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RESUMO 

 

A presente dissertação tem como objetivo o estudo comparativo à luz da Teoria 

Gerativa entre as línguas Shipibo-Konibo, Jaminawa – ambas pertencentes à família Pano – e 

a língua Japonesa, no que tange a três temas: aspecto, cópula e negação, suas semelhanças e 

diferenças. 

Na seção destinada ao aspecto, objetiva-se uma breve apresentação da divisão entre 

tempo e aspecto, visto que algumas línguas (português, espanhol, entre outras) não possuem 

distinção formal entre tempo e aspecto. Ao contrário disso, a maioria das línguas indígenas 

possui um sistema de categoria de tempo e aspecto bastante diversificado. Posteriormente, 

tem-se como foco a análise dos aspectos completivo e incompletivo, sobreposição de 

categorias e questões pragmáticas. 

Em relação à cópula, primeiramente, através de uma tipologia básica, busca-se 

identificar os tipos existentes. No que tange ao Shipibo e Jaminawa, destaca-se o morfema iki 

que desempenha o papel de cópula ou auxiliar. No Japonês, o fato de a cópula possuir 

diversas formas e funções, produzindo determinados fenômenos, abre caminhos para uma 

extensa pesquisa, tendo como o ensaio dos primeiros passos as seções aqui destinadas ao 

assunto. 

Sobre a negação, delimitam-se os morfemas que representam tal categoria e  

propõem-se projeções em árvore sintática, visto a especifidade de cada língua. 

  

 

PALAVRAS-CHAVE: Gramática Gerativa, Sintaxe, Aspecto, Cópula, Negação, Japonês, 

Línguas indígenas, família Pano, Shipibo-Konibo, Jaminawa. 
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ABSTRACT 

 

This dissertation aims at doing a comparative study of the languages Shipibo-Konibo, 

Jaminawa (Pano stock), and Japanese concerning their syntax within the Generative Theory 

Framework. Here, it is analysed three main themes on their syntax: aspect, copula and 

negation, as well as their resemblances and differences.  

In the section in which aspect is taken into consideration, it is introduced to the reader 

the formal differences between tense and aspect as some languages do not materialize it as it 

does in Indian languages. In contrast, the latter ones project certain category of tense and 

aspect. In these languages, though, these categories are quite diverse. Afterward, we focused 

on the analyses of two different aspects: complete and incomplete. Overprojection of 

categories and pragmatic issues regarding the phenomena of tense and aspect are also 

discussed in this dissertation.  

Regarding copula phenomena, we try to identify different types that may exist in these 

languages within a basic typology perspective. Thus, in Shipibo and Jaminawa, there is the iki 

morpheme which behaves as a copula or auxiliary. The fact that in Japanese we find many 

copula structures with different structures (these diversity exemplifies particular phenomena 

in Japanese) sheds light on an extensive research on this issue. It is important to remark that 

this issue is treated from the very begining here. 

Finally, in order to deal with the category of negation, we segmented some 

morphemes which represent such category. In sum, in this dissertation, we postulate some 

projections in the syntactic tree for the languages studied here. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kimi wa kimi dake shika inai yo 

Kawari nante hoka ni inainda 

Karenai de ichirin no hana2 

(HIGH and MIGHTY COLOR –  

“Ichirin no Hana”) 

 

 

                                                 
2 Tradução:  
 

Você é a única “você” 
Não existe tal coisa como seu substituto 
Não murche, única flor 
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NOTAS PRELIMINARES 

 

Em relação ao Shipibo-Konibo e ao Jaminawa, ressalta-se que, para ambas as línguas, 

a análise é feita através de uma reinterpretação de dados coletados de obras de autores como 

Valenzuela, Faust & Loos, entre outros, ou seja, a dissertação lida com dados presentes em 

outros trabalhos, construídos com base em linhas teóricas distintas e os reinterpreta à luz da 

teoria gerativa chomskyana em suas versões mais recentes (Programa Minimalista). 

Para a transcrição dos termos em Japonês, entre outros, foi adotado o sistema 

Hepburn, criado por James Curtis Hepburn (1815-1911). O sistema Hepburn consiste em um 

sistema de transcrição romanizada que transcreve os sons da língua japonesa para o alfabeto 

romano.3  

No que diz respeito à transcrição dos dados das línguas Shipibo-Konibo e Jaminawa, 

esta segue o modelo proposto nos trabalhos consultados – Valenzuela (2000 a 2005), Eaken 

(1991) e Faust & Loos (2002). 

Parte da pesquisa foi realizada a partir de alguns materiais escritos em Japonês, inglês 

e espanhol. A tradução (livre) das citações e dos termos pertencentes a esses materiais se 

encontra nas notas de rodapé. 

Para o desenvolvimento desta dissertação, tomamos como instigantes as seguintes 

palavras de Lévi-Strauss, relativas às influências da imigração dos povos de origem asiática 

na América como um todo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Tal norma oficial de transliteração pode ser conferida no site da Organização Internacional de Padrões (ISO) - 
http://www.iso.org/iso/home.html. As normas de transliteração para o japonês estão registradas sob o código ISO 
3602:1989. 
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“Actualmente, después de los descubrimientos recientes y 

gracias, en lo que me concierne, a los años consagrados al estudio 

de la etnografía norteamericana, me doy cuenta de que el hemisferio 

occidental debe ser considerado como un todo. La organización 

social, las creencias religiosas de los ge repiten las de las tribus de 

los bosques y predios de América del Norte; por otra parte, hace 

mucho tiempo que se han observado — aunque sin deducir 

consecuencias— analogías entre las tribus del Chaco (como los 

guaycurú) y las de las llanuras de los Estados Unidos y Canadá. 

Además, las civilizaciones de México y Perú se comunicaron 

ciertamente en muchos momentos de su historia por el cabotaje a lo 

largo de la costa del Pacífico. Todo esto no ha sido tenido muy en 

cuenta porque los estudios americanos, durante mucho tiempo, han 

permanecido dominados por la convicción de que la penetración del 

continente era un fenómeno reciente, de una fecha no anterior a 

cinco o seis mil años antes de nuestra era, y enteramente imputable a 

civilizaciones asiáticas que penetraron por el estrecho de Bering.  

Por lo tanto, sólo se disponía de unos millares de años para 

explicar el hecho de que esos nómadas se hubieran ubicado de un ex-

tremo al otro del hemisferio occidental adaptándose a climas 

diferentes, que hubieran descubierto y luego domesticado y difundido 

a través de enormes territorios las especies salvajes que entre sus 

manos se transformaron en tabaco, mandioca, porotos, batata, papa, 

maní, algodón y, sobre todo, maíz; y finalmente, que hubieran nacido 

y se hubieran desarrollado civilizaciones sucesivas en México, 

América Central, los Andes, de las que los aztecas, los mayas y los 

incas son herederos lejanos. Para hacerlo, había que disminuir cada 

uno de los desarrollos para que entrara en el intervalo de pocos 

siglos: la historia precolombina de América se transformaba en una 

sucesión de imágenes caleidoscópicas donde el capricho del teórico 

provocaba a cada instante la aparición de espectáculos nuevos. Todo 

era como si los especialistas de más allá del Atlántico hubieran 

tratado de imponer a la América indígena esa ausencia de 
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profundidad que caracteriza la historia contemporánea del Nuevo 

Mundo. (…)Los movimientos de población en la zona del estrecho de 

Bering han sido muy complejos: los esquimales participan de ellos en 

una fecha reciente; durante 1000 años más o menos fueron prece-

didos por paleoesquimales cuya cultura semeja la de China arcaica o 

la de los  

escitas; y en el trascurso de un período muy largo, que va quizá del 

octavo milenio hasta la víspera de la Era Cristiana, hubo allí 

poblaciones diferentes. Por esculturas que remontan al primer 

milenio antes de nuestra era, sabemos que los antiguos habitantes de 

México presentaban tipos físicos muy distintos de los de los indios 

actuales: gordos orientales de rostro lampiño, débilmente modelado, 

y personajes barbudos de rasgos aquilinos que recuerdan perfiles del 

Renacimiento. Trabajando con materiales de otro orden, los 

genetistas afirman que por lo menos cuarenta especies vegetales, 

salvajes o domesticadas por los americanos precolombinos, tienen la 

misma composición cromosómica que las especies correspondientes 

de Asia, o una composición derivada de ella. (…) 

Durante el tiempo en que Oriente vivió replegado en sí mismo, 

parece que todas las poblaciones septentrionales, desde 

Escandinavia hasta El Labrador, pasando por Siberia y Canadá, 

tenían contactos muy estrechos. Si los celtas hubieran tomado 

algunos de sus mitos de esta civilización subártica de la cual no 

conocemos casi nada, se comprendería por qué el ciclo del Graal 

presenta un parentesco mayor con los mitos de los indios de las 

selvas de América del Norte que con cualquier otro sistema 

mitológico. Y quizá tampoco sea casual el hecho de que los Japones 

construyan siempre carpas cónicas idénticas a las de estos últimos. ”  

(Strauss, 1988, p. 275-278) 
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ABREVIAÇÕES E CONVENÇÕES 

 

Lista de abreviações utilizadas ao longo deste trabalho, relativamente às línguas Pano 

estudadas e ao Japonês, a saber: 

 

I – Línguas Pano (Shipibo-Konibo e Jaminawa) 

 

1 primeira pessoa do singular 

2 segunda pessoa do singular 

3 terceira pessoa do singular 

1p primeira pessoa do plural 

2p segunda pessoa do plural 

3p terceira pessoa do plural 

ABS absolutivo 

AUX auxiliar 

ASSOC associativo 

CMPL aspecto completivo 

COM comitativo 

COP cópula 

DAT dativo 

DIST ‘distantivo’, ir ao longe e voltar 

DTRNZ “destransitivizador” 

EM enfático 

EV evidencial 

ERG ergativo 

FUT  futuro 

Fut.indef. futuro indefinido 

HAB  habitual 

HSY “ouvir-dizer” 

I intransitivo (com orientação do sujeito) 

IMP imperativo 

IMPED aspecto ‘impeditivo’ 
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INC  aspecto incompletivo 

INF infinitivo 

INT interrogativo 

LOC locativo 

NEG negativo 

PARTAP particípio de ação prévia e progressiva 

PAS LEJ passado distante, aspecto completivo 

PASS passiva 

PL plural 

POS1 possessivo de primeira pessoa do singular 

POS3 possessivo de terceira pessoa do singular 

PP1 particípio incompletivo 

PP2 particípio completivo 

PROG progressivo 

PSD2 passado de poucos dias ou semanas 

PSSI evento prévio, mesmo sujeito, oração principal intransitiva 

PSII evento prévio marcado em oração a um evento em uma oração 

principal, sujeito idêntico, verbo principal transitivo. 

PST1 passado de hoje (recente) 

PST2 passado de ontem 

REM passado remoto 

S função de sujeito intransitivo 

SSSI evento simultâneo, mesmo sujeito, oração principal intransitiva 

T transitivo (orientação pelo sujeito) 

TEMP temporal 

VERD verdadeiramente, superlativamente 
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II – Japonês 
 
 
ACC acusativo 

ASSER assertivo 

AUX auxiliar 

CMPL aspecto completivo 

COP cópula 

DIR direção 

DUR aspecto durativo 

FIN finalização, conclusão 

HAB  habitual 

INC  aspecto incompletivo 

INT interrogativo 

INTJ interjeição 

LOC locativo 

NEG negativo 

PART partícula 

PASS passiva 

PSD passado 

PN forma prenominal da cópula 

POT potencial 

PRES presente 

PROG aspecto progressivo 

REC recordação 

TRAT sufixo de tratamento 
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3 – INTRODUÇÃO 
 

3.1 Tema 

 

A presente dissertação se construiu a partir de um objetivo inicial que foi o de apresentar 

alguns aspectos sintáticos semelhantes encontrados na língua Shipibo-Konibo – pertencente à 

família Pano4 – e na Língua Japonesa. 

A análise da Língua Jaminawa (também pertencente à família Pano) entrou em cena a 

partir do momento em que constatamos que essa língua, que até então não havia sido alvo de 

análise do ponto de vista da sintaxe gerativa, poderia ser importante para um trabalho 

comparativo. E, sobretudo, porque seria possível testar a hipótese de que línguas pertencentes 

à família Pano possuem características intrínsecas que as aproximariam e poderiam ser 

relacionadas à idéia de  mudança de valores paramétricos no interior dessa família. 

O tema dessa pesquisa, como mencionado anteriormente, é a análise das três línguas 

referidas no que tange a questões sintáticas e morfológicas relacionadas à negação, aspecto 

cópula. 

Durante o ano de 2006 e 2007, como bolsista de Iniciação Científica, desenvolvi, sob a 

orientação da professora Marília Lopes da Costa Facó Soares, pesquisas relacionadas à 

questão da negação na Língua Shipibo e uma breve posposta de análise de seus núcleos 

funcionais. A idéia era tentar analisar e comparar os resultados com as pesquisas realizadas 

por Peixoto (2002), sobre núcleos funcionais nas línguas Marubo 5  e Matsés 6 , também 

integrantes da família Pano. Apesar de pequenas divergências, basicamente, o mecanismo de 

negação é o mesmo: essas últimas línguas sustentariam a proposta do Sintagma de Modo  

(Mood Phrase), e não de um Sintagma de Negação (Neg Phrase) – conforme hipótese de 

Soares (2006) – , tal como procuramos defender, nesta dissertação, a propósito das línguas 

Shipibo-Konibo e Jaminawa 

 

                                                 
4 “No Brasil, sua sede principal coincide com o leste até a parte ocidental de Rondônia e, por outro lado, penetra 
para o norte do Estado do Amazonas, entre os rios Juruá e Javari. Inclui línguas como o Karipúna de Rondônia, o 
Kaxararí, o Yamináwa, o Kaxináwa, o Amawáka, o Katukína do Acre, o Poyanáwa, o Nukuini, o Marúbo, o 
Mayorúna, o Matís (Matsés).” (RODRIGUES, 2002, p. 77) 
5 “…trata-se de uma língua falada por um grupo que também habita o vale do rio Aspectos da 
Variação  Sintática e Línguas Pano 155 Javari, na região amazônica. Os falantes dessa língua localizam-se nas 
cabeceiras dos rios Ituí e Curuçá.” (PEIXOTO, 2006, p.154-155) 
6 “No Brasil, a língua Matsés é falada por uma população que se encontra distribuída entre as aldeias de Santa 
Sofia e Ituxi, localizadas entre as margens esquerda e direita do rio Javari, e as aldeias Lobo, 31 e Lameirão, 
localizadas ao longo da margem direita desse mesmo rio, situado no estado do Amazonas.” (PEIXOTO, 2006, p. 
154) 
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3.2 Línguas Escolhidas 

 

Nas três línguas, a ordem manifesta de composição dos constituintes para a formação de 

uma sentença é SOV (sujeito + objeto + verbo), valendo ressaltar que, para duas delas –  

o Shipibo-Konibo e o Japonês - há pontos comuns e importantes no que tange à configuração 

sintática, estando esses pontos na negação, no aspecto verbal e na presença do tópico. 

O Shipibo e o Japonês são línguas não originais do território brasileiro; com isso, 

sentimos a necessidade de analisar também uma língua propriamente falada em território 

brasileiro. Devido a uma bolsa de seis meses concedida pela Fundação Japão para estudos 

referentes à Língua Japonesa7, não foi possível realizar, durante o curso de Mestrado, a 

viagem de campo para coletar dados com os indivíduos residentes no estado do Acre8. Com 

isso, buscamos extrair e reinterpretar dados constantes de obras, como por exemplo, da 

gramática da língua Jaminawa voltada para o grupo localizado em território peruano. 

Consideramos a “reinterpretação” de dados relevante para nossas pesquisas, visto que, até 

1903, o estado do Acre não era território brasileiro e sim, boliviano, havendo fronteira com a 

Bolívia, Colômbia e Peru. Sendo assim, acreditamos que, mesmo em contato com o povo 

brasileiro, as influências tanto culturais quanto linguísticas recebidas do lado peruano ainda 

não tenham se perdido completamente. 

Com vistas a testar a hipótese de Soares (2006), procuramos escolher uma língua que 

estivesse inserida na família Pano, ainda não tivesse sido foco de análise do ponto de vista de 

uma sintaxe formal e fosse representativa de um subconjunto no interior da família Pano. Daí, 

a escolha pelo Jaminawa.  

 

 

3.2.1 – Das línguas Pano 

 

A família Pano abriga vinte e oito línguas e os grupos que a compõem estão localizados 

desde o vale do Ucayali, no Peru até o terço médio do vale do Purus e Juruá, distribuindo-se 

em áreas pertencentes ao Brasil, ao Peru e à Bolívia. Tal família não possui classificação em 

tronco. 

                                                 
7 2009-2010 Long-Term Training Program for Foreign Teachers of the Japanese-Language.Japan Foundation, 
Urawa Institute. 
8 Atualmente, a viagem de campo se encontra planejada para futuros projetos de pesquisa. 
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A seguir, temos um mapa em que podemos ver claramente a distribuição dos povos 

pertencentes à família Pano, distribuídos ao longo dos territórios brasileiro, peruano e 

boliviano: 

(extraído de Erikson, 1992, p. 242) 

 

Apesar de pertencerem à mesma família, as línguas Pano possuem diferenças 

morfológicas, sintáticas e até fonológicas. Um exemplo seria a construção da sentença 

relacionada à expressão da negação: na língua Marubo, o sufixo de negação anula distinções 

aspectuais do adjetivo e distinções temporais do verbo. Já na língua Matsés, a negação anula 

distinções “aspecto-temporais passado, não-passado e passado resultante da ação que, de 

outra forma, apareceriam na versão afirmativa de uma sentença.”9. Nesse sentido, pesquisas 

vêm sendo desenvolvidas a fim de se fazer uma análise mais refinada da sintaxe da negação 

                                                 
9 PEIXOTO (2006). Ver também DORIGO & COSTA (1996, 1997) e SOARES (2006). 
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nessas línguas. Deve-se registrar que uma das dificuldades no levantamento de dados 

relaciona-se ao fato que as línguas Pano se encontram em diversos estágios de vitalidade face 

à língua portuguesa, culminando com uma situação extrema, em que algumas línguas delas se 

mostram ameaçadas de extinção. A exemplo disso, temos o Shanenawa, língua ameaçada de 

extinção, visto que, embora todos os integrantes do grupo falem a língua, o uso vem se 

tornando restrito aos mais idosos, enquanto, entre os jovens e as crianças, cresce a predileção 

pelo uso da língua portuguesa. Sendo assim, “... o uso da língua indígena está se tornando 

cada vez mais limitado.” (Ribeiro & Cândido, 2008, p. 153).  

 

 

3.3 Questões de Morfologia e Sintaxe 

 

As questões de morfologia e sintaxe abordadas neste trabalho envolvem a expressão 

morfológica e a configuração sintática relativamente aos tópicos discriminados a seguir: 

 

A) Aspecto verbal. Nos estudos feitos por Soares (2006), é levantada a hipótese de que 

línguas integrantes da família Pano relacionem tempo-aspecto e negação a partir de uma 

projeção funcional específica. A proposta de uma projeção funcional Modo realis/ irrealis  

por Soares (2006) se deve, entre outras considerações, a partir daquelas tecidas por Dorigo-

Carvalho e Costa (1996, p. 10-11) sobre o tema nas línguas Matsés e Marubo: 

 

‘Tais fatos nos levam a concluir que a ausência/presença dessas 

marcas está associada às distinções de modo realis/irrealis da 

asserção. O modo realis se refere a situações que realmente 

aconteceram no passado ou estão acontecendo no presente, enquanto 

o modo irrealis é usado para situações hipotéticas, incluindo situações 

que são previsíveis para o futuro e situações que representam 

generalizações (cf. COMRIE, 1985). Essa distinção repercurte na 

negação no seguinte sentido: as formas que expressam o modo realis 

são anuladas porque a declarativa negativa nega a realidade do 

evento/estado, ao passo que as formas que expressam o modo irrealis 

permanecem porque não é possível negar um evento/estado irreal, 

isto é, um fato que na realidade não está acontecendo ou ainda não 

aconteceu até o momento presente.” 
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A proposta da projeção de um Sintagma de Modo será abordada a partir do capítulo 10. 

No Japonês, tempo e aspecto são confundíveis entre si, visto que o morfema responsável 

por marcar tempo passado, também pode funcionar como marca aspectual. Sendo assim, tem-

se como objetivo, aqui, analisar o comportamento do morfema disposto em dados a fim de 

compreender a sua ocorrência.  

