira -ño (CLS:palmeira).

(11) Tiro Armando b0hk0ro hira.

Ti-ø-ro
anaf-masc-sg

Armando
Armando

b0k0-ø-ro
ser.velho-masc-sg

hi-ra
cop-vis.imperf.2/3

‘O Armando é velho.’

(12) Sã b0hkoro bahsaare bu’era sãre.

∼sa
1pl:exc.poss

b0k0-o-ro
ser.velho-fem-sg

basa-a-re
canto/dança-pl-obj

bu’e-ra
estud[ar]-vis.imperf.2/3

∼sa-re
1pl:exc-obj

‘A nossa anciã nos ensinou as canções.’

(13) A’ri(paro) hoparo koariparo hira.

a’ri(-paro)
dem:prox(-cls:curvo

ho-paro
banana-cls:curvo

koa-ri-paro-
ter.gosto-nmlz-cls:curvo-sg

hi-ra
cop-vis.imperf.2/3

‘Essa banana é gostosa.’

(14) A’ri(ño) hoño noariño hira.

a’ri(-∼yo-ø)
dem:prox(-cls:pal

ho-∼yo
banana-cls:pal

∼doa-ri-∼yo
ser.bom-nmlz-cls:pal

hi-ra
cop-vis.imperf.2/3

‘Essa bananeira é boa/bonita.’

Embora essa diferença de (sub)classes já apresente uma ruptura viśıvel nas formas

singulares entre Animados - que recebem gênero gramatical baseado em noções de sexo

biológico - e Inanimados - que recebem marcação gramatical de forma(to) -, a maioria

dos autores na literatura sobre ĺınguas Tukano consideram a marcação de número plural

a principal evidência da existência de duas subcategorias nominais distintas. Enquanto

os nominais ditos Animados (15) possuem uma marcação de plural neutra para gênero

(na maioria das ĺınguas é o morfema -a ou -(i)na ou -rã, ou um morfema parecido

com pequenas variações morfofonológicas que substituiem o marcação de gênero) os

inanimados (16) e (17), por sua vez, recebem uma marcação de número plural que se
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empilha ao morfema de forma(to)35 (na maioria das ĺınguas Tukano é o morfema -ri

ou ou um morfema parecido com pequenas variações morfofonológicas36).

Vejamos exemplos com as mesmas ráızes dos exemplos (11)-(14), em que temos suas

formas plurais:

(15) Marĩ hiphitina b0hk0na hiha.

∼bari
1pl.inc

hipiti-∼da
todo-an.pl

b0k0-∼da
ser.velho-an.pl

hi-ha
cop-vis.imperf.1

‘Todos nós somos idosos.’

(16) A’ri(parori) hoparori koaaparori hira.

a’ri(-paro-ri)
dem:prox(-cls:curvo-pl)

ho-paro-ri
banana-cls:curvo-pl

koa-a-paro-ri
ter.gosto-nmlz-cls:curvo-pl

hi-ra
cop-vis.imperf.2/3

‘Essas bananas são gostosas.’

(17) A’ri(ñori) hoñori noaañori hira.

a’ri(-∼yo-ri)
dem:prox(-cls:pal-pl)

ho-∼yo-ri
banana-cls:pal-pl

∼doa-a-∼yo-ri
ser.bom-nmlz-cls:pal-pl

hi-ra
cop-vis.imperf.2/3

‘Essas bananeiras são boas/bonitas.’

Como já observado, todos os trabalhos que se tem not́ıcia apresentam generalizações

muito parecidas e concordam com a existência de duas grandes classes: Animado - que

é a classe dos nominais senśıveis à diferença de gênero no singular e possui um plural

neutro para gênero - e Inanimado - que é a classe de nominais os quais recebem um

morfema que computa forma atribúıda a denotação, além de poderem se combinar com

o morfema de plural (empilhamento). Porém, a distribuição dos nominais não para

por áı, a maioria dos autores apresentam subdivisões em um ńıvel mais profundo que

a divisão Animado x Inanimado.

35Como ainda não introduzimos no texto os possibilidades de layout morfossintático dos nominais,
não exploraremos o fato de que o morfema de plural -ri pode se acoplar diretamente a algumas ráızes.

36Alguns autores falam de uma possibilidade de pluralização paralela à do morfema -ri, que é a
inserção de um morfema -pa entre a raiz e o classificador, mas como esse morfema não é encontrado
na ĺıngua Kotiria, não o consideraremos na nossa análise.
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3.4.1 Nominais Animados

Primeiro vamos observar a subclasse dos nominais Animados. Nela, podemos en-

contrar diferentes propostas de subdivisão. A maior parte dos trabalhos assume como

análise a divisão entre nominais que remetem a Humanos e nominais que remetem a

Não-humanos (figura 3.2, cf. Kinch & Kinch 2000 para o Yurut́ı, Barnes 2000 para

o Tuyuka, González de Perez 2000 para o Pisamira, Criswell & Brandup 2000 para o

Siriano, Miller 1999 para o Desano, Cook & Criswell 1993 para o Koreguaje, e Maxwell

& Morse 1999 para o Kubeo).

Figura 3.2: Subdivisão dos nominais animados: primeira proposta

nominais

animados

humanos não-humanos

inanimados

Outros autores apresentam uma subdivisão diferente para os nominais Animados.

Há trabalhos que propõem dois diferentes grupos gerais, colocando de um lado os

Termos Gerais, grupo que inclui nominais ordinários que se aplicam a humanos, aos

animais e pode incluir (dependendo do autor) os nominais que denotam corpos celestes

e/ou criaturas sobrenaturais, e do outro lado os Termos de Parentesco (figura 3.3, cf.

Ferguson 2000 para o Kubeo e West 1980 e 2004 para o Tukano).

Figura 3.3: Subdivisão dos nominais animados: segunda proposta

nominais

animados

termos gerais37 termos de parentesco

inanimados

37Essa subclasse dos nomimais animados contém: humanos, animais, corpos celestes e criaturas
sobrenaturais.
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A divisão entre Termos Gerais e Termos de Parentesco também é encontrada em al-

guns trabalhos como desdobramento (mais refinado) dos nominais Animados Humanos

(figura 3.4, cf. Kinch & Kinch 2000 para o Yurut́ı e Barnes 2000 para o Tuyuka).

Figura 3.4: Subdivisão dos nominais animados: terceira proposta

nominais

animados

humanos

termos gerais termos de parentesco

não-humanos

inanimados

E por fim, também observamos um caso onde a distinção Humano versus Não-

humano é feita como subdivisão da grande classe dos Termos Gerais (figura 3.5, cf.

Ferguson 2000 para o Kubeo).

Figura 3.5: Subdivisão dos nominais animados: quarta proposta

nominais

animados

termos gerais

humanos não-humanos

termos de parentesco

inanimados

A partir dessas diferentes definições do domı́nio nominal, o que podemos dizer?

A primeira questão seria se cada uma das ĺınguas possui uma organização própria.

Não parece ser o caso, pois independentemente da organização apresentada pelos auto-

res, a descrição dos morfemas envolvidos e seus processos em cada subgrupo parece ser

a mesma ou no limite muito parecida na maioria das ĺınguas tratadas nesses trabalhos.
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Enquanto a maioria dos trabalhos traz análises morfológicas bem compat́ıveis umas

com as outras, a maneira pela qual cada autor organiza as subcategorias nominais

segue orientações semânticas diferentes. A escolha de Humano versus Não-humano ou

de Termo Geral versus Termos de Parentesco como subcategorização da classe Animado

não parece estar fundada em nenhum critério em especial. Vamos observar alguns dados

da ĺıngua Kotiria para tirar nossas conclusões.

Sobre a divisão entre termos que denotam Humanos e Não-humanos, podemos ob-

servar os paradigmas dos exemplos (18) e (19) abaixo. Em (18) temos a raiz ñara-

‘ser.branco38’ nas formas masculino singular (18-a), feminino singular (18-b) e plural

(18-c). Como podemos ver, a raiz nãra- ‘ser.branco’ precisa de morfologia de gênero e

número em todas as suas formas, enquanto o nominal bu ‘cotia’, paradigma em (19),

possui uma raiz que pode figurar como argumento sem o acréscimo de morfologia (e

assim denotando uma entidade masculina e singular39).

(18) a. ñarairo
∼yara-i-ro
ser.branco40-masc-sg

‘Um (indiv́ıduo) branco’

b. ñarakoro
∼yara-ko-ro
ser.branco-fem-sg

‘Uma (pessoa) branca’

c. ñarana
∼yara-∼da
ser.branco-an.pl

‘pessoas brancas’

(19) a. bu
bu-ø-ø
cotia–masc-sg

‘(uma) cotia (macho)’

b. bukoro
bu-ko-ro
cotia–fem-sg

‘(uma) cotia (fêmea)’

c. bua
bu-a
cotia–an.pl

‘cotias’

Todos os trabalhos que apresentam essa distribuição (cf. Kinch & Kinch 2000 para

o Yurut́ı, Barnes 2000 para o Tuyuka, De Perez 2000 para o Pisamira, Criswell &

Brandup 2000 para o Siriano, Miller 1999 para o Desano, Cook & Criswell 1993 para

o Koreguaje, e Maxwell & Morse 1999 para o Kubeo) observam que, enquanto nomi-

nais Animados Humanos sempre são marcados gramaticalmente para gênero na forma

38Segundo Waltz (2007:166) a raiz ñara- significa ‘ser.patrão’ou ‘ser.dono’.
39Como ainda não estamos discutindo a denotação de nominais nus, ignoraremos por questões

didáticas do andamento argumentativo, a possibilidade dos nominais nus denotarem nome de espécie.
40Ser.branco aqui não diz respeito à cor em si (em Kotiria a cor branca é ye’se ‘ser branco’) mas

sim ao homem não-ind́ıgena. Segundo Waltz (2007:166) a palavra ñarairo tem o sentido primeiro de
‘patrão’, sendo o de ‘branco’ derivado desse por motivos históricos óbvios.
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singular41, nomes de animais , em sua grande parte não o são. Estes trabalhos ainda

notam que, embora gênero não seja um fenômeno gramatical nos nomes de animais, é

posśıvel acrescentar os morfemas de feminino e singular -ko-ro na forma default (neu-

tra ou masculina singular) quando se tem por intenção denotar a fêmea de um dado

animal. É corrente nessas análises a definição dos nominais animados não-Humanos

(que são principalmente os nomes de animais) como nominais em que a raiz ‘pura’ é

intrinsecamente, ou como preferem alguns autores, ‘inerentemente’ masculina.

Considerando essa observação e refletindo sobre os paradigmas, podemos notar uma

diferença entre os nominais de Animados Humanos e os nominais de Animados não-

Humanos. Porém uma pergunta se apresenta diante de tal diferença: será que de fato

não existe gênero nos nominais de animais nus? Ou melhor: será que a forma singular

masculina é igual à forma genérica42?

Existe um problema lógico em afirmar que esses nominais são inerentemente mas-

culinos. Se assumimos que gênero (masculino e feminino) são traços componentes dos

nominais, ao acrescentar o morfema de feminino nessas supostas ráızes inerentemente

masculinas (ex. (19-a) e (19-b)), teŕıamos o traço masculino e o feminino coocorrendo

na construção do nominal dessa classe, pois não podemos observar nenhum processo

morfossintático em que o traço masculino é apagado ou substituido. Uma sáıda seria

considerar a não marcação de gênero como default masculina. Isso significa que na

ausência de marcação de gênero de nominais Animados o falante ‘tenderia’ a intepretá-

lo como masculino.

Para solucionar esse problema de análise da composicionalidade dos traços de gênero

nos nominais Animados não-Humanos, podemos considerar que a diferença entre eles

e os nominais Humanos é de alguma maneira superficial, no que diz respeito à mani-

festação da morfologia. Assim, podemos sugerir que a criação de nominais masculi-

nos Animados possuem duas manifestações morfossintáticas: -(i)ro (MASC.SG) para

nominais Animados de Humanos e o morfema -ø para os nominais de Animados não-

Humanos (nomes de animais) em geral.

41Exceto para palavras em que o gênero é constituinte da semântica lexical da raiz, como numi-no
‘mulher-SG’, namo-no ‘esposa-SG’, m0-no ‘homem-SG’ etc.

42Entendemos aqui forma genérica como o uso do nominal sem referência a uma entidade espećıfica
no mundo, ou seja, a forma usada em sentenças genéricas que dizem respeito a toda a espécie da coisa
ou a um protótipo ideal.
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Postular um morfema -ø nesses nominais contribui para uma explicação lógica da

possibilidade de acréscimo do morfema de feminino nesses nominais animados. Assim,

explorando essa linha de argumentação, podemos levantar as seguintes observações:

primeiro, se os nominais Animados não-Humanos (nomes de animais) são nominais

inerentemente masculinos, era de se esperar que o acréscimo do morfema de feminino

-koro permitisse a leitura semântica de indiv́ıduo feminino, mas também de indiv́ıduos

masculinos ou, no limite da imaginação, um único ser andrógino, pois se o traço de

masculino está na raiz e não tem como ser apagado, ou pelo menos não temos como

averiguá-lo. Mas, se postulamos que o morfema masculino nessa classe (Animado não-

Humano) é um morfema -ø, tiramos o traço Masculino da raiz.

Assim, a raiz é tratada como neutra para gênero, ficando a operação de acréscimo do

morfema de feminino (-koro) operando sobre uma raiz ‘limpa’. E, além disso, podemos

observar alguns dados emṕıricos que corroboram (em parte) essas ideias. A ativação da

concordância nos itens periféricos e predicativos sempre ocorre com qualquer tipo de

nominal, inclusive com os nominais nus da subclasse Animados não-Humanos. Abaixo,

podemos ver exemplos de sentenças em que o nominal Animado não-Humano apre-

senta concordância com outros itens do sintagma nominal (ex. (20) e (21)) ou com a

predicação (ex. (22) e (23)).

(20) [Bi’i yabioriro] nahũ ch0ri hire.

bi’i
rato

yabio-ri-ø-ro
ser.feio-nmlz-masc-sg

∼dahu
beijú

ch0-ri
comer-nmlz

hi-re
cop-vis.perf.2/3

‘ Parece que [O rato feio] comeu meu beijú.’ (Toolbox lex bi’i 0063)

(21) [Yehse nuriro] mahsã khai hira.

yese
porco

∼du-ri-ø-ro
criar-nmlz-masc-sg

∼basa
gente

kha-i
meio-loc:v

hi-ra
cop-vis.imperf.2/3

‘[Porco de criação] vive no meio da gente.’ (k061 0022)

(22) Wahcho ya’sariro hira.

wacho
papagaio

ya’sa-ri-ø-ro
ser.verde-nmlz-masc-sg

hi-ra
cop.vis.imperf.2/3

‘O papagaio é verde.’



3.4. A organização interna da classe dos nominais nas ĺınguas Tukano 82

(23) Yaha hika ye’seriro

yaha
garça

hi-ka
cop-assert:imperf

ye’se-ri-ø-ro
ser.branco-nmlz-masc-sg

‘(A) garça é branca.’

Sabemos que os exemplos (21) e (22) possuem nominais que denotam coisas diferentes

porque, como podemos observar, as construções morfológicas da cópula apresentam

uma morfologia de viśıvel imperfeito de 2a ou 3a pessoa (morfema -ra), só utilizada

para se referir a seres e coisas que existem no tempo e no espaço, as quais precisam

pertencer a alguma das categorias determinadas pela ĺıngua.

Já o exemplo (23) apresenta na cópula uma morfologia de assertivo imperfeito

(morfema -ka) utilizada para se referir a seres e coisas virtuais, ou seja caracteŕısticas

atribúıdas a ideias de coisas.

Se observamos esse padrão de concordância (com partes do sintagma nominal e com

a predicação) com nominais de outras classes, constatamos a concordância operando

com traços que envolvem gênero e número para nominais Animados Humanos (ex. (10)

do caṕıtulo 2, repetido como (24)) e classe e número para nominais Inanimados (ex.(4)

daquele mesmo caṕıtulo, repetido como (25) e (26)).

(24) k0̃b0’se phiri penotirikorokoro hia tikorokoro
∼k0-b0’se
uma-lado

phi-ri
ser.grande-nmlz

∼pe-ro-ti-ri-ko-ro-koro
peit[o]-sg-atrib-nmlz-fem-sg-trat:senhora

hi-a
cop-assert.perf

ti-ko-ro-koro
anaf-fem-sg-trat:senhora

‘Ela (a dona curupira) era possuidora de um seio grande só de um lado.’

(k037 019)

(25) [A’d0 hoad0] ew0k0 hira.

a’ri-d0
dem:prox-cls:cil

ho-a-d0
graf[ar]-nmlz-cls:cil

ew0-k0
ser.amarelo-cls:cil

hi-ra
cop-vis.imperf.2/3

‘Essa caneta é amarela.’ (lex toolbox a’d0 10)
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(26) A’ri(ñori) wĩhpiñori b0hk0nõri hira

a’ri(-∼yo-ri)
dem:prox-cls:pal-pl

∼wipi-∼yo-ri
açáı-cls:pal-pl

b0k0-∼yo-ri
ser.velho-cls:pal-pl

hi-ra
cop-vis.imperf.2/3

‘Esses açaizeiros são velhos’

Optando pela análise que separa a marcação de gênero da marcação de número

nesse caso, e também observando que em algumas ĺınguas da famı́lia (e em alguns

itens cristalizados em Kotiria) o paradigma morfológico de gênero para os nominais

animados é o par -k0 (ou -ki) para o masculino e -ko para o feminino, é mais interessante

considerar que a marcação de masculino na concordância do predicado no exemplo (22)

ou se manifesta como um morfema -ø (não diferente da morfologia do nominal Animado

não-Humano nuclear, sendo a morfologia da predicação: ya’sa-ri-ø-ro ‘ser.verde-NMLZ-

MASC-SG’) ou é uma forma -i que se fundiu com o -ri nominalizador presente nessa

predicação (ya’sa-ri+i-ro ‘ser.verde-NMLZ-MASC-SG), conforme os exemplos (22) e

(23). É importante ressaltar que toda construção que não utiliza a morfologia de

assertivo imperfeito (-ka) no verbo exige nominais que estejam mapeados em uma das

classes de nominais, e assim, devem estar flexionados para classe e número.

Pensando nessa diferença ap artir de um ponto de vista mais abstrato, capturamos

uma variação morfêmica no masculino singular, mas o mesmo paradigma de morfemas

no feminino singular -ko-ro (FEM-SG) e no plural -ina43 se mantém.

Já a distinção Termo Geral versus Termos de Parentesco parece ser mais consis-

tente do ponto de vista da generalização morfológica. Enquanto os nominais Animados

Humanos e Não-humanos se apresentam com paradigmas de morfemas bem parecidos,

os Termos de Parentesco, embora se apliquem a relações humanas (logo poderiam, do

ponto de vista semântico-ontológico, enquadrar-se no grupo de nominais Humanos)

possuem a morfologia mais diversificada de todos os nominais Animados. Diferente dos

outros nominais na ĺıngua, eles se subdividem em dois grupos de morfemas: os morfe-

mas que se acoplam ao termo de parentesco que se refere a alguém de maior prest́ıgio

43É importante notar que, embora b0hk0na ‘velhos’ se realize com o morfema AN.PL -na e bua
‘cotias’ com o morfema -a, ambos são o mesmo arqui-morfema. Isso é atestado para a comparação
de morfologia nominal, pois nominais como Kotiria ‘os que são (da) água’ que é categorizado como
Humano recebe o -a e e diatina ‘sucuris’ que é nome de animal recebe o morfema -na.
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ou de posição social e/ou familiar mais alta, ou os morfemas que se acoplam ao termo

de parentesco que se refere a alguém de menor prest́ıgio ou de posição social e familiar

mais baixa. Vejamos, a Tabela 3.5, abaixo:

Tabela 3.5: Plural dos termos de parentesco (Waltz and Waltz, 1997:14)

MASC FEM

Plural Honoŕıfico -s0ma -sãnumia

Plural Não-honoŕıfico -na -nanumia

Observando as diferenças entre os paradigmas morfológicos de Termos de Paren-

tesco e os outros nominais Humanos e não-Humanos, vemos que de fato os Termos de

Parentesco se comportam de maneira bem diferentes dos demais nominais. Assim, ba-

seado nos dados dispońıveis até o momento, a distribuição e organização dos nominais

que melhor captura os diferentes paradigmas de morfemas é o apresentado na figura

3.5 (repetida abaixo como 3.6), e assim teŕıamos:

Figura 3.6: Subdivisão dos nominais animados: quarta proposta

nominais

animados

termos gerais

humanos não-humanos

termos de parentesco

inanimados

3.4.2 Os nominais Inanimados

Os nominais que denotam ‘coisas’ inanimadas também recebem um tratamento de

subcategorização dentro da literatura de ĺınguas Tukano. Grosso modo, essa subclasse

nominal é dividida em dois grandes grupos, as dos nominais contáveis e a dos nominais

massivos.
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Os nominais Inanimados contáveis, não muito diferente da distribuição dos nominais

Animados, são descritos na maioria dos trabalhos dispońıveis a partir de dois critérios

básicos, o primeiro é a distribuição dos chamados classificadores nominais e dos mor-

femas de número e o segundo é a possibilidade do nominal figurar sem morfologia em

uma sentença episódica ativa. Nos exemplos (27) e (28), o nominal bua ‘flauta’, está

sendo classificado por -ka ‘CLS:arred’ e -phoka ‘CLS:arred.PL, respectivamente.

(27) buaka bahsarin0m0 ti puhtiria hira

bua-ka
flauta-cls:arred

basa-ri-∼d0b0
cantar/dançar-nmlz-dia

ti
anaf

puti-ria
assoprar-cls:arred

hi-ra
cop-vis.imperf.2/3

‘A flauta é tocada em dia de festa.’ (lex toolbox bua 080)

(28) Y0 ñ0ch0 phay0 buapohka kh0are

Y0=∼y0ch0
1poss=avô

phay0
muito

bua-phoka
flauta-cls:arred.pl

kh0a-re
possuir-vis.perf.2/3

‘Meu avô tem muitas flautas.’ (lex toolbox bua 080)

Trabalhos como os de Kinch & Kinch (2000) para o Yurut́ı, Barnes (2000) para

o Tuyuka, Ferguson (2000) para o Kubeo, Criswell & Brandup (2000) para o Siriano,

Miller (1999) para o Desano, Welch & West (2000) para o Tukano, Chacon (2012) para

o Kubeo descrevem os nominais Inanimados como distribúıdos a partir do traço [±

contável]44. Vejamos a figura (3.7), abaixo:

Figura 3.7: Subdivisão dos nominais inanimados: primeira proposta

nominais

animados inanimados

contáveis não-contáveis

44Embora cada um desses trabalhos descreva a classe dos nominais inanimados com uma nomencla-
tura e organização diferentes, todos se resumem à questão de contabilidade. Alguns trabalhos falam
de nominais contáveis e nominais não contáveis. Outros falam de nominais contáveis de um lado e
termos de massa e nominaiss abstratos do outro. Alguns descrevem os inanimados como nominas que
recebem classificador e morfema de plural e outros que não recebem morfema algum. Assim, como
todas essas estratégias se resumem ao critério da contabilidade, falaremos em nominais [+contável]
(doravante contáveis) e nominais [-contável] (doravante não-contáveis).
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Alguns trabalhos como os de González de Perez (2000) para a ĺıngua Pisamira,

Maxwell & Morse (1999) para o Kubeo e West (1980) para o Tukano não deixam muito

claro essa distinção, embora apresentem uma divisão entre tipos de morfologia que no

limite evidencia distinção contável vs. não-contável.

Já trabalhos como os de Jones & Jones (1991) para o Barasano, Levinsohn (1990)

para o Secoya, Gable (1975) para o Orejon, Cook & Criswell (1993) para o Koreguaje e

Wheeler (2000) para o Siona não entram na questão da contabilidade, e sim no layout

morfossintático, como podemos observar na figura (3.8). Todos concentram a divisão

dos nominais inanimados entre ‘os nominais’ que são ráızes plenas que não necessitam

de morfologia alguma para figurarem como argumento em sentenças episódicas ativas45

e nominais que quando não estão em construções genéricas, precisam de morfologia de

classe e número.

Figura 3.8: Subdivisão dos nominais inanimados: segunda proposta

nominais

animados inanimados

√ √
+CLS

Dos trabalhos que dividem os nominais Inanimados entre contável e não-contável,

também encontramos os nominais Contáveis distribúıdos entre os que podem aparecer

sem morfologia nominal (w0’0 e wehse no exemplo (29)) e aqueles que precisam de pelo

menos um morfema de classe (papera em (30); cf. Kinch & Kinch 2000 para o Yurut́ı,

Barnes 2000 para o Tuyuka e Criswell & Brandup 2000 para o Siriano).

(29) mahsã toaka tire wehsep0 w0’0 d0’t0ka’i

∼basa
gente

toa-ka
plantar-assert:imp

ti-re
anaf-obj

wese-p0
roça-loc

w0’0
casa

d0’t0ka’i
ao.redor

‘As pessoas plantam (a pupunha) na roça e ao redor da casa.’ (gram prat 0410)

45Nenhum autor classifica o ambiente em que os nominais podem acontecer com suas possibilidades
morfológicas. Na maioria dos trabalhos, fala-se em nominais que aparecem sempre sem morfologia e
nominais que podem ou não aparecer com morfologia de classe e número. Assim, de alguma maneira,
diferencia-se nominais genéricos (que podem ser individualizados por processos morfológicos) e nominais
que são sempre nus, independentemente do tipo de sentença em que aparece.



3.5. A morfologia dos nominais 87

(30) a’ri(phũ) paperaphũ ew0phũ hira

a’ri-(∼phu)
dem:prox-cls:folha

papera-∼phu
papel-cls:folha

ew0-∼phu
ser.amarelo-cls:folha

hi-ra
cop-vis.imperf.2/3

‘Esse papel é amarelo.’