 

B) Cópula. Em contraposição ao Marubo, que não possui verbo copular, propomos a 

reinterpretação, para o Shipibo-Konibo, dos dados que tenham cópula, presentes em 

Valenzuela (2000 a 2004), além da reinterpretação de dados também na língua Jaminawa, 

apoiados em materiais de Eaken (1991) e Faust & Loos (2002).   

Além disso, propomos analisar a cópula na língua japonesa – realização e 

funcionalidade – , pois se pode dizer que ainda são escassos os trabalhos que envolvem esse 

tipo de assunto. 

 

C) Negação (com possível existência de dois tipos de negação: a verbal e a não verbal). 

De acordo com a reinterpretação dos dados presentes em Valenzuela (2000, 2001, 2002, 2003, 

2006), é possível dizer que, nessa língua, quando a negação entra em jogo, o tempo é anulado 

em construções verbais. Com isso, o Shipibo-Konibo, aparentemente, se aproxima das línguas 

Marubo e Matsés, também pertencentes à família Pano.  Nessas últimas, distinções aspecto-

temporais são anuladas em presença da negação (Cf. Dorigo e Costa (1996, 1997)). No que 

diz respeito à negação nominal, há indicações de que o mesmo tipo de tempo e aspecto ocorra 

em Shipibo-Konibo, havendo necessidade, porém, de mais dados.  

A negação verbal e não-verbal do Shipibo nos remete a dois tipos de negação presentes 

no Japonês, possivelmente a serem tratados como no Shipibo. Propõe-se aqui analisar também 

o morfema responsável por expressar a negação no Jaminawa e no Japonês. 
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4 – OBJETIVOS E HIPÓTESES 
 

Como apontado na seção 3, o nosso tema de pesquisa é a análise de duas línguas Pano - 

Jaminawa e Shipibo-Konibo - e da língua Japonesa no que diz respeito a questões sintáticas e 

morfológicas relacionadas a aspecto, cópula e negação. Nosso objetivo principal é apontar 

semelhanças e diferenças entre as três línguas do ponto de vista da morfologia e da sintaxe, 

contribuindo para a verificação do limite de variabilidade encontrada em línguas naturais.  

A hipótese do limite de variabilidade existente entre as línguas naturais se fez mais 

fortemente presente no quadro da teoria gerativa a partir Teoria de Princípios e Parâmetros em 

suas versões minimalistas, muito embora delimitar a classe das línguas naturais (humanas) 

sempre tenha sido um dos propósitos presentes na teoria gerativa desde seus momentos 

iniciais. 

Especificamente em relação às línguas indígenas em causa, buscamos representações 

sintáticas e pontos de variabilidade no léxico funcional dessas línguas que permitam colocar à 

prova e encontrar nuances para a tão divulgada afirmação de que há uma “homogeneidade 

linguística na família Pano”. Para as línguas dessa família aqui examinadas, a variabilidade no 

léxico funcional é testada em relação ao aspecto e à cópula e, sobretudo, no que diz respeito à 

negação, estando aí em jogo a hipótese da existência de um Sintagma de Modo no qual se 

articulariam traços de tempo e negação (conforme proposta de Soares (2006), que inclui 

resultados de Dorigo e Costa 1996 relativamente à negação em Marubo10 e Matsés11 (também 

línguas da família Pano) e encontra respaldo em Peixoto (2007)). Representações sintáticas e 

possíveis aspectos de variabilidade no léxico funcional também constituem o nosso alvo na 

abordagem do Japonês relativamente às mesmas questões sintáticas e morfológicas apontadas. 

Em outros termos, a nossa hipótese de base para o presente trabalho é a de que a variabilidade 

sintática existe, mas não é ilimitada. 

                                                 
10 No Marubo, o morfema representante da negação verbal e não verbal é /ma/. 
11 Para o Matsés, são detectados dois tipos de negação: /-εnkiø/ e /-anbø/. Ao negar fatos expressos no não-
passado, temos /-εnkiø/; para fatos negados no passado, temos o morfema /-anbø/. Ambos os tipos de negação 
são pospostos à raiz verbal. 
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5 – ASPECTOS DAS LÍNGUAS ANALISADAS 

 

5.1 Shipibo-Konibo 

 

Conforme Valenzuela (2003), a língua Shipibo-Konibo12 é falada por cerca de trinta mil 

pessoas ao longo do Rio Ucayali e seus principais afluentes na Amazônia peruana (Ucayali e 

Loreto). Atualmente, tem-se: 

 

(Valenzuela, 2003, p. 7) 
                                                 
12 O significado de Shipibo relaciona-se ao termo Jonikon (joni – pessoa ikon – verdadeiro, real), que é utilizado  
pelos membros do grupo para referir a si próprios. Em tempos passados, os Jonikon se dividiam basicamente em 
três grupos étnicos distintos: os Konibo (os enguia), Shipibo (os macacos tamarim) e os Xetebo (os gaviões). Os 
Shipibo e os Konibo acabaram por se “assimilar” devido às semelhanças culturais, linguísticas, além dos 
casamentos realizados entre esses dois povos. Face às guerras e doenças enfrentadas pelos Xetebos durante um 
longo tempo, seu número populacional se reduziu e, em razão desse baixo contingente, foram integrados ao 
Shipibo através de conquistas e casamentos. VALENZUELA (2002). 
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Já no início do século XX, Capistrano de Abreu notava uma proximidade entre 

determinadas línguas Pano, entre a língua dos Shipibo e dos Kaxinawá13, sendo essa última 

falada inclusive em território brasileiro (estado do Acre). 

Contrariamente aos costumes de outros grupos pertencentes à família Pano, os Shipibo 

são predominantemente ribeirinhos, localizando-se mais ao longo do rio Ucayali e, 

consequentemente, dependendo da agricultura e de atividade ligadas ao rio. Devido a este 

modo de vida, Valenzuela (2003, p. 9) acompanha Meggers (1971), afirmando que os 

Shipibo, como qualquer outro povo que vive sob estas condições, “... tended to be sedentary 

lived in larger groups, and achieved more complex levels of social organization.” 

Para a análise de determinados aspectos da língua Shipibo-Konibo, reinterpretamos 

dados de Pilar Valenzuela, linguista peruana que trabalha há longo tempo diretamente com 

essa língua e que tem gentilmente disponibilizado seus artigos.  

O Shipibo-Konibo é uma língua morfologicamente ergativa. O caso ergativo é 

manifestado por –n, que também marca o genitivo possessivo e determinados sintagmas 

oblíquos, sendo que o caso absolutivo é manifestado por –a ou . A quebra da ergatividade 

não é confirmada para essa língua. Valenzuela (2000) mostra que são isolados os casos em 

que o Shipibo-Konibo viola o seu rígido padrão ergativo. As hipóteses levantadas por 

Valenzuela (2000, p. 124) a respeito do rompimento do rígido padrão ergativo existente nessa 

língua relacionam-se a propriedades da oração (propriedades que a autora não menciona e que 

estariam relacionadas à presença do sufixo – kas, que, agregado a um verbo transitivo, faz 

com que o esquema transitivo <ERG ABS> passe a ser <ABS ABS>, isto é, um esquema 

intransitivo ou destransitivizado). Além disso, a cisão da ergatividade estaria apoiada em uma 

lógica semântico-pragmática ainda não generalizada. 

Em relação à ordem dos constituintes, a mais comum é SOV (sujeito, objeto, verbo)14.  

A língua em questão possui dois tipos de negação: uma verbal, representado por 

/(y)ama/ e outra não-verbal representado por /-ma/: 

 

                                                 
13 “O diccionario [Shipibo] tinha desde logo a vantagem de nascer da convivencia continuada com Indios, e ser, 
não simples congerie, mas selecçao adaptada a seu ambiente; podia ser expandido, mas representava já um 
mínimo maduramente apurado. Outra vantagem appareceu depois: o parentesco entre a lingua dos Sipibos e a 
dos Caxinauás, mais estreito ainda do que se poderia esperar do mero facto de se esgalharem do mesmo tronco, 
despertou com violência a memoria latente do indio ’’ [índio Kaxinawá, informante de Capistrano de 
Abreu].(Cf. ABREU, 1914, p. 5) 
14 De acordo com PEIXOTO (2006), tal tipo de construção também é encontrada nas línguas Marubo e Matsés. 
A propósito dessas duas línguas, ver também COSTA (1992, 2000), DORIGO-CARVALHO (1992), DORIGO 
(2001). 
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(1) 

ainbo15-ma [mulher-NEG] ‘não uma/ a mulher’ 

ni-ma [amplo-NEG] ‘não amplo’ 

neno-ma [aqui-NEG] ‘não aqui’ 

 

(Gomes16, 2010, p. 447) 

 

Sobre o gênero das palavras, não há diferenciação gramatical como no português, que 

geralmente tem o gênero diferenciado por artigos feminino e masculino, ou, ainda, a 

desinência de feminino –a ou a desinência Ø empregada ao fim das palavras. No Shipibo, as 

palavras ainbo e benbo – ‘mulher’ e ‘homem’, respectivamente - norteiam a diferença entre o 

feminino e o masculino, em relação aos seres humanos. Referente aos animais, tem-se as 

palavras awin e bene para a noção de feminino e masculino, fazendo com que a relação entre 

gênero gramatical não exista. 

 

(2) 

bake ainbo filha bake benbo filho 

iná ainbo mulher índia iná benbo homem indiano 

yonoti ainbo criada yonoti benbo criado 

piá ainbo sobrinha híbrida (cruzada) piá benbo sobrinho híbrido 

(cruzado) 

    

atapa awin galinha atapa bene galo 

jono awin porco-do-mato fêmea jono bene porco-do-mato macho 

awá awin anta fêmea awá bene anta macho 

shino awin macaca17 shino bene macaco 

chaxo awin cervo fêmea chaxo bene cervo macho 

mananxawe awin tartaruga fêmea mananxawe bene tartaruga macho 

jasin awin paujil (pássaro) fêmea jasin bene paujil (pássaro) macho 

(Gomes, 2010, p. 447) 

                                                 
15 “The noun /ainβo/ ‘woman’ derives from /awin/ ‘wife, female’ + the plural or generic /-βo/. /ainβo/ has two 
alternate -n forms; it either patterns with the trisyllabic nominals of Group 5 thus yielding /ainβonin/, or with the 
nominals ending in /-βo/ thus yielding /ainβaon/, etc.” (VALENZUELA, 2003, p. 124-125) 
16 GOMES (2010) segue o mesmo modelo de representação fonológica de VALENZUELA (2003). 
17 Macacos do gênero Cebo (MICHAELIS, 2010). 
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5.2 Jaminawa 

 

De acordo com as conclusões de Lanes (2005), na família Pano há um subconjunto 

composto por línguas como o Yawanawa, o Kaxinawa, o Arara,  o Katukina, o Shanenawa, o 

Marubo e o Jaminawa. Pelo levantamento feito por Sáez (2006), estes grupos estariam a leste 

do bloco Shipibo-Konibo, em uma região interfluvial que se estende até os cursos altos dos 

rios da bacia do Juruá-Purus.  

 

 

 

(parte do mapa é extração de http://www.comibam.org/transpar/por/tribos/gif/slide1.gif ) 

 

 

Levando em consideração Lanes (2005), privilegiamos, para análise, o Jaminawa18, 19 

como língua representativa do subconjunto mencionado, sobretudo porque, sobre essa língua, 

não há qualquer trabalho realizado no âmbito da teoria gerativa.  

                                                 
18 De forma aproximada, o termo Jaminawa/Yaminawa significa “gente do machado”. No entanto, é preciso 
lembrar que, conforme SAEZ (2002, p. 40), “as relações entre –nawa (o sufixo), nawa (o estrangeiro) e Nawa (o 
estrangeiro superlativo, o branco) são sutis e variáveis”, estando aí reunido “um denso conjunto de sentidos 
sociológicos e cosmológicos que fazem dele [o termo nawa] uma via estratégica de acesso à diversidade de 
configurações dos povos Pano” (idem, p. 36).  Se nawa pode ser visto como designação de uma parte “externa” 
dos grupos (havendo nawa como inimigo e, especialmente, homem branco) e se o sufixo –nawa é formador de 
etnônimos e remete à alteridade, é importante reter a idéia  de que, em se falando de alteridade no contexto Pano,  
o sufixo -nawa indica como identidade uma dentre diferentes imagens criadas no confronto entre outros e em que 
se pode ser “o outro de outros” (cf. SAEZ (2002, p. 51). Assim, é à luz das imagens criadas no confronto entre 
outros (em que o outro – nawa -  é gente de fora) que pode ser relida a seguinte  passagem: “Temos gente cotia 
(Marinawa), gente lua (Ushunawa), gente onça (Inonawa), gente osso (Shaonawa), gente machado (Yaminawa), 
etc., etc., etc. A lista é de fato extensa, e de direito infinita: é uma obra aberta e sempre existe a possibilidade de 
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O levantamento de Rodrigues (1986), aponta que o grupo Jaminawa contava com 357 

falantes. Em 2000, Valenzuela registrou que o grupo era constituído por cerca de 850 

indivíduos, em áreas que compreendiam fronteiras do Peru (Divisões de Ucayali e Madre de 

Dios), Brasil (Acre) e Bolívia (Pando). Posteriormente a isso, Sáez (2006) afirma que os 

membros do grupo Jaminawa contabilizavam ao todo 533 indivíduos: 

 

 

 

             (Fonte: Coutinho Jr.20, 2011, extraído de Sáez, 2006, p. 171-172) 

                                                                                                                                                         
improvisar um nome novo. Isto, aliás, faz-se com freqüência. Estes nomes nawa não são nomes verdadeiros. Os 
Yaminawa do Brasil receberam esse nome dos sertanistas da FUNAI, há não mais do que trinta anos. Mas ao ser 
inquiridos sobre o nome verdadeiro, remetem não a algum tipo de termo pronominal, como poderia ser Yura 
(corpo) ou Noko Kaio (nossa gente), mas a outros nomes –nawa. Assim, os Yaminawa costumam dizer que eles 
são, na  verdade, Xixinawa (gente coatí-branco) e Yawanawa (gente queixada), com algum acréscimo de 
Kaxinawa (gente morcego); mas essas precisões não são suficientes para os mais velhos e eruditos do grupo, 
para os quais o verdadeiro nome era em origem Mastanawa, ou antes, em última análise, Dëianawa, etc., etc.” 
(SAEZ, 2002, p. 38) 
19 O nome desse grupo pode ser grafado com ‘j’ como em Jaminawa ou ‘y’ como em Yaminawa, mas, podem ser 
encontradas variantes como Yaminahua, Yabinahua, entre outras. 
20 COUTINHO, W. Relatório de Viagem. Áreas de Ocupação indígena ainda não regularizadas no Acre e 
sul do Amazonas. Instrução executiva n.67/Brasília: DAF Funai, 2001. 
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Lanes (2005), na época de seu trabalho, estimava os Jaminawa como sendo um grupo 

constituído de dois a três mil indivíduos encontrados no estado do Acre (Brasil), além do Peru 

e Bolívia. Ainda em relação à distribuição territorial, o autor comenta que muitos moram em 

regiões distintas, sendo que alguns se fixaram em regiões não-indígenas. Mesmo vivendo em 

locais distintos, classifica-os como os mais nômades dentre os grupos pertencentes à família 

Pano. 

Já em levantamento em data mais recente, de acordo com dados da FUNAI (2007), os 

Jaminawa somavam por volta de 1026 indivíduos em território brasileiro, 324 no Peru, e 630 

na Bolívia. 

As moradias de todos os Jaminawa são localizadas junto ao rio, diferentemente dos 

tempos antigos, em que basicamente sua moradia estava alocada no mato. As casas, por 

estarem junto ao rio, são do estilo palafita, porém adequadas ao estilo de vida indígena. Os 

integrantes desse grupo vivem basicamente da agricultura de subsistência e da reutilização das 

áreas de cultivo. A pesca é uma atividade feita de modo próximo às moradias.   

Pode-se dizer que o comportamento dos Jaminawa é um pouco diferenciado dos grupos 

indígenas Pano de que se tem conhecimento; Sáez afirma que: 

 

“Os Yaminawa são, decerto, índios “interfluviais”. Ocupam 

tradicionalmente áreas poucos acessíveis das cabeceiras dos rios 

amazônicos, formam sociedades de demografia rala e tecnologia 

‘pobre’, mantêm um intenso conhecimento da mata e rica cultura de 

caça, muito acima de sua cultura de pesca.” (Sáez, 2006, p. 70) 

 

Sáez (op.cit., p. 15) ainda comenta que, além de nômades, os Jaminawa são 

“desregrados e desagregados” pelo fato que cada vez mais se sentem atraídos pelo “mundo 

dos brancos” e acabam por deixar de lado suas instituições centrais. 

Com isso, observa-se que, cada vez mais, os membros do grupo Jaminawa migram para 

as cidades, deixando de lado a própria língua e consequentemente, seus costumes tradicionais. 

Com referência às características da língua, tem-se como ordem básica dos constituintes 

SOV, ou seja, a língua é de núcleo final. Em relação à organização dos morfemas que foram 

considerados por determinados analistas como sufixos verbais, temos a seguinte ordem, que 

Faust e Loos (2002, p. 142) apresentam como sendo variável no interior do verbo principal:  

1. sufixos derivacionais; 2.  sufixos de modo; 3. sufixos adverbiais/ sufixo de número (ka -
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singular kan - plural); 4. sufixo de aspecto ou tempo e número (-fo); 5. Negação; 6. partículas 

e sufixos de modo. (Faust & Loos, 2002, p. 142). É importante assinalar que, segundo os 

mesmos autores (ibidem), a ordem no interior dos sufixos derivacionais é também variável. 

Além disso, os pronomes de 1ª e 2ª pessoa se apresentam no padrão acusativo, enquanto 

que os de 3ª pessoa (incluindo demonstrativos e interrogativos) exibem padrão ergativo: 

 

(4) 

Pronombres Personales Yaminawa 

A, Sa y SO O   

1 e-n 1p no-n 1 e-a 1p noko  

2 mi-n 2p ma-n 2 mi-a 2p noko  

     

A  Sa, So y O   

3 aato-n 3p aato-n 3 a 3p ato  

 

(Valenzuela, 2000, p. 118) 

 

O quadro em (4) encontra seu esclarecimento em Valenzuela (2000) - trabalho que, nas 

palavras da própria autora, “se limita a discutir casos de ergatividade cindida com base na 

natureza inerente das frases nominais ou critério da ‘Hierarquia Nominal’ ”. Tomando por 

base Silverstein (1976) e Dixon (1979, 1994), a autora mostra que os argumentos em função 

de A (sujeitos transitivos) levam a marca –n e que aqueles em função de O (objeto direto), So 

(sujeito intransitivo não ativo) e Sa (sujeito intransitivo ativo) levam a marca –a ou . E 

prova que, em Jaminawa, o sistema acusativo opera somente com os participantes do ato de 

fala e que, em compensação, o sistema ergativo avançou desde o setor nominal até a terceira 

pessoa. É esse ponto de cisão no sistema que permite compreender dois fatos importantes da 

língua: de um lado, o motivo pelo qual há pronomes marcados com caso nominativo ou 

ergativo e com caso acusativo ou absolutivo; de outro lado, a razão pela qual um determinado 

morfema  pode ser caracterizado como realizando diferentes marcações de caso (situação do 

morfema –n, que, nos dados, aparece como assinalando caso nominativo ou ergativo; e dos 

morfemas –a e Ø, que executam a marcação de caso absolutivo e acusativo). 
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5.3 Japonês 

 

A Língua Japonesa, atualmente, é falada não só no Japão, mas também em outros 

territórios como, por exemplo, o Brasil. A difusão da língua japonesa no Brasil se deve às 

imigrações em massa feitas pelos japoneses nos anos de 1908, 1910 e até mais ou menos 

1915. 

Linguistas japoneses como Izui (1953), Ohno (1970) e Murayama (1976) supõem que a 

formação da língua japonesa tenha ocorrido durante o período Jomon21 – até 200 a.C. Sabe-se 

que o Japonês sofreu diversas influências através do chinês e do coreano, ao longo dos tempos, 

até ser considerado como uma língua propriamente dita22. Os japoneses eram ágrafos e é 

sabido que, através de embaixadas enviadas à China pelo príncipe regente Shotoku (574-622 

d.C.), o povo Japonês pôde ter a representação escrita de sua língua através da inserção da 

grafia dos kanji – ideogramas. 