Enquanto na subdivisão dos nominais animados nós escolhemos uma proposta que

julgamos a mais adequada para organizar aquele grupo de nominais, não faremos o

mesmo com os nominais inanimados. Como as caracteŕısticas dos nominais inanimados

são objeto de análise do próximo caṕıtulo dessa tese (caṕıtulo 4), adiamos nossa posição

para depois que realizarmos a nossa análise. Assim, para um quadro completo da nossa

proposta de análise dos nominais em Kotiria (e por extensão nas ĺınguas Tukano), ver

o caṕıtulo 5.

3.5 A morfologia dos nominais

3.5.1 A organização interna da classe nominal na ĺıngua Kotiria

Como aponta Stenzel (2013:98): “Kotiria, como as outras ĺınguas Tukano Orien-

tal, tem um sistema de formação e classificação de palavras muito rico expresso tanto

por morfologia de classe quanto por classificação nominal”. Antes mesmo da autora

apresentar os argumentos para a divisão morfológica e semântica dos nominais em Ko-

tiria, nessa afirmação, podemos ver a polarização entre nominais que são marcados para

classe de um lado e os que são marcados com classificador do outro, ou seja, de antemão

ela já apresenta a distribuição bem documentada nas ĺınguas Tukano, entre os nominais

animados - marcados para gênero e número - e nominais inanimados - marcados para

contabilidade, número e também forma, função, tipo, entre outras propriedades. Essas

caracteŕısticas semânticas atribúıdas aos nominais inanimados são, como notou Allan

(1977:285), realizadas pelos chamados classificadores: “são morfemas que denotam al-

guma caracteŕıstica saliente percebida ou atribúıda às entidades as quais os nominais

estão associados”.

Como notou Stenzel (2013:99) na literatura sobre as ĺınguas Tukano, a classificação

nominal é analisada a partir da estrutura gramatical básica [raiz nominal + sufixo
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classificador] que se realiza como uma única palavra fonológica. Como veremosneste

trabalho, do ponto de vista morfofonológico, Kotiria apresenta um grande número

de possibilidades estruturais para seus marcadores de classes, os quais parecem ser

oriundos de diferentes estágios de gramaticalização.

Segundo a distribuição geral oferecida até agora para os nominais nas ĺınguas Tu-

kano, observaremos a morfossintaxe dos nominais em Kotiria. Primeiro, no que diz

respeito aos nominais animados, do ponto de vista semântico podemos claramente

dividi-los em três subclasses: Animados Humanos, Animados não-Humanos e Termos

de Parentesco.

3.5.2 Nominais Animados Humanos

Em Kotiria, assim como em todas as ĺınguas da famı́lia Tukano, os nominais anima-

dos humanos são marcados para gênero e número. O gênero, para essa subclasse, pode

ser masculino ou feminino no singular, enquanto que no plural, o gênero é neutralizado.

Como previsto no universal 37 da lista de universais tipológicos de Greenberg (1963):

“há mais gênero no singular do que no plural”. Alguns nominais animados humanos já

são marcados lexicalmente para gênero ((31) e (32)), como, por exemplo, acontece em

português com homem ‘ser.humano.MASC’ e mulher ‘ser.humano.FEM’. Os nominais

animados humanos masculinos singulares, no geral, podem ser marcados com -(k)i (33),

-(k)0 (34). Já os nominais animados humanos femininos singulares são marcados com

o morfema -ko ((35) e (36)).

(31) m0no

∼b0-ro
homem-sg

‘(o/um) homem’

(32) numino

∼dubi-ro
mulher-sg

‘(a/uma) mulher’

(33) ñarairo

∼yara-i-ro
patrão-masc-sg

‘(o / um homem) branco’
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(34) mahs0no

∼bas-0-ro
ser.humano-masc-sg

‘(a/uma) pessoa (MASC)’

(35) ñarakoro

∼yara-ko-ro
patrão-fem-sg

‘(a/ uma mulher) branca’

(36) mahono

∼bas-o-ro
ser.humano-fem-sg

‘(a/uma) pessoa (FEM)’

Quando nominais animados humanos são colocados na forma plural, os morfemas

de gênero desaparecem eutiliza-se um morfema de plural animado -(n)a ((37) e (38)).

(37) ñarana

∼yara-∼da
patrão-an.pl

‘(os/ uns homens) brancos’46

(38) mahsa

∼bas-a
ser.humano-an.pl

‘(as/umas) pessoas’

3.5.3 Nominais Animados não-Humanos

Como os outros nominais Animados, a subclasse dos nominais Animados não-

Humanos se mostra senśıvel à marcação de número. Diferente dos nominais Animados

Humanos, como veremos a seguir, a distinção de gênero para essa subclasse não é obri-

gatória para todos os nominais, ao contrário; a possibilidade de marcação de gênero se

alinha com parâmetros semânticos para subategorizar esse grupo.

Essa subclasse de nominais Animados geralmente é utilizada para denotar nominais

de animais de diversos tipos: peixes, aves, répteis, anf́ıbios, e mamı́feros. Dentro dela,

como apontou Stenzel (2013:102), vemos três subgrupos que atendem a diferentes para-

digmas morfossintáticos: o dos nominais de animais individuais, que pode ser dividida

entre os nominais de animais individuais altos e os nominais de animais individuais

baixos, e, por fim, a dos nominais de animais coletivos.

46Em português podemos pluralizar os nominais femininos, denotando entidades plurais de indiv́ıduos
necessariamente femininos, enquanto que os nominais masculinos, quando pluralizados, podem deno-
tar entidades plurais de indiv́ıduos masculinos ou entidades plurais compostas tanto por indiv́ıduos
masculinos e femininos. Em Kotiria, não é posśıvel formar plurais de gênero masculino ou feminino
espećıficos, pois o plural nessa ĺıngua parece neutralizar o gênero.
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3.5.3.1 Nominais Animados não-Humanos de indiv́ıduos Altos

Os chamados nominais de animais individuais altos (ou nominais Animados não-

Humanos Individuais Altos, cf. Stenzel, 2013:102) são aqueles que denotam seres não

humanos que são considerados independentes, ou por seus hábitos naturais ou porque

possuem caracteŕısticas que, culturalmente, os deixa próximo dos humanos. Nesse

grupo, temos mamı́feros como: yehse ‘porco’ (39), yairo ‘onça’ (40), wahch0 ‘anta’ (41),

ka ‘espécie de macaco’ (42), wa’u ‘espécie macaco’ (43) etc.; répteis como: so ‘jacaré’

(44), phinono ‘cobra’ (45), ãga ‘serpente’ (46) etc.; e aves: w0hp0 phoko ye’seriro

‘coruja branca’ (47), karakakoro ‘galinha’ (48) etc.

(39) a. yehse

yese
porco

‘porco’

b. yehsekoro

yese-ko-ro
porco-fem-sg

‘porca’

c. yehsea

yese-a
porco-pl

‘porcos’

(40) a. yairo

ya-i-ro
onça-masc-sg

‘onça (macho)’

b. yakoro

ya-ko-ro
onça-fem-sg

‘onça (fêmea)’

c. yaya

ya-ya
onça-pl

‘onças’

(41) a. wahch0

wach0
anta

‘anta (macho)’

b. wahch0koro

wach0-ko-ro
anta-fem-sg

‘anta (fêmea)’

c. wahch0a

wach0-a
anta-pl

‘antas’

(42) a. ka

ka
macaco

‘macaco’

b. ka-ko-ro

ka-ko-ro
macaco-fem-sg

‘macaca’

c. kaa

ka-a
macaco-pl

‘macacos’
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(43) a. wa’u

wa’u
macaco

‘macaco (zogue)’

b. wa’ukoro

wa’u-ko-ro
macaco-fem-sg

‘macaca (zogue)’

c. wa’ua

wa’u-a
macaco-pl

‘macacos (zogue)’

(44) a. so

so
jacaré

‘jacaré’

b. sokoro

so-ko-ro
jacaré-fem-pl

‘jacaré (fêmea)’

c. soa

so-a
jacaré-pl

‘jacarés’

(45) a. phinono

∼phiro-ø-∼ro
cobra-masc-sg

‘cobra’

b. phinokono

∼phiro-ko-∼ro
cobra-fem-sg

‘cobra (fêmea)’

c. phinoa

∼phiro-a
cobra-pl

‘cobras’

(46) a. ãga

∼aga
serpente

‘serpente’

b. ãgakoro

∼aga-ko-ro
sepente-fem-sg

’serpente (fêmea)’

c. ãga-a

∼aga-a
serpente-pl

‘serpentes’

(47) a. w0hp0 phoko ye’seriro

w0p0
coruja

phoko
.

ye’se-ri-ø-ro
ser.branco-nmlz-masc-sg

‘coruja’

b. w0hp0 phoko ye’serikoro

w0p0
coruja

phoko
.

ye’se-ri-ko-ro
ser.branco-nmlz-fem-sg

‘corujas (fêmeas)’

c. w0hp0 phokoa ye’seina

w0p0
coruja

phoko-a
.

ye’se-ina
ser.branco-nmlz.pl

‘corujas’
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(48) a. karaka

karaka
galo

‘galo’

b. karakakoro

karaka-ko-ro
galo-fem-sg

‘galinha’

c. karaphoka

kara-phoka
galo-cls:arred

‘galináceos’

3.5.3.2 Nominais Animados não-Humanos de indiv́ıduos Baixos

Já os chamados nominais de animais individuais baixos (ou nominais Animados

não-Humanos Individuais Baixos, cf. Stenzel, 2013:102) são aqueles que denotam seres

não humanos que são considerados não tão “independentes”, ou seja, geralmente são

encontrados em grupos, e o traço mais expressivo na diferenciação destes com os nomi-

nais de Animais não-Humanos Individuais Altos é o fato de que a marcação de gênero

gramatical parece não ser senśıvel ao sexo biológico das criaturas. Vale ressaltar que

para alguns animais, gênero pode ser indicado (opcionalmente) dada uma importância

ou saliência que torne relevante em contextos espećıficos. Porém, mesmo para animais

que usualmente não são marcados para gênero, podem receber marcação dada a neces-

sidade constrúıda em contexto em que seria importante indicar seu gênero, e assim o

mesmo mecanismo morfológico pode ser utilizado, embora fique claro que se trata de

um contexto muito marcado.

Nesse grupo temos anf́ıbios: tha’arob0k0 ‘sapo (bufo)’ (49), répteis: khuri ‘jabuti

(chelonoidis)’ (50), yoasõ ‘lagarto (mabuya)’ (51) etc; aves: yaha ‘garça’ (52), yuhka

’urubu (cathartes burrovianus) (53), peixes: so’o ‘peixe espada (sternopygus macrurus)’

(54), dahsapiõ ‘tráıra (hoplias malabaricus)’ (55); e mamı́feros: bi’i ‘rato’ (muridae)

(56), wihpĩ ‘quati (nasuella olivacea)’ (57) etc.

(49) a. tha’aro b0hk0

tha’aro
sapo

b0k0

‘sapo’

b. tha’aro b0hk0na

tha’aro
sapo-pl

b0k0-∼da

‘sapos’

(50) a. khu

khu
jabuti

‘jabuti’

b. khua

khu-a
jabuti-pl

‘jabutis’
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(51) a. yoasõ

yoa.∼so47

lagarto

‘lagarto’

b. yoasõa

yoa.∼so-a
lagarto-pl

‘lagartos’

(52) a. yaha

yaha
garça

‘garça’

b. yahaa

yaha-a
garça-pl

‘garças’

(53) a. yuhka

yuka
urubu

‘urubu’

b. yuhkaa

yuka-a
urubu-pl

‘urubu’

(54) a. so’o

so’o
peixe.espada

‘peixe espada’

b. so’oa

so’o-a
peixe.espada-pl

‘peixes espadas’

(55) a. dahsapiõ

dasa.∼pio
peixe.tráıra

‘peixe tráıra’

b. dahsapiõa

dasa.∼pio-a
peixe.tráıra-pl

‘peixes (tráıras)’

(56) a. bi’i

bi’i
rato

‘rato’

b. bi’ia

bi’i-a
rato-pl

‘ratos’

(57) a. wihpĩ

∼wipi
quati

‘quati’

b. wihpĩa

∼wipi-a
quati-pl

‘quatis’

3.5.3.3 Nominais Animados não-Humanos Coletivos

O último grupo de nominais Animados não-Humanos é o dos seres coletivos. Nessa

subclasse, as ráızes nominais “puras” denotam entidades plurais, não há distinção de

gênero e a morfologia de número dispońıvel é um singularizador -kiro ‘SGLZ’. Esse

47A morfologia de nominais como yoasõ ‘lagarto’ e dahsapiõ ‘tráıra (peixe)’ sugerem que esses no-
minais possuem estrutura interna. Em ambas palavras, podemos observar o morfema de nasalidade
agindo apenas em uma parte da ‘palavra’. Isso pode sugerir que esses nominais foram resultados de
composição, embora já cristalizados (como unidade) no atual estágio da ĺıngua.
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morfema singularizador transforma esses nominais “inerentemente plurais” (cf. Stenzel,

2013:112) em nominais que denotam uma entidade singular. Do ponto taxionômico,

os animais denotados por essa subclasse são geralmente insetos e pequenos animais

que, do ponto de vista cultural dos Kotiria, raramente são encontrados na natureza

como entidades singulares (indiv́ıduos). Nesse grupo, podemos citar nominais como:

mahch0a ‘formigas (nome genérico)’ (58), dachhoa ‘larvas’ (59), huã ‘minhocas’ (60)

etc.

(58) a. mahch0a

∼bach0a
formigas

‘formigas’

b. mahch0akiro

∼bach0a-kiro
formigas-sglz

‘formiga’

(59) a. dahchoa

dachoa
larvas

‘larvas’

b. dahchoakiro

dachoa-kiro
larvas-sglz

‘larva’

(60) a. huã

∼hua
minhocas

‘minhocas’

b. huã-kiro

∼hua-kiro
minhocas-sglz

‘minhoca’

3.5.4 Distribuição (semântico)gramatical dos morfemas nos nominais

Animados

O paradigma morfológico para todos os nominais Animados parece girar em torno

dos seguintes morfemas:

(i) -0, -k0, ø ou -ki para os nominais masculinos,

(ii) -o e -ko para os nominais femininos,

(iii) -a, -na, -ina ou -ya para a marcação dos plurais.

(iv) -kiro para singularizar entidades com denotação plural lexicalmente.

Dentro da classe dos Animados, o que parece distinguir suas subclasses são os di-

ferentes graus de usos do paradigma morfológico, ou seja, considerando os processos
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em de uma escala de quantidade de morfemas, os nominais Animados Humanos estão

no extremo dessa escala, pois fazem uso de paradigma morfofonológico completo para

marcar cada um dos seus traços semânticos formais: masculino, feminino, singular

e plural. Os nominais que denotam entidades Animadas não-Humanas classificadas

como indiv́ıduo alto ocupam o meio dessa escala, pois utilizam morfologia para mar-

car: gênero feminino, singular (pelo menos para o feminino) e plural. Na outra ponta

de escala, com o menor número de recursos morfofonológicos para marcar os traços

semânticos formais na classe dos nominais animados estão os nominais de entidades

Animadas não-Humanas de indiv́ıduos Baixos e os nominais de animais Coletivos (no-

minais Animados não-Humanos Coletivos), pois cada uma dessas subclasses apenas

marca um traço semântico formal via morfologia: a de plural e a de singularizado,

respectivamente (Figura 3.9).

Figura 3.9: Escala do uso de morfemas gramaticais nos nominais Animados:

L99 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 99K
humanos não-humanos não-humanos não-humanos

de indiv́ıduos altos de indiv́ıduos baixos coletivos
MASC - - -
FEM FEM - -
SG SG - SG
PL PL PL -

Embora a classe dos nominais Animados possa ser dividida entre quatro subclas-

ses morfossemânticas, como apresentado acima, é importante notar que alguns fatos

consolidam a ideia de que estamos tratando certamente de uma única classe.

Primeiro observemos rapidamente os morfemas de plural, conforme figura 3.10.

Nominais Humanos e nominais não-Humanos de indiv́ıduo (tanto Altos quanto Baixos)

utilizam os mesmos morfemas. Os nominais não-Humanos possuem um morfema -ya,

como possibilidade, mas uma análise mais aprofundada pode sugerir que essas três

opções tenham uma mesma origem (figura 3.10).

3.5.5 Para uma origem dos morfemas para nominais Animados

Stenzel (2013:109), em uma comparação com a morfologia da ĺıngua Wa’ikhana

(ĺıngua-irmã mais próxima a Kotiria dentro da famı́lia), sugere que os morfemas de
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Figura 3.10: Morfemas plurais no nominais Animados

L99 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 99K
humanos não-humanos não-humanos não-humanos

de indiv́ıduos altos de indiv́ıduos baixos coletivos
-a/-na -a/-na/-ya -a/-na/-ya (-a*)

gênero e número em Kotiria são oriundos dos morfemas -k0ro ‘MASC.SG’, -ko-ro

‘FEM.SG’ e ∼ki-da ‘AN-PL’, os quais estão presentes também em Wa’ikhana.

Processos fonológicos (presentes nas ĺınguas Tukano Oriental do subgrupo o qual

Kotiria e Wa’ikhana compõe) reajustaram o -k0ro para -kiro (cf. Stenzel, 2013:109) e

processos de erosão da esquerda para a direita em Kotiria (ver seção 2.1.2.1) ajusta-

ram -k0-ro ‘MASC-SG’, -ko-ro ‘FEM-SG’ e -∼kida ‘AN.PL’ para -i, -(k)o, e -(∼d)a,

respectivamente.

Embora esses processos fonológicos sejam atestados para a maioria dos casos en-

contrados em Kotiria, por algum motivo, em alguns ambientes, formas de estágios

morfofonológicos anteriores são selecionadas.
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As formas -(k)i-ro ‘MASC-SG’, -ko-ro ‘FEM-SG’ e -∼kida ‘AN.PL’ ainda são uti-

lizadas em Kotiria, embora em funções bem espećıficas e cristalizadas. Os morfemas

-kiro ‘MASC.SG’ e -koro ‘FEM.SG’ são amplamente utilizados como formas de tra-

tamento, junto a nominais próprios ou nominais que denotam entidades Animadas

Humanas48(61) e (62).

(61) ...siro ba0ka Mauricio kiro

si-i-ro
dem:dist-masc-sg

ba0ka
irmão.menor

Mauricio=kiro
Mauricio-trat:senhor

‘Aquele irmão menor, o senhor Mauŕıcio.’ (k024 9)

48Interessante notar que talvez o termo Humano para classificar o conjunto de nominais que usam os
morfemas de forma de tratatamento -kiro TRAT:senhor e -koro ‘TRAT:senhora’ não seja muito ade-
quado, pois como vimos em 2.1.2.1, criaturas como Boraro ‘Curupira’ (exemplo (17-a)) podem receber
esse morfema, o que nos fez pensar que uma classificação mais abrangente do nominais que podem
receber essa forma de tratamento seria a dos Humanóides ou dos seres Humanizados, pois possibilitaria
expandir as fronteiras dos usos atestados. Porém, é posśıvel que Kotiria classifique criaturas como
Curupira como Humanos, mas como a natureza cultural dos usos dos nominais em Kotiria não é tema
desse trabalho, deixaremos esse problema de lado.
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(62) Kiri koro

Kiri=koro
Kris=trat:senhora

‘Senhora Kris’

A cristalização dos morfemas de gênero -ki ‘MASC’ e -ko ‘FEM’ com o morfema

de número singular -ro ‘SG’ gerou novos morfemas onde esses traços ficaram subjacen-

tes, dando lugar a uma forma de tratamento verbal com pessoas de maior respeito e

prest́ıgio.

É importante notar que -kiro ‘TRAT:senhor’ e -koro ‘TRAT:senhora’, quando usa-

dos como forma de tratamento, acompanham nominais que, geralmente, já são marca-

dos para gênero e número (63). Os exemplos (61) e (62) por serem nominais próprios,

em Kotiria, como acontece em português, mesmo não apresentando morfologia de

gênero gramatical são mapeados em masculinos e femininos a partir do gênero biológico

atribúıdo àquele indiv́ıduo Animado Humano. Se observarmos o exemplo (61) pode-

mos ver que o demostrativo si-ro ‘DEM:DIST-MASC-SG “aquele” está no masculino

singular, orientado (via concordância) pelo gênero e número do núcleo que é o nome

Mauŕıcio (MASC.SG). A forma de tratamento -kiro, nesse exemplo poderia estar re-

petida no demostrativo, elemento que pode acompanhar a concordância, embora no

exemplo tenha sido omitido.

(63) boraro-ko-ro=koro
curupira-fem-sg=trat:senhora
‘senhora curupira.’

Além de pronome de tratamento, a forma -kiro, que presumimos ser também oriunda

dos morfemas -ki-ro ‘MASC-SG’, passou por um processo esvaziamento semântico

e, posteriormente, foi ressemantizado devido à função gramatical espećıfica que as-

sumiu. Primeiro, acreditamos, -ki-ro ‘MASC-SG’ sofreu cristalização, virando -kiro

‘MASC.SG’, de onde se especializou tanto para a forma de tratamento masculina sin-

gular ‘TRAT:senhor’, quanto para o singularizador ‘SGLZ’, para o grupo dos nominais

Animados Coletivos. De alguma maneira, a subutilização desse mesmo morfema em

duas diferentes classes fez com que ele assumisse funções diferentes para cada uma

delas.
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No caso da forma singularizadora, a marcação de ‘MASC.SG’ foi reajustada como

‘SG’, pois, como já apresentado anteriormente, a classe dos nominais Coletivos não é

senśıvel a gênero.

Pensando na evolução da marcação de gênero e número nos nominais animados,

para o singular temos:

Figura 3.11: Evolução do gênero masculino e número em Kotiria

(a) -k0-ro > -(k)0-ro > -0[-ro]

(b) -k0-ro > -ki-ro > -(k)i-ro > -i[-ro]

Assim, suas diferentes formas assumiram as seguintes funções:

(i) -0 marcação de gênero masculino nos termos de parentesco e em alguns poucos

nominais que parecem ter incorporado -0 ‘MASC’ na raiz (substituindo -0 pela

vogal da segunda mora da raiz).

(ii) -(k)iro marcação de ‘MASC-SG’ na maioria dos nominais animados

(iii) -kiro forma de tratamento (formal) com nominais Animados Humanos

(iv) -kiro singularizador dos nominais Animados Coletivos

O mesmo aconteceu com o morfema de feminino singular:

Figura 3.12: Evolução do gênero feminino e número em Kotiria

(a) -ko-ro > -koro

(b) -ko-ro > -(k)o-ro

(i) -ko marcação de Feminino nos nominais Aninados Humanos e nos nominais

Animados não-Humanos de indiv́ıduos Altos

(ii) -koro marcação de forma de tratamento (formal) com nominais Animados Hu-

manos
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Uma questão que se pode colocar é a natureza do -kiro ‘SGZ’ Singularizador. En-

quanto o -kiro e -koro pronominais de tratamento estão mapeados para gênero, -kiro

‘SGZ’ parece não observar isso. Como os morfemas de gênero e número da famı́lia

formam um paradigma ideal, nos permitindo postular que -ro é marcação de SG, -na é

marcação de PL, e -k0, -ko e ki são marcação de gênero, não seria estranho considerar

o -ki de -kiro fosse a marcação de gênero neutro (como em -∼kida). Porém, como não

encontramos nenhum exemplo de nome marcado na forma singular para gênero neutro

(no singular os nominais animados Humanos e não-Humanos Altos são mapeados para

‘MASC’ e ‘FEM’), preferimos manter nossa análise de que o traço de MASC não é

computado, pois o ‘SGZ’ só ocorre no grupo de nominais que são opacos para gênero.

Mas o que parece ter sofrido maior variação e que teve mais formas especializadas

foi o morfema de Plural Animado. Como já apresentado anteriormente, o plural nos

nominais animados pode ser -kina, utilizado em nominais já cristalizados, como wa’i-

kina ‘peixes-AN.PL’ ‘animais’, -ya, plural utilizados em alguns nominais animados

não-humanos de indiv́ıduos Altos, e -∼a e -a que são os morfemas produtivos para

marcar plural para a toda a classe de animados.

Figura 3.13: Evolução do animado plural em Kotiria

-∼kida > -∼da > -ya > -a

Sendo que:

(i) -∼kida é utilizado na marcação de alguns nominais animados já cristalizados,

como wa’i-∼kida ‘peixe-PL’ “animais”.

(ii) -∼a marcação geralmente utilizada nos nominais Animados Humanos

(iii) -ya plural para (alguns)nominais Animados não-Humanos Altos e

(iv) -a compete com -∼da na marcação de alguns nominais Animados Humanos, mas

bastante comum como plural de nominais Animados não-Humanos de Indiv́ıduos

baixo.
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Embora o sistema de marcação de gênero e número tenha se especializado para

cada subclasse dos nominais animados, como vimos, provavelmente todos os diversos

morfemas para cada função semântica de gênero e número (além do de tratamento

respeitoso) possuem uma origem comum nos três morfemas presentes em toda a famı́lia

ĺınguistica Tukano (cf. Gomez-Imbert, 2007:404 e Stenzel, 2013:109).

3.5.6 Nominais Inanimados

Como já apontado em Stenzel (2013), os processos morfológicos básicos em Kotiria

envolvem os seguintes tipos de morfemas: ráızes – que podem ser nomes, verbos ou

part́ıculas – e/ou cĺıticos, os quais podem ser utilizados como palavras básicas (nuas –

sem algum tipo de flexão ou material funcional v́ısivel –, no caso dos nomes e verbos) ou

em construções de palavras complexas. A autora também observa que Kotiria possui um

sistema bem rico de formação de nominais e de classificação nominal, expressos tanto

por morfologia de classe quanto por classificadores nominais. Em Kotiria, nominais

podem ser formados por ráızes nominais lexicais, por ráızes verbais ou por ráızes de

part́ıculas através de diversos processos derivacionais.