Sobre tal língua, é possível apresentar algumas generalizações descritivas: a língua 

japonesa é tipologicamente classificada como língua de ordem SOV (sujeito – objeto – 

verbo); sendo assim, é uma língua de núcleo final, em que o sentido e até a questão temporal 

da frase só serão apreendidos ao final do enunciado. Além disso, há a existência de morfemas 

que são responsáveis por atribuir papel temático aos elementos em uma sentença – as 

chamadas partículas: ‘ga’ marca sujeito, ‘wa’ marca tópico, ‘o’ indica objeto direto, entre 

outras: 

 

 

(Makino & Michio, 1986, p. 16) 

 

De acordo com Makino & Michio (1986), além de a ordem dos constituintes se 

apresentar comumente como SOV, há formações como SAdj, SV, LSV, SLV, entre outras: 

 
                                                 
21 Tal período compreende 10.000 d.C. a 300 d.C. 
22 IZUI (1953), OHNO (1970) e MURAYAMA (1976) supõem que a língua japonesa possui fortes influências 
da língua austronésica (malaio-polinésia), além dos tungús (altaicos) e coreanos. 

(5) 
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- Formação S + Adj : 

 

 

(Makino & Michio, 1986, p. 18) 

 

- Formação SV: 

 

(Makino & Michio & Michio, 1986, p. 19) 

 

- Formação LSV (Locativo + Sujeito + Verbo): 

 

(Makino & Michio, 1986, p. 19) 

 

 

 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 
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- Formação SLV (Sujeito + Locativo + Verbo): 

 

(Makino & Michio, 1986, p. 19) 

 

Referentemente à categoria dos nomes, esta não possui gênero, número e flexão; tais 

informações são introduzidas através do contexto linguístico. Quanto aos advérbios, estes 

possuem certa mobilidade dentro da sentença, havendo, porém, alguns casos em que a 

mudança de posição do advérbio causa mudança de sentido. 

Em relação aos predicadores de qualidade23, são esses divididos em dois grupos – com 

terminação –i e –na e possuem flexão em não-pretérito e pretérito; modo afirmativo e  

não-afirmativo: 

 

- Adjetivo ‘–i’: 

 

(11) 

ADJETIVO GLOSA 

tsuyoi ‘forte’ 

tsuyokunai ‘não forte’ 

tsuyokatta ‘era forte’ 

tsuyokunakatta ‘não era forte’ 

 

 

 

 

                                                 
23O ‘predicador de qualidade’ do japonês poderia ser considerado como semelhante à classe dos adjetivos na 
Língua Portuguesa. Porém, as pesquisas desenvolvidas pelo grupo GRIELJP (Grupo Interinstitucional de 
Estudos de Língua Japonesa), indicam que, devido ao fato de o predicador de qualidade possuir características 
diferentes do que se tem na língua portuguesa, o termo adjetivo não corresponderia de fato às características 
daquela categoria. 
Basicamente, o objetivo do grupo GRIEJP é a sistematização das teorias gramaticais da Língua Japonesa pós Era 
Meiji e é composto por professores como Eli Aisaka Yamada (UFRJ), Eliza Asuko Tashiro (USP), Junko Ota 
(USP), Wataru (USP), Eliza Atsuko Tashiro Perez (USP), Shirlei Lica Ichisato Hashimoto (USP), Leiko 
Matsubara Morales (USP), Tae Suzuki (USP), Yuki Mukai (UNB) e Elza Taeko Doi (UNICAMP). 

(10) 
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- Adjetivo ‘–na’: 

 

(12) 

ADJETIVO GLOSA 

shizuka na ‘quieto, silencioso’ 

shizuka dewa/ ja nai ‘não quieto, silencioso’ 

shizuka datta ‘era quieto, silencioso’ 

shizukana dewa/ ja nakatta ‘não era quieto, silencioso’ 

 

 

Já no que tange à classe dos verbos, pode-se afirmar que a mesma flexão é gerada para 

pessoas diferentes do discurso; além disso, a flexão é dividida basicamente em não-pretérito e 

pretérito, imperativo, cohortativo, continuativo, gerundivo, condicional, perfeito condicional, 

perfeito suposicional: 

 

(13) 

a. Present (non past) tabe-ru hanas-u ‘eat, speak’ 

b. Perfect (or past) tabe-ta hanas-ita ‘ate, spoke’ 

c. Imperative tabe-ro 

tabe-yo 

hanas-e ‘Eat, Speak’ 

d. Cohortative tabe-yoo hanas-oo ‘Let’s eat, speak’ 

e. Continuative tabe hanas-i ‘eating, speaking’ 

f. Gerundive tabe-te hanas-it ‘eat-and, speak-and’ 

g. Conditional tabe-reba hanas-eba ‘if… have eat, speak’ 

h. Perfect conditional tabe-tara hanas-itara ‘if… have eaten, spoken’ 

i. Perfect Suppositional tabe-taroo hanas-itaroo ‘(I suppose)...’ 

 

(Kuno, 1981, p. 27-28) 

 

Em relação à morfologia flexional do Japonês, essa compreende: Raiz do verbo/ 

adjetivo/ cópula + morfemas gramaticais (sufixos, auxiliares verbais, entre outros).  
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(14) 

 Radical Tempo 

presente 

Verbo tabe 

(comer) 

-ru 

Adjetivo samu 

(frio) 

-i 

Adjetivo shizuka 

(silencioso, 

calmo) 

Ø 

 

(15) 

 Radical Morfemas 

intermediários24

Negação 

Verbo tabe 

(comer) 

Ø -nai 

Adjetivo samu 

(frio) 

-ku- -nai 

 

Adjetivo 

shizuka 

(silencioso, 

calmo) 

dewa/ ja- -nai 

 

(16) 

 Radical Tempo Cópula 

Verbo tabe 

(comer) 

-ru Ø 

Adjetivo samu 

(frio) 

-i Ø 

 

Adjetivo 

shizuka 

(silencioso, 

calmo) 

Ø da 

 
                                                 
24 Preferimos aqui chamar tais formas de morfemas intermediários, visto que ainda não foram encontrados 
muitos esclarecimentos na literatura para os mesmos. 
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Sobre a estruturação da árvore sintática de sentenças do Japonês, há algumas 

observações a fazer. Como essa é uma língua de núcleo final, tornou-se comum, no âmbito da 

literatura especializada, ver-se uma estruturação de árvore sintática em que o caso genitivo, os 

adjetivos e as orações relativas precedem o sintagma nominal (cf. Kuno 1981).  

 

(17) 

 

(Kuno, 1981, p. 7) 
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E, o modo de representação sintática de base em que o complemento precede o núcleo 

continuou, mesmo após o advento do Programa Minimalista, para alguns estudiosos que 

lidam com o Japonês, como se nota em trabalhos da linguista Heidi Harley (1995, 2003 e 

2005) sobre essa língua. 

 

 

 

(extraído de Harley, 2005, p. 31) 

(18) 
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5.3.1 A Escrita Japonesa 

 

Durante mil e quinhentos anos, o Japão sofreu grandes influências culturais da China. 

Essas influências se refletiram nas vestimentas, hábitos alimentares, literatura, escrita, entre 

outros. 

Em relação à escrita, o Japonês possui dois alfabetos – o hiragana e o katakana e a 

grafia de ideogramas, o kanji. O hiragana é utilizado para escrever palavras de origem 

japonesa, enquanto o katakana é utilizado para escrever palavras estrangeiras, quer dizer, 

palavras que não fazem parte do léxico da língua japonesa. Já o kanji facilita a compreensão e 

o sentido da frase, pois no Japonês a mesma palavra pode portar significações diferentes. O 

kanji é um recurso que seria responsável por desfazer ambiguidades. A seguir, tem-se uma 

breve demonstração para o esclarecimento da diferença de traçado entre os dois alfabetos e a 

grafia kanji: 

 

      

       kanji          hiragana        katakana 

 

 

 

O sistema de escrita do hiragana e do katakana consiste na combinação de uma 

consoante e uma vogal, além de poder exibir somente vogais. 

 

(19) 

Hiragana Katakana 

 

  あ 

 

a 

 

                            ア 

 

                            a 
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さ 

2 

                        s           a 

 

 

サ 

2 

                        s           a 

 

る 

2 

                        r           u 

 

 

ル 

2 

                        r           u 

 

Além disso, como mencionado anteriormente, seguem-se dois exemplos de como o uso 

do kanji, katakana e hiragana é responsável por facilitar a leitura e a compreensão do leitor: 

 

(20) 

Hiragana うらにわにはにわ、にわにはにわ、にわとりあり 

Transliteração Uraniwaniwa niwa, niwa niwaniwa, niwatoriari. 

Hiragana 

 Kanji 

裏庭には二羽、庭には二羽、鶏あり 

Glosa quintal-LOC-2(pássaros) , jardim-LOC2-(pássaros), galo há 

Tradução No quintal, há dois galos e no jardim (da frente), há dois galos. 

 

 

Hiragana すもももももももものうちもももすももももものうち  

Transliteração Sumomo mo momo, momo mo no uchi, momo mo sumomo mo momo 

no uchi. 

Hiragana 

Kanji  

Katakana 

 

スモモも桃も桃のうち桃もスモモも桃のうち 

Glosa Ameixa-também-pêssego-também-dentre-pêssego-também-ameixa-também-pêssego-

dentre 

Tradução Ameixa é um tipo de pêssego, pêssego também é pêssego, tanto ameixa 

e pêssego são tipos de pêssego. 
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Ao olharmos o campo transcrito em hiragana, observa-se que não há espaçamento entre 

as palavras, não sendo possível localizar o início e nem o término de cada palavra, ou seja, 

não há como detectar as fronteiras entre as palavras. A transliteração em alfabeto romanizado 

nos permite, com os espaços, delimitar as fronteiras das palavras. Unindo os tipos de alfabeto 

e a grafia do kanji, é possível delimitar as palavras, as partículas, entre outros elementos 

pertencentes à sentença. Mesmo aquele que não disponha de conhecimentos referentes à 

língua japonesa percebe no visual a mudança que os três tipos de escrita operam em uma 

sentença. 

Como mencionado anteriormente, o kanji também é responsável por desfazer 

ambiguidades. Temos como exemplo, a sílaba ‘hi’, que, dependendo do kanji, pode portar 

vários significados sozinhos ou combinados com outro kanji: 

 

(21) 

日 Sol; dia; data; 

火 Fogo; flama; 

灯 Luz; claridade; 

妃 Princesa; 

比 Fração; razão; proporção; comparação; 

否 Negação: não; sentido de recusa (prefixo); 

碑 Monumento; 

緋 Cardinal; escarlate (cor); 

非 Negação: anti-;  des-; não-(prefixo); falha; erro; 

費 Custo; despesa (sufixo); 
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6 – PRESSUPOSTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

 

O quadro teórico adotado no presente trabalho é o da Teoria da Gramática Gerativa - 

modelo de Princípios e Parâmetros, buscando-se uma aproximação de suas versões 

minimalistas. Nesse quadro, o estudo da variabilidade linguística é uma necessidade bem 

justificada, porque, se por um lado são os Princípios compartilhados por todas as línguas, por 

outro lado residem justamente nos Parâmetros as possibilidades de alternativas linguísticas, 

ponto a partir do qual pode ser abordada a variabilidade lingüística. O quadro teórico em que 

nos movemos permite partir da hipótese de que a variação no interior de uma mesma língua e 

a variação entre línguas (variação interlinguística ou translinguística, relacionada a universais 

linguísticos) podem estar restritas a determinadas propriedades dos enunciados. O quadro 

teórico em que nos movemos prevê, metodologicamente, o recurso à intuição do falante 

nativo e à postulação de representações lingüísticas abstratas, as quais devem ser sustentadas 

com base em evidências empíricas e conceptuais.  
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7 – ASPECTO 

 

Nesta seção, tratamos do aspecto e sua manifestação nas línguas analisadas e, como 

problema relacionado, lidamos com a questão da diferença entre tense (tempo) e aspect 

(aspecto).  

 

 

7.1 Das Diferenças Entre Tempo e Aspecto 

 

De acordo com Comrie,  

 

“tense relates the time of the situation referred some other 

time, usually to the moment of speaking. The commonest tenses found 

in languages though not all languages distinguish these three tenses 

or indeed distinguish tense at all are present, past and future.” 25 

(1989, p. 1-2) 

  

 Payne (1997), segue aparentemente o norteamento de Comrie, mas trazendo o termo 

“expressão gramatical” ao delimitar o que é tempo: 

 

“Tense is the grammatical expression of the relation of the 

time of an event to some reference point in time, usually the moment 

the clause is uttered.” 26 (Payne, 1997, p. 236) 

 

A partir das definições dadas acima sobre tempo, busquemos alguns esclarecimentos 

sobre o aspecto, como forma de dar sequência ao trabalho, visto as questões aspecto-

temporais apresentadas pelo olhar de Comrie e Payne, aparentemente semelhantes: “aspects 

are different ways of viewing the internal temporal constituency of a situation.” 27  

                                                 
25 Tradução:  
 O Tempo [categoria gramatical] relaciona o tempo da situação referida a algum outro tempo, 
geralmente ao momento da fala. Os tempos mais comuns encontrados nas línguas - embora nem todas 
distingam  estes três tempos ou, na realidade, não os distingam de modo algum – são  presente, passado e futuro. 
26 Tradução:  

O Tempo [ categoria gramatical] é  uma expressão gramatical da relação do tempo de um evento a 
algum ponto referencial no tempo, geralmente o momento em que a oração é proferida. 
27 Tradução:  

Aspectos são diferentes formas de visualizar a constituição interna temporal de uma situação.  
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(Comrie, 1989, p. 3) e “Aspect describes the internal temporal shape of events or states.” 28 

(Payne, 1997, p. 238). 

Na língua portuguesa, as marcas de tempo e aspecto não são explicitamente visíveis 

como se dá também em algumas línguas naturais como espanhol, alemão, entre outras 

línguas. No português, “a desinência que serve para marcar o tempo e a pessoa, marca 

também o aspecto”. (por exemplo, andou / andava / tem andado...) (Lopes, 1999, p. 3)29.  

É justamente sobre a co-ocorrência ou não dessas marcas aspectuais e temporais que Câmara 

Jr. propõe a sua definição para aspecto, inclusive mencionando rapidamente a organização 

dessa categoria tanto no Latim quanto no português: 

 

“Propriedade que tem uma forma verbal, de designar a 

DURAÇÃO do processo (momentâneo ou durativo) ou o aspecto 

propriamente dito sob que ele é considerado pelo falante (ex.: em seu 

começo – incoativo; em seu curso e ainda inconcluso – imperfeito; em 

seu fim já concluso – perfeito; concluso mas permanente em seus 

efeitos - permansivo). O aspecto coexiste ao lado da categoria de 

tempo, constituindo com esta um sistema complexo de categorias 

verbais, em que, conforme a língua, predomina o aspecto ou o tempo. 

Em latim os tempos se distribuíam, em princípio, em dois grandes 

grupos correspondentes ao aspecto imperfeito (infectum) e ao aspecto 

perfeito, que era a rigor, de início permansivo (perfectum) (cf. Meillet, 

1931). Em português, como nas demais línguas românicas, não há 

esse sistema, que se desintegrara em latim vulgar. A base do 

agrupamento das formas verbais passou a ser, primariamente, em 

função dos tempos; mas no pretérito manteve-se a oposição entre 

imperfeito (aspecto inconcluso) e perfeito (aspecto concluso);”  

(Câmara Jr., 1981, p. 60) 

 

                                                 
28 Tradução: Aspecto descreve a forma temporal interna de eventos ou estados. 
29 A respeito das categorias Tempo Gramatical, Aspecto e Modo em português, ver também MATEUS, M. et 
alii. Gramática da Língua Portuguesa. Coimbra: Almedina, 1983. Para uma revisão de trabalhos sobre 
Aspecto em português e espanhol, ver ainda GABARDO, T. L. Reflexões sobre tempo e aspecto nas línguas 
portuguesa e espanhola. Dissertação de Mestrado. Pós-Graduação em Linguística da Língua Portuguesa, 
Universidade Federal do Paraná, 2001. 



 

 

45

 Justamente pelo fato de que não há marcas que separem aspecto e tempo na língua 

portuguesa, em um primeiro momento, a divisão morfológica desses dois termos no âmbito 

das formas verbais não é isenta de problemas nessa língua.   Focalizando, porém, a natureza 

da categoria aspecto, consideremos Fukasawa (1979), que nos traz informações mais 

concretas, ao afirmar que o aspecto é um evento, uma ação que ocorre internamente à questão 

temporal: 

 

“Entretanto, podemos considerar o aspecto como uma categoria 

de natureza mais objetiva do que a do tempo, na medida em que se 

relaciona com a idéia de grau de desenvolvimento da ação, isto é, na 

medida em que se encontra mais interessada no movimento, no modo 

da ação ou no resultado dessa ação do que propriamente no fluir do 

tempo.” (Fukasawa, 1979, p. 43) 

 

A partir da relação entre aspecto e a ideia de grau de desenvolvimento da ação, 

retomemos Comrie (1976).  Para esse autor, a perfectividade indica a ação completada, sendo 

que o aspecto perfectivo visa à ação como um todo; sem definir a(s) fase(s) que compõem tal 

ação. Já no que diz respeito à imperfectividade , essa  não se contraporia apenas ao sentido de 

perfectividade. Em algumas línguas, há uma ou mais categorias responsáveis por expressar a 

imperfectividade. A partir da grande dicotomia de Comrie entre perfectividade e 

imperfectividade, Rodrigues (2007, p. 40) comenta, em outras palavras, que o aspecto 

perfectivo, além de fazer alusão a um evento como um todo, também pode estar associado ou 

não a verbos que “... expressam eventos com uma duração limitada, pontual ou momentânea.”.  

Além dos aspectos perfectivo e imperfectivo, Comrie também prevê a existência de 

outros tipos de aspecto, como subcategorias do imperfectivo. Para isso, apresenta não só o 

esquema reproduzido mais abaixo – em que são englobados os dois tipos de aspecto básicos 

(perfectivo e imperfectivo), mas também relaciona as subcategorias do imperfectivo.  

É importante assinalar que os aspectos completivo e incompletivo (importantes para a 

análise das línguas aqui focalizadas) foram considerados por Comrie (1989) como sendo 

forma perfectiva (situação de pequena duração) e forma imperfectiva (situação de longa 

duração),  respectivamente. 
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Table I. Classification of aspectual oppositions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Comrie, 1989, p. 25) 

 

A divisão em relação à constituição da categoria aspecto varia de autor para autor e 

conforme as língua analisadas. Como exemplo disso, tem-se Payne (1997), que classifica os 

tipos de aspecto de forma mais detalhada, totalizando 10 tipos: perfectivo, imperfectivo, 

perfeito, mais perfeito, completivo, inceptivo, continuativo/ progressivo, pontual, iterativo e 

habitual. Timberlake (2007) apenas divide a categoria em 4 tipos básicos, quais sejam  

– perfeito, progressivo, perfectivo e iterativo: 

 

Perfective Imperfective 

Habitual Continuous 

Nonprogressive Progressive 
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(extraído de Timberlake, 2007, p. 304) 

 

 

Como referido anteriormente, em algumas línguas, aspecto e tempo compartilham o 

mesmo morfema. A exemplo disso, temos o pretérito perfeito do português. Em ‘eu cantava’, 

o morfema ‘–va’ porta tanto a marca de tempo passado quanto a de aspecto imperfectivo. 

Do que vimos, é possível depreender que, na realidade, a diferença entre tempo e 

aspecto é de que o aspecto se relaciona à duração de um evento, focaliza as propriedades 

internas do evento, enquanto o tempo teria o seu enfoque a partir de um momento referencial, 

o momento de fala. 
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7.2 Manifestação e Tratamento do Aspecto em Shipibo, Jaminawa e Japonês 

 

Até o presente momento, as pesquisas desenvolvidas apontam uma certa aproximação 

das três línguas - Shipibo-Konibo, Jaminawa e Japonês - no que tange a dois tipos de aspecto 

– o aspecto completivo e o aspecto incompletivo30. Examinemos a respeito cada uma dessas 

línguas. 

 

 

7.2.1 Shipibo 

 

Em Shipibo, tempo e aspecto são manifestados por morfemas distintos: 

 

-ni ‘tempo remoto’   

 

(22) pota -ni -ai 

 abandonar REM INC 

 

(23) pota -ni -ke 

 abandonar/deixar REM CMPL 

 

 

-ke ‘aspecto completivo’ 

 

(24) pota -ni -ke 

 abandonar/deixar REM CMPL 

 ‘abandonar de forma completa  em passado remoto’  

 

 

 

 

 

                                                 
30  Na escolha dessa terminologia, seguimos o trabalho de VALENZULA (2002) sobre a relativização em 

Shipibo-Konibo.  
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-ai ‘aspecto incompletivo’31 

 

(25) pota -ai  

 abandonar/deixar INC  

 ‘abandonar de forma incompleta’ 

         

   

-a ‘particípio completivo’ 

 

(26) ...beno  -a iki 

 casar PP2 AUX 

 ‘foi casado   (=casou)’ 

 

 

-ai ‘particípio incompletivo’ 

 

(27) pota -ai  

 abandonar/deixar PP1  

 ‘abandonante’ 

 

 

-nonxi ‘futuro’ 

 

(28) .... pota -yama -nonxi -we! 

 abandonar NEG FUT IMP 

 ‘não abandone!’ 

 

 

 

                                                 
31 Quanto a aspecto incompletivo, pode-se dizer – conforme VALENZUELA (2002, p. 9, nota 5) – que há dois 

morfemas homônimos:  o finito –ai e o particípio nominalizador –ai. O morfema finito –ai pode ser afixado a 

verbos que portam a marca de tempo remoto –ni, o que não é possível para o morfema –ai que indica particípio 

nominalizador.  
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-ti ‘infinitivo/ modo irrealis’ 

 

(29) pota -ti 

 abandonar/deixar INF (propósito/ obrigação/ futuro/ situações) 

 ‘abandonará’ 

 

 

Os dados nos levam a observar que -ni  vem acompanhado da marca de aspecto para 

melhor nortear o ''processo'' do evento - se já é concluso ou não (aspecto completivo e 

incompletivo, respectivamente). Já as outras formas de tempo não ocorrem junto ao morfema 

de aspecto e vice-versa. 

Com referência às características morfológicas, o Shipibo é uma língua aglutinante e 

vários são os prefixos32 e os sufixos empregados. Em relação à organização dos morfemas no 

interior da forma verbal, depreende-se que a ordem básica de construção seria: raiz verbal > 

negação > tempo > aspecto: 

 
 

(30) E-a-ra kako -nko  ka - iba - ke 

 1 - ABS - EV Caco DIR ir – PSD2 - CMPL  

 ‘Eu fui a Caco ontem.’ 

(Valenzuela, 2000, p. 121) 

 

 

(31) Oro - kin -yama -wan -kan -ke. 

 limpar. 

chacra 

ASSOC NEG PST1 PL CMPL 

 ‘(They) did not help (her / him) clear the chacra earlier today.’ 

 ‘(Eles) não ajudaram (ela/ele) a limpar a chácara hoje cedo.’ 

(Valenzuela, 2003, p. 141) 

 

 

 

                                                 
32 De acordo com VALENZUELA (2003, p. 141), “A closed set of body-part “prefixes” can be attested on 
verbs, nouns, and adjectives. The addition of these morphemes to a root does not trigger a change in word 
class.” (Um conjunto fechado de “prefixos” referentes a partes do corpo pode ser atestado em verbos, nomes e 
adjetivos. A adição desses morfemas a uma raiz não engatilha uma mudança na classe de palavra). 
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O quadro a seguir resume os tipos de morfemas em relação ao tempo e ao aspecto em 

Shipibo: 

 

(32) 

MORFEMA ASPECTO 

/-ke/ completivo -  ação, evento 

concluso 

/-ai/ incompletivo 

  

(33) 

MORFEMA TEMPO 

/-ni/ remoto 

/-nonxi/ futuro 

/-iba/ passado de poucos dias ou semanas 

/-wan/ passado de hoje (recente) 
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7.2.2 Jaminawa 

 

De acordo com (Faust & Loos, 2002, p. 118), na gramática Jaminawa, 

 

“La raíz, o sea, el tema del verbo, tiene que llevar por lo menos 

un sufijo de aspecto y tiempo para funcionar como un verbo completo. 

Además de aspecto y tiempo, los sufijos flexivos son de número, modo,  

modo adverbial y otras funciones más limitadas. No hay sufijos de 

persona.  

Los sufijos de aspecto y tiempo aparecen obligatoriamente en el 

verbo. En la secuencia de sufijos y partículas, los sufijos preceden a 

las partículas agregadas como sufijos.” 33  

 

 

Como já exposto anteriormente, o aspecto completivo assinala uma ação já completa, 

terminada, enquanto que o aspecto incompletivo indica a ação não terminada: 

 

(34) Mã afiõ ka -a   

 já avião ir CMPL   

 O avião já ‘ido’/ foi. 

 (Op. cit., 2002, p. 119) 

 

 

(35) Rama noko -a    

 recém chegar CMPL    

 Chegou recentemente 

(Op. cit., 2002, p. 54) 

 

 

                                                 
33 Tradução:  

A raiz, ou seja, o tema do verbo tem que levar ao menos um sufixo de aspecto para funcionar como um 
verbo completo. Além de aspecto e tempo, os sufixos flexivos são de número, modo, modo adverbial e outras 
funções mais limitadas. No há sufixos de pessoa. 

Os sufixos de aspecto e tempo aparecem obrigatoriamente no verbo. Na sequência de sufixos e 
partículas, os sufixos precedem as partículas agregadas como sufixos. 
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(36) Mã mĩ tãpi -a -mẽ  

 já tu aprender CMPL INT  

 Tu já aprendestes? 

 

 

 (37) Mã noko -i.    

 já chegar INC    

 Já não chegado/ Já está chegando. 

 

 

(38) Mã o -i - mẽ.   

 já vir INC INT   

 Já vindo/ Já está vindo? 

 (Eaken, 1991, p. 28) 

 

Durante a análise de dados, detectou-se que o morfema –a apresenta mais de uma 

função, visto que, além de desempenhar papel de aspecto e tempo passado (geralmente um 

passado que na realidade ocorreu no mesmo dia), também funciona como um particípio de 

ação completa: 

 

(39) Oa tsao -a efê fake.  

 aquele sentar PP2 meu filho  

 Aquele que está sentado é meu filho. 

(Faust & Loos, 2002, p. 119) 

 

Ainda que os dados no Jaminawa sejam um pouco escassos, já se tem como apontar que, 

igualmente ao detectado na língua japonesa (seção a seguir), a marca de aspecto completivo 

coexiste com uma noção temporal. Assim, configura-se o seguinte esquema para a relação 

tempo-aspecto em relação ao Jaminawa: 
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(40) 

MORFEMA ASPECTO TEMPO 

 

/-a/ 

completivo -  ação, evento 

concluso 

tempo passado de “hoje” – 

algo que teve ocorrência no 

dia em que o falante fala 

/-i/ incompletivo futuro indefinido  

(modo irrealis) 

 

 

Tal como no Shipibo, o Jaminawa possui tanto a manifestação do aspecto completivo 

quanto do incompletivo, representados pelos morfemas /-a/ e /-i/, respectivamente. Sobre o 

sufixo /i/, vale ressaltar que este também manifesta o aspecto progressivo, indicador de uma 

ação contínua, em tempo presente: 

 

(41) Afeskai mî exto oia-i-mê  

 por que seu irmãozinho chorar-PROG-INT  

 ‘Por que seu irmãozinho está chorando (= chora)?’ 

(Faust & Loos, 2002, p. 21) 

 

(42) Ê Mapoya-to ka-i.   

 eu Mapuya-LOC ir-PROG   

 ‘Estou indo ao rio Mapuya’ 

(Op. Cit. 2002, p. 37) 

 

Além disso, no âmbito do tempo, o morfema em questão representa futuro, cuja ação 

teve seu início no presente. 

 

(43) Pucarapa ano nõ koxa inã-xi-i. 

 Pucallpa LOC nós cedro dar-Fut.indef-PROG 

 ‘Venderemos Cedro em Pucallpa.’ 

(Op. cit., 2002, p. 21) 
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Temos o cuidado de mencionar tal situação, visto que na língua há a ocorrência de 

outros aspectos progressivos, porém estes têm sua representação juntamente com a marca de 

futuro ou passado. Sobre isso, Faust & Loos (2002, p. 123-124) comentam que: 

 

“El sufijo -fainaka indica tiempo futuro de mañana (un día 

de hoy), aspecto progresivo. Es posible analizar este sufijo como el 

sufijo -fai un día de hoy y –naka aspecto progresivo futuro, porque 

-fai también se da con el sufijo -yamea cuya combinación significa 

aspecto progresivo pasado.(…) 

El sufijo -xa también puede emplearse para indicar aspecto 

progresivo en el futuro. Hasta la fecha este sufijo se ha encontrado 

solamente precedido por el sufijo -pa/-pake, hacer la acción 

bajando, o hacer la acción en serie, una y otra vez de una manera 

ordenada. Usualmente un sufijo de tiempo y aspecto o una 

partícula de modo lo sigue.” 

 

Ressalta-se aqui que é necessário maior aprofundamento, em um trabalho posterior,  

sobre os  tipos de aspectos acima mencionados, devido à necessidade de mais tempo de 

pesquisa para coleta, reinterpretação de dados e, ainda, para a compreensão das possíveis 

semelhanças e diferenças presentes no interior desse grupo de aspectos.  

É importante salientar também que determinadas noções temporais apontadas, em 

Jaminawa, por Faust e Loos (2002) podem possuir uma face aspectual. É o que se dá, por 

exemplo, com o “tempo passado de ontem” que, expresso pelos sufixo –ita, também expressa 

“uma ação completa” (idem, p. 120): 

 

(44) Epa manãkiri ka -ita.  

 papá río.arriba    ir PST2  

   Papai foi ao rio acima (ontem, faz dois ou três dias). 

 

                                                 
(45) Efê  fake fo -ita -fo -ma. 

 meu filho ir PST2 PL NEG 

 Meus filhos não foram ontem. 
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         Da mesma forma, é também o que ocorre com o sufixo –ti, que expressa passado 
afastado e também aspecto completo (idem, p.121): 
 
 

(46) Ê Bolivia ano ka -ta -ti. 

 eu Bolívia LOC ir DIST PAS LEJ 

 Fui a Bolivia (o outro ano). 

 
 
 

(47) Na yora karaxa merã i -ti -fo. 

 essa pessoa prisão em estar PAS LEJ PL 

 Esses homens estiveram na prisão. 

 
 
 
                   Um outro ponto que merece registro é que o morfema referente ao aspecto 
habitual (-mis) não convive com sufixos de tempo (idem, p.126): 
 
 

(48) Ê ato fa -mis  efê epã noko efe -ni, nono. 

 eu eles dizer HAB  meu pai nos trazer REM aqui 

 Sempre lhes digo que meu pai nos trouxe para cá. 

 
 

(49) ¿Mî poomã oî -mis -mê?   

 você jaguar ver HAB INT   

 Já viu (tem/teve visto) um jaguar alguma vez? 
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7.2.3 Japonês 

 

De acordo com os estudos de Kindaichi (1976), tanto o tempo quanto o aspecto na 

língua japonesa estão dispostos em dois grupos: jōtaisō – condicionados ao estado –  e dōsasō 

– condicionados à ação.  

Em comparação à língua Shipibo, que possui dois tipos de aspecto – completivo e 

incompletivo até o momento notados, é possível supor que, no Japonês, haveria a mesma 

divisão, sendo o aspecto completivo representado pelo morfema –ta e o incompletivo 

representado pelo morfema -teinai.  

A diferença entre tempo e aspecto é que o tempo é uma categoria gramatical anexada ao 

verbo. A noção de passado é materializada pelo morfema –ta, enquanto que presente e futuro 

são relacionados à mesma marca – o morfema –ru, que pode representar: 

 

(i) um estado presente: 

 

(50) 

kono isu wa sakki kara koko ni ar -U 

este, 

esta 

cadeira TOP antes desde aqui LOC existir PRES 

‘This chair HAS BEEN here for a while’ (Mikami 1953). 

‘A cadeira estava aqui agora há pouco.’ 
 

(ii) um estado psicológico presente: 

 

(51) 

hara ga tat -U   

barriga NOM levantar PRES   

‘I’M ANGRY.’ 

‘Estou furioso.’ (expressão idiomática) 
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(iii) um ato, momento de fala: 

 

(52) 

yakusoku su- RU     

prometer fazer PRES     

‘I PROMISE it.’ 

‘Eu prometo.’ 

 

  

(iv) um  evento que está ocorrendo diante dos olhos do falante: 

 

(53) 

a, teppan ga oti -RU     

Ah prato 

de aço 

NOM cair PROG     

‘Oh, a steel plate IS FALLING down!’ (Suzuki 1965) 

“Oh/ Ah, um prato de aço está caindo!” 
 

(v) uma intenção ou plano do falante: 

 

(54) 

asita amerika ni tat -U  

amanhã Estados 

Unidos 

LOC partir FUT  

‘I’LL LEAVE  for America tomorrow.’ 

‘Eu partirei para os Estados Unidos amanhã.’ 
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(vi) repetição habitual: 

 

(55)  

itsumo 12 zi ni ne -RU 

geralmente 12 Hora às dormir HAB 

‘I always GO TO BED at 12.’ 

‘Sempre durmo Às 12h.’ 
 

(vii) explicações de ações passo-a-passso (manuais, receitas, entre outros): 

 

(56) 

tugi ni sio o ire -RU 

após. depois de sal ACC inserir, 

colocar 

IMP 

‘Next, ADD some salt.’ 

“Depois, colocar sal.” 

  

(viii) uma situação regular que ocorre dependendo de certa condição: 

 

(57) 

tabi o suru to  iroiro manab  -U 

viagem ACC fazer quando vários(as) aprender  

‘We LEARN a lot by travelling.’ 

‘Ao fazer uma viagem, aprende-se muito.’ 

 
  

(ix) uma característica ou juízo de fato, ou, juízo de valor: 

 

(58) 

ano hito wa yoku syaber -U 

aquele(a) pessoa TOP bastante, 

muito 

falar, 

tagarelar 

PRES 

‘He TALKS a lot.’ 

‘Ele fala muito.’ 
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(x) um comando, uma ordem: 

 

(59) 

sugu ni tabe -RU    

logo, 

imediatamente 

comer IMP    

‘EAT it now!’ 

‘Coma logo!’ 
 

 

(Hasegawa, 1998, p. 2) 

 

 Kindaichi (1976.) considera o tempo no Japonês como dividido em passado e não 

passado, sendo que o passado é manifestado pelo morfema –ta e a marca de não-passado é 

“ausente”.  

Em vias de amenizar a proposta de apenas duas divisões em relação ao tempo, propõe 

que as três noções – passado, presente e futuro tenham assim sua origem: 

 

“... na medida em que as relacionamos entre si, isto é, o passado 

passa a existir no momento em que admitimos o ponto de referência 

‘presente’ ou o ‘futuro’ assim como o futuro existe na medida em que 

admitimos o ‘presente’ ou o ‘passado’.” Fukasawa (1979, p. 47) 

 

 A oscilação entre tempo e aspecto também se dá não só por sua definição, mas também 

pelo fato de que ambos são representados pelo morfema –ta. 

Faz-se necessário ressaltar que o morfema -ta não apenas relaciona a marca de passado, 

como também expressa outras noções como conclusão, recordação, entre outros. 

 

(60) Kyō wa yuki ga fut- ta 

 hoje TOP neve NOM precipitar FIN 

 ‘Hoje, nevou.’ 

(Kindaichi, 1976, p. 29) 
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(61) Mata gaikokugo ga demashi-ta na. Nō wa eigo nimo arimashita ne 

 de 
novo, 
mais 
uma 
vez 

língua 
estrangeira 

NOM sair,publicar-
PSD 

ENF Noh 

(peça 

teatral) 

TOP inglês também haver-REC ASSER 

 Mais uma vez publicou-se em língua estrangeira  

(Suzuki. In: Kindaichi, 1976, p. 94) 

 

Diferentemente da divisão realizada por Comrie para os aspectos presentes em algumas 

línguas, Kindaichi propõe uma divisão bastante destoante para a questão aspectual no Japonês. 

No interior dos grupos jōtaisō e  dōsasō já mencionados anteriormente, tem-se diversas 

subdivisões: 

 

 

 

  

shumoku 

(casos) 

nihongo ni 

 sonzasuru shumoku 

(casos existentes no Japonês) 

sono tai o torieru dōshi 

(verbos que recebem  

tal estado) 

kizentai34 

(permansivo) 

kizentai 

(permansivo) 

shunkandōshi 

(verbos momentâneos, 

instantâneos35) 

shinkōtai 

(aspecto durativo) 

keizokudōshi 

(verbos contínuos) 

hanpukushinkōtai 

(aspecto durativo com 

repetição) 

 

shinkōtai 

(aspecto durativo) 

shōzentai36 

(aspecto iminente) 

shōzentai 

(aspecto iminente) 

 

shunkandōshi 

(verbos momentâneos) 

 

 

Jōtaisō 

asupekuto 

(aspecto 

condicionado  

ao estado) 

tanjundōsatai 

(aspecto zero37) 

tanjundōsatai 

(aspecto zero) 

jōtaidōshi 

(verbos estativos) 

                                                 
34 Atualmente, a literatura tem usado o termo izenkei para se referir à forma realis. 
35 Tal tipo de verbo, basicamente consiste em expressar o resultado do estado de um movimento. 
36 Mizenkei é a nomenclatura adotada recentemente. 
37 Sobre o aspecto zero: “... o aspecto que não leva em conta o início ou o fim da ação e que expressa o seu 
estado.” (FUKASAWA, 1979, p. 45) 
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shūketsutai 

(aspecto terminativo) 

shūketsutai 

(aspecto terminativo) 

keizokudōshi 

(verbos contínuos) 

kigentai38 

 

kigentai 

 

shunkandōshi 

(verbos momentâneos) 

shidōtai 

(aspecto inceptivo) 

shidōtai 

(aspecto inceptivo) 

keizokudōshi 

(verbos contínuos) 

shōgentai39 

 

shōgentai 

 

tanjundōsatai 

(aspecto zero) 

tanjundōsatai 

(aspecto zero) 

 

shunkandōshi 

(verbos momentâneos) 

keizokutai 

(aspecto durativo) 

keizokudōshi 

(verbos contínuos) 

 

 

 

Dōsasō 

asupekuto 

(aspecto 

condicionado 

 à ação) 

hanpukukeizokutai 

(aspecto iterativo) 

 

keizokutai 

(aspecto durativo) shunkandōshi 

(verbos momentâneos) 

 

(Kindaichi, 1976, p. 56) 

 

Através de exemplos, os aspectos levantados na tabela acima estão contextualizados de 

forma a facilitar a compreensão sobre o que expressam, a seguir: 

 

Jōtaisō asupekuto (aspecto condicionado ao estado) 

 

a) Kizentai (aspecto permansivo): 

 

Kowareta tokei ... 

quebrado relógio 

(62) 

  O relógio que está quebrado... 

 

     (Fukasawa, 1979, p. 44) 

 

                                                 
38 Os termos utilizados em português referentes ao japonês foram retirados de Fukasawa (1979). Porém, não há 
referências em relação à tradução do termo kigentai e, até o presente momento, não foi possível encontrar uma 
tradução adequada para o termo. 
39 Igualmente ao termo kigentai, até o presente momento não foi possível traduzir a palavra shōgentai, mas, 
basicamente,  TOMITA (2007) comenta a função de tal aspecto: “dōsa ga jitsugensuru temae de aru.” – ação 
que foi realizada anteriormente. 
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b) Shinkōtai (aspecto durativo): 

 

Mite iru 

ver DUR 

(63) 

 Está vendo. 

 

(Fukasawa, 1979, p. 44) 

 

 

c) Shōzentai (aspecto iminente): 

 

Hon o yomu tokoro da.  

livro ACC ler começar a  

(64) 

Começarei a ler um livro. 

 

(Nihongo kyōiku jiten, 1982, p. 188) 

 

 

d) Tanjundōsatai (aspecto zero): 

 

Kono michi wa magatte iru. 

Este(a) rua TOP torcer, 

curvar,dobrar 

ASP 

(65) 

Esta rua é/ está torta. 

 

(Fukasawa, 1979, p. 45) 
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Dōsasō asupekuto (aspecto condicionado  à ação) 

 

a) Shūketsutai 

 

Mite  shimau    

ver terminar, 

acabar 

   

(66) 

Terminar de ver. 

 

(Fukasawa, 1979, p. 45) 

 

 

b) Kigentai 

 

Denki ga kiete shimau.  

luz, 

eletricidade 

NOM apagar acabar  

(67) 

A luz acaba de se apagar. 

 

(Nihongo kyōiku jiten, 1982, p. 188) 

 

 

c) Shidōtai 

 

Kaki hajimeru    

Escrever começar    

(68) 

Começar a escrever. 