Stenzel (2013:) apresenta o seguinte layout para os nominais em Kotiria:

RAIZ + [(raiz(es)) (morfemas de base) (sufixo(s))].

Para essa autora, os afixos que ocorrem com ráızes nominais podem codificar in-

formações como: Gênero (obrigatório para todos os nominais animados), Classe (obri-

gatória para todos os nominais inanimados contáveis), Número (obrigatório para todos

os nominais contáveis), Qualidade, Papel gramatical (caso e papel-θ em todas cons-

truções não-copulares) e Informações de ńıvel discursivo.

Gênero parece ser uma caracteŕıstica intŕınseca dos nominais Animados. Embora

na subseção (3.5.4) mostramos que nominais que denotam entidades Animadas não-

humanas classificadas como baixa ou coletivas não recebem marcação de gênero, é

importante lembrar que o traço de gênero é um traço dependente e privativo de Ani-

macidade, o que faz por extensão com que o traço [±animado], em uma primeira análise,

possa ser considerado o traço mãe dos traços feminino e masculino (figura 3.14).
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Figura 3.14: Relação entre os traços de gênero e animacidade

[animacidade]

[feminino] [masculino]

Logo, trataremos todos os nominais Animados como possuidores do traço de gênero,

mesmo quando este não se manifesta abertamente, como por exemplo nos animados

plurais. Os gêneros masculino e feminino se realizem de forma externa aos núcleos

nominais - via fixação de sufixos gramaticais49 (ver figura 3.15).

Figura 3.15: Localização dos traços na morfossintaxe nominal

Raiz lexical Morfema gramatical
[animacidade] [masculino] ou [feminino]

3.5.7 Nominais inanimados contáveis

Dentro da literatura sobre a ĺıngua Kotiria, e em quase toda a literatura sobre

ĺınguas Tukano, observamos que os nominais inanimados são subdivididos entre nomi-

nais massivos e contáveis. Por sua vez, os nominais contáveis parecem apresentar pelo

menos 3 layouts morfofonológicos diferentes: (i) palavras formadas apenas pelas ráızes

plenas já interpretadas como singulares e aparentemente já possuidoras de Forma (o

traço [±Shape] para Rijkhoff (2002:338)) e que recebem a morfologia de número plu-

ral diretamente, como w0’0 ‘casa’ em (64) e wehse ‘roça’ em (65). Também temos

nominais inanimados contáveis que carecem de marcação tanto de singular quanto de

plural, como khataro/khataa ‘forno de beiju/fornos de beiju’ (66) e e bahtiro/bahtiri

‘balaio/balaios’ (67), e a maior classe, que é a dos nominais a qual depende de classi-

ficadores nominais para serem singularizados e receberem marcação de número, como

com mihsĩda ‘cipó’ em (68) e Khomastu ‘panela’ em (69).

49Vale lembrar que, como já vimos nas seções anteriores, existe uma única exceção à essa regra, que
são as construções (compounds) de denotação de entidades com os traços [feminino, plural], em que
estão envolvidas ráızes lexicais. Ver seção 3.3.
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(64) a. w0’0

w0’0
casa

‘casa’

b. w0’0se

w0’0-se
casa-pl

‘casas’

(65) a. wehse

wese
roça

‘roça’

b. wehseri

wese-ri
roça-pl

‘roças’

(66) a. khataro

kata-ro
forno.de.beiju-sg

‘forno de beiju’

b. khataa

kata-a
forno.de.beiju-pl

‘fornos de beiju’

(67) a. bahtiro

bati-ro
balaio-sg

‘balaio’

b. bahtiri

bati-ri
balaio-pl

‘balaios’

(68) a. mihsĩda

∼bisi-da
cipó-cls:fil

‘cipó’

b. mihsĩdari

∼bisi-da-ri
cipó-cls:fil-pl

‘cipós’

(69) a. khomastu

∼koba-situ50

panela-cls:rec

‘panela’

b. khomasturi

∼koba-situ-ri
panela-cls:rec-pl

‘panelas’

Os nominais Inanimados são ‘constrúıdos’ com uma ampla gama de morfemas que

claramente ocupam diferentes estágios em uma escala que vai de nominais plenos lexi-

cais até morfemas totalmente gramaticalizados (na mesma ‘graduação’ morfofonológica

que as marcações de gênero).

A partir da avaliação tanto semântica quanto morfofonológica dos morfemas de clas-

sificação nominal, Stenzel (2013:128) sugere que esses morfemas se apresentem como

um continuum organizado a partir do grau de gramaticalização em que eles se encon-

tram (atual estágio evolutivo da ĺıngua). Ela sugere uma organização (Tabela B.1,

50Embora os falantes afirmem que a forma plena (escrita) do classificador para recipiente seja situ
/situ/, nos textos utilizados nessa tese e na fala corrente foi observado que o [i] é apagado se pronun-
ciando apenas [stu]. Por isso, decidimos usar a grafia mais comum que é stu ’CLS:recipiente’.
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apêndice B, adaptado de Stenzel (2013:129)) que observa uma certa relação entre ca-

racteŕısticas semânticas e grau de gramaticalização que implica em grupos de formas

morfossintáticas espećıficas no que diz respeito aos recursos utilizados na classificação

nominal.

3.5.8 Nominais massivos

Nominais massivos são os nominais que parecem não possuir os traços [+shape,+homogê-

neo], logo para serem utilizados em sentenças episódicas, precisam necessariamente de

um sintagma de medida, como podemos atestar pelos exemplos (70) e (71). Em Kotiria,

essa classe de nominais denota entidades descont́ınuas como: ĺıquidos, massas, conceitos

abstratos e tudo que não possui uma forma protot́ıpica própria marcada lexicalmente.

(70) y0’0 phayuru k0̃ wahaaka si’nii

y0’0
1sg

phayuru
caxiri

∼k0
num:1

wahaa-ka
cuia-cls:arred

∼si’di-i.
beber-vis.perf.1

‘Eu vou beber uma cuia de caxiri’.

(71) *y0’0 phayuru k0̃ si’nii.

y0’0
1.sg

phayuru
caxiri

∼k0
num:1

∼si’di-i.
beber-vis.perf.1

*‘Eu vou beber uma caxiri’.

Diferentes dos classificadores, sintagmas de medida são palavras fonológicas indepen-

dentes e, geralmente, ocupam a posição de núcleo sintático do sintagma nominal, con-

ferindo ao núcleo semântico o status de adjuntos sintáticos.

3.6 Śıntese do caṕıtulo

Começamos o caṕıtulo 3 na seção 3.1 “Sobre a diversidade de termos e critérios”

esclarecendo as definições das nomenclaturas metadescritivas usadas nesta tese.

Apresentamos em 3.2 “Sintagmas nominais através das ĺınguas” as principais carac-

teŕısticas tipológicas dos sintagmas nominais em vários grupos de ĺınguas nos apoiando

na literatura existente, sobretudo nos trabalhos de Rijkhoff (2002) e Krasnoukhova

(2012).
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Em 3.3, apresentamos os paradigmas dos pronomes pessoais, dos possessivos e al-

guns exemplos dos itens periféricos aos nominais importantes para a construção do

sintagma nominal. Por fim, avaliamos alguns fenômenos encontrados em Kotiria e os

situamos dentro dos rótulos das propostas de Rijkhoff (2002) e Krasnoukhova (2012) e

apresentamos o layout dos sintagmas nominais em Kotiria.

A partir da seção 3.4, entramos no domı́nio nominal da ĺıngua Kotiria, discutindo

as diferentes prospotas de organização da categoria nominal nas ĺınguas Tukano e, em

seguida, analisando a morfologia dos nominais. O foco deste trabalho foi na distribuição

dos morfemas de gênero e número nos nominais animados.

A descrição sistematizada neste caṕıtulo é a base para destacar os pontos que serão

objeto de aprofundamento nos caṕıtulos 4 e 5: (i) qual a natureza dos processos mor-

fossintáticos que resultam em um nominal contável; (ii) qual a organização interna da

classe dos nominais em Kotiria.



Parte II

Análise: entre forma e sentido
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Nesse parte, sáımos da descrição e mera constatação dos mescanismos envolvidos

na construção sintática e semântica dos nominais em Kotiria para sugerir uma ex-

plicação mais acurada para alguns ‘mistérios’ que julgamos interessantes e destacamos

no domı́nio dos nominais em Kotiria. São duas questões sobre as quais nos debruçamos

nesse trabalho. No primeiro caṕıtulo, Da forma para o sentido: os classificadores

em Kotiria, apresentamos uma descrição/análise morfossintático-semântica dos classi-

ficadores em Kotiria a partir dos dados levantados e tentamos desvendar a contribuição

dos classificadores na construção da denotação nessa ĺıngua. No segundo caṕıtulo, Uma

revisão das Categorias Nominais em Kotiria, propomos uma nova organização

para a subdivisão da categoria nominal em Kotiria e nas outras ĺınguas Tukano. E por

fim, no caṕıtulo 6, realizamos um balanço das questões aqui discutidas.
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“(...) Podemos dizer: algumas quantidades podem mudar conti-

nuamente e outras apenas descontinuamente, por passos que não

poderão reduzir-se. Esses passos indiviśıveis são chamados quanta

elementares da quantidade a que se referem. Podemos pensar

grandes quantidades de areia e considerar sua massa cont́ınua,

muito embora sua estrutura granular seja evidente. Mas se a

areia se tornasse muito preciosa e as balanças muito senśıveis,

teŕıamos de considerar o fato de a massa sempre mudar em

números múltiplos de um grão. A massa desse grão seria nosso

quantum elementar. Vemos, desse exemplo, como o caráter des-

cont́ınuo de uma quantidade, até então considerada cont́ınua, pode

ser detectado aumentando a precisão de nossas medições.”

(A Evolução da F́ısica, Albert Einstein e Leopold Infeld,

1976:202)



Caṕıtulo 4

Da forma para o sentido: os

classificadores em Kotiria

4.1 Introdução

Os sistemas de classificação nominal são bem difundidos na ĺınguas amazônicas, em

especial, no noroeste amazônico. A existência deles ficou despercebida pelas teorias

tipológicas até meados da década de 1980. Por exemplo, os famosos trabalhos de

Denny (1976), Greenberg (1977), Allan (1977) e Dixon (1986) praticamente ignoram

esse fenômeno na América do Sul.

Provavelmente, os primeiros trabalhos de descrição que utilizaram os termos “classi-

fiers” e “noun classification” foram os de Gomez-Imbert (1982) e Payne (1986), embora

a existência desses sistemas esteja embutida nas descrições morfossintáticas de vários

trabalhos anteriores acerca das ĺınguas amazônicas.

Tatuyo foi o primeiro sistema de classificação nominal a ser explorado de maneira

sistemática por Gomez-imbert (1982). Até o momento em que este trabalho de Gomez-

Imbert foi desenvolvido, os sistemas (de classificação nominal) usados como referências

nos trabalhos tipológicos eram os das ĺınguas africanas e asiáticas. O sistema descrito

por essa autora, o da ĺıngua Tatuyo (Tukano), frente à tradição, parecia ser bastante

at́ıpico.

Apenas em Payne (1987) [seguido por Derbishire e Payne 1990], é que uma pri-

meira visão panorâmica dos sistemas de classificação nominal das ĺınguas do noroeste
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amazônico foi apresentado.

Apesar do considerável número de trabalhos publicados sobre o assunto, muitos

sistemas de classificação permanecem pouca ou nenhuma descrição. Os classificadores

compreendem diversos grupos de funções: informam desde “categoria de forma”, até

tamanho, consistência, função, além de possuir importante papel para a semântica no-

minal. Morfossintaticamente, os classificadores (classifiers) são sufixos presos (bound)

que podem ser definidos como conjuntos de morfemas que são requeridos em expressões

numerais. Em alguns casos, também possuem importante papel na derivação de novos

nominais. Quando eles ocorrem na formação de numerais, demonstrativos ou outros

elementos modificadores e em pro-formas, os classificadores parecem possuir função de

“concordância” (em diferente graus através das ĺınguas).

As caracteŕısticas morfossintáticas dos sistemas de classificadores das ĺınguas do

noroeste amazônico mudaram uma certa tradição da tipologia da classificação nominal

que remete a Dixon (1986) [ver também Grinevald 2000]). Na abordagem ‘tradicional’,

“classes nominais” são distinguidas de classificadores. Os morfemas de classes nominais

são definidos por apresentarem concordância, sendo geralmente poucos em número;

ademais eles são tipicamente realizados por morfemas presos. Já os classificadores são

definidos tipicamente por serem numerosos, frequentemente são formas livres e não são

usados para/como concordância.

Os classificadores das ĺınguas do noroeste amazônico apresentam um conjunto de

propriedades comuns a estes dois tipos: o estatuto de preso de suas marcas e sua função

de concordância são t́ıpicas de “classes nominais”, enquanto um grupo grande de formas

e seus perfis semânticos é creditado como caracteŕıstica de “classificadores”.

Já em resposta a essa tradição tipológica, os sistemas de classificadores nominais

das ĺınguas dessa região têm sido descritos como sistemas mistos (Payne 1987 e Payne

e Derbishire 2000), como “sistemas de múltiplos classificadores” (Aikhenvald 2000) e

como sistemas de classificação nominal que estão em um estágio inicial de gramatica-

lização quando comparados com os bem conhecidos sistemas de classes dos nominais

existentes nas ĺınguas africanas (Grinevald e Seifart 2004).

Contudo, essa caracterização talvez falhe no fato de que os sistemas encontrados

nas ĺınguas do noroeste amazônico são altamente lógicos e plauśıveis, como quaisquer
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fenômenos encontrados em uma ĺıngua natural, levando em conta que são sistemas

coerentes com o resto da gramática da ĺınguas em que aparecem. Além disso, os sistemas

do noroeste amazônico mostram uma variação estrutural muito pequena através das

ĺınguas não relacionadas geneticamente dessa área. Duas questões se mostram salientes

para o sistema de classificação nominal das ĺınguas do noroeste amazônico:

(1) Quão homogêneos são os padrões estruturais das famı́lias de ĺınguas dessa região?

(2) Qual as peculiaridades que esses sistema possui frente aos sistemas relatados tipo-

logicamente a respeito das ĺınguas em outras regiões do mundo?

A primeira pergunta só poderá ser respondida quando os sistemas de classificadores

das ĺınguas dessa região tiverem um amplo tratamento lingúıstico1. Nosso trabalho,

de maneira geral, pretende tratar da questão dois somente na medida em que ela nos

ajude a compreender melhor a gramática dos nominais em Kotiria.

“Classificador” é um termo que tem sido utilizado de maneira extensiva nos traba-

lhos de lingúıstica, servindo como um grande guarda-chuva que pode abarcar diversos

tipos de mecanismos de categorização (cf. Aikhenvald 2006:1). Foi somente com Gri-

nevald (1999)2 que os diversos tipos de classificadores começaram a ser descritos e

organizados sob diferentes rótulos.

4.2 Os nominais e o sistema de classificação em Kotiria

(Wanano)

Como já apresentamos no caṕıtulo 3, a classificação dos nominais em Kotiria é

baseada em uma divisão básica em duas grandes classes: (i) Animados e (ii) Inanimados.

Nominais Animados são subcategorizados de acordo com gênero e/ou número, enquanto

que nominais inanimados são subcategorizados de acordo com a forma, função, tipos e

outras ‘referências’ (observáveis ou atribuidas).

No caso dos Inanimados, vale também ressaltar que os classificadores frequente-

mente são utilizados para derivar diferentes tipos de nominais, tomando como base

1É importante ressaltar que trabalhos como Aikhenvald (2006), Gomez-Imbert (2007), Chacon
(2007), entre outros apresentam propostas bem interessantes de análise dos sistemas de classificação
nominal e a sua disseminação na região.

2E também em Aikhenvald (2003), que redigiu um livro inteiro que se dedica aos sistemas de
classificação.
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uma raiz básica.

A partir da análise tanto semântica quanto morfofonológica dos morfemas de clas-

sificação nominal e dos classificadores, Stenzel (2013:102) sugere que esses morfemas se

organizam em um continuum a partir do grau de gramaticalização que eles apresentam

no atual estágio histórico da ĺıngua (ver tabela B.1 no apêndice B).

Waltz (2007:436) descreve os classificadores como “palavras ou sufixos que podem

ocorrer com certos substantivos e indicam sua forma ou outra caracteŕıstica, assim fun-

cionando como palavras genéricas.” Ele disponibiliza uma tabela (reproduzida como

tabela B.2, apêndice B) que conta com cerca de 71 classificadores e a descrição de seus

significados3. É importante notar que na descrição de Waltz (2007) duas caracteŕısticas,

que parecem ser secundárias, são apresentadas. A primeira diz respeito à natureza gra-

matical dos classificadores. Na literatura, classificadores são geralmente tratados como

morfemas presos, e Waltz observa que, em Kotiria, alguns dos chamados classificadores

podem ser analisados como palavras (morfemas independentes). E como veremos a

seguir, embora algumas palavras usadas como classificadores possam figurar como ar-

gumento sentencial independente, quando estão funcionando como classificadores estão

sempre presas. A segunda caracteŕıstica está em reconhecer que “podem ocorrer com

certos substantivos”, o que coloca outra questão importante, a obrigatoriedade dessas

formas gramaticais.

Do ponto de vista gramatical, os classificadores em Kotiria se dividem entre palavras

que também podem aparecer de forma plena no discurso e palavras que sempre são

dependentes.

No exemplo (1) temos o o núcleo nominal hoa-a ‘lápis-NMLZ’ sendo classificado

pela palavra plena y0hk0-ri ‘árvore-pl’. Isto nos faz acreditar que y0hk0-ri é um clas-

sificador e a presença dele como concordância junto ao predicado ew0 ‘ser.amarelo’ na

construção de cópula. Já em (2) observamos um caso em que uma palavra não neces-

sita de classificador. É interessante notar que, nesses exemplos, a palavra plena aparece

como concordância junto ao predicado noa ‘ser.bom’.

3Embora Waltz (2007:436) apresente na tabela apenas 71 classificadores, dentro do dicionário po-
demos encontrar pelo menos mais 30 palavras (entre as páginas 184 e 193) que possuem distribuição
morfossintática e função semântica de classificador (ver tabela B.3 também no apêndice B).
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(1) A’ri hoaa y0hk0ri ew0y0hk0ri hira.

A’ri
dem:prox

hoa-a
desenh[a]-nmlz

y0hk0-ri
árvore[cls]-pl

ew0-y0hk0-ri
ser.amarelo-árvore[cls]-pl

hi-ra
cop.vis.imperf.2/3

‘Esses lápis são amarelos.’

(2) Y0’0 paye wehseri noa wehseri yoai.

Y0’0
1.sg

pa-ye
alt-pl

wehse-ri
roça-pl

noa
ser.bom

wehse-ri
roça-pl

yoa-i
fazer-vis.perf.1

‘Eu fiz outras roças boas.’

Em (3) temos o classificador -phũ ‘folha’ licenciado a palavra papera ‘papel’. Esse

mesmo classificador, de um lado, pode ser utilizado como palavra plena, como vemos

em (4); por outro lado, o classificador -phĩ ‘lâmina’ em (5), diferente de phũ, não pode

ser utilizado como núcleo nominal (6).

(3) A’riphũ paperaphũ ew0phũ hira.

a’ri-∼phu
dem:prox-cls:fol

papera-∼phu
papel-cls:fol

ew0-∼phu
ser.amarelo-cls:fol

hi-ra
cop-vis.imperf.2/3

‘Essa folha de papel é amarela.’

(4) K0̃ phũ noera hira.

∼k0
num:1

∼phu
folha

∼do-era
ser.bom-neg

hi-ra
cop-vis.imperf.2/3

‘Uma folha não está boa.’

(5) Y0’0 p0hk0 yoariphĩ kh0ara.

Y0’0
1.poss

p0k0
pai

yoa-ri-∼phi
fazer-nmlz-cls:lam

kh0a-ra
possuir-vis.imperf.2/3

‘Meu pai tem um terçado.’

(6) *Y0 p0hk0 phĩ kh0ara.

Y0
1.poss

p0k0
pai

∼phi
lâmina

kh0a-ra
possuir-vis.imperf.2/3

‘Meu pai tem uma lâmina4.’

4Existe uma maneira para falar ‘meu pai tem uma lâmina’ em Kotiria (usando a palavra lâmina
como núcleo semântico). Para isso, é preciso falar Y0’0 p0hk0 phariphĩ kh0ara. Essa palavra phari,
sengundo Waltz (2007:436), é um ‘termo’ especial que permite construir uma sintagma nominal com
os classificadores. Phari siginifica: ‘algo com a forma de’, ou ‘algo como’. É importante notar que
a construção phari-phĩ denota uma lâmina (ou algo que recai sobre esse conceito) porém o núcleo
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Entre os que parecem possuir identidade fonológica mı́nima (duas moras e as espe-

cificações suprassegmentais de nasalidade e glotalização), temos classificadores que não

podem aparecer como núcleo nominal (ex. pha’ta ‘CLS:ret’ (7-a)). Waltz (2007:436)

também observou que os desse tipo necessitam de um ‘suporte’ para serem utilizados

como núcleo nominal (7-b). Esse suporte é a palavra phari “forma” (7-c). O motivo

para essa impossibilidade, como apontou Stenzel (2013:127), é a ausência de especi-

ficação suprassegmental de melodia tonal5.

(7) a. Duhiri pha’tai duhi ch0ra.

duhi-ri
sentar-nmlz

pha’ta-i
cls:assento-loc

duhi
sentar-nmlz

ch0-ra
comer-vis.imperf.2/3

‘(Ele) está comendo sentado’.

b. *A’ri pha’ta noari hira

a’ri
dem:prox

pha’ta
assento

∼doa-ri
ser.bom-nmlz

hi-ra
cop-vis.imperf.2/3

‘Esse assento é bom.’

c. phari pha’ta

pha-ri
form[a]-nmlz

pha’ta
cls:assento

‘(A) forma (de) assento.’

Dessa maneira, observamos que embora exista uma grande diversidade de estruturas

morfofonológicas dos classificadores, a relação núcleo nominal e classificador sempre

será a mesma: o classificador licencia o nominal na sintaxe. Essa variedade de formas é

analisada por Stenzel (2013:128) como resultante de um processo de gramaticalização

dessas palavras classificadoras.

Epps (2007:107) aponta que os sistemas de classificação podem ser reconhecidos

nas diferentes ĺınguas como “mais ou menos protot́ıpicos e em vários estágios de desen-

volvimento e desintegração”. Baseada nos dados da ĺıngua Hupda (famı́lia Maku), a

autora propõe uma origem dos classificadores que tem como ‘ancestral’ uma construção

sintático desse sintagma nominal é a palavra ‘suporte’ phari ‘forma de’.
5Oc classificadores em Kotiria são morfemas que variam entre dependentes (cĺıticos) e presos (su-

fixos) ao nominal núcleo do sintagma em que aparecem. Desse modo, a representação nos exemplos
deveria ser ou nominal=classificador ou nominal-classificador para conseguir capturar os diferentes
graus de gramaticalização dessa classe. Porém, como o status gramatical dos classificadores não al-
tera nossa proposta, optamos por apresentar na glosa os classificadores com um h́ıfen simples (ex.
nominal-classificador’.
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envolvendo dois nominais. Especificamente, para o surgimento recente dos sistemas de

classificadores em Hupda, Epps (2007:119) propõe um processo de gramaticalização de

um dos NPs em construções que denotam relações entre parte e todo.

Se levarmos em conta a proposta de Epps (2007), Kotiria (assim como outras ĺınguas

da famı́lia Tukano) seria um caso de ĺıngua que possui os mais diversos estágios posśıveis

de “desenvolvimento e desintegração” dos nominais em função classificadora, embora

seja interessante notar que, nessa ĺıngua, o sistema de classificação nominal já está con-

solidado e não possui (mais?) construções (compounds) com dois nominais plenos. Mas,

no caso da ĺıngua Kotiria, o que poderia contar como argumento a favor da hipótese

do surgimento dos classificadores apresentada por Epps (2007) é o fato de que alguns

classificadores ainda podem ser utilizados como nominais plenos (sem classificadores).

Isso pode sugerir que esses nominais que carecem de classificação são resqúıcios de um

posśıvel estágio da ĺıngua Kotiria em que os nominais contáveis, no que diz respeito à

forma, não precisavam de classificação para denotar entidades individuais.

Como as caracteŕısticas morfofonológicas dos classificadores nominais em Koti-

ria foram abordadas até o momento, passaremos a observar algumas caracteŕısticas

semânticas na próxima seção.

4.3 O papel dos classificadores nominais na construção da

denotação em Kotiria

Nas últimas décadas, a chamada distinção contável-massivo tem ocupado um lugar

de destaque entre os temas trabalhados na literatura de Semântica Formal e Sintaxe do

domı́nio nominal. Embora essa distinção (que pode ser colocada a partir da presença ou

não do traço de contabilidade [±COUNT]) pareça existir em todas as ĺınguas naturais,

não existe um consenso sobre como esse fenômeno se manifesta nas ĺınguas. Enquanto

alguns trabalhos advogam a favor de uma distinção de natureza lexical, que mapeia

os nominais em suas possibilidades morfossintáticas (Quirk et al, 1985 e Huddleston

and Pullum, 2002 para o inglês e Paraguassu-Martins & Müller, 2007 para o português
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brasileiro6), outros preferem analisar o fenômeno da distinção como fruto de construção

sintática (cf. Longobardi, 1994; Chierchia, 1998a,b e Borer, 2005)7.

Independente do caminho tomado nessas diferentes linhas de análise, é importante

chamar a atenção para uma observação emṕırica nas ĺınguas naturais vinculada a essa

distinção que nenhum trabalho pode ignorar. Parece existir em todas as ĺınguas (que

se tem not́ıcia) operações que envolvem contabilidade no domı́nio nominal. Greenberg

(1972) foi quem notou uma distribuição da presença de marcação morfológica de número

e de classificadores numerais através das ĺınguas naturais (Generalização de Sanches-

Greenberg e Slobin, cf. Greenberg, 1972).

De uma maneira geral, os estudos tipológicos de natureza morfossintática e semântica

apontam para a existência de pelo menos três tipos de ĺınguas no que diz respeito às

estratégias de contabilidade no domı́nio nominal: (i) ĺınguas com marcação morfológica

de número, (ii) ĺınguas com classificadores numerais e (iii) ĺınguas sem nenhum tipo de

marcação (cf. Doetjes, 2012 e Pelletier, 2012). Tendo em vista que a ĺıngua Kotiria

possui um rico sistema de classificação nominal obrigatório em sentenças episódicas8

ex.(8) a(13), seria de se esperar que nessa ĺıngua não houvesse marcação morfossintática

de número, mas talvez um sistema de classificação numeral. Essa previsão é baseada na

suposta distribuição complementar entre classificadores e morfologia de número, muito

explorada na literatura sobre o assunto (cf. Aikhenvald, 1999:249; Grinevald, 2000:?)

No entanto, não é o que parece acontecer. Em Kotiria, o sistema de classificação

nominal não só coocorre com a marcação morfológica de número, como é

condição para utilizá-la ex.(14)a (19).

Em (8), temos uma sentença copular marcada com aspecto viśıvel imperfectivo9,

6As autoras analisam principalmente dados do português brasileiro, embora proponham um trata-
mento universal para a questão.

7Existe um debate na literatura sobre se a distinção contável-massivo e as operações para a cons-
trução das denotações finais dos nominais são o resultado de parâmetros semânticos desencadeando
configurações sintáticas, ou seja, seria a natureza semântica das ráızes que força certas construções mor-
fossintáticas, ou se são configurações morfossintáticas que fornecem interpretações semânticas. Nesse
último caso, o que se afirma é que algumas leituras semânticas são o resultado de construções morfos-
sintáticas. Neste trabalho não entraremos nesse debate (do que vem antes, sêmantica ou sintaxe, ou,
indo mais longe, se existe ou não um módulo semântico especializado na Faculdade da Linguagem),
porque o que importa para nós da literatura citada é o local onde a distinção contável-massivo “está”:
se a priori (na raiz da palavra como informação lexical dada) ou a posteriori (fruto de construções
flexionais).

8Entendemos por sentença episódica, uma sentença que descreve um evento ou estado que tenha
limites espaço-temporais bem claros para o falante.

9Para um aprofundamento na morfologia verbal em Kotiria, ver Stenzel (2013:198-311)
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em que uma caracteŕıstica é atribúıda a um indiv́ıduo que é atual (ou “real”) para o

falante, em uma situação ancorada ao tempo presente. Nesse exemplo, a palavra ‘açáı’,

recebe o classificador nominal -ño ‘palmeira’ que se faz necessário tanto no nominal

em posição de sujeito, quanto no atributo. O demonstrativo sempre concordar com o

seu núcleo nominal, podendo essa concordância ser aberta ou não, motivo pelo qual

apresentamos o morfema de concordância em parênteses. Já em (9), observamos que,

se o classificador nominal não está presente, a sentença se mostra agramatical.

(8) A’ri(ño) wihpĩ(ño) b0hk0ño hira.

a’ri(-∼yo)
dem:prox(-cls:pal)

∼wipi-∼yo
açáı(-cls:pal)

b0k0-∼yo
ser.velho-cls:pal

hi-ra
cop-vis.imperf.2/3

‘Esse açáızeiro é velho.’

(9) *A’ri wihpĩ b0hk0 hira.

a’ri
dem:prox

∼wipi
açáı

b0k0
ser.velho

hi-ra
cop-vis.imperf.2/3

‘Esse açaizeiro é velho.’

Já em (10), observamos uma sentença transitiva com aspecto viśıvel perfeito, o que

faz com que ela tenha uma leitura de episódica acabada. Nessa sentença, o objeto direto

não está presente e o que temos é um objeto indireto, licenciado sintaticamente pela

posposição -me’ne ‘com’. Da mesma maneira que em (8), o nominal khũri ‘espinhel’

em (9) e (10) só pode ser licenciado como argumento dessa posposição se estiver com

um classificador nominal.

(10) Moisés khũridame’ne wãhare.

Moisés
Moisés

∼khu-ri-da=∼be’re
colocar-nmlz-cls:fil=posp

∼waha-re
matar-vis.perf.2/3

‘Moisés pescou com (o/um) espinhel.’ (Toolbox Lex khuri 388)

(11) *Moisés khũrime’ne wãhare.

Moisés
Moisés

∼khu-ri-me’ne
colocar-nmlz-posp

∼waha-re
matar-vis.perf.2/3

‘Moisés pescou com (o/um) espinhel.’ (Toolbox Lex khuri 388)

Nos exemplos (12) e (13), temos uma sentença transitiva com aspecto viśıvel per-

fectivo, que nos veicula uma ideia de evento ocorrido antes do ato de fala, como já
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apontamos anteriormente. Da mesma maneira que nos exemplos acima, o classificador

se mostra necessário, pois sem ele não há gramaticalidade.

(12) Y0(’0)=phoko noari khomastu kh0are.

y0(’0)=phoko
1sg.poss=mãe

∼doa-ri
ser.bom-nmlz

∼khoba-stu
metal-cls:rec

kh0a-re
possuir-vis.perf.2/3

‘Minha mãe possui panela bonita.’ (Lex khomastu 0853)

(13) *Y0(’0)phoko noari khoma kh0are.

y0(’0)=phoko
1sg.poss=mãe

∼doa-ri
ser.bom-nmlz

∼khoba
metal

kh0a-re
possuir-vis.perf.2/3

‘Minha mãe possui panela bonita.’ (Lex khomastu 0853)

Nos exemplos de (14) até (19) temos as contrapartes plurais dos exemplos (8), (10) e

(12). Dessa maneira, as sentenças com classificadores e morfologia de número plural são

gramaticais (14), (16) e (18) enquanto as sentenças com apenas morfologia de número

plural são agramaticais (15), (17) e (19).

(14) A’ri(ñori) wihpĩñori b0hk0ñori hira.

a’ri(-∼yo-ri)
dem:prox(-cls:pal-pl)

∼wipi-∼yo-ri
açáı-cls:pal-pl

b0k0-∼yo-ri
ser.velho-cls:pal-pl

hi-ra
cop-vis.imperf.2/3

‘Esses açáızeiros são velhos.’

(15) *A’ri(ri) wihpĩri b0hk0ri hira.

a’ri(-ri)
dem:prox(-pl)

∼wipi-ri
açáı-pl

b0k0-ri
ser.velho-pl

hi-ra
cop-vis.imperf.2/3

‘Esses açáızeiros são velhos.’

(16) Moisés khũadarime’ne wãhare.

Moisés
Moisés

∼khu-a-da-ri=∼be’re
colocar-nmlz-cls:fil-pl=posp

∼waha-re
matar-vis.perf.2/3

‘Moisés pescou com (os/uns) espinhéis.’ (Toolbox Lex khuri 388)

(17) *Moisés khũarime’ne wãhare.

Moisés
Moisés

∼khu-a-ri=∼be’re
colocar-nmlz-pl=posp

∼waha-re
matar-vis.perf.2/3

‘Moisés pescou com (os/uns) espinhéis.’ (Toolbox Lex khuri 388)
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(18) Y0(’0)phoko noari khomasturi kh0are.

y0(’0)=phoko
1sg.poss=mãe

∼doa-ri
ser.bom-nmlz

∼khoba-stu-ri
metal-cls:recip-pl

kh0a-re
possuir-vis.perf.2/3

‘Minha mãe possui panelas bonitas.’ (Lex khomastu 0853)

(19) *Y0(’0)=phoko noaa khomari kh0are.

y0(’0)=phoko
1sg.poss=mãe

∼doa-a
ser.bom-nmlz

∼khoba-ri
metal-pl

kh0a-re
possuir-vis.perf.2/3

‘Minha mãe possui panelas bonitas.’ (Lex khomastu 0853)

Antes de entrar propriamente na questão da sobreposição da presença de classifi-

cadores nominais e a marcação morfológica de número em Kotiria, vamos observar as

caracteŕısticas atribúıdas aos diferentes sistemas de marcação de classe nominal nas

ĺınguas naturais e ver onde Kotiria se situa.

Na literatura tipológica, vários sistemas de classes nominais têm sido descritos desde

Greenberg (1963). Na literatura corrente, os diferentes sistemas de marcação de cate-

gorias nominais são descritos como um cont́ınuo (cf. Grinevald, 2000). Nesse cont́ınuo,

temos em um extremo a manifestação de categorias realizadas por ráızes livres e com

um considerável conteúdo lexical, as quais se combinam com um nominal nuclear, e

geralmente estão relacionadas a termos de medida ou de classe, ao passo que, no outro

extremo, temos a manifestação de categorias realizadas por morfemas dependentes, os

quais não parecem possuir um amplo conteúdo lexical, mas apenas um traço que ma-

peia a raiz nominal em classes nominais espećıficas em cada ĺıngua, ou seja, são claros

termos de classe gramatical10.

10Na literatura corrente, classes nominais são sistemas que podem variar desde a marcação de gênero
(que geralmente possui classes como masculino, feminino e neutro) até sistemas de classes nominais
nas ĺınguas africanas que podem mapear seus nominais em cerca de 16 diferentes classes
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Dentre as diferenças encontradas entre classificadores e classes nominais, Grinevald

(2000) destaca :

Classificadores Classes nominais

(i) não operam sobre todos os nominais da ĺıngua

que ocorrem

(ii) acontecem em um grande número

(iii) geralmente se mostram como uma classe bem

produtiva de novas possibilidades (sistema aberto)

(iv) geralmente não sofrem fusão como outras ca-

tegorias gramaticais

(v) não fazem parte do sistema de concordância

(vi) posśıvel variação interfalante

(vii) posśıvel diferença entre formas informais e

formais de uso.

(i) operam necessariamente sobre todos os nomi-

nais da ĺıngua que ocorrem

(ii) geralmente se organizam em um pequeno

número de classes

(iii) as classes costumam ser fechadas

(iv) pode sofrem fusão como outras categorias gra-

maticais

(v) geralmente apresenta padrões de concordância

(vi) não permite variação interfalante

(vii) não possui diferença entre formas informai e

formais de uso.

Levando em consideração as diferenças apresentadas por essa autora, podemos con-

cluir que ‘o sistema presente na ĺıngua Kotiria”parece não se enquandrar em nenhum

dos dois grandes perfis, pois, por um lado, o que encontramos em Kotiria (8)-(19) se

assemelha aos chamados classificadores para Grinevald (2000): (i) não operam sobre

todos os nominais da ĺıngua, (ii) acontecem em um grande número (Kotiria tem pelo

menos 70 classificadores em uso corrente)11, (iii) é uma classe de palavras aparente-

mente aberta, (iv) podemos encontrar alguma variação na escolha de classe e (v) alguns

usos que remetem a diferenciação de formas formais versus informais; mas, por outro

lado, o sistema em Kotiria parece apresentar: (i) evidências de fusão com outras clas-

ses gramaticais (20)-(21), além de apresentar (ii) um amplo sistema de concordância

(18-20), caracteŕısticas atribúıdas aos sistemas de classe nominal.

Em Kotiria, identificamos claramente a fusão de traços em um único morfema port-

manteau, como é o caso do -phoka em (20), que carrega as informações de classe (clas-

sificador de arredondado -ka) e de número plural (-ri/a). Em (21) algo mais incomum

acontece no mesmo sentido: um pronome demonstrativo (determinante a’ri) se funde

11Na base lexical do projeto de documentação da ĺıngua Kotiria, pelo menos 30 classificadores foram
identificados. Waltz (2007) lista 91, enquanto que trabalhos sobre outras ĺınguas da famı́lia falam em
pelo menos 100.
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com o classificador de ciĺındrico vertical (-k0) formando um demonstrativo mais es-

pećıfico a’d0.

(20) A’riphoka hira theneniaphoka.

a’ri-phoka
dem:prox-cls:arred.pl

hi-ra
cop-vis.imperf.2/3

∼thereria-phoka
flauta-cls:arred.pl

‘Esse é uma flauta’. (Gram Prat theneniaka k062 0258b)

(21) Y0’0 a’d0 hoad0re wa’ai.

y0’0
1.sg

a’d0
dem:prox.cls:cil.sg

ho-a-d0-re
desenh[ar]-nmlz-cls:cil.sg

wa’a-i
ir-vis.perf.1

‘Eu te dei esta caneta.’ (Lex a’d0 290)

No exemplos de (22) até (24) observamos que o núcleo nominal força obrigato-

riamente a concordância (do classificador nos nominais inanimados e do gênero nos

animados) com os itens periféricos do sintagma e de número com o predicado (em uma

construção de cópula).

(22) A’riphũ paperaphũ ew0phũ hira.

a’ri-∼phu-ø
dem-cls:folha-sg

papera-∼phu-ø
papel-cls:folha-sg

ew0-∼phu-ø
ser.amarelo-cls:folha-sg cop-vis.imperf.2/3

hira

‘Essa (folha de) papel é amarela.’

(23) A’riphũ(ri) paperaphũri ew0phũri hira.

a’ri-∼phu-ri
dem-cls:folha-pl

papera-∼phu-ri
papel-cls:folha-pl

ew0-∼phu-ri
ser.amarelo-cls:folha-pl cop-vis.imperf.2/3

hira

‘Essas (folhas de) papel são amarelas.’

(24) K0̃b0’se phiri penotirikorokoro hia tikorokoro.

∼k0-b0’se
uma-lado

phi-ri
ser.grande-nmlz

∼pe-ro-ti-ri-ko-ro-koro
peit[o]-sg-atrib-nmlz-fem-sg-trat:senhora

hi-a
cop-assert.perf

ti-ko-ro-koro
anaf-fem-sg-trat:senhora

Ela (a dona curupira) era possuidora de um seio grande só de um lado’.

(Curupira k037 019)

Estudos como o de Grinevald (2000), Aikhenvald (1999) e Seifart (2010), vinculados
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a uma tradição na descrição e análise de sistemas de classificação nominal12, sugerem

explicações históricas para o cont́ınuo, sendo basicamente toda marcação de classe de

origem lexical 13, ademais um longo processo de gramaticalização foi reduzindo seu

conteúdo semântico e forma fonológica.

O cont́ınuo de tipos de marcação de classe é caracterizado por Grinevald (2000) a

partir de informações como: (i) a interação dos marcadores com o próprio N e com

outros elementos da oração, (ii) as noções semânticas associadas aos marcadores e (iii)

o graus de gramaticalização dos marcadores. A autora apresenta sistemas de classifi-

cadores como ‘intermediários’ nesse cont́ınuo de classificação nominal.

Allan (1977 apud Grinevald, 2000) descreve os classificadores em sete categorias

semânticas básicas: (1) material, (2) forma, (3) consistência, (4) tamanho, (5) lo-

cal(idade), (6) arranjo e (7) quantidade. Grinevald (2003), partindo dessa distribuição

e de dados de vários trabalhos que descrevem sistemas de classes nominais nas ĺınguas

naturais, apresenta uma classificação tipológica oriunda de traços tanto semânticos

quanto morfossintáticos e chega a seguinte organização:

<LEXICAL...............................................................GRAMATICAL>

CLASSIFICADORES

Classificadores de medida/classificadores de tipo

A autora analisa cada estágio desse cont́ınuo, apresentando as caracteŕısticas semânticas

e as possibilidades de manifestação morfossintática. No que diz respeito aos classifi-

cadores, Grinevald (2000) apresenta 4 tipos básicos, dos quais ela elenca as seguintes

considerações:

(a) os classificadores numerais podem ser de dois tipos: classificadores de medida

(quantidade) e classificadores de tipo (o que ela chama de classificadores verdadeiros)14;

(b) Os classificadores nominais (ou nomes genéricos) são morfemas livres, ge-

12Esses trabalhos se incorporam a um projeto de pesquisa de descrição de ĺınguas naturais (com uma
visão funcionalista) e se dispõem a colaborar com os estudos de Universais Lingúısticos (Tipologia das
ĺınguas naturais).

13Ver Epps (2007) para um trabalho mais minucioso sobre essa proposta.
14Para esse tipo de sistema de classificação, a autora chama a atenção de que ambos os tipos possuem

diferentes ńıveis de possibilidade morfofonológica.
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ralmente são determinantes do nome e podem ocorrer como pronomes de 3a pessoa

independentes

(c) os classificadores genitivos (que aparecem em construções possessivas) são mor-

femas que classificam o nome possúıdo em construções de nomes alienáveis;

(d) os classificadores verbais podem ser de dois tipos: classificadores que são nomes

incorporados e classificadores semânticos (que classificam os nominais selecionados pelo

verbo e não pela própria raiz verbal).

É interessante lembrar que em Kotiria podemos encontrar tanto palavras ‘quase

plenas’ operando como um individualizador (1) e (2), quanto classificadores nos mais

diferentes estágios de gramaticalização (3)-(6), além da marcação de gênero na subclasse

dos nominais animados, que não podem ser deixados de lado.

Como vimos no caṕıtulo 3, a ĺıngua Kotiria possui um sistema bem complexo de

organização da categoria nominal. Nominais Animados possuem um sistema de classi-

ficação de gênero15, onde os indiv́ıduos são mapeados nas subclasses: Humano Mascu-

lino (25-a), Humano Feminino (25-b), Animado Humano plural (que significa que ele

é neutro gênero) (25-c), Não-humano Masculino (26-a), Não-humano Feminino (26-b)

e Animado Não-humano plural (também neutro para gênero) (26-c). Nominais Inami-

nados podem ser massivos e recebem assim termos de medida (palavras lexicais) para

ocorrer em contextos de contabilidade (27)-(28) ou para poder ser nominais contáveis

e receberem diferentes tipos de classificadores (como já apresentado ao longo esse tra-

balho).

(25) a. bu’eriro

bu’e-ri-ø-ro
estudar-nmlz-masc-sg

‘(um) aluno’

b. bu’erikoro

bu’e-ri-ko-ro
estudar-nmlz-fem-sg

‘(uma) aluna’

c. bu’eina

bu’e-∼ida
estudar-an.pl

‘(uns) alunos’

15Os quais se manifestam em morfemas que, na denominação de Grinevald (2000), estariam certa-
mente no extremo gramatical da escala apresentada anteriormente
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(26) a. diero

die-ø-ro
cachorro-masc-sg

‘(um) cachorro’

b. diekoro

die-ko-ro
cachorro-fem-sg

‘(uma) cachorra’

c. dieya

die-ya
cachorro-an.pl

‘(uns) cachorros’

(27) Y0’0 phayuru k0̃ wahaaka si’nii.

y0’0
1.sg

phayuru
caxiri

∼k0
num:1

wahaa-ka
cuia-cls:arred

∼si’di-i.
beber-vis.perf.1

‘Eu vou beber uma cuia de caxiri.’

(28) *Y0’0 phayuru k0̃ si’nii.

*y0’0
1.sg

phayuru
caxiri

∼k0
num:1

∼si’di-i
beber-vis.perf.1

‘*Eu vou beber um caxiri16.’

Dessa maneira, Kotiria se apresenta como um ótimo candidato para os estudos das

operações que ocorrem entre uma raiz nominal pura e um sintagma nominal pleno,

apto a figurar como argumento em uma sentença.

Até o momento, os fenômenos encontrados nos nominais da ĺıngua Kotiria podem

parecer facilmente encontrados em outras ĺınguas muito estudadas. No português e no

francês, ocorrem a marcação gramatical de gênero (masculino e feminino), marcação

gramatical de número e uso de sintagmas de medida para nomes massivos; já no chinês

e no indonésio ocorre o uso de classificadores. Porém, resta lembrar que existe uma

diferença crucial na existência de gênero em Kotiria e em ĺınguas como o português

e o francês. Enquanto gênero acontece nestas últimas ĺınguas também nos nominais

massivos (O mar e la mer, respectivamente), em Kotiria gênero é exclusivo de nomi-

nais contáveis animados. Da mesma maneira, o sistema de classificadores em Kotiria

difere de ĺınguas como chinês e indonésio, as quais possuem ”classificadores massi-

16Talvez, esse exemplo possa ser utilizado em um contexto que a quantidade de ‘caxiri’ é instituci-
onalizada, configurando assim uma leitura de substância empacotada, porém, fora de deste contexto,
essa sentença é agramatical.
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vos”(massificadores, do inglês massifiers), ao passo que Kotiria pluraliza nominais mas-

sivos através de sintagmas de medida. Também parece ser um desafio explicar quando

fenômenos que parecem ser concorrentes são encontramos em uma mesma ĺıngua, como

ocorre em Kotiria.

Assim, é necessário fazer uma pequena consideração sobre a morfossintaxe em Koti-

ria: há um sistema que, a rigor, parece ser a sobreposição de, pelo menos, dois sistemas

distintos: de um lado, um sistema que opera sobre os nominais cuja ráızes são mapea-

das como denotando entidades animadas e, por outro lado, um sistema que opera sobre

os nominais cujas ráızes são mapeadas como denotando entidades inanimadas. Waltz

(2007:436), de um ponto de vista semântico muito particular, organiza os classificadores

nominais (de nominais inanimados) em Kotiria nos seguintes grupos:

(a) concavidade

(b) saliência (ou um monte ou uma cor-

cova)

(c) formas torcidas

(d) formas arredondadas

(e) formas esféricas

(f) formas ciĺındricas

(g) formas cúbicas

(h) formas planas

(i) formas compridas e mais ou menos fi-

nas

(j) forma acinturadas (ou um entalhe ou

um sulco)

(k) formas de grupo (ou massa ou volume)

(l) formas em padrões e desenhos

(m) classificadores de ângulos

(n) coisas botânicas

(o) forma de partes não associadas ao todo

(p) classificadores compostos

(q) classificadores geográficos

(r) classificadores de resultado de processo

(s) classificadores segundo a função do

substantivos

(t) classificadores de termos abstratos

(u) classificadores gerais.

Assim, para esse autor, os classificadores em Kotiria são subdivididos em 21 classes

diferentes. Todavia, se observarmos com um pouco mais de acuidade a lista por ele

apresentada, vemos que os classificadores em Kotiria, se organizados dentro da clas-

sificação semântica proposta por Allan (1977 apud Grinevald, 2000), se enquandram

nos tipos: forma (grupos (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (f), (k) e (n)17),

17Embora Waltz (2007:439) apresente o grupo aqui listado como (n): para “coisas botânicas”, uma
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localidade (grupos: (m),(q) e (t)18), arranjo (grupos: (k),(l) e (o)) e quantidade

(talvez alguns classificadores do grupo: (k)).

O mapeamento da descrição semântica de Waltz (2007) para a ĺıngua Kotiria na pro-

posta de Allan (1977, apud Grinevald, 2003) revela que os classificadores fornecem três

contribuições à denotação, que são atribuir forma (29)-(31), localidade - em relação

à um fundo, uma cena - (32)-(35) ou agrupamento (que pode incluir agrupamento

com organização interna (36) ou sem organização interna (37)).

(29) A’riphũ paperaphũ

a’ri-∼phu
dem:prox-cls:folha

papera-∼phu
papel-cls:folha

‘Essa (folha de) papel.’

(30) A’d0 phich0k0 ñarana ti da’red0 hika.

a’d0
dem:prox.cls:cil

phich0-k0
espingard[a]-cls:cil

∼yara-∼da
patrão-pl.an anaf

ti
fazer-cls:cil

da’re-d0
cop-assert:imperf

hi-ka

‘Essa espingarda é fabricada pelos brancos.’ (Gram-prat k062 061)

(31) A’ri(paro) hoparo koariparo hira.

A’ri(-paro)
dem:prox(-cls:curv)

ho-paro
banana-cls:curv

koa-ri-paro
ter.gosto-nmlz-cls:curv

hi-ra
cop-vis.imperf.2/3

‘Essa banana é gostosa.’

(32) M0ha th0’o (to) phitamai na’añow0’r0 duhkua hi’na.

∼b0ha
subir

th0’o
perceber

(to)
3sg.poss

phita-∼ba-i
porto-cls:rio-loc:vis

∼da’a-∼yo-w0’r0
buriti-cls:palmeira-aug

duhku-a
estar.em.pé-assert.perf

∼hi’da
realmente

‘(Depois ele) subiu e percebeu que no porto dele (do Senhor Curupira) tinha

um buritizeiro realmente alto.’ (Curupira k037 066)

rápida análise dos exemplos de classificadores desse grupo nos leva a acreditar que esses classificadores
podem ser melhor descritos como classificadores de formas, pois, embora ocorram geralmente com
“coisas da natureza”, eles também são encontrados classificando nominais de outra classe semântico-
lexical, como por exemplo hoad0 ‘lápis’ e phich0k0 èspingarda’.

18Nesse caso, também nos baseando nos exemplos dispońıveis, julgamos que essa classe, de uma forma
mais geral, se enquandra melhor nesse grupo do que pensar na possibilidade de Kotiria subcategorizar
os seus nominais Inanimados entre concretos e abstratos (cf. Stenzel, 2013)
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(33) Ãta yoaa k0̃iro dierokã paritarore paritaro hiritarore m0m0 b0’s0 thutia.