 

(Fukasawa, 1979, p. 45) 
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d) Shōgentai 

 

Hon o yomi kakete yameta 

livro ACC ler começar (uma ação 

mas, sem terminar) 

parar, desistir 

(69) 

Comecei a ler um livro, mas desisti. 

 

(Nihongo kyōiku jiten, 1982, p. 188) 

 

 

e) Tanjundōsatai (aspecto zero) 

 

Shinu.     

Morrer     

(70) 

Morrer. 

 

(Nihongo kyōiku jiten, 1982, p. 189) 

 

 

f) Keizokutai 

 

Ni ji made mat -ta. saki e iku

dois hora até esperar ASP antes DIR 

(para) 

ir 

(71) 

Fiquei esperando até às duas horas; vou primeiro. 

 

(Fukasawa, 1979, p. 45) 

 

Observa-se, a partir dos exemplos, que, algumas das formas de aspecto na língua 

japonesa são representadas por combinações compostas entre V + V (verbo + verbo), em que 

o segundo verbo se acopla à raiz do primeiro. 

A partir da tabela acima, visa-se à abordagem e a uma breve análise dos aspectos 

completivo e incompletivo, respectivamente.  
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7.2.3.1 Questões Fonologicamente Relevantes 

 

Antes de nos aprofundarmos nas questões concernentes ao aspecto na Língua Japonesa, 

faz-se necessário mencionar as mudanças fonológicas que ocorrem no momento em que as 

raízes verbais se unem ao morfema –ta.  

A fim de localizar tais mudanças de forma breve, buscamos apresentar os dados 

presentes em Tsujimura (1996), que, justamente, são utilizados para explicar as alterações 

fonológicas envolvidas no tipo de juntura morfológica em questão. O autor divide os dados 

em quatro grupos: 

 

(72) 

a. /kat + ta/ → [katta] ‘won’ 

b. /mat + ta/ → [matta] ‘waited’ 

c. /ut + ta/ → [utta] ‘hit (past)’ 

d. /tat + ta/ → [tatta] ‘stood’ 

 

 

(73) 

a. /kaer + ta/ → [kaetta] ‘returned’ 

b. /hair + ta / → [haitta] ‘entered’ 

c. /magar + ta / → [magatta] ‘made a turn’ 

d. /sir + ta / → [sitta] ‘got to know’ 

 

 

(74) 

a. /yob + ta/ → [yonda] ‘called’ 

b. /tob + ta / → [tonda] ‘flew’ 

c. /sakeb + ta / → [sakenda] ‘screamed’ 

d. /korob + ta / → [koronda] ‘tripped, fell’ 

e. /asob + ta / → [asonda] ‘played’ 
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(75) 

a. /nom + ta / → [nonda] ‘drank’ 

b. /yom + ta / → [yonda] ‘read (past)’ 

c. /tanom + ta / → [tanonda] ‘asked’ 

d. /sum + ta / → [sunda] ‘lived’ 

e. /kam + ta / → [kanda] ‘bit’ 

 

(Tsujimura, 1996, p. 43) 

 

Apesar de o autor não ter explicitado as terminações verbais na representação dos 

grupos de dados, os verbos pertencentes a (72) possuem terminação –tsu e a sua raiz apresenta 

/t/ como segmento final. A raiz do verbo e o morfema –ta se combinam, não ocorrendo 

nenhum processo fonológico como perda ou alterações segmentais. 

Em (73), os verbos possuem raiz final /r/. Ao entrar em contato com o mesmo morfema,  

–ta, a consoante final muda para /t/, antes da forma –ta. Para isso, o autor propõe uma regra 

para tal situação: 

 

  (76)  r →  t / ____ + ta   (op.cit. , p. 44) 

 

 

Sobre os verbos do grupo (74), estes possuem duas características a serem levadas em 

consideração: a raiz do verbo contém /b/ final que, em combinação com –ta, acaba se 

transformando em [n]. Além disso, a consoante inicial do morfema –ta, que é /t/, torna-se uma 

vozeada, [d], como se pode ver na generalização abaixo: 

 

  (77)    a.      b →  n / ____ + ta 

           b.       t →  d / ____   (op.cit.:44) 

 

O último grupo engloba verbos (75) que têm sua raiz final terminada em /m/. 

Consequentemente, a exposição ao morfema –ta fará com que /m/ se transforme em [n], antes 

de –ta. Consequentemente, o /t/ presente no morfema –ta, também sofrerá um processo de 

vozeamento, transformando-se em [d]: 
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  (78)    a.      m →  n / ____ + ta 

           b.       t →  d / ____   (op.cit. , p. 44) 

 

Em (74) e (75) temos regras similares, visto que /b/ e /m/ são caracterizados como 

segmentos não-contínuos labiais. Tsujimura reúne essas duas regras em uma única 

formulação, qual seja: 

 

  (79)       b                     n  /   ___ + ta 

               m                

                                   alveolar  

        voiced                  nasal 

        bilabial 

          stop 

         (op.cit. , p. 45) 

 

Além, dos grupos de verbos citados acima, tem-se o que Tsujimura chama de formas 

adicionais: 

 

(80) 

a. /kak + ta / → [kaita] ‘escreveu’ 

b. /sak + ta / → [saita] ‘floresceeu’ 

c. /wak + ta / → [waita] ‘ferveu’ 

d. /manek + ta / → [maneira] ‘imitou’ 

e. /somuk + ta / → [somuita] ‘desobedeceu’ 

 

 

(81) 

a. /tsug + ta / → [tsuida] ‘encheu’ 

b. /kag + ta / → [kaida] ‘cheirou’ 

c. /tog + ta / → [toida] ‘furou’ 

d. /katsug + ta / → [katsuida] ‘carregou nos ombos’ 

e. /oyog + ta / → [oyoida] ‘nadou’ 

 

(op.cit. , p. 45) 
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Os dados em (80) e (81) mostram, respectivamente, dados em que temos raízes 

terminadas em /k/ e raízes terminadas em /g/. Os segmentos finais de ambas as raízes, ao 

entrarem contato com o primeiro segmento do morfema /ta/, são alterados para /i/, em um 

aparente processo de vocalização. Pautado nos primeiros grupos, convencionaríamos 

facilmente para o primeiro bloco a seguinte consideração: 

 

 

  (82)  a.   /k/ at the end of the verbal root becomes [i] before the past tense ending –ta.40 

         b.    k →  i / ____ + ta        

(op.cit., p. 45) 

 

Porém, contrariamente aos grupos anteriores aqui apresentados, as formas adicionais 

mencionadas por Tsujimura são as únicas em que a consoante final da raiz cede lugar a uma 

vogal. Nos demais grupos, as alterações por que passa a consoante final da raiz mantêm a 

natureza consonantal dessa última. Tsujimura conjectura, pautado em evidências históricas, 

que /k/ e /i/, na realidade, são segmentos separados, não havendo, contrariamente às 

aparências, [i] derivado de /k/. Visto esse diferencial, Tsujimura propõe outra solução 

envolvendo os dois segmentos: inserção de /i/ e o apagamento de /k/: 

 

(83)   a.      When the verbal root ends in /k/ and the past tense ending –ta follows it, the 

high front vowel /i/ is inserted at the end of the verbal root, and subsequently /k/ is deleted.41 

b. Ø →  i / k ____ + ta 

c. k→  Ø /  ____ i + ta       

(op.cit., p. 46) 

 

A partir dessa consideração, fica mais fácil compreender o que se passa no grupo em 

que as raízes verbais terminam em /g/, uma consoante velar. A única diferença é que, além 

dos mecanismos descritos anteriormente, temos ainda, nesse grupo, um caso de vozeamento 

do segmento inicial do sufixo /-ta/, visto a contiguidade entre esse e os segmentos  /g/ e /i/: 

 

                                                 
40 Tradução:  

/k/ao final da raiz verbal se torna [i] antes da terminação de tempo passado –ta. 
41 Tradução: 

Quando a raiz verbal termina em /k/ e a terminação do tempo passado –ta o segue, a vogal anterior 
alta /i/ é inserida no fim da raiz verbal, e subsequentemente /k/ é apagado. 
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(84)     a.            t →  d / g + ____   

b. Ø →  i / g ____ + da 

c. g →  Ø /  ____ i + da       

(op.cit., p. 48) 

 

Os processos fonológicos apontados por Tsujimura (1996) ocorrem em fronteira 

morfológica. Envolvendo o sufixo /-ta/, sinalizam a existência de processos de fortalecimento 

(grupo (72), (73)), de uma possível e discutível vocalização de /k,g/ (grupos (80), (81)), de 

assimilação de ponto de articulação e vozeamento (grupos (74), (75)), além de um processo 

de nasalização que, aparentemente não-motivado do ponto de vista fonético (grupo (74)), 

parece atrelado à própria existência da juntura morfológica.42 Dados os propósitos da presente 

dissertação, não cabe aqui descer a detalhes de representação e discussão dos processos 

fonológicos esquematicamente apontados por Tsujimura. No entanto, a partir das 

considerações lançadas nesta seção, é possível ter uma noção dos fenômenos fonético-

fonológicos a aparecer nos dados referentes ao Japonês na presente dissertação. 

 

 

                                                 
42 Para uma visão (teoricamente mais atual) da complexidade de processos fonológicos que ocorrem em juntura 
no japonês, ver, entre outros, Ito e Mester (1997) (ITÔ, Junko & MESTER, Armin. Correspondence and 
compositionality: the Ga-gyo@ variation in Japanese phonology. In: ROCA, Iggy (ed.) Derivations and 
constraints in phonology. Oxford: Oxford University Press, 1997.). Embora esses autores não abordem 
exatamente os mesmos processos fonológicos apontados por Tsujimura (1996), o seu trabalho deixa claro o 
grande quebra-cabeças propiciado por fenômenos fonológicos que se dão em juntura no japonês. 
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7.2.3.2 Aspecto Completivo 

 

Antes de nos aprofundarmos no caso do aspecto completivo na língua japonesa, há 

algumas considerações sobre o morfema –ta e seu uso (Hasegawa, 1999, p. 1-2): 

 

(i) situação completada no passado ou que durou uma certa extensão de tempo no passado: 

 

(85) 

Haha ni tegami o kai -TA. 

minha 

mãe 

para carta ACC escrever CMPL 

‘I WROTE a letter to my mother.’ 

Escrevi uma carta para minha mãe. 
 

(ii) repetição habitual no passado: 

 

(86) 

Ano koro wa yoku undooshi -TA. 

aquele(a) época TOP bastante exercitar HAB 

‘I USED TO EXERCISE frequently in those days.’ 

Naquela época, (eu/ele(a)) costumava fazer bastante exercício. 
 

(iii) situação que ocorreu sob circunstâncias no passado: 

 

(87) 

kaeru to sugu ni te o arat -TA. 

retornar,voltar 

para casa 

ao imediatamente mão ACC lavar PSD 

‘I WOULD WASH my hands immediately after I got home.’ 

“Eu lavei as mãos logo que voltei para casa” 
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(iv) situação materializada no passado e que ainda perdura: 

 

(88) 

oki -ku nat -TA  ne.     

grande x tornar DUR ASSER     

‘You’VE GROWN, haven’t you?’ 

Você cresceu (tem crescido), não? 
 

(v) descoberta repentina de um certo estado que tem existido continuamente: 

 

(89) 

a, soko ni i -TA no.

ah, oh aí LOC ser, 

estar, 

ter, 

haver 

INTJ INT 

‘Oh, there you ARE!’ 

Ah, você estava aí!? 
 

(vi) chamada repentina ou um evento, planejamento futuro que o falante já sabe ser definido: 

 

(90) 

a, 
 

asita siken ga at -TA 

ah, oh amanhã prova, 

exame 

NOM ser, estar, 

ter, haver 

ENF 

‘Oh, I HAVE an exam tomorrow!’ 

Ah, eu tenho prova amanhã! 
 



 

 

73

(vii) pedido de confirmação em relação a um fato pelo falante: 

 

(91) 

anata wa donata desi -TA ka 

você TOP quem COP ASSER INT 

‘Who ARE you?’ 

Quem é você? 
 

(viii) proclamação ou asserção da realização de uma situação que ainda não foi realizada: 

 

(92) 

yosi kat -TA.    

Ok comprar ASSER    

 ‘All right, (I’m sold) I’LL BUY it!’ 

Ok, vou comprá-lo! 
 

(ix) comando (imperativo): 

 

(93) 

doi -TA, doi -TA   

recuar IMP recuar IMP   

 ‘STEP back! STEP back!’ 

Recue! Recue! 
 

 

 

Hasegawa (1999) propõe em seu artigo uma análise em relação à –ta primeiramente 

relacionada à categoria de tempo e, posteriormente, ao aspecto. Basicamente, -ta indica tempo 

passado, porém, tal asserção estará intimamente ligada à questão do tempo do discurso, “voz” 

do falante, entre outros, criando uma relação chamada de time-relationship.43, 44 

                                                 
43 Hasegawa trabalha com o termo a partir de OTA (1972), que vê o tempo como subdividido em dois tipos: 
aquele que tem por base a noção dêitica e aquele fundado na noção de tempo-relação (time-relationship).  
Ota identifica no inglês ambos os tipos. No japonês, porém, manifesta-se unicamente o tempo-relação , em que o 
tempo do discurso serviria como referência. Em uma construção dependente, como por exemplo, orações 
subordinadas, o tempo é suprido pela construção precedente ou, novamente, o tempo do discurso. 
44 A proposta de Fukasawa também vai ao encontro da relação time-relationship de Hasegawa, visto que “Em 
língua japonesa, a idéia de presente, passado ou futuro encontra-se vagamente configurada na mente do falante e 
daquele que interpreta o enunciado proposto por aquele.” (1979, p. 48). 
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Em relação à análise do aspecto, justamente pelo fato de a língua não estabelecer de 

forma clara a relação entre tempo gramatical e formas de passado e não-passado, gera-se certa 

confusão sobre o assunto. Partindo dessa problemática, Hasegawa (1999, p. 5) apresenta a 

idéia de que –ta estaria mais para aspecto do que tempo, desempenhando a função de 

marcador perfectivo, haja vista a asserção de Miller (1975, p. 3-4) citada em sua obra: 

 

‘Tense’ is a grammatical  term that is generally reserved for the 

verb systems of languages in which the different forms of the verbs are 

essentially, or mainly, concerned with identifying, marking, or... 

‘expressing’ differences in time, indicating when the action or event to 

which the verb has reference took place. …‘Aspect’ is a grammatical 

term that is generally reserved for the verb systems of languages in 

which the different forms of the verb are concerned not with when 

something was done, but how particularly and typically (e.g., the 

Slavic languages) with whether or not a given action was or is 

completed (over and done with) or was or is still continuing (not over 

and done with incompleted or incomplete).45 

 

A questão da falta de uma fronteira nítida entre tempo e aspecto em Japonês somente 

começa a ser esclarecida a partir de considerações feitas por Mori (2000). Segundo esse autor, 

o morfema –ta, visto pela perspectiva de tempo, tem como função descrever um passado 

habitual, percepção do sujeito antes do tempo de discurso. Já em relação a aspecto, –ta é 

responsável por descrever um evento no passado, focando a situação no fato de o evento ter 

sido realizado ou ainda estar se realizando (o evento tem o seu início, mas, sem o seu fim, 

poderia indicar uma situação ligada ao presente). Mesmo tendo em mente que –ta porta a 

noção de aspecto completivo, tomamos exemplos de Mori para que a relação tempo e aspecto 

possa ser observada: 

 

                                                 
45 Tradução: 

‘Tempo’ é um termo gramatical geralmente reservado aos sistemas verbais de línguas nas quais as 
diferentes formas dos verbos dizem respeito essencialmente, ou principalmente, à identificação, marcação ou... 
à ‘expressão’ das diferenças no tempo, indicando quando a ação ou evento ao  qual o verbo faz referência teve 
lugar. ... ‘Aspecto’ é um termo gramatical geralmente reservado aos sistemas verbais de línguas nas quais as 
diferentes formas do verbo dizem respeito não a quando algo foi feito, mas a como, de modo particular e típico 
(por exemplo, as línguas eslavas) uma determinada ação foi/ é ou não completada (terminada para sempre) ou 
esteve ou está ainda sob continuidade (não terminada , incompleta).  
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(94) watashi wa mainichi piano wo renshuushi -ta.

 eu TOP todos os dias piano ACC treinar TA 

 Eu costumava treinar piano todos os dias. 

 

 

(95) kinō ano hoteru ni tomat -ta. 

 ontem aquele hotel LOC pernoitar TA 

 Ontem pernoitei naquele hotel. 

 

 

 

(96) henna aji ga shi -ta. 

 estranho sabor NOM fazer TA 

 Senti um gosto estranho. 

 

 

(97) kono ko wa se ga takaku nat -ta. 

 esta criança TOP altura NOM alto tornar TA 

 Esta criança ficou alta (relacionando-se à estatura). 

 

 

Crê-se que a predileção de Mori em apenas grafar com “-TA” os seus dados e não 

sinalizar o que diretamente –ta simbolizaria relaciona-se ao fato de que esse autor 

(acompanhando Teramura, 1985 46 ) percebe que o mesmo morfema porta noções tanto 

aspectuais quanto temporais, e que a separação entre tempo e aspecto (ou a predominância de 

um sobre o outro) depende exclusivamente do contexto e da relação falante e ouvinte (já 

abordadas anteriormente). A seguir, temos dados bastante interessantes, em que a idéia de 

tempo e aspecto é apresentada e, além disso, mais uma vez, corrobora a proposição de 

Hasegawa (time-relationship): 

 

 

 

                                                 
46 TERAMURA, H. (1985). Nihongo no shintakusu to imi. (Syntax and Semantics in Japanese) Editora Shuei. 
(apud MORI (2000, p. 2)). 
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(98) Hora, densha ga kuru.  

 olha trem NOM vir  

 Olha, (lá) vem o trem. 

 

 

(99) Hora, densha ga ki -ta 

 olha trem NOM vir ? 

 Olha, o trem veio (chegou). 

 

(Fukasawa, 1979, p. 49) 

 

De acordo com Fukasawa, “o sentido de futuro ou passado encontra-se intrinsecamente 

ligado à própria atitude mental do falante e do receptor da mensagem. Ambos podem ser 

interpretados como fatos que ocorrem tanto como ação concluída ou como ação que vai 

acontecer” (p. 49). Porém, ao olharmos para o dado (99), vemos que o morfema –ta, na 

realidade, está marcando duas categorias - tempo e aspecto, ou seja, tem-se o caso de 

sobreposição de categorias, a ser discutido na seção que se segue. 
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7.2.3.3 Sobreposição de Categorias 

 

Como mencionado anteriormente, há casos em que o mesmo morfema portará ambos os 

significados, como se pode observar nos dados extraídos de Hasegawa (1999, p. 9): 

 

(100) Hirumeshi o tabe -ta ka.  

 almoço ACC comer ? INT  

 Lit.: Você comeu o almoço? 

 

 

(101) Iya tabe –na -kat -ta.  

 não comer NEG x ?  

 Não, não comi. 

 

 

(102) Iya tabe teinai.    

 não comer  INC    

 Não, (ainda) não tenho comido/ comi. 

 

 

O dado (100) carrega traços de tempo e aspecto visto que, além de focar o tempo 

passado em relação ao momento referencial de fala, também marca, junto com a partícula 

interrogativa ka, o questionamento da finalização do evento ‘comer’.  

Em (101), expressaria tempo, pois não houve nem início do evento ‘comer’. Já em 

(102), a ocorrência do morfema –teinai (sufixo de negação do morfema –ru47, marca de não-

passado) marca evento inconcluso. Para melhor norteamento do que seria o aspecto 

incompletivo, -teinai, veja-se a seção 7.2.3.2 (Aspecto representado por –teiru). 

Mesmo ocorrendo a cisão entre tempo e aspecto, fato é que os dados encontrados na 

literatura nos apontam que, de modo semelhante ao português, há casos em que tempo e 

aspecto se encontram ligados intrinsecamente: 

 

                                                 
47 Alguns autores (Hasegawa, entre outros) defendem a idéia de que –ru, além de carregar a marca de tempo não-
passado, também pode funcionar como aspecto imperfectivo (incompletivo). Porém, há a necessidade de se 
recorrer a uma literatura e análise de dados maior a fim de encaminhar melhor tal proposição. 
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(103) Watashi wa ringo o tabe -ta. 

 eu TOP maçã ACC comer CMPL 

 Eu comi maçã. 