∼a-ta
conec-enf

yoa-a
fazer-assert.perf

∼k0-i-ro
num:1-masc-sg

die-ro-∼ka
cachorro-sg-dim

pari-tarore
lago-cls:lago-obj

pari-taro
lago-cls:lago

hi-ri-taro-re
cop-nmlz-cls:lago-obj

∼b0b0
fazer.rápido

b0’s0
beira

thutia
latir-assert.perf

‘Dáı o cachorrinho pequeno chegou na beira do lago (um lago assim) e latiu.’

(hunter k004 012)

(34) Mesaso’toai phisara to si’nini wa’wa.

mesa-so’toa-i
mesa-cls:borda-loc:vis

phisa-ra
estar.em.cima-vis.imperf.2/3

to
def

∼si’di-∼ri-wa’wa
beber-nmlz-cls:oco

‘O copo está (repousando) na borda da mesa.’ (Waltz,2007:240 sohtoa)

(35) A’rithu hoarithu ew0thu hira.

a’ri-thu
dem:prox(-cls:empil)

hoa-ri-thu
desenh-nmlz-cls:empil

ew0-thu
ser.amarelo-nmlz-cls:empil

hi-ra
cop-vis.imperf.2/3

‘Esse caderno é amarelo.’

(36) Hokĩ hira.

ho-∼ki
banana-cls:penca

hi-ra
cop-vis.imperf.2/3

‘(Isto) é um cacho de banana.’ (terra k012 06)

(37) Yuhk0ribo’to dohkai sama du’tiriro nina.

Yuhk0-ri-bo’to
árvore-pl-cls:agrup

dohka-i
dist-loc:vis

∼saba
paca

du’ti-ri-ro
esconder-nmlz-sg

∼di-ra
prog-vis.imperf.2/3

‘A paca está se escondendo lá no matagal.’ (Waltz,2007:27 bohto)

Independente dessa divisão semântica proposta pelos autores, é importante lembrar

que todos os classificadores em Kotiria cumprem o papel de individualizador, ou seja,

recortar e localizar a denotação em questão no tempo e espaço.

Nominais que em sentenças episódicas aparecem com classificadores podem aparecer
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sem eles, o que implica que a entidade denotada não possui uma instância delimitada

no espaço-tempo, como em (38).

(38) Mihsi me’ne w0’0 d0’teka

∼bisi=∼be’re
cipó=com/inst

w0’0
casa

d0’te-ka
amarrar-assert.imperf

‘Casas são amarradas com cipó.’ (Lex toolbox mihsi 0163)

Em Kotiria, de maneira análoga as ĺınguas com sistema de classificadores numerais e

também em algumas ĺınguas com morfologia de número, os nominais que denotam enti-

dades genéricas ou protot́ıpicas (predicados) são nominais nus, podendo não possuindo

nenhum material morfofonológico.

Sendo assim, os classificadores em Kotiria parecem funcionar como operadores que

selecionam os nominais que, enquanto nominais nus, denotam um predicado e os

convertem em um nominais com denotação, um argumento, ou seja, transformando

entidades ‘vagas’ do ponto de vista de ancoragem espaço-temporal em entidades com

endereço em um mundo acesśıvel (“real”).

(39) w0’0 wahsõrine mihsidarime’ne d0’tera

w0’0
casa

∼waso-ri-re
viga-pl-obj

∼bisi-da-ri=∼be’re
cipó-cls:fil-pl=com/inst

d0’te-ra
amarrar-vis.imperf.2/3

‘Amarra-se as vigas da casa com cipós’ (Waltz mihsi p.136)

É importante notar que em Kotiria nominais genéricos geralmente exigem uma

construção verbal diferente, que é marcada pelo aspecto imperfectivo -ka (cf. Stenzel,

2013), causando um efeito de “acontecimento ou ação em um mundo irrealis”, como

em (38).

Nessa subseção, observamos que o sistema de classificação nominal em Kotiria é bem

complexo, possuindo itens claramente gramaticalizados (como a marcação de gênero nos

nominais animados) e uma imensa gama de classificadores nominais que estão em diver-

sos graus de gramaticalização. Na classificação de Allan (1977), esses classificadores

possuem um conteúdo semântico que pode colaborar com informações so-

bre forma, localidade e agrupamento. Também vimos que os nominais em Kotiria

podem ser usados como nominais nus em sentenças genéricas, o que nos sugere que os
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classificadores, independente se marcam forma, localidade ou agrupamento,

têm como função a individuação. Nas próximas seções, abordaremos a natureza da

denotação dos nominais em Kotiria e como os classificadores nominais podem colaborar

na referencialidade deles.

4.3.1 Sobre a distinção contável-massivo

Uma das questões mais discutidas na literatura sobre denotação é a natureza da dis-

tinção contável-massivo e como ela se manifesta nas ĺınguas naturais. ‘Nomes contáveis’

são considerados nominais que podemos identificar neles uma unidade que pode ser

submetida à contagem, como em português ‘cadeira’ ou ‘livro’, por exemplo. Por sua

vez, ‘nomes massivos’ são nominais que não podemos identificar neles uma forma ou

quantidade que nos permita separá-los em unidades contáveis, como ‘água’ e ‘ouro’.

Se prescindirmos da simples intuição dos falantes, dois critérios são, até hoje, muito

importantes para distinguir as denotações de cada um desses domı́nios: o critério da cu-

mulatividade, apresentado por Quine (1960), e o da divisibilidade (também chamado

de critério da distributividade), apresentado por Cheng (1973)19. Ambos os critérios

capturam, de formas diferentes, caracteŕısticas que existem em um dos domı́nios dos

nominais e não na sua contraparte.

Por exemplo, se pegarmos uma porção qualquer de água e a colocarmos em um re-

cipiente (importante notar que o recipiente não pode ser considerado na computação da

denotação dos nominais em questão), ao perguntar para um falante de português o que

temos no recipiente, ele certamente responderá “água”. Se acrescentarmos mais uma

porção qualquer (igual ou diferente da primeira) de água no recipiente e e novamente

perguntarmos o que tem dentro do recipiente, sem sombra de dúvidas o falante dirá

novamente “água”. Agora imaginemos se desse mesmo recipiente tirarmos a água e

colocarmos uma cadeira. Ao perguntarmos para o mesmo falante o que tem dentro do

recipiente, ele dirá “cadeira”. Até aqui, tudo bem, mas se colocamos mais uma cadeira

no recipiente e perguntarmos mais uma vez para o falante o que tem no recipiente, ele

provavelmente ele responderá “cadeiras”.

19Para entender melhor essas caracteŕısticas dos nominais que os distribui entre contáveis e massivos,
ver Gillon (1992).
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O português brasileiro (doravante, PB) difere do inglês em um sentido muito im-

portante: enquanto o PB aceita nomes nus singulares, o inglês não. Assim, em inglês

diante do recipiente com duas cadeiras, um falante de inglês poderia responder apenas

“chairs”, enquanto que em PB duas respostas são posśıveis: “cadeiras” e “cadeira”.

O pertinente aqui é: mesmo falando de quantidades mı́nimas (uma gota, um pingo)

ou máximas (o oceano, toda a água do universo) a denotação de uma entidade água

sempre fará uso da palavra “água” no singular. Isso significa que, nos termos de Quine

(1960), ‘água’ tem a propriedade de ser cumulativa, enquanto que ‘cadeira’ não. Se

pegarmos uma porção de água e dividirmos em dois recipientes, ambas as porções são

de “água”. Se fizermos o mesmo com cadeira, ao dividirmos uma cadeira em duas, não

temos como resultado “duas cadeiras”, mas sim partes que não podem ser nomeadas

de “cadeiras” ou “cadeira”.

Link (1983) propõe que a extensão de um nome massivo é representada por um

conjunto contendo toda as instâncias de matéria posśıveis associadas àquele nome. Por

sua vez, esse nome massivo também pode ter como extensão todos os subconjuntos

contendo porções dessa matéria. Essas subpartes podem ser divididas em novas partes

sem que nunca átomos sejam obtidos (como ‘água’ já apresentado no parágrafo acima).

Para estabelecer a denotação de um nome massivo, Link (1983) afirma que cada

ĺıngua percebe e conceitualiza as entidades do mundo pelos seus nomes denotados, isto

é, se cont́ınua ou descontinuamente.

Dessa maneira, percebe-se que a proposta de Link (1983) está relacionada à de-

notação dos nomes comuns, obedecendo portanto a critérios lexicais, mais precisamente

a critérios semântico-conceptuais. Para essa abordagem, nomes contáveis e massivos

são diferentes no que diz respeito à maneira como cada um conceitualiza a realidade.

Nomes contáveis conceitualizam a realidade em termos de entidades atômicas, com li-

mites precisos, e nomes massivos em termos de entidades não atômicas, sem limites

precisos.

Link (1983) também observa uma caracteŕıstica importante comuns aos nominais

massivos e aos nominais contáveis plurais: ambos têm denotação cumulativa. Grosso

modo, isso significa que se colocarmos duas porções de água juntas, o resultado final é

‘água’ e não ‘águas’. O mesmo acontece com nominais contáveis plurais. Se reunirmos
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duas porções de ‘livros’ em uma só, o resultado é ‘livros’.

Adiante, argumentaremos que a cumuatividade de nominais massivos e a de

nominais contáveis plurais é diferente. Isso tem implições importantes para o

entendimento dos nominais nus. Vejamos o porque.

Enquanto a cumulatividade de ‘água’, como notou Link (1983), implica em uma

distributividade de mesma grandeza, a cumulatividade de nominais plurais é bem mais

limitada. Dentro de uma ontologia da ĺıngua, a divisão de porções de água pode ser

infinita, ao passo que a divisão de ‘livros’ esbarra na ideia de que em algum momento

alcançaremos uma entidade ‘livro’ mı́nima. Assim, propomos a existência de dois tipos

de cont́ınuos, o cont́ınuo externo e o cont́ınuo interno.

Por motivos didáticos, representaremos os dois cont́ınuos da seguinte maneira:

(i) <-cont́ınuo externo->. O cont́ınuo externo diz respeito a falta de limites externos

para a denotação. Enquanto a denotação da palavra ‘cadeira’ em português tem

limites externos e internos bem claros, palavras como ‘rebanho’ podem denotar

um número impreciso de entidades acumuladas, mas tem limites pré-estabelecidos

de unidade mı́nima dos indiv́ıduos que compõem sua denotação. A palavra ‘ca-

deira’, em um contexto episódico não é a melhor opção para denotar um indiv́ıduo

complexo com cardinalidade maior que um (|1|). Se a denotação diz respeito a

um indiv́ıduo complexo maior que um (| < 1|), o plural é ativado na palavra (‘ca-

deiras’). Já a palavra ‘rebanho’ pode denotar um indiv́ıduo complexo formado

por dois indiv́ıduos ‘rebanho’ anteriores, sem ativar a marcação de número plural

gramatical. Parece haver uma recursividade no construção da denotação para

além da unidade mı́nima. Tanto ‘cadeira’ quanto a palavra ‘rebanho’ possuem

indiv́ıduos atômicos mı́nimos em sua denotação, ou seja, possuem limites mais

claros para distributividade. Se o indiv́ıduo mı́nimo ideal não for respeitado a

denotação é infeliz.

(ii) ->cont́ınuo interno<-. O cont́ınuo interno diz respeito a falta de limites internos

para a denotação. Enquanto a denotação da palavra ‘cadeira’ em português

tem limites externos e internos bem claros, como já apontado, palavras como

‘pedra’ tem uma denotação pasśıvel de receber distributividade (a partir de uma
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denotação inicial) e o uso da palavra ‘pedra’ continuar ser adequado para denotar

subpartes do ente inicial. Embora palavras como ‘pedra’ tenham limites pré-

estabelecidas de unidade completa máxima do que seria um indiv́ıduo, Quando o

teto da quantidade ideal desse indiv́ıduo é ultrapassado, é posśıvel que o plural

seja ativado. A palavra ‘cadeira’, em um contexto episódico não pode ser utilizada

para denotar um indiv́ıduo incompleto de cadeira. A denotação precisa ter uma

soma mereológica exata para ser empregada. Já a palavra ‘pedra’ pode denotar

indiv́ıduos subprodutos mereológicos (partes) de um indiv́ıduo que era denotado

pela palavra ‘pedra’ anteriores. Parece haver uma recursividade no construção

da denotação para aquém da unidade mı́nima. Ao passo que, tanto ‘cadeira’

quanto ‘pedra’ possuem indiv́ıduos atômicos máximos em sua denotação, ou seja,

possuem limites mais claros para cumulatividade. Se o indiv́ıduo máximo ideal é

atingido, e o excedente da denotação cumpra as exigências mı́nimas de completude

mereológica para constituir um novo indiv́ıduo, a marcação de número plural é

ativada na palavra.

Também usaremos uma representação própria para falar de:

limites espaço-temporais (ou a noção ampla de indiv́ıduo) | | (barras verticais);

(iii) |limite espaço-temporal|;

(iv) entidade = n ;

(v) informação de foma(to) = xf.

Em português nomes contáveis como ‘cadeira’, quando no singular, podem denotar

tanto indiv́ıduos singularidades (40-a) quanto indiv́ıduos plurais, enquanto que ‘cadei-

ras’ (no plural) só podem denotar indiv́ıduos plurais (40-b):

(40) a. contáveis SG = {a, b, c, a⊕b, a⊕b⊕c, a⊕c,...}

b. contáveis PL = { a⊕b, a⊕b⊕c, a⊕c,...}

Isso porque, a cumulatividade dessa categoria de nominal está limitada pela ideia de

indiv́ıduo institúıdo no universo ontológico da ĺıngua (41). Essa limitação acontece por-
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que esses nominais são marcados para indiv́ıduo |n|. Essa marcação para indiv́ıduo em

português é associada a uma forma mapeada em cada raiz lexical de nominal contável

| |f. Dada essa limitação (não é posśıvel “quebrar” a barreira imposta | |f), rotularemos

os nominais contáveis como possuindo distributividade restrita.

(41) nominais contáveis = <-|n f|-> <-|n f|-> <-|n f|-> <-|n f|-> <-|n f|-> . . .

Os nominais massivos, como ‘água’ em português, denotam diferentes somas (42):

(42) massivos = {a+b, a+b+c, a+c, b+c...}

Como a cumulatividade de nominais massivos não encontra em sua própria de-

notação um limite para a cumulatividade ou para a distributividade (43), o nominal

massivo possui uma cumulatividade e uma distributividade totalmente intercambiáveis,

por isso classificamos os nominais massivos como possuindo distributividade completa.

(43) nominais massivos =<–>n<–><–>n<–><–>n<–><–>n<–><–>n<–>. . .

Quando nos referimos a uma instância massiva com quantidade clara, utilizamos

um sintagma de medida ou, no caso de substâncias empacotadas, um determinante

(numeral ou artigo). Isso simplesmente significa associar | | (limites espaço-temporais)

às entidades. Essa associação é feita estruturalmente (via sintagma de medida [SM],

ex. (44)) ou coercivamente.

(44) a. nominais massivos em sintagmas de medida: |->n<-|sm

b. |->n<- ... ->n<- ... -><-... ->n<-|sm

Agora, como seria a associação de limites espaço-temporais em Kotiria?

Em Kotiria, os nominais, como em chinês, já são mapeados entre os contáveis que

podem receber classificadores e os massivos que carecem de sintagma de medida20. Logo

a distribuição dos nominais nus em Kotiria possui a mesma distribuição de denotação

que os nominais em português, como mostrado em (41) e (43).

A diferença latente entre português e Kotiria no que concerne a denotação dos

20Sintagmas de medida são construções envolvendo unidades (recipientes ou unidades definidas cul-
turalmente) que permitem que os nominais massivos sejam ‘empacotados’ e assim contabilizados.
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nominais é que em português as formas das entidades estão associadas a cada nominal

no léxico, enquanto que em Kotiria essa associação ocorre de forma anaĺıtica, ou seja,

via um outro item ‘lexical’: os classificadores. A diferença entre os classificadores e

os sintagmas de medida em português é que os sintagmas de medida podem figurar

como itens independentes no discurso, enquanto que os classificadores são morfemas

dependentes de seus núcleos nominais.

Para ilustrar, podemos dizer que em português, cada |n| já está associado a um f

(ou seja, todos os nominais nus já são |n|f), enquanto que em Kotiria os nominais nus

são |n| e o classificador que vai colaborar com o f.

A distinção entre cumulatividade nos nominais massivos e contáveis é importante

para desassociar a ideia de que contabilidade e individuação são os mesmos fenômenos.

Como tentaremos argumentar adiante, contabilidade pode ser um traço caracteŕıstico

de um grupo de nominais (em pelo menos algumas ĺınguas naturais), enquanto indi-

viduação é uma operação universal de ‘localização’ de uma entidade no espaço-tempo.

Antes de explorar as nuances entre contabilidade e individuação, vamos observar o que

a literatura sobre sintaxe tem falado sobre a natureza dos nominais e classificadores.

4.4 Sintaxe dos classificadores

4.4.1 História da análise sintática dos sintagmas nominais

Dentro dos estudos formais em lingúıstica, o domı́nio dos nominais passou a receber

uma atenção maior a partir dos anos 1970. Desde o final do século XIX, a questão

da relação entre mundo, ĺıngua e sinal já estava colocada por Frege, numa série de

artigos que só receberam a devida atenção por parte linguistas na segunda metade do

século XX, quando, em torno dos anos 70, o lógico Richard Montague apresentou uma

formalização para as ĺınguas naturais que as pareava com linguagens de programação

(formal).

Por outro lado, foi a partir do anos 1980, dentro do projeto de estudos conhecido

como “Gramática Gerativa” - talvez um dos programas de pesquisa mais implementado

nas ciências humanas do século XX -, que a estrutura dos nominais entrou na pauta da

pesquisa.
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O trabalho mais relevante dedicado a organizar as projeções e relações entre os

constituintes no domı́nio nominal foi o de Abney (1987). Esse trabalho buscou argu-

mentos emṕıricos e teóricos para a existência de projeção frasal para os nomes (DP21).

Ele vem na esteira de Chomsky (1986b), que aponta que não são somente os elementos

lexicais que projetam um ńıvel frasal (Chomsky argumenta a favor de novas camadas

de projeção funcional para o sintagma verbal (VP22)).

Os trabalhos pioneiros que utilizaram uma abordagem simétrica do ponto de vista

teórico-representacional para os domı́nios verbal e nominal foram os de Szabolcsi (1983),

para a ĺıngua húngara, e Brame (1982).

Grimshaw (1991) implementou formalmente as ideias de Chomsky (1986) e propôs

a organização dos domı́nios CP e IP23. Na literatura ainda se mantinha a representação

da projeção máxima do domı́nio nominal como NP (45-a), o que acarretava algumas in-

consistências teóricas. A teoria X-barra se mostrava produtiva para capturar as relações

entre os constituintes, porém não convinha manter uma estrutura (bem desenvolvida)

para o domı́nio verbal e outra simplificada para o domı́nio nominal.

A estrutura em (45-a) era a corrente, porém como vemos em (45-b), tal estrutura ti-

nha problemas na hospedagem dos seus constituintes: tanto não se capturava as relações

hierárquicas entre eles, como não se entendia as contribuições sintático-semânticas dos

itens funcionais.

(45) a. NP

. NP

Spec N′

N0 Compl

b. NP

Det

Os

NP

Num

três

N′

N0

livros

O problema ainda ficava mais complicado quando se tentava dar tratamento para

21 Do inglês: Determiner Phrase.
22Do inglês Verbal Phrase.
23Do inglês Complementizer Phrase e Inflectional Phrase, respectivamente.
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sentenças como ‘aqueles meus três livros novos’ (46).

(46) NP

Dem

Aqueles

NP

Poss

meus

NP

Num

três

N′

N0

livros Adj

novos

Outra inconsistência teórica nascia de um problema de análise: a definição da

posição de Spec nas projeções de V, I e C24 em relação ao Spec de NP. As posições de

Spec do domı́nio verbal apenas podiam hospedar ńıveis frasais: palavras e sintagmas

Wh- no Spec de CP e sujeito sentencial no Spec de IP, e ainda nada se sabia sobre os

itens que orbitavam em torno do núcleo nominal. Abney (1987) resolveu essas incon-

sistências, propondo um NP mais simétrico se adequando às propostas para VP dentro

da teoria. Esse NP, a maneira do VP, projetaria (pelo menos) um ńıvel frasal funcional,

que se convencionou chamar de Determiner Phrase (DP, Sintagma Determinante), em

referência aos determinantes que são os principais elementos a preencher essa posição

sintática. A estrutura proposta por Abney (1987) é a seguinte (47):

24Do inglês Verb, Inflection e Complementizer.
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(47) DP

Spec D′

D0 NP

Spec N′

N0 Compl

Bernstein (2001) identifica as principais evidências oferecidas por Abney (1987) a

favor dessa proposta, realçando evidências morfológicas como: (i) na ĺıngua Yup’ik

(famı́lia Eskimo-Aleut, Alaska) os nominais possúıdos concordam (com uma marca

de ergativo) com seus sujeitos da mesma maneira que um verbo concorda com o su-

jeito sentencial; (ii) em Húngaro, ĺıngua com padrão nominativo/acusativo, também

há concordância (de caso nominativo, pessoa e número) entre os nominais possúıdos e

seus sujeitos, idêntica à concordância do verbo com seu sujeito; (iii) em Turco, a con-

cordância nominal permite ”pro-drops”, semelhante a sua contraparte verbal. Nessa

ĺıngua, nominais recebem marca de GEN (genitivo) e verbos de N (nominativo), mas

ambos concordam em número e gênero com seus sujeitos.

Nesse momento, se começou a analisar o domı́nio nominal com camadas de projeção

funcional da mesma maneira que se argumentava para os verbos. O primeiro debate

sobre a chamada projeção determinante (DP) girou em torno da questão: a quais das

projeções funcionais do verbo o as projeções funcionais do NP se assemelham?

Alguns autores argumentavam a favor da simetria entre DP e IP, enquanto outros

argumentavam a favor de uma simetria entre DP e CP. Szabolcsi (1983, para o húngaro)

e Koenfilt (1984, para o turco) propõem inicialmente uma projeção IP (idêntica a

postulada para o VP) para os nomes. Abney (1987) defende uma projeção funcional

(única) para nominais, preferindo o uso de DP (como rótulo), para evitar que uma

mesma projeção sirva simultaneamente para dois domı́nios distintos (nominal e verbal),

que em um ńıvel mais amplo de análise da sentença acabam se articulando entre si 25.

25Nesse momento da teoria, se discutia se o sujeito sentencial era gerado dentro do VP e se movimen-
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Szabolcsi (1989) revisa sua primeira proposta e passa a advogar que o CP é mais

adequado para marcar o paralelo entre as projeções funcionais do domı́nio verbal e as

do domı́nio nominal.

Além das evidências apresentadas sobre os paralelos estruturais entre os domı́nios

verbal e nominal encontrados em algumas ĺınguas, Bernstein (2001), revisitando os pri-

meiros trabalhos sobre as projeções funcionais do domı́nio nominal, também aproveitou

para destacar algumas (de várias) evidências sintáticas a favor do DP, como:

(i) estrutura argumental (EA) idêntica para nominais e verbos na maioria das

ĺınguas naturais (como já previsto em Chomsky, 1970); (ii) ordem das palavras – a

posição dos núcleos em relação aos seus modificadores parece ser a mesma (ou seja,

simetria na posição dos núcleo lexicais); (iii) a possibilidade de elipse (ou pro-drop),

nas posições estruturalmente correspondentes nos dois domı́nios.

Quanto à ordem dos argumentos no domı́nio nominal, antes devemos chamar a

atenção para a origem das ideias no domı́nio verbal. Para isso, podemos citar trabalhos

como os de Grimshaw (1990), Picallo (1991), Valois (1991), Taraldsen (1990) Giorgi e

Longobardi (1991), que, seguindo as propostas de organização dos argumentos frasais de

Sportiche (1988) e Koopman & Sportiche (1991), descreveram e analisaram fenômenos

que culminam no que se convencionou chamar de ”VP-internal subject Hypothesis”.

Essa proposta se construiu com as seguintes previsões: (a) argumentos (internos e

externos) são gerados dentro do VP (’Estrutura Argumental lexical’); (b) o sujeito

é gerado no Spec de VP; (c) os Specs das projeções funcionais são hospedeiros do

resultado de movimentos (A ou A-barra) para para assinalamento e/ou checagem de

caso.

Para o entendimento da ordem dos constituintes sentenciais, foram pioneiros os tra-

balhos de Emonds (1978), e, posteriormente, de Pollock (1989), os quais argumentavam

que as diferenças na ordem das palavras entre francês e inglês podem ser explicadas

assumindo a presença relativa de movimento verbal em francês (ĺıngua que possui con-

cordância verbal forte com o sujeito) e sua relativa ausência em inglês. A base emṕırica

para análises desse tipo de movimento verbal vem das diferentes posições que alguns

tava para IP ou se já nascia em IP. Independente do caminho que se seguia, não parecia interessante o
fato do Spec de IP hospedar um IP (no caso o IP que selecionava um NP)
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tipos de advérbios assumem nessas duas ĺınguas. O que se argumentou foi que: (i) o

advérbio nas duas ĺınguas ocupa a mesma posição subjacente; (ii) em francês o advérbio

pós-verbal é resultado do movimento do verbo, que sai de sua posição no núcleo de V e

se move para o núcleo de I (posição acima de advérbio, que é um adjunto de VP); (iii)

em inglês, o verbo permanece in situ e na sintaxe aberta o advérbio aparece a esquerda

do verbo.

No ı́mpeto de se explorar as simetrias entre os domı́nios verbal e nominal, esse tipo

de proposta foi levada para a análise do domı́nio nominal, e a referência para averiguar

o movimento dos nominais foi a posição dos adjetivos, contraparte do advérbio no

domı́nio verbal.

Muitos trabalhos foram produzidos nesse sentido, como os de Cinque (1994), Crisma

(1990), Bernstein (1993a), Valois (1991), Picallo (1991), entre outros, e culminaram na

ideia de que nas ĺınguas naturais a ordem das palavras subjacente no DP é adjetivo-

nominal (ordem encontrada na superf́ıcie das ĺınguas germânicas), enquanto que outras

ordens são o resultado de movimento dos núcleos nominais. Nas ĺınguas românicas, por

exemplo, o comportamento dos adjetivos é paralelo ao comportamento dos advérbios.

Ambos geralmente aparecem depois de seu ’objeto’ de modificação: pós-verbal e pós-

nominal*, respectivamente.

Seguindo a ”VP-internal Subject Proposal”, Ritter (1988) propõe que um sujeito

argumento de um DP (ex. ’um possessivo’) é gerado no Spec de NP e o argumento

objeto do NP é um complemento de N (exatamente como os argumentos são gerados

no VP, sujeito no Spec e objeto no complemento de VP, respectivamente).

Picallo (1991) e Valois (1991) fazem uma análise semelhante para as ĺınguas românicas;

porém, nem todos os argumentos do DP são gerados necessariamente dentro do NP (ver

também Picallo (1994) para pronomes possessivos em catalão.)

Os trabalhos sobre a estrutura do DP passaram a argumentar que o Spec de DP é

uma posição A’. Valois (1991), seguindo Szabolcsi (1987) e Tallier (1988), entre outros,

desenvolveu a ideia de que o Spec de DP é uma posição A’ traçando um paralelo com

o SPEC de CP. Tellier (1988) aponta que em francês a posição Spec de DP pode ser

ocupada apenas por Operadores (não muito diferente de Spec de CP).

Como no domı́nio de projeções funcionais de núcleo verbal Spec de IP é uma posição
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A, enquanto que Spec de CP é uma posição A’, ficou mais adequado analisar o DP como

uma espécie de CP, e não mais como IP, como haviam sugerido Szabolczi (1983) e Brame

(1982). Dessa maneira, a partir dos anos 1990 as seguintes estruturas se tornaram as

mais aceitas dentro da teoria gerativa (48-a) e (48-b):

(48) a. sentenças: CP

Spec C′

C0 IP

Spec I′

I0 VP

Spec V′

V0 Compl

b. nominais: DP

Spec D′

D0 NP

Spec N′

N0 Compl

Alguns argumentos de natureza semântica também foram muito importantes para o

estabelecimento da chamada DP-hypothesis. Chomsky (1986b) sugere que, para funda-

mentar a estrutura sintática, uma divisão semântica oriunda da filosofia da linguagem

que diferencie argumentos sentenciais (que denotam entidades) de proposições (que

denotam estados ou eventos) se faz necessária.

Nesse mesmo sentido, trabalhos como o de Bernstein (2001), alinhados com as

propostas de semântica lexical dos anos 1970/1980, definem o argumento* como um
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constituinte sintático qualquer que suporte um papel temático.

Higginbotham (1987), caminhando entre a semântica formal e a sintaxe, define ar-

gumento como um nominal saturado que tenha sido assinalado com um papel temático.

Dessa maneira, o complementizador (CP) pode ser entendido como um marcador lexi-

calizado de ’argumento’ da sentença, ou um ”subordinador”que permite uma sentença

funcionar como argumento (Szabolcsi, 1992).

Nesse momento de aprofundamento das caracteŕısticas que definem os nominais em

relação as sentenças, as propriedades semânticas nos NPs passam a ser tão relevantes

para a distinção argumental X não-argumental quanto para a distinção entre CP e IP

no domı́nio do verbo. Uma série de trabalhos no final dos anos 1980 e começo dos

anos 1990 exploram a noção de referencialidade, relacionando-a com o a natureza da

projeção máxima do nominal (cf. Szabolcsi (1987), Abney (1987), Longobardi (1994) e

outros). Dessa maneira, NP são tratados como não-referenciais e DP como referenciais

(Stowell, 1989).

Nessa linha de pensamento, um artigo serve para ‘converter’ um predicado NP -

que significa que esse nominal é não-referencial, não-saturado e sem papel temático -

em um argumento DP - referencial, saturado e suportando um papel temático.

Mandelbaum (1994) chama a atenção para o fato de que predicados NPs parecem

adjetivais em sua natureza. Isso coloca NPs puros (em uma pré-sintaxe) como predi-

cados idênticos a verbos intransitivos.

Longobardi (1994) argumenta a favor da ideia de que DPs podem ser núcleos de

relativas. Assim, as fronteiras entre o domı́nio nominal e verbal parecem ser ainda

menores do que se pensava. Ele também observou que em muitas ĺınguas europeias,

nomes plurais e massivos26 podem funcionar como argumentos.

Dessa maneira, do ponto de vista estrutural, duas possibilidades de análise se mos-

travam pertinentes. Na primeira, fundamentada na existência de traços vazios (traços

computados pela ausência de material morfofonológico), postulou-se um determinante

sem conteúdo ”lexical”(ou comumente chamado de vazio, ex. (49)). Na segunda possibi-

lidade de análise, fundamentada na ideia de movimento de núcleo a núcleo já observado

26Como já apresentamos na seção anterior, A semelhança entre estes dois tipos de nominais já havia
sido observada por Link (1983).
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para o verbo e suas projeções funcionais, o nominal é considerado como sendo gerado

no núcleo N, mas posteriormente sofre alçamento (movimento) para o núcleo D (ex.

(50)).

(49) DP

. D′

D0

ø

NP

. N′

N0

meninos

(50) DP

. D′

D0

Nn

meninos

NP

. N′

tn

Independentemente da escolha de uma dessas duas abordagens, passou se a aceitar

na literatura corrente uma análise simétrica entre o domı́nio verbal e nominal: IPs

são argumentos proposicionais em contraponto aos NP que são predicados nominais,

enquanto que CPs são vistos como argumentos sentenciais e DP como argumentos

nominais.

Dessa maneira, dentro da DP-hypothesis, o núcleo D decodifica traços semânticos

como, (in)definitude, especificidade, referencialidade e deixis.

Nesse momento, as perguntas que guiavam a pauta de pesquisa eram:

(i) existe evidência de movimento dos nominais para D dos nomes?

(ii) existe evidência de movimento para posições entre N e D? Qual a natureza desta

posição?

(iii) existe evidência de movimento frasal dentro do DP?

A questão do posśıvel movimento de N para D, e/ou a existência de determinantes

-ø (zero) roubou a cena em vários trabalhos, como, por exemplo, nos trabalhos de

Ritter (1988), Siloni (1991), Taraldsen (1988), Longobardi (1994), entre outros.



4.4. Sintaxe dos classificadores 142

Os primeiros trabalhos sobre movimento do nome para o núcleo D foram baseados

em construções encontradas em ĺınguas semı́ticas e escandinavas, pois nas ĺınguas dessas

famı́lias os argumentos na maioria das vezes são pós-nominais. Em hebraico, o artigo

definido não pode aparecer em construções genitivas ”construct state27”. Nas ĺınguas

da Escandinávia o artigo definido é pós-sufixado, o que corrobora um movimento com

adjunção (igual de núcleo de V para núcleo de I). Enquanto que, em romeno o artigo

definido é um encĺıtico pós-nominal, o que sugere um movimento de N para D com

adjunção à esquerda, como haviam sugerirado Dobrovie-Sorin (1987) e Grosu (1988)

em um dos principais momentos pré “DP-analysis”.

Um dos trabalhos com maior impacto no abordagem teórica dos nominais foi o de

Longobardi (1994), onde ele analisa que o movimento dos nomes próprios que se alçam

para a posição D a fim de, segundo sua proposta, checar ”referencialidade”. Nesse

momento, a ideia de movimento era vinculada à checagem de traços, ou seja, um mo-

vimento, para ser leǵıtimo, deve ser desencadeado pela checagem de traços necessários

para uma dada construção se realizar e ser linguisticamente ‘feliz’. O movimento que

esse autor propõe pode ser parametrizável, não diferente das propostas para verbos

como em Grimshaw (1989). O parâmetro para o movimento dos nomes próprios está

relacionado à natureza desse movimento, sendo que ĺınguas românicas realizam o mo-

vimento aberto, enquanto que ĺınguas germânicas realizam o movimento encoberto.

Várias propostas desenvolvidas sobre estrutura do NP foram baseadas na posição

dos adjetivos em relação aos nomes. Nas ĺınguas românicas os adjetivos geralmente

seguem os nomes, enquanto nas ĺınguas germânicas os adjetivos geralmente precedem

os nomes. Bernstein (1999), seguindo Cinque (1994), propõe que os adjetivos são

organizados de acordo com uma hierarquia universal de propriedades semânticas.

Nos ińıcio dos anos 1990, sendo a DP-hypothesis já bem aceita dentro dos traba-

lhos vinculados às propostas da Gramática Gerativa, se passou a observar os fenômenos

da referencialidade, especificidade, definitude e dêixis dentro dos sintagmas nominais

(agora tratados como sintagmas determinantes) e se perceber que, talvez, para melho-

rar as análises e aperfeiçoar a adequação teórica, o postulamento de outras categorias

27Construct state são construções de posse existentes em ĺınguas como inglês, turco e hebraico onde
o possuidor sofre movimento para uma posição mais alto hierarquicamente que o núcleo nominal



4.4. Sintaxe dos classificadores 143

funcionais no sintagma nominal se fazia necessário. Nesse momento, muitos trabalhos

passaram a se dedicar à identificação das categorias funcionais presentes entre o DP e o

NP. Dessa maneira, projeções intermediárias, como as de gênero, caso e principalmente

de número passaram a figurar como necessárias para uma análise bem desenvolvida

dos sintagmas nominais. Trabalhos como os de Shlonsky (1991) e Giusti (1991) argu-

mentaram a favor da ideia de que numerais, como outros quantificadores, são núcleos

sintáticos que projetam suas próprias projeções funcionais, NumP e QP, respectiva-

mente. A projeção NumP foi inicialmente proposta por Ritter (1991) e, segundo ela, é

o complemento de D no hebraico moderno (51).

(51) DP

Spec D′

D0 NumP

Num NP

Spec N′

N0 Compl

Entre os traços checados nas posśıveis projeções funcionais intermediárias entre

NP e DP, um fenômeno se colocou como problemático: a natureza da marcação de

gênero. Alguns autores, como Picallo (1991), apostaram na ideia de que gênero seria

uma projeção (GenP), como número (NumP), também intermediária entre NP e NumP

(52). Já autores como Delfitto e Schroten (1991) – que chamam gênero de Word Marker

- e Bernstein (1993a,b) colocaram a marcação de gênero como algo não independente e

local (no domı́nio nominal apenas), ou seja, gênero é parte de um fenômeno maior que

é a morfologia de concordância, que está presente tanto no domı́nio nominal quanto no

verbal. Ritter (1993) aponta que gênero em hebraico está localizado na raiz (stem),

enquanto nas ĺınguas românicas a marcação de gênero se encontra junto com a especi-

ficação de número em NumP, proposta claramente vinculada às ideias de dependência

entre número e gênero presentes em Greenberg (1963).
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(52) DP

Spec D′

D0 NumP

Num0 GenP

Gen0 NP

Spec N′

N0 Compl

A pesquisa de Abney sobre a sintaxe do DP levou o foco dos trabalhos para as

propriedades do DP a interface sintaxe-semântica, desembocando em questões acerca

da referencialidade e definitude. Sobre esses temas, podemos citar os trabalhos de

Vergnaud e Zubizarreta (1992), Longobardi (1994) e Zamparelli (1995). Desde então,

tem se discutido outras propriedades sintático-semânticas que parecem relevantes para

a interpretação das projeções funcionais dos nomes, como caso (cf. Giusti 1995), dêixis

(cf. Giusti 1993; Klinge 2008) e especificidade (cf. Campbell 1996; Ihsane & Puskas

2001).

4.4.2 Análises recentes dos sintagmas determinantes

Bernstein (2008) revisa os trabalhos acerca do DP e desenvolve uma análise bastante

interessante acerca da referencialidade dos argumentos nominais. Ela argumenta que

D (e DP) são melhor analisados como o local de computação do traço de pessoa. Para

ela, é o traço de pessoa que ancora a denotação do nominal à referencialidade, podendo

fornecer informações sobre definitude e se o nominal em questão será interpretado como

um predicado ou um argumento.

A principal distinção semântico-estrutural entre NP e DP é o fato do primeiro se

comportar como predicado, enquanto o segundo - um nominal com um determinante -

parece funcionar sempre como um argumento nominal para uma sentença (independente
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da natureza da denotação desse nominal). Assim, convencionou-se na literatura que,

em qualquer ĺıngua natural, mesmo que não exista material morfofonológico envolvido,

todo nominal argumento é licenciado por um Do (vazio), pois esse Do é o que transforma

um predicado em um posśıvel argumento, mesmo sendo genérico, indeterminado ou

nome de espécie.

A autora resume na seguinte frase: “Put another way, D converts a

predicate (i.e., NP) into an argument” (cf. Stowell 1989: 248 apud Bernstein,

2008).

A afirmação acima inclui Bernstein (2008) no problema que boa parte da literatura

sobre nominais enfrenta desde o final da década de 90 e que persiste até agora: qual a

natureza semântica dos sintagmas nominais nas ĺınguas naturais?

Bernstein (2008) recupera as ideias do trabalho de Crisma (1997) sobre a denotação

dos vocativos e analisa as sentenças nominais com pronomes pessoais, determinantes

(artigos definidos e demonstrativos) e nomes próprios. Ela sugere que o que é relevante

na computação dos traços phi no núcleo D é a informação de pessoa, a qual nos ajuda

a “determinar se o indiv́ıduo denotado pelo sintagma nominal é um dos participantes

na conversação (1a e 2a pessoa) ou não (3a pessoa)” (Berstein, 2008:1265), ou seja, o

traço de pessoa seria o responsável por transformar predicados em indiv́ıduos.

O importante para nossa análise do trabalho de Berstein (2008) é a maneira como ela

pensa a organização dos traços envolvidos na individuação dentro do DP, ao reformular

a proposta do DP e propor que D é o local onde se computa o ı́ndice referencial

(index referential) da denotação.

A autora chama a atenção para o fato de que em ĺınguas como o inglês, todas as

expressões nominais com determinantes (the, ex. (53)), com demonstrativos (this, ex.

(54)) ou pronominais (it, ex. (55)) podem possuir o traço de referencialidade em suas

denotações.

(53) The airplane was empty.

(54) This airplane is mine.

(55) It (the airplane) is mine.
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Todavia, podemos encontrar exemplos de sentenças nominais em inglês com de-

terminantes que são neutros ou vagos para definitude (56), com demonstrativos que

são neutros ou vagos quanto a sua deixis (57) e exemplos de sentenças nominais com

pronomes de 3a pessoa que são vagas para referencialidade (58).

(56) The airplane was invented by Santos Dumont.

(57) This guy (on the subway last night) gave me his seat. (Berstein, 2008:1260,

ex.26.b)

(58) It is raining.

Isso é posśıvel porque os traços de deixis e definitude são traços dependentes de

pessoa. Assim, os itens ocupando a posição de determinante nos exemplos (56), (57) e

(58) possuem o traço pessoa (3a pessoa) mas não ativam seus posśıveis traços depen-

dentes. Bernstein (2008) argumenta a favor de uma micro-sintaxe para não precisar

implodir o DP em pelo menos dois núcleos funcionais (como na análise de Déchaine &

Wiltschko, 2002).

Assim, a estrutura de sentenças (53), (54) e (55) são (59), (60) e (61), respectiva-

mente:

(59) DP

. D′

D0

the

[3apessoa]

[definitude]

NP

. N′

N0

airplane

(60) DP

. D′

D0

this

[3apessoa]

[deixis]

NP

. N′

N0

airplane
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(61) DP

. D′

D0

it(the airplane)

[3apessoa]

[deixis, definitude]

NP

. N′

N0

airplane

Enquanto que os exemplos (56), (57) e (58) teriam as mesmas estruturas, mas não os

traços dependentes de 3a pessoa: deixis e definitude:

(62) DP

. D′

D0

the

[3apessoa]

NP

. N′

N0

airplane

(63) DP

. D′

D0

this

[3apessoa]

NP

. N′

N0

guy

(64) DP

. D′

D0

it

[3apessoa]

NP
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Bernstein (2008) inverte a proposta de Harley & Ritter (2002) sobre os traços cons-

tituintes da denotação. Para Harley & Ritter (2002) o traço pessoa é dependente do

traço referencialidade. Para Bernstein (2008) é o traço pessoa que gera referencialidade.

Existe uma grande afinidade entre essas propostas e, independente da sua organização,

o importante aqui é que todos os subtraços de pessoa são subespecificações de referen-

cialidade.

O crucial da análise de Bernstein (2008) para o nosso trabalho é a ideia de que muitas

das operações funcionais podem ser resolvidas sem projeção de ńıvel frasal, através da

ativação ou não de traços que se organizam hierarquicamente. Como veremos na seção

seguinte, a existência ou não de um traço e a maneira como ele é encapsulado para

a sintaxe aberta têm uma série de consequências importantes para a constituição dos

nominais nas ĺınguas naturais.

4.4.3 Um tratamento unificado para número e classificadores

Como já apontamos neste caṕıtulo, desde Greenberg (1972) tem-se observado que

existe uma certa distribuição complementar na presença de marcação morfológica de

número e de classificadores numerais através das ĺınguas naturais (Generalização de

Sanches-Greenberg e Slobin, cf. Greenberg, 1972).

Trabalhos formais no domı́nio da Morfossintaxe e da Semântica têm apontado para

a existência de pelo menos três tipos de ĺınguas no que diz respeito às estratégias de

contabilidade no domı́nio nominal: (i) ĺınguas com marcação morfológica de número,

(ii) ĺınguas com classificadores numerais e (iii) ĺınguas sem nenhum tipo de marcação

(cf. Doetjes, 2012 e Pelletier, 2012). Assim, na última década, um grande esforço

tem sido feito para desenvolver uma análise unificada que dê conta da estrutura e

contribuição semântica tanto da marcação de número quanto dos classificadores.

Borer (2005) apresentou uma proposta bastante interessante para explicar a dis-

tribuição dos sistemas de classificação nominal e de marcação de número nas ĺınguas

naturais. Ela propõe que o aparato cognitivo humano vê o mundo como basicamente

massivo. Dessa maneira, todos os nominais (de quaisquer ĺınguas) são originalmente

massivos no sentido de que denotam matéria não individuada.

A autora, levanta argumentos para apresentar uma análise unificada dos diferentes
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tipos de morfologia nominal, e segundo ela, os nominais em todas as ĺınguas naturais

são massivos e operações morfossintáticas podem transformar nominais em contáveis.

Para ela a matemática é simples: quanto mais estrutura orbitanto o núcleo nominal,

mais espećıfica é a denotação.

A proposta dela consiste em argumentar que a distinção contável-massivo é o resul-

tado de operações sintáticas. Um núcleo funcional – DIV(ider) – transforma um nome

massivo em nominal contável sem fornecer, no entanto, qualquer unidade de contagem

(65). Segundo a autora, singular, plural e classificadores são instanciações de DIV e

realizam operações sobre denotações massivas e fornecem divisões. Isso significa que

não é de se esperar unidades pré-determinadas a priori.

(65) DP

Spec D′

D0 #P

Spec #′

#0 DivP

Spec Div′

Div0 NP

Para Borer (2005), o núcleo Div é o que transforma os nomes massivos em nominais

contáveis e o Spec desta projeção é o que especifica a unidade de divisão. Em ĺınguas

como o inglês, o plural acontece nesta posição de especificador de DivP, o mesmo local

onde acontecem os classificadores em ĺınguas como o chinês.

Dessa maneira, sistemas de classificadores nominais são operadores de individuação.

Ou eles individualizam nomes não-contáveis, ou pelo menos confirmam sua contabili-

dade.
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Em suma, a distribuição complementar que há entre sistemas de classificadores e

marcação morfológica de número é oriunda da ideia de que o núcleo Div não poderia

atribuir um classificador e um plural para o mesmo nominal porque ambos têm o mesmo

esqueleto funcional: individualizar. O núcleo # é o que computa quantidades, e é nele

que são atribúıdas informações como cardinalidade, quantificação etc.

Como ficará claro até o final desta tese, acreditamos possuir argumentos para sus-

tentar a existência de distinção contável-massivo em, pelo menos, um subgrupo das

ĺınguas naturais. Vejamos outras propostas sintático-semânticas para explicar os sin-

tagmas nominais com classificadores.

Cowper & Hall (2012) em um artigo intitulado “Aspects of individuation” lançam

luz sobre estes dois padrões que parecem ser diferentes aspectos de um mesmo fenômeno

interlingúıstico: a individuação. O que diferencia o trabalho deles de outros, como por

exemplo do de Borer (2005), é que eles analisam o problema da individuação a partir

da ideia de que cada grupo de ĺıngua focaliza a individuação em um traço que pode

ou não projetar um núcleo funcional.

Seguindo uma proposta de microanálise sintática aos modos de Berstein (2008),

Cowper & Hall (2012) adotam uma versão da Morfologia Distribúıda (Doravante MD)

(Halle & Marantz 1993), em que traços são privativos e organizados dentro de uma

árvore de dependência, como proposto por Harley (1994). Eles também assumem

(seguindo Wiltschko, 2009) que os traços morfossintáticos podem aparecer tanto em

núcleos sintáticos como em modificadores e ráızes lexicais. Segundo eles, o crucial, no

que diz respeito aos traços, é se eles são contrastivos ou não. Os seja, mesmo que propos-

tas como a da Gramática Universal assumam que o número de traços morfossintáticos

é finito, é a maneira que esses traços se manifestam (ou não) que gera diferenças pa-

ramétricas. Assim, para decifrar as possibilidades de individuação nas ĺınguas naturais,

Cowper & Hall (2012) apresentam a seguinte ideia de relação e mapeamento de traços:

As dependências semânticas codificadas em uma geometria de traços po-

dem ser mapeadas para a sintaxe de diferentes maneiras. Se um traço F é

semanticamente dependente de um outro traço G, então F pode aparecer

como dependente morfossintático de G em um mesmo núcleo, ou F pode ser
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o núcleo de uma projeção sintática separada que seleciona um complemento

marcado com G.28 (Cowper & Hall, 2012: 28-9)

Assim, Cowper & Hall (2012) assumem que há pelo menos três traços relevantes ao

campo semântico de individuação e número:

(i) #: individuado - a entidade que possui esse traço é marcada para [+forma,-

homogêneo];

(ii) >1: plural - a entidade que possui esse traço tem especificado um número de

quanta;

(iii) CLS: classificado - a entidade que possui esse traço tem especificado o tipo de

quanta (CLS =x, sendo x uma forma).

Assim, os traços de >1 e CLS são semanticamente dependentes de #, exemplo (66).

Para os autores, # por si só já quantifica (como singular) um nominal, ao passo que,

dessa maneira, número plural não forma um par mı́nimo em distribuição complementar

com número singular, mas sim uma relação de dependência (66-a).

(66) a. #

>1

b. (67) #

CLS

Tendo em vista essas ideias, Cowper & Hall (2012:29) argumentam que o traço de

número pode ocorrer em núcleos lexicais como modificadores no núcleo determinante,

ou em uma projeção funcional independente (#P, proposto inicialmente por Ritter,

1992 apud Cowper & Hall, 2012).

Cowper & Hall (2012:29) observam que os trabalhos de Chierchia (1998, 2009) e

Gillon (2009) propõem que em inglês a distinção contável-massivo é lexical. Porém,

nominais contáveis em inglês podem ser utilizados como massivos e vice-versa. Para

dar conta dessas possibilidades, foram propostos vários recursos semânticos, como por

28Do original em Inglês: “...the semantic dependencies encoded in feature geometries can be mapped
to syntatic structure in different ways. If a feature F is semantically dependent on another feature
G, then F can appear as morphosyntatic dependent of G on a single head, or F can be the head of a
separate syntatic projection that selects a complement marked with G.”
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exemplo o Universal Grinder (Pelletier, 1975) - que seria o mecanismo que transforma

nominais contáveis em massivos - e o Universal Sorter (Bunt 1985) que transforma

nominais massivos em contáveis.

Em busca de uma análise mais econômica para esses fatos, Cowper & Hall (2012)

argumentam que a maioria dos nominais em inglês são não-especificados para a dis-

tinção contável-massivo, e que a interpretação de ‘massivo’ em nominais contáveis e a

intepretação de ‘contável’ em nominais massivos involvem o preenchimento (ou não) de

traços que não são especificados nos próprios nominais.

Dessa maneira, nominais massivos como beer ‘cerveja’ não possuem o traço # (68)

enquanto que banana ‘banana’ possui (69):

(68) DP

ø N

beer

(69) DP

the #P

# N

banana

Na exemplo (68) o nominal beer ‘cerveja’ se combina com o DP, resultando em

um nominal massivo. Já em (69), o traço # projeta um ńıvel frasal (phrasal) que se

combina com o determinante e o spell out desta combinação (#P e DP) é o the (Det),

logo a leitura de the banana ‘a banana’ necessariamente deve ser contável.

E no caso de uso dos nominais contáveis como massivos, por exemplo banana ‘ba-

nana’ na sentença there’s banana in the salad ‘tem banana na salada’ teŕıamos a es-

trutura em (70), enquanto que nominais massivos usados como contáveis, por exemplo

‘cerveja’ na sentença ‘quero mais duas cervejas’ teŕıamos as estruturas em (71).

(70) DP

ø N

banana

(71) DP

. #P

two
#

>1

N

beers
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Como os autores acreditam que em inglês os nominais não são especificados para

individuação, é o ø em sentenças sem o traço # (como em (70)) que fornece a leitura

de massivo. Em sintagmas nominais como (68) o traço # projeta um ńıvel frasal.