 

 

(104) Kinō, ichinichijyū hon o yon -da. 

 ontem o dia inteiro livro ACC ler CMPL /tempo 

 Ontem li um livro o dia inteiro. 

 

 

No dado (103), -ta exprime a função de aspecto completivo, enquanto que, em (104), –

ta não exprime o passado. Na realidade, nesse último dado, a ocorrência do advérbio de 

tempo kinō (ontem) imprime a noção de tempo passado. Fukasawa (1979), inclusive, admite 

que as noções de passado (tempo) e/ ou evento concluído (aspecto) podem ser interpretadas 

sem a presença do morfema –ta, bastando apenas a presença do advérbio de tempo, sendo que 

as noções temporais partem do contexto já inserido na sentença.48 

 

 

                                                 
48  HASEGAWA comenta brevemente que NAKAU, em um estudo sobre aspecto (publicado em 1980), 
considera que, em uma oração adverbial, dependendo do conectivo, -ta poderá expressar aspecto, ou então 
tempo. Em uma sentença com o conectivo -noni ‘apesar de, embora’, marcaria tempo, enquanto que com o 
conectivo -toki ‘quando’, marcaria aspecto.  Visto que tal proposta não encontrou apoio nos dados disponíveis, 
seria o caso de uma análise mais profunda, a ser realizada futuramente. 
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7.2.3.4 Aspecto Representado por –teiru 

 

Antes de abordar o aspecto incompletivo (-teinai), faz-se necessário primeiramente 

abordar o aspecto durativo/ progressivo49 representado por –teiru,50,51 que possui diversas 

acepções para que, posteriormente, possamos explorar o que representa o aspecto 

incompletivo –teinai. Dentro da diversidade de acepções, escolhemos-se três situações a 

serem abordadas. São elas: 

 

 

(i) continuidade de uma ação; 

 

 

 

 

 

 

(ii) hábito, repetição; 

 

 

 

(iii) status da profissão, lugar ao qual pertence; 

 

 

 

 

 

                                                 
49 O termo ‘durativo’ vincula-se à nomenclatura de CÂMARA JR (1981). PAYNE (1997), COMRIE (1976), 
KINDAICHI (1976) tratam tal tipo de aspecto como progressivo. 
50 Como referido, o aspecto incompletivo é representado por –teinai e também por –ru. Porém, neste momento, 
cabe aqui apenas a análise de –teinai. 
51 Como tal tipo de aspecto não é alvo desta pesquisa, não gostaria de afirmar a existência de alguma semelhança 
em relação às línguas Shipibo e Jaminawa. 

(105) Kodomo tachi wa niwa de ason -deiru. 

 criança PL TOP jardim LOC brincar PROG 

 As crianças estão brincando no parque. 

(106) Saikin, watashi wa kenkō no tame ni maiasa hashi -tteiru. 

 recentemente eu TOP saúde GEN com 

propósito 

todas as 

manhãs 

correr HAB 

 Recentemente, em benefício à saúde, corro todas as manhãs. 

(107) Watashi   wa kōkō de sūgaku o oshie -teiru. 

 eu TOP colégio LOC matemática ACC ensinar PROG 

 Eu ensino matemática no colégio. 
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Kindaichi (1976) trata o dado (105) como um shinkōtai – aspecto progressivo, o que 

quer dizer que a  ação ocorre e mantém a sua continuidade. Já no exemplo de número (106), o 

aspecto é tratado como hanpukushinkoutai – aspecto cujo progresso é repetitivo. Não há a 

concepção de continuidade da ação, mas sim a idéia de uma rotina, pelo fato de que a ação 

ocorre repetidamente, concretizando-se em um hábito. No caso de (107), trata-se de um 

tanjunjōtaisō – aspecto que se relaciona a um predicado ou predicador de qualidade.  

 

 

7.2.3.5 Aspecto Incompletivo 

 

O aspecto incompletivo é representado por – teinai. 

Os primeiros dados a seguir indicam que a informação primária que se tem sobre o 

morfema é que tal marca seria a forma negativa de –teiru: 

 

(108) Kodomo tachi wa niwa de ason dei–nai 

 criança PL TOP jardim LOC brincar DUR-NEG 

 As crianças não estão brincando no parque. 

 

 

Neste dado, -teinai em oposição a –teiru marca justamente a negação do aspecto 

progressivo (como apresentado anteriormente); porém, o dado a seguir faz com que possamos 

tecer mais considerações sobre o morfema –ta.  

 

(109) Nimotsu wa  mou todoi -ta?   

 malas  TOP já chegar ?   

 As malas já chegaram? 
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Para tal pergunta, há dois tipos possíveis de respostas, uma negativa e outra afirmativa: 

 

(110) Hai todoi -ta.     

 sim chegar ?     

 Sim, chegaram. 

 

 Iie, mada todoi teinai. 

 não ainda chegar INC 

 Não, ainda não ‘tem chegado’. 

 

 

 Em ‘hai, todoita’, a presença do morfema –ta nos transmite a idéia de ação completa 

além do tempo, visto estar presente o advérbio de tempo ‘mou’ (já). Por outro lado, ao 

considerarmos ‘Iie, mada todoiteinai’, a desinência –teinai, toma o papel de aspecto 

incompletivo, isso quer dizer, o evento não teve sua realização de forma completa. 
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8 – DO TRATAMENTO FORMAL DO ASPECTO E DAS LÍNGUAS 

ANALISADAS 

 

Tendo a análise dos dois tipos de aspectos em questão, cabe tratá-los no âmbito da teoria 

gerativa. Para isso, ressalta-se que, no Japonês, não há concordância (agreement); isso quer 

dizer: o mesmo verbo flexionado em passado, não-passado, modo afirmativo e modo negativo 

é aplicado a todas às pessoas do discurso e, além disso, não portará marcas que indiquem 

singular ou plural. 

É preciso ter em mente as modificações teóricas que, no quadro da teoria gerativa, 

afetaram as categorias representadas no diagrama em árvore, desde a concepção da 

representação sintática incorporada na teoria X-barra: 

 

(Martins, 2006, p. 24) 

 

(i) a formação dos sintagmas se dá pelo núcleo, seu complemento, projeções 

intermediárias, especificadores e pela projeção máxima; 

(ii) o núcleo (X) pode ser pode ser um verbo, um nome, um adjetivo ou uma preposição; 

(iii) a projeção intermediária (X’) domina o núcleo e o seu complemento em uma 

relação de c-comando, podendo se combinar a outra projeção intermediária, formando um 

adjunto; 

(iv) o especificador (Spec) atrela-se à posição mais alta da projeção na árvore sintática, 

formando a projeção máxima do núcleo do sintagma (XP); 

 

(111) 
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Posteriormente à teoria X-barra, tem-se a concepção do nódulo IP que abrigava 

informações de tempo, concordância de número, pessoa e finitude. De acordo com a língua, 

tal informação era movida em direção ao verbo. Martins (2006, p. 26) ilustra tal construção 

através da sentença em inglês ‘The girl will watch the movie’: 

 

(112) 

 

 

 

Martins (2006) menciona em sua dissertação de mestrado que, posteriormente, Pollock 

(1989)52, com base na ideia de que um nódulo funcional pudesse abrigar informações do 

verbo como a flexão e na ideia de que essas informações pudessem ser incorporadas a partir 

da subida do verbo para IP em determinadas línguas e a descida da flexão para outras, passa a 

observar os verbos no francês e compará-los com os verbos no inglês. Com isso, o autor 

desenvolve um estudo sobre a negação, advérbios e quantificadores nessas duas línguas. 

Aparentemente, a posição superficial dos verbos nas sentenças explicaria o movimento do 

verbo em direção ao nódulo IP. 

Ainda, de acordo com Martins (2006), a representação em árvore das principais 

categorias em jogo no trabalho de Pollock (1989) se dá da seguinte forma: 
                                                 
52 Pollock, J. (1989) Verb movement, universal grammar and the structure of IP. Linguistic Inquiry, 20.  
p. 365-424. 
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(113) 

 

(Martins, 2006, p. 27) 

 

A conclusão foi de que a posição dos verbos tanto no inglês quanto no francês se dava 

em relação à posição da partícula de negação. No francês, os verbos finitos aparecem à 

esquerda da negação (pas), enquanto que só os verbos auxiliares do inglês (be e have) 

permanecem à esquerda da negação (not). Sendo assim, entende-se que apenas tais tipos de 

verbos sofrem movimento para IP. 

Porém, em relação ao posicionamento dos verbos  auxiliares não-finitos face a advérbios 

e quantificadores, observou-se que, em inglês, esses verbos podem aparecer à direita ou à 

esquerda do advérbio/ quantificador flutuante encalhado (QF), enquanto  os verbos lexicais 

não-finitos sempre se localizam à direita desses: 

 

a) Verbos auxiliares não- finitos do inglês :     verb     Adv/ QF    verbo 

            To (seldom) be (?seldom) on time/ afraid. 

            (Raramente) estar (raramente) na hora / assustado 

 

 

b) Verbos lexicais  non-finitos do inglês:  *verbo Adv/ QF      verbo 

             To  often look sad during one’s honeymoon is rare                     

       Frequentemente parecer triste durante [sua] lua de mel é raro. 
 

 

       * To look often sad during one’s honeymoon is rare  

              *Parecer frequentemente triste durante [sua] lua de mel é raro. 
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 No francês, os verbos não-finitos (auxiliares e lexicais) podem se superficializar à 

direita e à esquerda do advérbio (ADV) / quantificador flutuante encalhado (QF).  

 

(114) ADV – V[-finito]:  

 

[Souvent   paraître triste pendant son voyage de noce] c’est rare 

            Frequentemente parecer triste durante sua viagem de núpcias/lua de mel é raro 

 

             [À peine parler l’italien après cinq ans d’étude]… 

             Mal falar italiano após cinco  anos de estudo…/ Com dificuldade falar italiano após 

cinco  anos de estudo… 

                         

 
   (115) QF – V[-finito]:  
 
 
   J’ai vu [mes étudiants tous sortir en même temps de la salle] 

               Eu vi meus alunos todos sair ao mesmo tempo da sala. 

 

     On imagine mal [les députés tous démissionner en même temps]  

     Mal se imagina os deputados todos se demitirem ao mesmo tempo/ É difícil 

imaginar os deputados todos se demitirem ao mesmo tempo 

     

(116) V[-finito] – ADV:               

 

[Paraître souvent triste pendant son voyage de noce[ c’est rare 

Parecer frequentemente triste durante sua viagem de núpcias/lua de mel é raro. 

 

[Parler à peine l’italien après cinq ans d’étude]… 

           Falar com dificuldade Italiano após cinco anos de estudo… 

  

 
 
 
 



 

 

86

(117) V[-finito] – FQ:  
 
 
J’ai vu mes [étudiants sortir tous en même temps de la salle] 

            Eu vi meus alunos deixar todos ao mesmo tempo a sala de aula. 

 

 

 On imagine mal [les députés démissionner tous en même temps]  

 Imagina-se com dificuldade os deputados se demitirem todos ao mesmo tempo  

 É difícil imaginar os deputados todos se demitirem ao mesmo tempo 

    

  

Ao observar tais fatos, Pollock (1989) propõe a cisão do nódulo flexional: uma posição 

intermediária entre NegP e VP que abrigasse informações sobre a concordância verbal (AgrP) 

e uma projeção que abrigaria apenas informações de cunho temporal do verbo (TP). Sendo 

assim, o nódulo IP é desdobrado em AgrP e TP. 

Vale registrar que, após o trabalho de Pollock (1989), o modelo teórico gerativista de 

base chomskyana experimentou mudanças importantes. Uma delas foi o ordenamento entre 

AgrP (Sintagma de Concordância) e TP (Sintagma Temporal). Dado o Princípio do Espelho 

de Baker (pelo qual a ordem dos morfemas é a imagem em espelho das projeções do verbo), 

apresentaram-se evidências, advindas de determinadas línguas (línguas românicas, sobretudo), 

no sentido de que AgrP devesse ser uma projeção mais alta do que TP; por exemplo, em 

espanhol e português, tem-se formas como canta-re-mos, em que a desinência de número e 

pessoa (Agr) ocupa a borda mais externa da palavra, seguindo-se à desinência temporal (T). 

Uma outra modificação importante, “pós-Pollock (1989)”, foi a emergência de mais de um 

AgrP, com a postulação de um Sintagma de Concordância  Objeto (AgrOP) e um Sintagma de 

Concordância Sujeito (AgrSP) (Chomsky, 1993). Na esteira das mudanças, o modelo 

chomskyano terminou por eliminar os Sintagmas de Concordância, chegou a admitir 

especificadores múltiplos (Chomsky 1995), investiu no refinamento da categoria funcional 

pequeno verbo ou v-zinho e assegurou a Teoria da Checagem, pela qual o verbo se eleva para 

checar determinados traços (minimalismo padrão).  

Dessas mudanças experimentadas pelo modelo teórico, retenhamos – para os nossos 

propósitos – o Princípio do Espelho, a importância assumida pelos traços e a relevância do 

Sintagma Temporal (TP). E, a seu lado, consideremos a existência da projeção aspectual, bem 
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sustentada por resultados provenientes de estudos de afasia, como aqueles encontrados no 

trabalho de Martins (2006). 

Em Shipibo, o morfema de tempo remoto (-ni) se encontra mais próximo da raiz, sendo 

que as marcas de aspecto incompletivo (-ai) e completivo (-ke) se seguem àquele. Se, por um 

lado, os dados mostram que – ni (passado remoto) vem acompanhado da marca de aspecto 

(completivo/não-completivo), os dados também mostram que as outras formas de tempo não 

ocorrem junto ao morfema de aspecto e vice-versa.  

 

(118) pota -ni -ai 

 abandonar REM INC 

 
 

(119) pota -ni -ke 

 abandonar/deixar REM CMPL 

 
 

Considerando-se que, em Shipibo, tempo e aspecto não se encontram amalgamados em 

uma mesma forma e que há bons motivos para se estabelecer, internamente ao verbo, a ordem 

tempo > aspecto, é possível postular para essa língua uma projeção Aspecto mais alta do que 

TP53: 

                                                 
53 Estudos no âmbito do Funcionalismo em Linguística permitem chegar a conclusões similares. Fonseca (2010, 
p. 56), em poucas palavras, condensa as pesquisas desevolvividas por Bybee (1985) sobre TAM (tempo, aspecto 
e modalidade), corroborando a ideia de que realmente a categoria de aspecto é mais forte que o tempo: 

“De acordo com a autora, a categoria verbal aspecto refere-se 
exclusivamente a uma ação ou estado descrito pelo verbo. Ele não afeta os 
participantes e nem se refere a eles. Por isso, aspecto é a categoria mais 
relevante para a significação encerrada pelo radical do verbo, pois está mais 
diretamente ligada ao seu sentido lexical. Por esta razão, podemos pensar que 
essa seria uma categoria menos gramaticalizada. Com relação à categoria 
Tempo, a autora apresenta ser este não tão relevante para o verbo, como 
aspecto o é. Por outro lado, é mais relevante do que categorias como modo e 
concordância. 

Já a categoria Modalidade, tem a proposição em seu escopo, não 
modifica apenas o verbo. Além disso, argumenta a autora, como ele expressa 
a atitude do falante, não tem uma relação direta com a situação descrita pelo 
verbo. Isso nos leva a pensar que modo/modalidade é menos relevante para o 
verbo do que o aspecto e o tempo o são e, por assim se manifestar, essa 
categoria é a mais gramaticalizada.” 
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(120) 

 
                             AspP 

                                 3 

                                                    Asp’        

                                                3 

                                        Asp                   TP                

                                                           3 

AA                           T’ 

                           3 

                                                         T                … 

        

 

 

Com relação ao Jaminawa, foi possível observar que há: 

 

a) marca aspectual que porta noção temporal (caso do aspecto completivo); 

 

b) marcas temporais que apresentam uma face aspectual (caso do “tempo passado de 

ontem”, do “tempo afastado”); 

 

c) marcas aspectuais que não convivem com noções temporais (o incompletivo – 

aparentemente; o habitual – comprovadamente). Ao mesmo tempo, a língua dá mostras de 

admitir um morfema de futuro indefinido ao qual se segue, de acordo com os dados 

disponíveis, morfema aspectual (progressivo) – isto é, aqui o morfema aspectual encontra-se 

na borda da palavra verbal e, abertamente manifesto, é precedido de morfema temporal. Essa 

última situação nos fornece indicações de que o Jaminawa apresentaria projeções de Aspecto 

e Tempo com a mesma configuração que propusemos para o Shipibo. A diferença seria que, 

os traços, respectivamente, dos núcleos de aspecto e tempo, poderiam, nas demais situações 

apontadas, ser materializados por um único morfema.  

Por fim, no que diz respeito ao Japonês, em que não é possível cindir, do ponto de 

vista morfológico, tempo e aspecto, tem-se uma forte presença temporal à qual se agregam 

valores aspectuais. Trabalhos formais sobre aspectos sintáticos do Japonês costumam fazer 
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referência ao Tempo como elemento de prova para caracterizar tipos de construção. Por 

exemplo, causativas produtivas no Japonês seriam bi-oracionais por testes que envolvem 

escopo, controle adverbial, vinculação/ligação (binding), disjunção; mas seriam  

mono-oracionais por testes que envolvem, entre outras coisas, tempo, já que uma causativa  

produtiva possui um único domínio temporal (ou seja, não é possível distinguir o tempo do 

evento causado do tempo do evento que constitui a causa)54. Ao lado da prova da importância 

sintática do Tempo na análise do Japonês, existem também trabalhos que procuram 

demonstrar a primazia do Aspecto na aquisição dessa língua (como Mori 2000). Ao que tudo 

indica, o Japonês poderia estar, no que diz respeito à questão tempo e aspecto e sua 

representação formal, em uma situação próxima à do Jaminawa. 

Vale ressaltar que a reavaliação e as evidências sobre o TP serão abordadas nos dados 

referentes à negação, no capítulo 10.  

 

                                                 
54 A propósito, ver HARLEY, H. On the causative construction. University of Arizona, 2006. 
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 9 – CÓPULA 

 

Muitos são os estudos desenvolvidos em relação à cópula, visto a especificidade de cada 

língua.  E, muitas vezes, as definições de ‘cópula’ e ‘verbo de ligação’ se superpõem, sendo, 

aparentemente, bem semelhantes. A escolha entre uma das nomenclaturas ‘cópula’ e ‘verbo 

de ligação’ parece ser uma predileção de cada autor: 

 

 

“na lógica tradicional, forma verbal, redutível ao verbo ser, 

que no interior de uma proposição conecta o sujeito (S) ao predicado 

(P), segundo o modelo, S é P.”  

(Houaiss, 2001) 

 

“ ‘Copula’ is a Latin Word meaning a link, tie, connection or 

union. (...) A Word that links a subject and a predicate. (...)A verb 

used to link a subject with a non-verbal predicate. (...) A category of 

word which has the morphological property that can carry a range of 

inflections including past tense. ”55 (Narahara, 2002) 

 

“A copula construction is defined as the most basic 

construction or constructions which language uses to encode the 

meanings of: (a) identity of two participants normally encoded as 

noun phrases in that language (for example, ‘that man is my father’, 

‘that woman is Mary’); and (b) group membership or classification 

using noun phrases (for example, ‘that woman is a doctor’, ‘that man 

is a teacher’).’”56  (Curnow, 1999) 

                                                 
55 Tradução: 
 ‘Cópula’ é uma Palavra Latina que significa um elo, laço, conexão ou união. (...) Uma Palavra que 
liga um sujeito a um predicado. (...) Um verbo usado para ligar um sujeito a um predicado não-verbal. (...) Uma 
categoria de palavra que tem a propriedade morfológica de portar uma extensão de flexões, incluindo o tempo 
passado. 
 
56 Tradução: 
 Uma construção de cópula é definida como a construção mais básica que a língua utiliza para 
codificar os significados de: (a) identidade de dois participantes normalmente codificados como expressões 
nominais na língua (por exemplo, ‘aquele homem é o meu pai’, ‘aquela mulher é Mary’); e (b) número de 
membros do grupo ou classificação que usam sintagmas nominais (por exemplo, ‘aquela mulher é médica’, 
‘aquele homem é um professor’). 
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Em algumas línguas, há a existência da categoria de cópula ou verbo auxiliar ou ambas 

as categorias podem estar presentes (como no Japonês e, aparentemente, no Shipibo-Konibo e 

Jaminawa), obviamente, desempenhando funções distintas. 

 

 

9.1 Tipos de Cópula 

 

Para um melhor encaminhamento sobre o tratamento da cópula, Curnow (1999), através 

de um estudo tipológico, apresenta um “leque” dos tipos de construção de cópula presentes 

nas línguas naturais: 

 

a) cópula verbal (verbal copula); 

b) cópula-partícula (particle copula); 

c) cópula flexional (“inflectional” copula); 

d) cópula ‘zero’ (“zero” copula); 

 

Basicamente, a cópula verbal teria função similar à do verbo to be do inglês. 

Corresponde à noção primária que temos sobre o verbo de ligação - a cópula é um elemento 

verbal e se faz presente, ocorrendo juntamente ao sujeito e ao seu predicado. A exemplo 

disso, temos: 

 

(121) ten chlopiec jest m o i m uczniem 

 this.NOM boy.NOM is my.INSTR57 pupil.INSTR 

 ‘This boy is my pupil’ (Polish, Comrie 1997, p. 40) 

 ‘Este garoto é meu pupilo’ 

       (Curnow, 1999, p. 3) 

 

A cópula-partícula consiste em um acréscimo de uma palavra que não é classificada 

como um verbo e nem se flexiona, sendo chamada de “partícula”.  

 

 

                                                 
57 CURNOW (1999) em sua obra não faz referências do que seria a abreviação ‘INSTR’. Ao que tudo indica, tal 
abreviação aparenta se relacionar a ‘instrumento’. 
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(122) is docht˙ir È   

 COP doctor he.ACC   

 ‘He is a doctor’ (Modern Irish, Doherty 1996, p. 2)58 

 ‘Ele é médico’ 

(Curnow, 1999:3) 

 

Em contrapartida, a cópula “flexional” comporta-se como um verbo, sendo flexionada 

no mesmo estilo em que verbos normalmente o são. Curnow, porém, ressalta que, em alguns 

casos, o complemento na realidade é um verbo derivado de um nome nestas construções. 

 

(123) ni-ta:kat    

 1SGSUBJ59-man     

 ‘I am a man’ (Pipil, Campbell 1985, p. 54)60 

 ‘Eu sou homem’ 

(Curnow, 1999, p. 4) 

 

Em relação à cópula ‘zero’, o sujeito e o complemento se encontram justapostos, sem 

qualquer marcação morfológica que indique a relação entre os dois itens. Em uma tentativa de 

aproximação ao que se tem em português, diríamos que esse seria o caso de sentenças como 

“eu bonita”, “eu estudante”, entre outras. 

 

 

(124) pakarli  maparnpa    

 man.ABS sorcerer.ABS    

 ‘The man is a sorcerer’ (Watjarri, Douglas 1981, p. 238)61 

 ‘O homem é feiticeiro.’ 

(Curnow, 1999, p. 4) 

 

                                                 
58 DOHERTY, Cathal. Clausal structure and the Modern Irish copula. In: Natural Language and Linguistic 

Theory 14. p. 1-46, 1996. Douglas, Wilfrid H. (1981) Watjarri. In Dixon, RMW. 
59 CURNOW (1999), como já referido em nota anterior, não faz referências às abreviações utilizadas em sua 
obra. Nesse dado, tudo indica que ‘SUBJ’ seja marca de sujeito (subject). 
60 CAMPBELL, Lyle. The Pipil Language of El Salvador. Berlin: Mouton, 1995. 
61  DOUGLAS, Wilfrid H. Watjarri. In:Dixon, RMW & Blake, Barry J. (Eds.). Handbook of Australian 

Languages. vol. 2. p. 196-272. Canberra: ANU Press, 1981 
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(125) Sara mora    

 Sara teacher    

 ‘Sara is a teacher’ (Modern Hebrew, Junger 1981, p. 122)62 

 ‘Sara é professora’ 

(Curnow, 1999, p.4) 

 

Uma outra visão sobre a cópula bastante citada e relevante é aquela encontrada Givón 

(1984). Segundo esse autor, a cópula é uma palavra que converte um nominal em predicado. 

Com sua origem em um verbo “ser” gramaticalizado e no qual se fazem presentes 

propriedades verbais (entre as quais pessoa, número e tempo), a cópula também pode se 

originar de um demonstrativo ou um pronome anafórico63. 

Apresentadas posições relevantes sobre a cópula, passemos ao seu exame nas três 

línguas sob análise. 

 

 

9.2 Shipibo 

 

Observamos, no trabalho de Valenzuela divulgado em 2002, a existência da forma  

-iki, classificada pela própria autora como marca referente à cópula. Posteriormente, em 2003, 

a mesma autora reconheceu manifestações passíveis de associação à cópula – as formas  

aki e iki. 

 

 

9.2.1 Os Verbos Auxiliares ak- e ik- 

 

Valenzuela (2003) considera que, em Shipibo-Konibo, existem os verbos ak- e ik- e 

classifica-os como genéricos ou auxiliares. Semanticamente, o auxiliar ‘ik-’ porta o 

significado de ‘ser’, ‘fazer’ (intransitivo) e ‘dizer’, enquanto ‘ak-’ tem o sentido de ‘fazer’ 

(transitivo), ‘dizer’. A semântica dos dois verbos vai além da expressão de significados neles 

                                                 
62  Junger, Judith. Copula constructions in Modern Hebrew. In: Hoekstra, Teun, van der Hulst, Harry & 
Moortgat, Michael (Eds.), Perspectives on Functional Grammar. pp 117-134. Dordrecht: Foris, 1981. 
63 Cf. GIVÓN (1984, p. 27). 
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contidos, sendo necessário levar também em conta a semântica que se vincula à estrutura 

sentencial, já que, segundo o descrito por Valenzuela: 

 

(a) ‘ik-’ substitui verbos intransitivos e ‘ak-’ transitivos; 

(b) ambos os verbos podem ocorrer com pequenas exclamações além de serem anexados 

às palavras onomatopéicas a fim de formar verbos; 

 

Visto as diversas funções que esses verbos podem desempenhar, são classificados como 

polifuncionais. (Valenzuela, 2003, p. 256) 

Vale ressaltar que /ak-/ também pode se ligar a palavras de natureza onomatopéica ou a 

temas verbais para formar verbos transitivos compostos.  

Para formar palavras onomatopéicas, tanto ak- quanto ik- podem ser utilizados, porém, 

com uma possível diferença nos significados: 

 

(126) 

she ak- ‘fry (tr.)’  shee ik- ‘fry (intr.)’ 

jojó ak- ‘bark at’  jojó ik- ‘bark’ 

to’ ak- ‘shoot at’  to’ ik- ‘shoot (self), commit suicide 

(Valenzuela, 2003, p. 154) 

 

Já sobre a formação de verbos compostos, esta se dá pela combinação do transitivo 

auxiliar –ak com uma raiz nominal ou adjetival, como se pode ver no quadro desenvolvido 

por Valenzuela, a fim de “ilustrar” melhor o mecanismo de formação: 
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(127) 

xobo ‘house’  xobo ak ‘build a house’ 

nonti ‘canoe’  nonti ak- ‘build a canoe’ 

pia ‘arrow’  pia ak- ‘make an arrow’ 

wai ‘chacra’  wai ak- ‘cultivate a chacra’ 

bake ‘child’  bake ak- ‘have/engender a child’ 

kené ‘design’  kené ak- ‘design sth.’ 

rami ‘bad’  rami ak- ‘ruin sth.’ 

mechá ‘wet’  mechá ak- ‘wet sth.’ 

ani ‘big’  ani ak- ‘raise (e.g. a child)’ 

nenké ‘long’  nenké ak- ‘lengthen sth.’ 

(Valenzuela, 2003, p. 156) 

 

Os dados dispostos na tabela nos levam a conjecturar que ak-  tenha a função de verbo 

leve: tendo um valor semanticamente vazio, ak- é privado de recursos de predicação. Porém, 

ao se unir com adjetivos e/ou elementos nominais, ak- forma compostos verbais e gerará um 

grande leque de significações, a partir do termo ao qual se associou. De qualquer forma, para 

trabalhar tal tipo de hipótese, são necessários mais dados, a fim de confirmar ou não o 

comportamento acima descrito. 

 

 

9.2.1.2 A Cópula iki 

 

Pouco se tem de informação sobre a realização da cópula iki. Apesar de ter a mesma 

forma que o auxiliar ik-, ainda não temos dados o bastante para afirmar que a marca de cópula 

e o auxiliar possuam uma origem comum, embora Valenzuela (2003, p. 257), em sua tese de 

doutorado, lance a suposição de que a cópula em Shipibo teria sua origem no auxiliar iki: 

 

“Both ik- and ak- are also found in several periphrastic verbal 

constructions, (…). Finally, it must be mentioned that the copula iki 

is most probably based on the intransitive ik-”64 

                                                 
64 Tradução: 
 Ambos ik e ak- são também encontrados em várias construções perifrásticas verbais, (...). Finalmente, 
deve-se mencionar que a cópula iki é baseada, mais provavelmente, no intransitivo ik-.  
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Os dados que apontam a ocorrência de cópula e de auxiliar podem ser visualizados a de 

(128) a (130) e (131) a (133), respectivamente: 

 

(128) Shipibo-ra kapé pi- kan -ai -bo -ma iki. 

 Shipibo:ABS-EV jacaré comer- PL -PP1 PL- NEG COP 

 ‘[O conjunto dos] Shipibo não é comedor de jacaré.’ 

(Valenzuela, 2002, p. 9)

 

 

(129) Nawa -n ochíti -ra sina -yora iki.  

 mestiço GEN cachorro:ABS -EV forte/b

ravo 

-muito COP 

 

 

 O cachorro do mestiço é muito bravo.                                          

 (Valenzuela, 2000, p. 122)

 

 

(130) Ochíti -ra kikin mecha iki.    

 cachorro:

ABS 

EV muito bom caçador COP    

 O cachorro é um caçador muito bom. 

 (Valenzuela, 2001, p. 6)

         

         

(131) Bo -ax noko -kan -a iki   ani manaman. 

 ir:PL -PSII chegar -PL -PART1 AUX grande montanha:LOC/DIR 

  Depois de caminhar, chegaram a uma montanha grande.           

 (Valenzuela, 2001, p. 3)

     

 

(132) ... ja ainbaon -ki jawen bene -itsa -ki  yoiy -a iki 

  esta mulher: 

ERG 

HSY  POS3 marido outro:

ABS 

-HSY2  dizer PP2 AUX 

 ... a mulher disse a seu cunhado... 

 (Valenzuela, 2001, p. 11)
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(133) No -a  chonka nete -bira  joti -ti iki    

 1p ABS  dez dias ‘mais ou 

menos’ 

 retor

nar 

FUT AUX    

 Nós voltaremos aproximadamente em dez dias. 

 

 

Sobre os auxiliares, Valenzuela (2003) menciona que ak- e  iki-  são verbos 

polifuncionais visto os diversos papeis desempenhados por ambos: 

 

“These two auxiliaries also occur in combination with short 

exclamations and onomatopoeic roots in order to form verbs (...). In 

addition, the transitive ak- may be added to different kinds of roots 

such as nouns, adjectives, and adjuncts in order to derive verbs, and 

seldom to an inherently intransitive verb to obtain a derived 

transitive. 

In these instances, ak is often phonologically attached to its host; 

nevertheless, there are processes such as conjunction and 

reduplication that treat them as separate syntactic units.  

(...)Therefore, non-verbal roots plus -ak combinations may be 

viewed as somewhat loosely knit compounds (...).” 65  

(Valenzuela, 2003, p. 256-257) 

 

Visto que Valenzuela não nos fornece parâmetros para a ocorrência de ak- e ik- com os 

morfemas de tempo, procuramos analisar os dados disponíveis, a fim de tecer algumas 

considerações iniciais. 

                                                 
65 Tradução: 
 Esses dois auxiliares também ocorrem em combinação com pequenas exclamações e raízes 
onomatopaicas a fim de formar verbos (...). Além disso, o transitivo ak- pode ser anexado a diferentes tipos de 
raízes como nomes, adjetivos, e adjuntos para originar verbos, e raramente a um verbo intransitivo 
inerentemente para originar um transitivo. 
 Nessas situações, ak é frequentemente atachado fonologicamente ao seu hospedeiro; todavia, existem 
processos como associação e reduplicação que os tratam como unidades sintáticas separadas. 
 (...) Por essa razão, raízes não-verbais e as combinações ak podem ser vistas como componentes unidos 
um pouco vagos (...). 

Em relação à construção de particípio completivo + auxiliar detectada, Valenzuela (2006) apenas 
comenta que ambos são morfemas nominalizadores e inclusive cita outros morfemas que desempenham o mesmo 
papel como –ai (particípio incompletivo), -a (particípio completivo) e ti (infinitivo/ irrealis). 
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Os dados levam-nos a pensar em algumas generalizações sobre o tipo de ambiente em 

que a cópula e o auxiliar podem ocorrer. Ao mesmo tempo, essas são importantes para a 

reinterpretação dos próprios dados e seu conseqüente tratamento formal. Generalizações 

quanto ao ambiente: 

 

(i)  O auxiliar só apareceria após a marca de particípio completivo e futuro, sufixada ao 

verbo principal 66; 

 

(ii) A cópula ocorre em predicados adjetivais e nominais; porém, foi detectada também a 

ocorrência com outro sufixo que compõe o verbo (ver o dado (129) em que iki aparece como 

“complemento” da negação); 

 

 

9.2.2 Entre o auxiliar e a cópula 

  

Pode-se dizer que, em Shipibo-Konibo, as formas tratadas por Valenzuela (2003) 

como auxiliares - e que entram na formação de palavras onomatopaicas e de “verbos 

compostos” - não possuem o comportamento típico de um verbo auxiliar. Isso porque: 

 

a) diferentemente de auxiliares em outras línguas, tais formas não portam flexão ao 

serem combinadas ao que seria um verbo principal; 

b) não determinam a forma do verbo que as acompanharia (o verbo principal).  No 

caso de palavras verbais que contêm o que Valenzuela chama de verbo auxiliar, caberia testar 

a hipótese de essas terem, na sua configuração, a categoria funcional que a teoria gerativa vem 

chamando, há alguns anos, de pequeno verbo ou v-zinho e que, materializada em Shipibo-

Konibo por -ak/-ik, entraria na constituição de palavras verbais a partir da combinação de dois 

núcleos separados (v e N). 

A essas considerações, acrescente-se o fato de que o que é tratado como verbo auxiliar 

em Shipibo-Konibo não apresenta a propriedade de seleção categorial (c-seleção) de outro 

sintagma. Ou seja, em Shipibo-Konibo não encontramos a situação que Peixoto (2007, p. 126-

127) identificou no Matsés: 

                                                 
66 Em relação à construção de particípio completivo + auxiliar detectada, Valenzuela (2006) apenas comenta que 
ambos são morfemas nominalizadores e inclusive cita outros morfemas que desempenham o mesmo papel como 
–ai (particípio incompletivo), -a (particípio completivo) e ti (infinitivo / irrealis). 
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 “O diagrama em árvore...mostra que em Matsés o núcleo AUX 

tem entre as suas características lexicais a propriedade de c-seleção 

de MoodPraseirrealis.” 

 

Assim, diremos que o Shipibo-Konibo apresenta formas que tendem mais para cópula 

do que para auxiliar. Diferentemente dessa língua, em Marubo e Matsés o verbo auxiliar 

realmente se comporta como tal, acompanhando inclusive a negação ao ser deslocado no 

interior da sentença (Peixoto, 2006). 

 

 

9.3 Jaminawa 

 

O Jaminawa apresenta uma situação aparentemente semelhante àquela descrita por 

Valenzuela (2003) para o Shipibo-Konibo. Em Jaminawa, há a ocorrência de verbos 

auxiliares representados por ‘ak-’ (portando o sentido de ‘fazer’) e ‘ik-’ (sentido de ‘ser’, 

‘estar’, ‘fazer’ ou ‘viver’). De acordo com Eaken (1991), ambos funcionariam como 

“proverbos”, isto é, poderiam substituir outros verbos, da mesma forma que alguns pronomes 

podem substituir substantivos sem haver mudança de significado. O que explica tal situação é 

o contexto linguístico. 

Verbos transitivos são substituíveis por ak- e verbos intransitivos são substituíveis por 

ik-. Além disso, expostos a sufixos que tenham em seu início consoante, ambos perdem o /k/ 

presente em sua raiz. 

 

            - Verbos transitivos:  

 

 Como já mencionado anteriormente, o verbo auxiliar ak- tem por função representar 

outro verbo transitivo quando o sentido já se encontra determinado pelo contexto. Para 

exemplificar tal situação, buscou-se apresentar pares de dados (contextualizados) que 

expressam pergunta e resposta a seguir: 
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(134)        

a. Mã mĩ pi-a-mẽ     

 já tu comer-CMPL-INT     

 Tu já comeste? 

  

 

b. Mẽ ak-a       

 eu fazer- CMPL       

 Eu já comi. (Eu já o ‘fiz’) 

                 

 

(135)        

a. Mĩ kirika  ane-tiro-mẽ    

 teu livro  ler-POT-INT    

 Pode ler o livro? 

 

b. Ẽ a-tiro       

 eu fazer-POT       

 Eu consigo (ler). 

                                       (Faust & Loos, 2002, p. 25-26) 

 

Considerando os dados acima, fica clara a substituição dos verbos ‘pi’ (comer) e ‘ane’ 

(ler), pelo verbo ak- presente em resposta dada a uma frase interrogativa. Não há aí qualquer 

tipo de problema na comunicação, pois, nesse caso, mais do que possíveis regras gramaticais, 

a pragmática é que entra em jogo.  

 

- Verbos intransitivos 

 

Sobre estes, sabe-se que ik- é o responsável por substituir verbos intransitivos em 

determinado contexto. Para isso, igualmente ao observado com ak-, utiliza-se o contexto em 

que um indivíduo fala sobre outro que teve a morte gerada por uma mordida de cobra: 
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(136) Ronõ  chachi-a na-ita-nĩ  

 cobra  morder- CMPL morrer-PP2-ontem EV  

 Morreu pela mordida da cobra ontem. 

 

O verbo ‘na-’ (morrer) pode ser substituído pelo verbo ‘ik-’: 

 

(137) Ronõ  chachi-a  ik-ita-nĩ  

 cobra  morder- CMPL  fazer-PP2- EV 

 

 

 Morreu pela mordida da cobra ontem. 

 (Faust & Loos, 2002, p. 26)

 

Como resumo, tem-se o seguinte esquema retirado da gramática de Eaken (1991, p. 42) 

sobre os dois verbos referidos: 

 

 

ak- “hacer” e –i “aspecto incompleto” resulta en aki “hace”.  

ak- “hacer” e –tã “ir y volver” y fe “imperativo” resulta em atãfe “anda hazlo”. 

ik- “ser/estar/hacer” y –a “aspecto completo” resulta em ika  “es/está”. 

ik- “ser/estar/hacer” y fé “imperativo” resulta em ife “hazlo”. 

 

Gostaríamos de ressaltar que, diferentemente do que encontramos em Shipibo-Konibo, 

até o presente momento, não observamos nenhum dado, em Jaminawa, em que os verbos ak- 

e  ik- se comportem como cópula.  

Porém, mesmo que ambos os verbos não desempenhem a função de cópula, isso não 

significa que a língua não manifeste a cópula. Na próxima seção, visa-se justamente analisar 

as orações copulativas no Jaminawa, como se dá a sua realização, entre outras características. 

 



 

 

102

9.3.1 Orações Copulativas 

 

No tempo presente, as orações copulativas não apresentam verbo; com isso, o que temos 

são construções de predicado nominal, adjetival e adverbial, justapostas: 

 

(138) Ẽ yora       

 eu gente       

 Eu (sou) gente. 

 

         

(139) Na takara efenã      

 esta galinha minha      

 Esta galinha (é) minha. 

 

 

 

(140) Mĩ pexe shara –koĩ     

 tu casa bom VERD     

 Tua casa (é) muito boa. 

 

           

(141) Afã -mẽ na?      

 quê INT Isto      

 O quê (é) isto?  

 

 

(142) Non

o 

-ma rao      

 aqui NEG remédio      

 Aqui não (há) remédio. 

 (Faust & Loos, 2002, p. 27-28) 
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Tal situação nos faz atentar para o caso da cópula zero, quando os constituintes da 

sentença se encontram lado a lado, sem a realização da cópula para marcar a relação sintática 

entre os próprios elementos. 

Ainda relacionado ao tempo presente, foram detectadas construções em que o morfema 

/kiã/ é utilizado para indicar afirmação.  

 

 

(143)         

a. Na kirikka       

 este livro       

   Este é um livro. 

         

b. Na kirikka kiã      

 este livro ?      

    Este é um livro. 