É importante notar que nesse exemplo o encapsulamento do traço # é diferente do

que aconteceu em (69). Enquanto o traço # se combinou com o determinante em

(69), o traço # se combina com o NP ‘cerveja’ (em (71)), é essa combinação que

causa a marcação morfológica de plural no núcleo nominal ‘cervejas’ nesse exemplo. O

Spec deste #P hospeda os numerais (cardinalidade), o que faz com que a presença de

numerais fique vinculada à existência do traço de individuação.

A capacidade explicativa dessa proposta é tão grande que o problema na análise

da denotação de nominais como ‘mob́ılia’ e ‘rebanho’ pode ser resolvido facilmente

pela presença ou ausência de traços, além da maneira que esses traços estão sendo

encapsulados para aparecer na sintaxe aberta.

No que diz respeito a ĺınguas com sistemas de classificadores, Cowper & Hall (2012)

analisam o sistema de classificação em chinês. Seguindo Cheng & Sybesma (1999),

eles assumem que em chinês os nominais são lexicalmente categorizados como massivo

ou como contável. Assim o traço de individuação está mapeado para (um grupo de

palavras) do léxico. Desta maneira, o traço # em chinês não projeta ńıvel frasal, ele

participa da constituição do núcleo nominal (N), que projeta ńıvel frasal (NP). Embora

os autores (ainda baseados em Cheng & Sybesma, 1999) atribuam ao classificador o

papel de “ nomear as unidades nas quais a entidade denotada por um nominal natu-

ralmente ocorra”, vale lembrar que os classificadores são semanticamente dependentes

do traço individuação. Logo, a individuação em chinês está dividida em duas partes:

a parte do traço # que está dentro do NP , a qual atribui a caracteŕıstica de contável

ao nominal e o classificador (CLS), que projeta ńıvel frasal (ClsP) e seleciona NPs

contáveis. Dessa maneira, sintagmas como (72) têm estruturas como em (73):
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(72) san ben shu

três cls livro

‘três livros’

(73) ClsP

san

‘três’
CLS

ben

NP

# N

shu

livro

(Cowper & Hall, 2012:34)

É importante notar que mesmo se os traços de # e de CLS estão realizados sintática,

porém morfofonologicamente separados, só é posśıvel a seleção do NP pelo classificador

porque existe # em N. Numerais (como em (73)) só podem ocupar a posição de Spec de

ClsP, da mesma maneira que só podem ocupar Spec de #P em inglês. A possibilidade

de existência do traço # (nos nominais contáveis que podem receber classificadores)

se atesta pelo fato de que em chinês não são todos os nominais que podem receber

classificadores. Nominais massivos, quando precisam ser individuados, recorrem a ou-

tro recurso: o chamado ‘massificador’ (do inglês massifier). Assim, o que mapeia os

classificadores nos nominais em chinês é a possibilidade do nominal possuir o traço

individuação.

Cowper & Hall (2012) propõem que a pluralidade e a classificação são diferentes

dimensões da individuação, da mesma maneira que localização, tempo e pessoa são

diferentes dimensões da deixis. Assim, eles concluem que enquanto o inglês elabora

individuação com pluralidade, o chinês faz o mesmo com a classificação.

Importante é notar que, embora não lexicalista, esse trabalho coloca os nominais

pré-marcados para indiv́ıduo ou não. Estando dentro da abordagem teórica da Mor-

fologia Distribúıda encontramos (todos) os traços (posśıveis) sendo derivados a partir

de uma raiz abstrata. Dessa maneira, afirmar que os nominais são pré-marcados para

indiv́ıduo (ou não) significa tratar a combinação da raiz com o traço de individualidade

como uma combinação prematura, ou melhor dizendo, pré-sintáticas.

A rigor, a proposta de Cowper & Hall (2012) sugere que existem pelo menos dois
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tipos de ĺınguas no que diz respeito a individuação: as que o traço de individuação está

em uma pré-sintaxe (antes da projeção de ńıvel frasal) que não expõe camadas mor-

fológicas viśıveis e as ĺınguas em que a individuação é morfossintaticamente constrúıda.

4.4.4 Uma micro-sintaxe dos nominais contáveis em Kotiria

Cowper & Hall (2012:36) levantam uma questão importante: “é uma questão

emṕırica se as duas maneiras de elaborar # são mutualmente exclusivas, e se alguma

complementariedade entre elas se mantém em uma ĺıngua toda ou em apenas um deter-

minado nominal. Em prinćıpio, pode ser que as ĺınguas possam ser classificadas como as

que fazem uso de classificadores e pluralidade ou pode ser que nominais em uma única

ĺıngua são divididos entre aqueles com pluralidade e aqueles com classificadores.”29

Como já apresentamos na seção 4.3, Kotiria não só possui um sistema ativo de

classificação nominal para os nominais contáveis e marcação de número, como ambos

os fenômenos estão interligados, apresentado nos exemplos (14) e (15), repetidos abaixo

como (74) e (75).

(74) A’ri(ñori) wihpĩñori b0hk0ñori hira.

a’ri(-∼yo-ri)
dem:prox(-cls:pal-pl)

∼wipi-∼yo-ri
açáı-cls:pal-pl

b0k0-∼yo-ri
ser.velho-cls:pal-pl

hi-ra
cop-vis.imperf.2/3

‘Esses açaizeiros são velhos.’

(75) *A’ri(ri) wihpĩri b0hk0ri hira.

a’ri(-ri)
dem:prox(-pl)

∼wipi-ri
açáı-pl

b0k0-ri
ser.velho-pl

hi-ra
cop-vis.imperf.2/3

‘Esses açaizeiros são velhos.’

Dessa maneira, o sistema proposto por Cowper & Hall (2012) parece não se aplicar ao

Kotiria, pois, como destacamos no trecho acima, os autores sugerem que os fenômenos

de classificação e de marcação de número são mutualmente excludentes nas ĺınguas ou

pelo menos no mesmo nominal.

29Do original:“it is an empirical question whether the two ways od elaborating # are mutually
exclusive, and whether any complementarity between them holds of an entire language, or only of a
given nominal. In principle, it might be that languages can be classified as to whether they make use
of classifiers or plurality, or it could be that nominals in a single language are divided into those with
plurality and those with classifiers.”
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Porém, com um pequeno ajuste na proposta dada por eles, tentamos mostrar que

Kotiria seria um terceiro caso (diferente do inglês e do chinês) de organização pa-

ramétrica dos traços envolvidos na construção semântica de individuação e número.

Nossa proposta basicamente sugere que a individuação é um traço dependente de um

traço mais abstrato que é a contabilidade. Assim, a maneira que as ĺınguas mandam es-

tes traços (entre outros traços interpretáveis) para spell out gera diferenças paramétricas

que organizam as ĺınguas naturais universalmente.

A primeira questão para a qual gostaŕıamos de chamar a atenção é a da natureza

da individuação. Como podemos notar, o trabalho de Cowper & Hall (2012:29) assume

que classificadores não são em si a própria individuação, mas sim, como a marcação de

plural, um desdobramento da individuação. Dessa maneira, podemos dizer que desde

a matiz lexical até o nominal pleno em um uso argumental, encontramos, como possi-

bilidade, três fenômenos distintos: contabilidade, dimensionalidade e numerabilidade.

A maneira como esses fenômenos estão distribúıdos na proposta de Cowper & Hall

(2012) faz com que, a partir da contabilidade (fruto da individuação), uma ĺıngua

possa apenas manifestar ou dimensionalidade ou numerabilidade. A dimensionalidade,

ou simplesmente especificação de forma (f), como sugerimos em 4.3.1, em ĺıngua com

marcação morfológica de número, se apresenta como caracteŕıstica já associada às en-

tradas lexicais da ĺıngua, ou seja, em ĺınguas como o português e o inglês, as palavras

‘cadeira’ e ‘chair’ antes de serem individualizadas por # já são marcadas para forma.

Ĺınguas desse tipo já apresentam informações de prototipicidade30 . Por outro lado,

como sugeriram Cowper & Hall (2012:34) e Cheng & Sybesma (1999), os nominais

em chinês são categorizados lexicalmente para a distinção contável massivo, ou seja,

possuem informação de contabilidade na palavra lexical, mas não possuem informação

de forma protot́ıpica. Assim, ĺınguas com nominais marcados lexicalmente para forma

podem possuir também informações sobre individuação ou sofrem processos morfos-

sintáticos para serem marcados para a individuação (e assim se tornarem contáveis ou

não). Isso é importante para a nossa proposta. Diferente de Cowper & Hall (2012),

30Chamamos de prototipicidade as caracteŕısticas semânticas que definem a dimensão ou extensão
de cada nominal contável.
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acreditamos que existam ĺınguas que são marcadas lexicalmente para contabilidade (76)

e outras lexicalmente para individuação (77).

(76) N

[contável]

(77) N

[contável]

[indiv́ıduo]

Dessa maneira, na nossa proposta representacional semântica, a marcação de fron-

teira espaço-temporal (que gera individuação) deve ser revista. A partir deste momento,

utilizaremos o śımbolo | | apenas para individuação e usaremos um ( * ) para contabi-

lidade31.

Por sua vez, ĺınguas com nominais marcados para indiv́ıduo (contável ou massivo)

sofrem processos morfossintáticos para receber a informação de forma (CLS = f).

Nominais como furniture ‘mob́ılia’ em inglês são analisados por Cowper & Hall

(2012) como possúındo o traço de individuação (#), porém não projetanto um ńıvel

frasal (78), o que, a rigor, colocaria palavras dessa classe em uma mesma análise do

que um nominal contável em chinês.

(78) DP

D

(the)

NP

# N

furniture

O inglês, então, possui dois tipos de traços #, os inerentes a alguns nominais (como

em chinês) e os computados morfossintaticamente.

Porém, se analisarmos cuidadosamente o que Cowper & Hall (2012) apontam, um

NP formado por [# N] em chinês é diferente do NP [# N] ‘furniture-class’ em inglês.

Isso porque, furniture pode aparecer em sentenças episódicas como em (79), enquanto

31O asterisco (*) em exemplos sentencias, como foi utilizado até o momento, continuará significando
agramaticalidade. Quando o asterisco ocorre em representações sintáticas ou semânticas, significará
que se trata de um nominal marcado para contável.
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que em chinês nominais contáveis não podem aparecer sem um classificador em uma

sentença da mesma natureza.

De maneira diferente do que ocorre com um nominal nu em chinês, furniture

‘mob́ılia’ tem subspecificado na sua entrada lexical uma ‘forma’ em sua denotação

(n f). Embora a subespecificação de ‘forma’ não opere com dimensionalidade, ela es-

pecifica o tipo de quanta que este nominal pode operar, enquanto que em chinês essa

“especificação só ocorrerá com a associação de um classificador.

Em suma, da mesma forma que classificadores não associam apenas formas aos

nominais (ver lista de informações semânticas que os classificadores podem possuir

em Kotiria na seção 4.3.1), alguns nominais podem operar com outras informações

para definir o que é um indiv́ıduo em sua denotação. A informação de indiv́ıduo em

‘furniture’ é a mais abstrata posśıvel, não envolvendo forma, apenas caracteŕısticas

mı́nimas de natureza ontológica da ĺıngua para o que seria uma unidade de mob́ılia.

(79) The room is full of furniture.

‘A sala está cheia de mob́ılia.’

Assim, em ĺınguas como o inglês e o português, os nominais são marcados para

forma (n f) e forma e contabilidade (n*f), respectivamente, e não para indiv́ıduo (| |).

Já em chinês os nominais são marcados para contabilidade e individuação e não para

forma (|n*|).

Pensando na possibilidade de uma ĺıngua possuir dois tipos de individuação é que

propomos que Kotiria possui uma marcação de contabilidade lexical (*) e um processo

de individuação morfossintático #. Como os classificadores em Kotiria não podem

ocorrem com quaisquer nominais, sugerimos que alguns nominais possuem a marcação

de contabilidade (* - que desencadeiará a projeção de #P), enquanto outros não.

A ideia de um traço lexical de contabilidade em Kotiria é reforçada pelo fato de que,

como em inglês, existe uma distribuição no uso de quantificadores de intensidade (como

many vs. much), e essa distribuição continua senśıvel aos nominais mesmo quando eles

estão nus de qualquer tipo de morfologia.
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(80) Tiro pa pay0 hoparori ch0re.

ti-ø-ro
anaf-masc-sg

pay0
muito

ho-paro-ri
banana-cls:curvo-pl

ch0-re.
comer-vis.perf.2/3

‘Ele comeu muitas bananas.’

(81) Tiro pay0 ho ch0re.

ti-ø-ro
anaf-masc-sg

pay0
muito

ho
banana

ch0-ka.
comer-vis.assert.perf

‘Ele come muita(s) banana(s)’.

(82) Tiro tuaro pho’ka ch0re.

ti-ro
ANAF-SG

tua-ro
ser.forte-SG

pho’ka
farinha

ch0-re.
comer-VIS.PERF.2/3

‘Ele comeu muita farinha‘.

(83) *Tiro pay0 pho’ka ch0re.

ti-ro
ANAF-SG

pay0
muito

pho’ka
farinha

ch0-re.
comer-2/3. VIS.PERF

‘Ele comeu muita farinha’.

Assim em Kotiria, como em chinês, existe um mapeamento dos nominais que podem

ocorrer com classificadores e com quantificadores como pay0. Esse mapeamento em

Kotiria ocorre pela presença da contabilidade (*) nos nominais. Em chinês, os nominais

são marcados lexicalmente para contabilidade (*) e individuação (| |).

A diferença senśıvel está no fato de que em português a denotação de um nominal

contável já é marcada para forma e contabilidade n*f e o traço # acrescenta indivi-

duação. Em chinês, o traço # completo (*>#) está presente no nominal (que já denota

um indiv́ıduo |n* |), e dáı seleciona um classificador ( f) para acrescentar uma dimensi-

onalidade para a denotação. Já em inglês, os nominais são neutros para contabilidade

e individuação. Operações morfossintáticas são obrigatórias para associar o nominal a

contabilidade e individuação.

Nominais como wihpĩ no exemplo (8), repetido abaixo como (84), funcionariam exa-

tamente como em chinês, possuindo a estrutura em (84). A composição morfossintática

para a computação seria a da estrutura em (85-a), e o movimento do NP (movimento

de núcleo à núcleo) para CLS faz com que o núcleo CLS cheque o traço de individuação

(#) do qual é dependente. Dáı temos a estrutura em (85-b), com a ordem linear final.
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(84) A’ri(ño) wihpĩ(ño) b0hk0ño hira.

a’ri(-∼yo)
dem:prox(-cls:pal)

∼wihpi-∼yo
açáı(-cls:pal)

b0hk0-∼yo
ser.velho-cls:pal

hi-ra
cop-vis.imperf.2/3

Esse açaizeiro é velho.

(85) a. DP

D

a’ri(-ño)

‘esse’

ClsP

.
CLS

-ño

palmeira

NP

# N

wihp̃i

acáı

b. DP

D

a’ri(-ño)

‘esse’

ClsP

.

CLS

CLS

NP

# N

wihp̃i

acáı

-ño

palmeira

NP

tn

Porém, como explicaŕıamos o fato de Kotiria permitir classificadores com marcação

morfológica de número (86) enquanto chinês não?

(86) A’ri(ñori) wihpĩñori b0hk0ñori hira.
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a’ri(-∼yo-ri)
dem:prox(-cls:pal-pl)

∼wihpi-∼yo-ri
açáı-cls:pal-pl

b0hk0-∼yo-ri
ser.velho-cls:pal-pl

hi-ra
cop-vis.imperf.2/3

‘Esses açaizeiros são velhos.’

Cowper & Hall (2012:33) apontam que a presença de # em N reflete o fato semântico

de que furniture é inerentemente individuado e, sintaticamente, a presença desse traço

# nu impede a combinação desse tipo de nominal com uma projeção separada de #,

bloqueando dessa maneira formas plurais como ‘*furnitures’.

Na nossa proposta existe uma diferença básica entre individuação (#) e contabili-

dade (*). Individuação é um processo que encerra a denotação de um nominal, dando

todas as informações necessárias para localizar a entidade em um tempo e espaço; o

que podeŕıamos comparar com flexão de tempo no domı́nio verbal. Contabilidade é

a presença de um traço lexical que categoriza e mapeia em quais tipos de operação

morfossintática um nominal pode figurar, que por sua vez, parece mais como um akti-

onsart. Contabilidade, para nós, é em parte derivada da ideia de atomicidade natural

de Rothstein (2007). A diferença crucial é que para nós a atomicidade não resolve a in-

dividuação por si só, mas desencadeia (ou pode desencadear) duas operações distintas:

a associação de formas e a individuação.

Assim teŕıamos o traço de contabilidade como o principal, sendo individuação de-

pendente dele e número plural dependente de individuação:

(87) a. [contabilidade]

[individuação]

[plural]

b. [*]

[#]

[>1]

O traço de forma (f) por sua vez, não é dependente de nenhum destes traços em

(87), embora seja obrigatório para a construção de um nominal contável. Baseado nas

ideias de tipos de átomos de Rothstein (2007), propomos que ele pode ser mais abstrato

- como é o caso de sua manifestação em nominais como furniture em inglês e ‘cerca’

em português -, ou mais ŕıgido - como acontece com chair ‘cadeira’.
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Nossa proposta de análise do traço forma apresenta algumas vantagens interes-

santes. Primeiramente, ela explica porque palavras como ‘furniture’ em inglês não

projetam um #P ou um ClsP. Em inglês, é o traço # que desencadeia um ńıvel frasal

#P, e quando esse traço é inerente à raiz , ele não desencadeia operações de projeção.

Além disso, surge uma explicação interessante para ĺınguas como chinês que não

permitem marcação de número junto com esses classificadores. Como o traço de indi-

viduação # (junto com o de contabilidade *) está cristalizado dentro da raiz nominal,

ele não pode desencadear o traço restritivo de plural. A projeção de ClsP só carraga

informações acerca de forma. Kotiria, no entanto, tem a marcação de contabilidade

lexical ao passo que a individuação e a marcação de forma são externos. Assim, con-

clúımos que para uma ĺıngua possuir marcação morfológica de número é necessário que

individuação # projete um ńıvel frasal próprio (#P). Como Kotiria computa indivi-

duação e forma morfossintaticamente, chamaremos o núcleo # de #c para evidenciar

a presença constituinte desses dois traços nesse núcleo.

Dessa maneira, para sentenças nominais como a’ri(ñorĩ) wihpĩnõrĩ ‘esses açáızeiros’

em (86), teŕıamos a estrutura inicial em (88-a) e com o movimento de núcleo a núcleo,

teŕıamos a estrutura em (88-b).

(88) a. DP

a’ri(nõri)

‘esses’

#cP

#c=-nõ

>1=-ri

N

wihp̃i

‘acáı’

b. DP

a’ri(nõri)

‘esses’

#cP

#c

N

wihp̃i

‘acáı’

#c=-nõ

>1=-ri

N

tn

Sendo assim, classificação nominal em Kotiria e em chinês são diferentes. Enquanto

os classificadores em Kotiria individualizam e atribuem forma (| |f), em chinês eles só

atribuem forma (f). Como os classificadores em Kotiria individualizam (#), não há pro-
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blema algum em Kotiria poder existir (produtivamente) classificadores e marcação de

número plural nos mesmos nominais. A presença do traço de número (>1) é dependente

da existência do traço de individuado (#) ativo32.

Por fim, propomos que Kotiria possui a marcação para contabilidade lexical; porém

tanto a individuação, quanto a atribuição de forma acontecem por operações morfos-

sintáticas.

4.5 Sumarizando as ideias

Como os classificadores em Kotiria individualizam, não há problema algum em existir,

de maneira produtiva, classificadores e marcação de número plural nos mesmos nomi-

nais. A presença do traço de número (>1) é dependente da existência do traço de

individuado (#) ativo.

Em chinês não é posśıvel a marcação morfossintática de plural no nominal porque

a morfologia de plural (desencadeada pelo traço de plural (>1)) é uma especificação

do traço de individuação. Como nessa ĺıngua classificadores projetam núcleo indepen-

dente do traço de individuação, e esse núcleo projetado computa em seu especificador

informações de cardinalidade, o traço de plural fica bloqueado. Assim, a distribuição

complementar proposta por Cowper & Hall (2012) para os traços de plural (>1) e de

classificador são oriundas da erxistência ou não de localidade capaz de computar car-

dinalidade. O classificador, dessa maneira, pode ativar a sub-especificação do traço de

plural, manifestando morfologia de número, mas, no caso desse classificador projetar

núcleo próprio, a capacidade do seu especificador computar cardinalidade bloqueia a

aparição de morfologia de número. A marcação de cardinalidade (que não deixa de

ser uma forma de marcação de número) é menos vaga do que a morfologia de número.

Logo, a estrutura mais precisa impede a existência de uma ‘redundância’.

Número está relacionado à individuação, não à contabilidade. Por sua vez, indivi-

duação é dependente de contabilidade. Assim, classificadores podem ser atribuidores

de forma ou atribuidores de forma e individuação.

32Chamo um traço ativo o traço que pode projetar um ńıvel frasal, excluindo casos como o de
furniture que possui o traço individuado e cattle que possui os traços individuado e plural cristalizados.



Caṕıtulo 5

Uma revisão das categorias

nominais em Kotiria

A tradição na descrição das ĺınguas da famı́lia Tukano (c.f. Giacone, 1967 e Waltz,

2007:434 para o Kotiria, Chacon, 2007:147 para o Tukano e Gomez-Imbert, 2011:1458

para a Famı́lia Tukano, entre outros) apresenta a classe dos nominais em Kotiria como

composta basicamente de duas grandes subclasses semânticas: de um lado, os nomi-

nais que denotam entidades mapeadas na ĺıngua como animadas e do outro lado, os

nominais que denotam entidades mapeadas na ĺıngua como inanimadas.

Como notou Aikhenvald (2003:1), quase todas as ĺınguas possuem algum mecanismo

gramatical para categorizar linguisticamente os seus nomes e nominais. No caṕıtulo 3,

fizemos uma revisão de como os autores que trabalharam com as ĺıngua Tukano conce-

bem e propõem diferentes organizações para a distribuição dos nominais em categorias.

Embora cada proposta tenha seus méritos e acertos, vamos levantar nessa seção alguns

argumentos para tentar mostrar que a divisão maior entre nominais animados ver-

sus inanimados que todos os autores sugerem não é a mais adequada. Acreditamos

que a divisão mais saliente e abstrata entre as entidades é entre contáveis versus

não-contáveis.

Na organização das subclasses nominais, temos na maioria dos autores, traços como

os de animacidade, humanidade e contabilidade organizando e guiando os nominais

dentro de seus comportamentos morfossintáticos.
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Embora na hierarquia desses traços (que os autores utilizam para explicitar a hi-

erarquia de subclasses) o traço de contabilidade é apresentado como dependente do

traço de animacidade, apresentamos alguns argumentos para tentar provar que o traço

de contabilidade é anterior a todos os outros.

Stenzel (2013:100) apoiada no trabalho de Gomez-Imbert (1982:76-81) apresenta a

categoria nominal como sendo organizada a partir de três traços básicos: [±animado],

[±singular] e [± feminino]. A organização hierárquica proposta por Stenzel (2013:101)

é a da figura 5.1.

Figura 5.1: Principais traços das classes nominais, Stenzel (2013:101)

ANIMATE

+
FEMININE

+
ko(ro)

- (MASCULINE)

PLURAL

+
+a

- (SINGULAR)

ø/+roSING

- (INANIMATE)

MASS

+
ø/(+re)

- (COUNTABLE)

PLURAL

+
+ri/CLS

-
ø/CLS/+ROPART

Enquanto Stenzel (2013:101) propõe que a hierarquia dos traços é (do mais alto

para o mais baixo): [±animado], [± feminino] e [±singular], Gomez-Imbert (2007:408)

apresenta um proposta um pouco diferente. Ela propõe que o traço [±singular] esteja

numa posição mais alta do que os traços de gênero, figura 5.2.

Independente dos detalhes das propostas, as categorias mais altas para ambas as

autoras, em consonância com outros trabalhos sobre as ĺınguas Tukano, são as categorias

definidas a partir do traço de [±animado].

Porém, algumas evidências morfossintáticas podem sugerir outra organização.
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Figura 5.2: Principais traços das classes nominais, Gomez-Imbert (207:408

ANIMATE

+
SINGULAR

-
-a/-∼ra/-∼da

+ FEMININE

-
1/k1

+ SINGULAR

ø/ko

- (SINGULAR)

-
-e/he/je

+

5.1 Caracteŕısticas morfossintáticas dos nominais em Ko-

tiria

Como já apresentado nos caṕıtulos 3 e 4, parece existir uma similaridade no compor-

tamento dos nominais inanimados contáveis e dos nominais animados. Se observamos

os exemplos em (1-a) e compararmos com os exemplos em (2), observamos que a dis-

tribuição morfossintática dos morfemas de gênero e número nos nominais animados

é idêntica a distribuição dos morfemas de classe e número nos nominais inanimados

contáveis.

(1) a. diero

die-ø-ro
cachorro-masc-sg

‘(um) cachorro’

b. diekoro

die-ko-ro
cachorro-fem-sg

‘(uma) cachorra’

c. dieya

die-ya
cachorro-an.pl

‘(uns) cachorros’

(2) a. hoparo
ho-paro
banana-cls:curvo

‘(uma) banana’

b. hoparori
ho-paro-ri
banana-cls:curvo-pl

‘(umas) bananas’
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O mesmo acontece com os nominais deverbais. A manifestação morfológica de

marcação de classe (gênero ou classificadores) e de número funcionam da mesma ma-

neira. Enquanto nos nominais animados há apagamento do nominalizador no caso de

denotação plural (3-c), nos nominais inanimados contáveis há a alterência dos morfemas

de nominalização (4-b).

(3) a. bu’eriro
bu’e-ri-ø-ro
conhec[er]-nmlz1-masc-sg

‘(o) aluno’

b. bu’erikoro
bu’e-ri-ko-ro
conhec[er]-nmlz1-fem-sg

‘(a) aluna’

c. bu’eina
bu’e-∼ida
conhec[er]-an.pl

‘(os) alunos’

(4) a. y0yi’soriphĩme’ne
y0=yi’so-ri-∼phi=∼be’re
1.sg.poss=cortar-nmlz1-cls=com/inst

‘com (a) minha faca’

b. y0yi’soaphĩrime’ne
y0=yi’so-a-∼phi-ri=∼be’re
1.sg.poss=cortar-nmlz2-cls-pl=com/inst

‘com (as) minhas facas’

Dada esta similar distribuição dos morfemas de número (e de nominalizadores) nes-

tes dois grupos semânticos (animados e inanimados contáveis), podemos afirmar que

tanto o sistema de classificação nominal quanto o sistema de gênero ocupam

a posição (slot) entre o nominal e o morfema de número.

Além disso, tanto os nominais animados quanto os inanimados concordam com

elementos dentro NP. Como podemos ver nos exemplos de (5) a (8), tanto nominais

inanimados contáveis quanto nominais animados concordam com os itens peŕıféricos do

sintagma nominal:
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(5) a’ri(phũ) paperaphũ ew0phũ hira

a’ri-(∼phu)
dem:prox-cls:folha

papera-∼phu
papel-cls:folha

ew0-∼phu
ser.amarelo-cls:folha

hi-ra
cop-vis.imperf.2/3

‘Esse papel é amarelo.’

(6) a’riro diero wa’ure wãhare.

a’ri-ø-ro
dem:prox-masc-sg

die-ro
cachorro-sg

wa’u-re
zogue-zogue-obj

∼waha-re
matar-vis.perf.2/3

‘Esse cachorro matou o macaco zogue-zogue.’

(7) a’ri(phũri) paperaphũri ew0phũri hira

a’ri-(∼phu-ri)
dem:prox-cls:folha-pl

papera-∼phu-ri
papel-cls:folha-PL

ew0-∼phu-ri
ser.amarelo-cls:folha-PL

hi-ra
cop-vis.imperf.2/3

‘Esses papéis são amarelos.’

(8) A’rina dieyare phay0 mahsã kh0aka.

a’ri-∼ida
dem:prox-pl.an

die-ya-re
cachorro-pl.an-obj

phay0
muito

∼basa
gente

kh0a-ka
ter-assert:imperf

‘Muitas pessoas possuem estes cachorros (para caçar)’

A similaridade também nos padrões morfossintáticos também se estende para o

domı́nio da sentença. O predicado verbal concorda com nominais animados e inanima-

dos contáveis da mesma maneira, como em (9) e (10):

(9) [A’d0 phich0k0 ]S [[ñarana ti da’red0]O hika]V SV

a’d0
dem:prox.cls:cil

phich0-k0
espingarda-cls:cil

∼yara-∼da
brancos-pl

ti
anaf

da’re-d0
fazer-cls:cil

hi-ka
cop-assert:imperf

‘Essa espingarda é fabricação dos brancos’ (k062 0181)

(10) K0̃b0’se phiri penotirikorokoro hia tikorokoro
∼k0-b0’se
num:1-lado

phi-ri
ser.grande-nmlz

∼pe-ro-ti-ri-ko-ro-koro
peit[o]-sg-atrib-nmlz-fem-sg-trat:senhora

hi-a
cop-assert.perf

ti-ko-ro-koro
anaf-fem-sg-trat:senhora

‘Ela (a dona curupira) era possuidora de um seio grande só de um lado’.

(k037 019)
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Pronomes que compartilham a mesma referência com nominais apresentam o mesmo

padrão de concordância para nominais animados e inanimados contáveis, como podemos

observar no exemplo (11) e (12):

(11) A’riro bu hira, tiro hika n0hk0p0 (...) Tirore mahsã wãhaka dieyame’ne
a’ri-ø-ro
demrox-masc-sg

bu-ø
cotia-masc-sg

hi-ra,
cop.vis.imperf.2/3,

ti-ø-ro
anaf-masc-sg

hi-ka
cop-assert:imperf

∼d0hk0-p0
mata.virgem-loc

(...)
(...)

Ti-ø-ro-re
anaf-masc-sg-obj

∼bahsa
gente

∼waha-ka
matar-assert:imperf

die-ya-∼be’re
cachorro-pl-com/inst

‘Esse é a cutia (macho), ela vivem na mata virgem (...) a gente mata ela com

o cachorro.’ (gram-prat k062 001-005)

(12) A’ria hira theneniaka. (...) õ hia tiare si’nia dachorire puhtika

A’ri-a
dem:prox-cls:arred

hi-ra
cop-vis.imperf.2/3

∼thereria-ka.
flauta-cls:arred-

(...)
(...)

õ
conec

hi-a
cop-assert.perf

ti-a-re
anaf-cls:arred-obj

∼si’di-a
beber-pl

dacho-ri-re
dia-nmlz-obj-

puhti-ka
assoprar-assert:imperf

‘Essa é a flauta (theneniaka) (...) assompram(tocam) ela em dias de festa.

(gram-prat k062 258-260)

Gomez-Imbert (2007:403) aponta que em Tatuyo tanto nominais animados quanto

inanimados concordam com o verbo em sentenças episódicas. Ela ainda aponta que

“A salient charasteristic of nominal classification in Tukanoan languages is pervasive

agreement”.

Como podemos ver nos exemplos abaixo, essa concordância sintática tanto ocorre

com nominais animados (13) quanto com nominais inanimados contáveis (14).

(13) /ká robio/S /ehágoo bo/V
ka-robi-o
stab-woman-an,f

eha-ga-o-bo
arrive-desid-an.f-imperf.an.f

‘A/The woman will arrive.’ (Gomez-Imbert, 2007:405)

(14) /kubua/S /ehá-ga-ro/V
kubu-a
canoe-cl.round

ehá-ga-ro-ø
arrive-desid-inan-imperf.inan

‘A canoe will arrive.’ (Gomez-Imbert, 2007:405)
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Tendo em vista todos estes paralelos morfossintático entre os nominais animados e

os nominais inanimados contáveis, nossa proposta é de que ambos sejam considerados

uma única grande classe. Grinevald (2000:55) aponta que “(...) gender and noun

class systems are in fact considered one and the same phenomenon in much of the

contemporany literature (...)”.

No caṕıtulo 4 argumentamos a favor da ideia de que os nominais animados e os

nominais inanimados contáveis possuem uma marcação léxical para contabilidade (n*)1.

Dessa maneira, o único grupo de nominais que formaria uma categoria diferente dentro

dos nominais, tanto do ponto de vista semântico quanto morfossintático, seria o grupo

dos nominais massivos. Como podemos observar em (15) e em (16) os nominais massivos

precisam de um nominal individuado para poder participar de construções que envolvam

numerais.

(15) y0’0 phayuru k0̃ wahaaka si’nii

y0’0
1sg

phayuru
caxiri

∼k0
num:1

wahaa-ka
cuia-cls::arred

∼si’di-i.
beber-vis.perf.1

‘Eu vou beber uma cuia de caxiri’.

(16) *y0’0 phayuru k0̃ si’nii.

y0’0
1.sg

phayuru
caxiri

∼k0
num:1

∼si’di-i.
beber-vis.perf.1

*‘Eu vou beber uma caxiri’.

Diferentes dos outros nominais, os chamados massivos não possuem o traço conta-

bilidade e também não possuem estratégias morfológicas para receber o traço indivi-

duação. A atribuição de contabilidade aos nominais massivos depende da contabilidade

de nominais combinados sintaticamente à eles. Mecanismo, como visto no par de sen-

tenças (15) e em (16), obrigatório para o uso de nominais massivos em contexto de

contabilidade. Desta maneira, os nominais massivos formam uma categoria a parte de

nominais.

1 É importante notar que no nossa proposta, nominais animados em Kotiria são marcados para
contabilidade e individuação: |n*|. Assim, é posśıvel afirmar que os nominais animados são marcados
para contabilidade, ao passo que os nominais marcados para individuação são um subconjunto dos
nominais marcados para contabilidade: |n*| ⊂ n*.
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5.2 Conclusões sobre a hierarquia de traços

As observações feitas nesta tese - sobre as caracteŕısticas e a organização dos traços

envolvidos na construção da denotação nominal em Kotiria - nos permite repensar

uma nova distribuição das subclasses nominais para a famı́lia Tukano, onde os critérios

centrais são a forma e o comportamento morfossintático, além de critérios puramente

semânticos.

Além disso, os exemplos deste caṕıtulo nos permitiu observar que o comportamento

dos morfemas de gênero e dos morfemas presentes no sistema de classificação

nominal é idêntico do ponto de vista morfossintático. Eles só diferem semanti-

camente. Enquanto os classificadores identificam nos nominais inanimados uma classe

baseada em informações espaço-temporais (forma, localidade ou arranjo), os morfemas

de gênero identificam os nominais em uma das duas classes arbitrárias (masculino ou

feminino), divisão essa baseada em gênero biológico.

A marcação de gênero e o sistema de classificação nominal contrastam da mesma

maneira com nominais massivos. Em Kotiria, esses nominais massivos não podem ser

individualizados através do acréscimo de morfologia dependente. Isso aponta uma outra

diferença entre essa ĺıngua e ĺınguas como o chinês, pois esta última possui os chama-

dos “massifiers” (Cheng & Sybesma, 1999) que são “classificadores” especializados em

individualizar - exclusivamente - nominais massivos. Kotiria só individualiza massivos

através de sintagmas de medida.

Portanto conclúımos que nominais animados e nominais inanimados contáveis

formam uma grande subclasse dentro dos nominais, a subclasse dos nominais

contáveis, se contrapondo assim aos nominais massivos.
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Nova Proposta de Hierarquia

Figura 5.3: Principais traços das classes nominais

CONTáVEL

+
(ANIM)

+
FEM

+(-ko)
PL

+
X

-
(-ro)

-(-ø/-ki/-i2 )
PL

+
(-a/-na)

-
(-ø/-ro)

-
(REF)

+(-ø)
PL

+
(-ri)

-
(-ø)

-(-CLS)
PL

+
(-ri)

-
(-ø)

-
(MASSIVO)

PL

+
SM+ri

-(espécie)

+
(-ø)

-
SM(-ro/-ø)

2Também pode ser -0/-k0



Caṕıtulo 6

Considerações finais

Esta tese teve como objetivo a descrição e análise de alguns aspectos dos sintagmas

nominais em Kotiria. Para isso, dividimos esse trabalho em duas partes: a parte I de

descrição e a parte II de análise.

No caṕıtulo 2 da primeira parte da tese, apresentamos um resumo gramatical dos

fenômenos que julgamos mais relevantes para situar a ĺıngua estudada dentro de um

panorama tipológico. No caṕıtulo 3, nos aprofundamos nas informações dispońıveis so-

bre os sintagmas nominais na literatura sobre as ĺınguas da famı́lia Tukano, em especial

na literatura sobre a ĺıngua Kotiria. Nosso objetivo foi situar a complexibilidade do

domı́nio nominal, visando o destaque de alguns tópicos que foram objetos de análise

na segunda parte da tese.

Na segunda parte da tese, que se inicia com o caṕıtulo 4, apresentamos o desenvol-

vimento histórico da chamada DP-hypothesis, e, por fim, apresentamos uma proposta

própria de análise sintático-semântica dos traços envolvidos na individuação nos no-

minais da ĺıngua Kotiria e, sempre que posśıvel, relacionando-a com outras ĺınguas

naturais.

E por fim, no caṕıtulo 5, baseados em dados de natureza morfossintática e nas ideias

desenvolvidas ao longo deste trabalho, sugerimos uma nova proposta de organização

dos traços e consequentemente das subclasses da categoria nominal em Kotiria.

Algumas propostas foram apresentadas e algumas conclusões podem ser tiradas

desta tese.

Primeiro, acreditamos que Kotiria
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(i) tem uma complexa e hierarquia de traços;

(ii) pode ser uma peça chave para entender a tipologia da individuação e dos sistemas

de classificadores;

(iii) parece ser uma candidata para a argumentação pró-distinção contável-massivo;

O importante aqui é notar que há (pelo menos) três traços envolvidos na construção

de individuos delimitados espaço-temporalmente: contabilidade, individuação e

forma.

Como os classificadores em Kotiria individualizam, não há problema algum em

Kotiria poder existir (produtivamente) classificadores e marcação de número plural nos

mesmos nominais. A presença do traço de número (>1) é dependente da existência do

traço de individuado (#) ativo. Em chinês não é posśıvel a marcação morfossintática

de plural no nominal porque o traço de plural (>1) não é dependente do traço de CLS.

Assim, os traços de plural (>1) e de classificador (CLS, proposto por Cowper & Hall,

2012) estão em distribuição complementar.

Os classificadores na literatura são colocados em paralelo com a marcação de número.

Como foi observado, em Kotiria e em outras ĺınguas da famı́lia Tukano (como também

em outras ĺınguas do noroeste amazônico), os classificadores co-ocorrem com marcação

de número. Este fato, como mostramos nos caṕıtulos 3 e 4, nos permite afirmar que

classificadores nominais nestas ĺınguas não possuem o papel que classificadores (nume-

rais) possuem em outras ĺınguas, como por exemplo em chinês.
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BERNSTEIN, J. (2001) “The DP Hypothesis: Identifying Clausal Properties in the

Nominal Domain”. In M.R. Baltin & C. Collins (eds.), The Handbook of Contempo-

rary Syntactic Theory: 536-561. Massachusetts and Oxford: Blackwell Plubishers.

BERNSTEIN, J. (2008) “Reformulating the Determiner Phrase Analysis”. In: Lan-

guage and Linguistics Compass 2/6: 1246-1270.

BITNER, M. (1995) “Quantification in Eskimo: A Challenge for Compositional Seman-

tics”. In: Bach et al. (eds.), Quantification in Natural Languages:59-80. Netherlands:

Kluwer.
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Caruru-Cachoeira, São Gabriel da Cachoeira e São Paulo: Imprensa Oficial, ISA e

FOIRN.

KORNFILT, J. (1990) “Naked partitive phrases in Turkish”. MS, Syracuse University.
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Bilingüe Cubeo-Español, Español-Cubeo. Editorial Alberto Lieras Camargo, Santafé
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RAPOSO, E. (1992) “Teoria da Gramática. A faculdade da Linguagem”. Lisboa: Ca-

minho, Coleção Universitária.
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Tabela A.1: Pares mı́nimos vogais em Kotiria

a x i x o x 0 ña ñi ño n0

‘ser.ruim’ ‘ser.preto’ ‘mostrar’ ‘ver/olhar’

u x 0 x o x i x e x su s0 so si se sa sã sõ s0̃

a x ã1 x õ x 0̃ ‘cipó/timbó’ ‘chegar.lá’ ‘jacaré2’, ‘estar.quente’3 ‘cucura’4 ‘cortar’5 ‘1PL:EXC’6 ‘colocar.dentro’ ‘sol/lua’

i x ĩ x u x ũ phi ph̃i phu phũ

‘ser.grande’ ‘CLS:lâmina’ ‘estufar’ ‘folha7

1Como já apontado no caṕıtulo 1, não existe contraste local entre fonemas orais e nasais em Kotiria. A Nasalidade nessa ĺıngua é um processo suprassegmental
(distintivo) que marca um morfema inteiro, e não apenas um segmento. Assim, onde temos sã ‘1PL:EXCL’ sõ ‘colocar dentro’ e s0̃ ‘sol/lua’, fonologicamente temos
/∼sa, ∼so, ∼s0/, respectivamente, formando um grupo próprio de ambiente. O mesmo acontece com ph̃i e phũ (∼phi e ∼phu). Mantemos essas ráızes nasais na tabela
para reforçar os posśıveis ambientes onde as vogais podem contrastar.

2so também pode ser ‘morcego’ ou ou ‘peconha’ .
3 si também pode ser ‘DEM:DIST’
4 Pouroma Cecropiaefolia. Cucura é o nome popular de uma planta originária da Amazônia Ocidental ( Brasil, Colômbia e Peru). Pertence à famı́lia das Moráceas

e seus frutos nascem em cachos, como uvas.
5sa é ‘cortar com tesoura’
6sã também pode ser 1PL:EXC.POSS’
7phũ também é ‘CLS:folha’
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Tabela A.2: Pares mı́nimos consoantes em Kotiria

t x th tha ta

‘grama’ ‘vir’

w x b wehse behse

‘roça’ ‘escolher’

b x d x t bia dia tia

‘pimenta’ ‘rio’ ‘choro/chorar’

k x s mahkã mahsã

‘comunidade’ ‘gente/ seres’

t x p x m [∼b] khota khopa khoma /∼khoba/

‘esperar’ ‘buraco’ ‘machado’

kh [kh] x c [tS] kh0 ch0

‘mandioca’ ‘comer’

s x h so ho

‘jacaré’ ‘banana’

ph [ph] x n [∼d] phamo namo

‘tatu’ ‘esposa’

k x y koa yoa

‘ter gosto’ ‘fazer’

[+nasal] x [-nasal] wãhso /∼waso/ wahso /waso/

‘vara’ ‘seringa (fruta)’



Apêndice B

Segundo Apêndince

Tabela B.1: Propriedades gerais da classificação nominal em Kotiria (Stenzel, 2013:129)

Status lexical <——————————————–> gramaticalizado
opcional obrigatório
retêm especi-
ficação para
nasalidade, perda
de especificação
de tom

sem especi-
ficação fonológica
para tom; es-
pecificação de
nasalidade rara

Semântica espećıfico <——————————————–> geral
qualifica nominais
por traços salien-
tes ou tipo

codifica proprie-
dades inerentes
das classes
nominais (anima-
cidade, gênero,
contável-massivo)

Forma raiz plena raiz reduzida tipo sufixo sufixo sufixo
(ocorre como
palavra indepen-
dente)

(redução da
forma indepen-
dente)

(nunca acontece
como palavra
independente)

(completo) (fusionado)

Exemplos -kahpa ‘semente’ -ma ‘CLS:lago’ -da ‘CLS:fil’ -ko ‘FEM’ -o ‘FEM’
-w0’0 ‘casa’ -k0 ‘cil.vert’ -paro ‘CLS:curvo’ -na ‘PL’ a ‘PL’
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Tabela B.2: Classificadores segundo Waltz (2007:436)

Classificador Descrição

concavidade

biato ‘um ponte, um recipiente’

situ ‘uma jarra, um vaso’

wa’sa ‘um entalhe, um sulco, uma trincheira’

wa’wa ‘um copo’

w0’t0 ‘um vala, um buraco’

saliência, monte, corcova

bu’u ‘uma colina, um monte pequeno’

kuriaka ‘pequena protuberância, um nó, um punho’

tu’u um monte pequeno, uma cobra enrolada’

wahkuka ‘um nódulo, um nó na madeira’

formas torcidas

chubi ‘um ser com pelo enrolado’

siõ ‘uma inclinação, uma árvore na diagonal, o ângulo de um telhado’

tu’cu ‘uma ondulação, um rio curvo, um caminho sinuoso, uma cobra’

yawi ‘forma de um anzol, algo curvo’

y0d0 ‘um entalhe onde não deve estar’ (p.e. um corte no dedo)

formas redondas

khoa ‘redondo e plano, uma moeda, um pedaço de remo (a pá)’

piõ ‘ovalado, um ovo de galinha, uma cabaça’

so’toro ‘forma de um cone’

so’o ‘retangular (arredondado nas pontas)’

thewa ‘forma grande e arredondada (usado como chacota)’

tunu ‘redondo circular que gira’(uma roda)

t0 ‘redondo e plano’( um disco)

formas esféricas

-a ‘forma esférica, uma bola, uma fruta’

Continua na próxima página
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Tabela B.2 – Continuação da página anterior

Classificador Descrição

puhti ‘forma de uma bolsa, a teta da vaca, um pacote’

p0’0 ‘forma de uma cesta redonda’

y0b0 ‘forma esférica, uma pessoa baixa e gorda’

formas ciĺındricas

bohta ‘um poste’

tia ‘forma ciĺındrica, uma lanterna, uma pilha, um tronco’

tunu ‘forma ciĺındrica, uma folha de papel enrolado, um cigarro’

formas cúbicas como caixas

karo ‘forma de uma caixa’

ta’tia ‘forma quadrada e grande, um quarto, um cômodo’

pa’ta forma de uma caixa plana, pequena e quadrada, um pacote, uma cadeira’

formas planas

ka’sario ‘formas plana e suspensa, uma plataforma, uma mesa’

pũ ‘forma plana e fina, uma folha’

wahpa ‘forma plana e nivelada, uma rede de volei, lugar para fazer uma casa’

ph̃i ‘forma pontiaguda, uma faca, uma folha de zinco’

wahka ‘dardo de zarabatana, pedaço agudo de pau ou pedra’

wi ‘forma pontiaguda e larga, o bico de uma garça, lábios assobiando’

formas largas e mais ou menos sinuosas

da ‘forma de uma corda, uma cobra’

ma ‘forma quebrada larga, , um rio’

ma’a ‘forma de um caminho, forma de uma mecha de cabelo’

formas de uma cintura, um entalhe, um sulco

y0h0 ‘forma de uma ampulheta, uma entalhe em um lápis, cintura’

formas de grupo, massa e volume

bo’to ‘um grupo de árvores, gente ou animais’

kurua ‘um grupo, um rebalho, uma enxame, uma manada’

Continua na próxima página
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Tabela B.2 – Continuação da página anterior

Classificador Descrição

duri ‘um monte de estacas, paus ou pedras (sem padrão)’

s0’te ‘algo peludo, de veludo, uma agrupação de flores’

tõho ‘um cacho de bananas ou de uvas’

thu ‘um monte de folhas, um livro’

formas de padrões e desenhos

do’be ‘algo manchado, o peito de uma codorna’

do’ro ‘algo com desenho, como a pele de uma onça’

site ‘algo como um um tecido manchada’

tene ‘algo como uma malha, vazado’

y0’t0 ‘algo rajado, a pele de um animal, um peixe rajado’

classificadores de ângulos

k0n0 ‘um penhasco ı́ngrime, um ângulo’

toño ‘algo colocado transversalmente’

coisas botânicas

ka’saro ‘algo flex́ıvel que cobre, uma casca, uma pele’

kumu ‘algo encostado, uma árvore, um tronco ou uma prancha’

kuriaka ‘um nó em uma árvore, os nós de um bambu, um joelho, um cotovelo’

-d0/-k0 ‘a forma de uma árvore, algo alto e parado’

-õ ‘uma palmeira’

pũ ‘uma folha’

formas de parte associadas ao todo

po’karo ‘fragmento, part́ıcula como farinha ou serragem’

si ‘uma sucursal, um pedaço de peixe, um braço amputado’

classificadores compostos

w0’0 ku’tu ‘onde está a turbulância de um caminho’

y0hk0ri bo’to ‘um agrupamento de árvores’

y0hk0 t0’r̃i ‘um horizonte de árvores’

Continua na próxima página
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Tabela B.2 – Continuação da página anterior

Classificador Descrição

y0hk0 waõ ‘uma alavanca, uma haste’

y0hk0 ya’koaro ‘um descampado onde as àrvores estão separadas’

classificadores geográficos

kohpa ‘um buraco, algo oco’

ku’s0 ‘um ponto largo, direto e plano do rio’

k0n0 ‘um preciṕıcio ı́ngrime’

má ‘um rio’

pu’aka ‘a quina de uma casa ou de uma caixa (dentro ou fora)’

sa’ba ‘um pântano’

so’toa ‘o fim de uma tábua, uma madeira, de um caminho’

sa’wi ‘a quina pontuda de uma mesa, ou uma saliência pontuda de uma árvore’

taro ‘uma lagoa, um lago’

tukũ ‘uma ensenada, uma curva do rio’

wehe ‘uma parte da floresta que o vento está tombando as árvores, local ruim’

classificadores que indicam maneira formada

duhtu (buhtu) ‘algo enrolado, uma pessoa em posição fetal’

puhti ‘um pacote embrulhado’

site ‘caisas esparsas, como nuvens de chuva’

ti’pa ‘algo como um pano dobrado, rugas’

classificador segundo a função do substantivo

pa’ma ‘uma divisão’

classificadores de termos abstratos

-ro ‘um lugar, um śıtio’

-riro ‘um lugar de ação terminada’

pha ‘um peŕıodo de tempo’

classificadores gerais

-ro/-no ‘coisa como um rádio, um gravador’
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Tabela B.3: Outros classificadores - nomes de‘ forma’ com phari - Waltz (2007:p.184-93)

Classificador Descrição

arẽ ‘torcido’

bubi ‘grão’

ka ‘fileira (de gente animais ou outras coisas)’

ku’mi ‘entalhe’

khu’tu ‘quadra, clareira (quadra para jogo)’

kuri ‘mandioca inteira’

chiki ‘chumaço (de papel, etc.)’

da ‘fita, cinta, magueira, tubo, linhagem (familiar)’

muhti ‘encurvado (como uma pessoa velha)’

nu’a wa’ara ‘estragar’

nãi ‘aspero’

ñoaka ‘forma peninsular’

paro ‘sabugo, curvo’ (banana)

po’na ‘uma fila’

pu’aka ‘esquina ou quina, dentro de uma casa ou caixa’

se’ne ‘forquilha, bifurcação’

si ‘manco’

soro ‘ćırculo, redondo’

ta ‘pântano’

thene ‘algo perfurado, poroso’

tia ‘forma redonda e ciĺındrica, um carretel’

turi ‘algo que se repete (temporalmente)’

wahsõ ‘viga’

ya’koaro ‘bracha, clareira’

yahpa ‘uma gota, um ponto, um grão’

yoro ‘forma de meia lua’
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