 

 

 

(144)         

a. Efẽ sama oshī      

 meu saia vermelho      

 Minha saia é vermelha. 

         

b. Efẽ sama oshī kiã     

 meu saia vermelho ?     

 Minha saia é vermelha. 
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(145)         

a. Shara         

 bom        

 Ser bom. 

  

b. Shara  kiã       

 bom ?       

 Ser bom. 

 (Eaken, 1991, p. 26) 

                   

Sobre o morfema em questão, Faust & Loos (2002, p. 163) complementa: 

 

“Con el sufijo -kiã el hablante afirma que la situación como él 

la declara realmente existe. Se da muy a menudo en oraciones 

copulativas.” 67 

 

Eaken (1991) também menciona que o uso de kiã pode também estar limitado a 

contextos de perguntas e respostas, a ver: 

 

(146)         

 ¿Afá-mê na?       

 aue -INT isto,este       

 O que (é) isto? 

  

 Maiti kiã.       

 coroa ?       

    É uma coroa. 

 (Faust & Loos, 2002, p. 163) 

 

                                                 
67 Tradução: 
 Com o sufixo kiã o falante afirma que a situação como ele a declara realmente existe. Dá-se muito a 
miúdo em orações copulativas. 
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A posição final de kiã e o contexto no qual o morfema se encontra inserido nos leva a 

relacionar kiã como um tipo, uma forma de cópula. E, de acordo com a tipologia apresentada 

anteriormente, na seção 9.1, a forma kiã poderia ser facilmente ser classificada como uma 

cópula-partícula, visto que, como mencionado anteriormente, é uma palavra que não é 

classificada como um verbo e também não possui flexão. Daí o termo cópula-partícula. 

Porém, ao focarmos mais uma vez a definição de Faust & Loos (2002, p. 163), 

chegamos à conclusao de que kiã possivelmente desempenha um papel de enfático ou 

evidencial, nas senteças dispostas anteriormente.  

Ainda, em relação aos outros morfemas temporais, termos a ocorrência do verbo /ik-/ 

portando o valor semântico de ‘ser’ e ‘estar’: 

 

(147) Afẽ apa poomã i –ni    

 seu pai tigre COP (ser) 

? 

REM    

 Seu pai era um tigre. 

     

 

(148) Mapoya -õ  ẽ i- pão -ni   

 Mapuya 

(rio) 

por eu COP (estar) 

? 

pas.prog REM   

 Eu estava (vivia) pelo (rio) Mapuya. 

 (Faust & Loos, 2002, p. 28)

   

 

Até o momento, o que se observou no Jaminawa é que “iki” se apresenta como um 

auxiliar e, também, tem comportamento semelhante a uma cópula. Os dados, mesmo que 

poucos, indicam maior produtividade para a ocorrência do morfema com função de verbo 

auxiliar do que em relação à cópula, que aparentemente não tem a sua realização apenas em 

sentenças relacionadas ao tempo presente. Mais do que o esquema de Eaken disposto na 

página 101, os dados analisados nos apontam que ik em forma de auxiliar pode ser conectado 

a tempos verbais como o futuro indefinido, aspecto progressivo, passado progressivo, passado 

remoto e aspecto completivo. 

A cópula pode acabar desempenhando o papel de um auxiliar, que, basicamente, é o 

verbo que tem por função dar informação semântica e sintática sobre o verbo principal que o 
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acompanha. No inglês, as informações semânticas que o verbo auxiliar pode atribuir ao verbo 

principal, são: voz passiva, tempos verbais e tempos compostos. Ao exercer essa função, o 

auxiliar não muda o sentido do verbo principal. Como exemplo disso, temos os verbos to be, 

to do e to have. O verbo auxiliar também pode atribuir o valor de capacidade, habilidade, 

obrigação, permissão ou possibilidade. Porém, nesses tipos de modalidade, acaba por mudar 

ou completar sentido do verbo principal.  

Ao observarmos  o comportamento dos auxiliares nas duas línguas indígenas em questão, 

constatamos certa similitude com a língua inglesa. Sendo assim, buscamos apresentar as 

atribuições que um verbo auxiliar pode ter, utilizando dados do inglês. 

 

- Verbo to be (tem como função auxiliar a formação da voz passiva e aspecto 

progressivo): 

 

(149)  Hamlet was written by Shakespeare.  

          ‘Hamlet foi escrito por Shakespeare.’ 

 

(150)  He was reading a book. 

          ‘Ele estava lendo um livro.’ 

 

 

- Verbo to do (auxiliar das formas negativas e interrogativas do presente e passado): 

 

(151)  I didn´t go to the movies yesterday.  

          ‘Eu não fui ao cinema ontem.’ 

 

(152)  Does he go to the cinema?  

          ‘Ele vai ao cinema?’ 

 

(153) Do you work here?  

         ‘Você trabalha aqui?’ 
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- Verbo to have (auxiliar da formação dos tempos compostos): 

 

(154) I have worked a lot lately.  

         ‘Eu tenho trabalhado muito ultimamente.’ 

 

(155) He had already been here. 

         ‘Ele já tinha estado aqui.’ 

 

 

- Verbos modais: can, could, may, might, must, ought, shall, should, will, would. 

 

(156)  You can use my car tomorrow.  

          ‘Você pode usar meu carro amanhã.’ (permissão) 

 

(157)  She must study! 

          ‘Ela deve estudar.’ (obrigação) 

 

Em relação à cópula, como já mencionado por Narahara (2002), é uma palavra que é 

usada para ligar o sujeito de uma sentença ao seu predicado. Ainda utilizando exemplos do 

inglês, temos como cópula o verbo to be.  

 

(158)  She is a teacher. 

          ‘Ela é uma professora.’ 

 

(159)  The shoes are pink. 

          ‘Os sapatos são rosas.’ 

 

Além da função de cópula, como pode ser observado, o mesmo verbo pode funcionar 

como um auxiliar (vide os exemplo dispostos anteriormente, em que o verbo to be passa a ser 

um auxiliar para formar construções passivas e aspecto progressivo). 
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9.3.2 Small Clauses 

 

O fato de o Jaminawa não apresentar cópula no tempo não-passado, nos remete ao 

fenômeno das Small Clauses (SCLs).  

Também chamadas de mini-orações, Small Clauses são predicados mínimos que podem 

ocorrer de acordo com um contexto em que há muitas orações, podendo também se comportar 

como o objeto direto do verbo. Uma oração, geralmente, possui verbo, que pode ser finito ou 

não-finito. O que é mais interessante na Small Clause é que não é necessário o verbo. Em 

consequência disso, não se tem a marca de tempo. Tal traço é reconhecido justamente através 

do contexto, do conteúdo expresso pelo falante. A seguir, temos exemplos de Small Clauses 

tanto no inglês quanto na língua portuguesa. 

 

(160) 

a. Muito bonita a sua roupa! 

b. Uma droga aquele programa de televisão! 

(Sibaldo, 2009, p. 125) 

 

(161) 

a. Susan found [the job very difficult] 

b.Susan found [the job (to be) very difficult] 

                                                        (http://www.ucl.ac.uk/internet-grammar/clauses/small.htm) 

 

 

No dado (161 a.) e outros similares, a sequência entre colchetes é interpretada como 

sendo uma única unidade – uma Small Clause. Assim, no dado (161 a.) Susan não achou 

apenas o trabalho (‘job’); Susan achou o trabalho muito difícil (‘the job very difficult’). 

Ainda sobre a morfologia temporal, Sibaldo (2009) afirma: 

 

“(...) no tempo presente, a presença da cópula é opcional. Ora, 

nas SCLs do PB 68 , apesar de não haver a presença de tempo 

morfologicamente, o tempo entendido subjacentemente é o tempo 

presente, (...), quando a cópula não está presente.” (op.cit. , p. 59) 

                                                 
68 PB = Português Brasileiro, Português do Brasil.  
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Mesmo que não projetem nenhuma marca temporal, Sibaldo (op.cit.:128), 

menciona que as Small Clauses podem ser parafraseadas, substituídas pela cópula no 

tempo não-passado. 

 
 

(162)    

a. Lindo o dia! 

“OK O dia está lindo!.” 

“*O dia estava lindo!.” 

“*O dia estará lindo!.” 

 

b. Bonita a sua roupa! 

“OKA sua roupa está bonita!.” 

“*A sua roupa estava bonita!.” 

“*A sua roupa estará bonita!.” 

(op.cit.:128) 

 

Além das questões relacionadas ao tempo, o autor também observa que o sujeito deve 

estar presente, visto a sua especificidade. Em outras palavras, os sujeitos presentes nas Small 

Clauses são fortemente referenciais e específicos. 

 

(163) 

a. *Muito bonita uma roupa qualquer! 

b. *Muito bonitas roupas! 

c. *Muito bonita(s) nenhuma roupa/ poucas roupas! 

 

a. Muito bonita uma roupa que eu vi no shopping! 

b. Uma droga aquele programa de televisão! 

 

(op.cit. , p. 127) 
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Seguindo-se ao sujeito, temos o predicado. Basicamente, o predicado encontrado em 

construções do tipo Small Clause será adjetival, ou com um contituinte semelhante a um 

predicado adjetival, que Sibaldo (op.cit. , p. 127) chama de ‘DPs avaliativos’. Os sintagmas 

preposicionais (PP), adverbiais (AdvP) e verbais (VP) (como mencionado anteriormente) são 

descartados, não podendo ser selecionados como predicado: 

 

(164) 

a. Linda a Maria!    APs 

b. Um luxo essa sua bolsa!   DPs avaliativos 

c. *Médico esse cara!   DPs 

d. *Na Ponta Verde o João!   PPs 

e. *Bem a Maria!    AdvPs 

f. *Dançando os meus alunos!  VPs 

 

 

Sendo assim, a partir dessas características retiradas da tese de Sibaldo, o próprio autor 

(op.cit., p. 129), ao fim das considerações sobre o comportamento das Small Clauses, 

configura três tipos de generalizações acerca do assunto:  

 

(165) 

a. Os sujeitos das SCLs do PB devem ser específicos. 

b. Os predicados das SCLs do PB devem ser predicados de nível individual avaliativos. 

c. O tempo (não morfológico) das SCLs do PB deve ser subtendido como o presente. 

 

Em relação ao Jaminawa, se olharmos os dados (138) a (142) presentes na seção  

9.3.1, fica clara a ausência da cópula em tempo não-passado, configurando assim, a 

ocorrência da Small Clause, aqui descrita. As sentenças de (138) a (142) possuem SNs 

especificados e, apesar da justaposição de seus elementos, podem ser parafraseados pela 

cópula. 

Porém, ao observarmos os dados (143) a (144), o morfema /kiã/ se faz presente em 

orações em que o sujeito se encontra implícito.  

A fim de verificar o tratamento da cópula e a sua representação estrutural nas línguas 

indígenas e, possivelmente, adequar tal tipo de tratamento às línguas aqui discriminadas, 

consideremos a análise constante em Storto (2009). 
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Em seu artigo sobre construções copulares em Karitiana69, Storto (2009) trabalha com a 

cópula aka, responsável por selecionar uma Small Clause nominalizada como seu 

complemento. A autora parte do pressuposto de que, como as sentenças em Karitiana são bi-

clausais (bi-oracionais), o complemento da sentença copular tem como predicado um único 

argumento. 

Em Karitiana, as sentenças copulares ocorrem com predicados nominais e predicados 

adjetivais (tempo não-passado e futuro). Storto (op.cit.) menciona que as sentenças copulares 

também ocorrem com verbos intransitivos. Porém, estes são nominalizados pelo morfema –i , 

tratado como um particípio. Os verbos transitivos são tratados como agramaticais: 

 

(166) Copular sentence with nominal predicator (nonfuture tense) 

    Byyty       Ø-na-aka-t              [kinda’o]-t 

    papaya     3-decl-cop-nfut       fruit-abs.agr. 

   ‘Papaya is a fruit 

 

 

(167) Copular sentence with adjectival predicator (nonfuture tense) 

      Taso       Ø -na-aka-t               i-se’a-t 

      man        3-decl-cop-nfut        part-good-abs.agr. 

               ‘The man is good/good-looking 

 

 

(168) Copular sentence with intransitive verb as predicator (nonfuture tense) 

Taso      Ø-na-aka-t                i-kat-Ø 

      man       3-decl-cop-nfut         part-sleep-abs.agr. 

‘The man is sleeping/slept’ 

 

(169) Ungrammaticality of copular sentences with transitive verbs 

     *Taso     Ø-na-aka-t                i-’y-t (ta-ti’y) 

       man      3-decl-cop-nfut         part-eat-abs.agr. 3anaph-food 

                ‘The man ate (his food)’ 

(Storto, op.cit. , p. 2-3) 

                                                 
69 Família Arikém, troco Tupi (STORTO, 2009). 
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De acordo com Storto (op.cit., p. 3),  

 

“Given that a nominal, adjectival or verbal head is the 

predicator in a copular sentence - that is, the head that semantically 

selects the subject of the copula - it makes sense to postulate a bi-

clausal structure for such sentences in which the subject of the lower 

clause moves to a pre-copular position in the matrix clause.”70 

 

Sendo assim, ao que tudo indica, em Karitiana, o complemento da cópula é um 

predicado, uma forma nominalizada do verbo. Em outras palavras, a cópula estabeleceria uma 

relação com o sujeito pela via de uma Small Clause, isto é, tal sujeito, na sua posição de base, 

pertence a Small Clause, chegando à sua posição final – pré-copular – via movimento.  

 

 

(170)   [Ø-na-aka-t              [Byyty     kinda’o -t]] 

3-decl-cop-nfut         papaya   fruit-abs.agr. 

           ‘Papaya is a fruit 

 

 

A essas afirmações, corresponderia o diagrama em árvore a seguir71: 

 

(171) 

 

(extraído de Storto, 2009) 

                                                 
70 Tradução: 
 Uma vez que a ‘cabeça’ nominal, adjetival ou verbal é o predicador em uma sentença copular - isto é, 
a cabeça que seleciona semanticamente o sujeito da cópula - faz sentido postular uma estrutura bi-oracional de 
tais sentenças em que o sujeito da oração mais inferior se move a uma posição pré-copular na oração principal. 
71 Pred = Predicador. C.f. diagrama em árvore em Storto (2009). 
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No que tange ao Jaminawa, julga-se que tal proposta não é viável, visto que: (i) o 

morfema kiã não ocorre nas mesmas condições descritas acima; (ii) o deslocamento do 

predicado a ser realizado seria maior do que o mencionado anteriormente, sem haver uma 

motivação sintática para tal. Além disso, o fato de que kiã pode ser, na realidade, um morfema 

responsável por atribuir um enfático ou evidencial faz com que sejam necessárias a coleta e a 

análise de mais dados contendo o morfema em questão. 



 

 

114

9.4 Japonês 

 

No que tange ao estudo da cópula na língua japonesa, ainda não são muitos os estudos 

que envolvem tal tipo de tema, considerando-se a sua complexidade e o fato de que não ocupa 

um status gramatical proeminente na Língua Japonesa. (Narahara, 2002).  

No Japonês, não há um nome específico para se referir à cópula. Nas gramáticas 

japonesas, o verbo que possui papel de cópula se encontra no interior de um grupo de 

auxiliares verbais chamado de jodōshi. Os auxiliares verbais são verbos adicionados à 

sentença para dar sentido (sentido ligado à semântica da sentença ou para além dessa), não 

podendo ser utilizados independentemente, pelo fato de não exercer nenhum tipo de função 

sintática comprovadamente demonstrada até o presente momento. 

Alguns pesquisadores não fazem uso da  nomenclatura ‘cópula’ pelo fato de que nem 

todo  jodōshi  funciona  conforme  o papel esperado para a cópula, visto que esse  último 

termo é comumente tratado na literatura como um correspondente do verbo to be  do inglês. 

Em Japonês, basicamente, a cópula é expressa pelo morfema –da72 e ocorre com 

predicados adjetivais e nominais. Portanto, é responsável por predicar sentenças. A 

comparação entre sentenças adjetivais e nominais realizada por Narahara nos leva a observar 

a função básica da cópula: além de marcar uma relação sintática que o ‘host’ (‘hospedeiro’) 

do predicado nominal tem com os outros elementos da sentença, também atribui 

características de tempo, ‘anexando’ morfemas em sua forma. Como exemplo disto, tem-se a 

forma datta, que é uma forma flexional da cópula73: 

                                                 
72 A evolução do morfema  da , desde o japonês clássico até o atual , pode ser melhor visualizada  por meio do 
esquema de  NARAHARA  (2002) , que serve a essa  autora para afirmar ser   o morfema  da, na realidade,  um 
desdobramento da cópula  de aru (a ser comentada mais adiante): de aru → de ar → dea → da. 
73 A cópula possui flexão para passado, não-passado, modo afirmativo e negativo, a serem abordados na seção 
9.4.1. Inventário das Formas de Cópula. 
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(i) da-t-ta74           morfema indicador de tempo passado 

 

     cópula 

 

 

9.4.1. Inventário das Formas de Cópula 

 

Abaixo, temos um inventário das formas da cópula. Para melhor esclarecimento, a 

apresentação dessas formas se dá através de um breve esquema disposto, a seguir, a partir das 

tabelas constantes de Nightingale (1996), Narahara (2002) e Takano (2004): 

 

(172) 

Informal Formal Tradução 

da desu ‘é’ 

no - ‘é’ 

na - ‘é’ 

datta deshita ‘era’ 

ja nai/ dewa nai ja arimasen / dewa arimasen ‘não é’ 

ja nakatta/ dewa nakatta ja arimasendeshita / dewa 

arimasendeshita 

‘não era’ 

darō deshō ‘provavelmente...’ 

 

O que Nightingale chama de partículas posposicionais – os morfemas no e na – 

Narahara classifica como formas prenominais de cópula, sendo que sua manifestação como 

                                                 
74 Até o presente momento não foram encontradas informações para a dupla consoante ‘t’. “The word datta may 
be either a morphologically idiosyncratic form with past tense, or a contracted form of de-ar-ta, in wich copular 
verb ar is involved.” (MORIKAWA, 2006:18).  O que tudo indica é que a existência de ‘t’ se encontra pautada 
em motivações fonético-fonológicas. Fato é que a composição de –de atta tem motivação na seguinte 
transformação: 
 

de ar -ta → de  at -ta → d-at -ta 
COP COP PSD  COP  COP PSD  COP  PSD 

 
Os dados encontrados na literatura sobre ‘ar’ ser um verbo copular ainda são escassos. Porém, NARAHARA 

(2002) afirma que incialmente, ‘ar-’ é um verbo existencial e que a motivação para que ‘ar-’ desempenhe o 
papel de cópula se encontra nas formas adjetivais, visto que ‘ar-’ integra a forma inflexional de um adjetivo. E, 
similarmente aos verbos que captam um complemento adjetival, ‘ar’ capta o adjetivo como o seu complemento.  

De qualquer forma, ainda não há esclarecimentos para aocorrência de duas formas de cópulas justapostas. 
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 no ou na está ligada à categoria do nome que os precede: na vem posposto a um nominal 

adjetival (adjectival nominal), enquanto no segue uma categoria nominal regular: 

 

(173) 

a. 

 

 

 

 

b.  

 

 

 

 

(Narahara, 2002, p. 77) 

 

Geralmente, o morfema no acaba por ser confundido com outro morfema que também é 

no, mas esse é responsável por marcar o caso genitivo. A diferença é que essa última forma 

permite a interpretação apositiva75 entre dois nomes: 

 

       

 

 

 

 

(Narahara, 2002, p. 77) 

                                                 
75 “appositive interpretation” (interpretação apositiva) é uma expressão de escolha de Narahara e que aqui 
reproduzida. Não discutiremos neste trabalho a sua escolha e o seu uso por essa autora. 

genzai bengoshi no/ *na Katō -san ga shichōsen ni deteiru 

atual, 

corrente 

advogado COP PN Kato TRAT NOM eleição 

para 

prefeito 

para vir a público 

‘O(A) Sr(ª) Kato que atualmente é advogado(a), está concorrendo (vindo a público) à eleição 

para prefeito.’ 

asoko ni hen *no/ na mono ga aru.  

ali LOC estranho(a) COP PN coisa NOM existir  

‘Há alguma coisa estranha ali.’ 

(174) 

 

bengoshi no musuko ga taihos -are -ta  

 advogado GEN filho NOM aprisionar PASS PAS  

 ‘O filho do advogado foi preso.’ 
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A partir do inventário apresentado, observa-se que, além de portar noções temporais, a 

cópula também pode carregar traços de polidez e negação em sua forma76. Nightingale (1996) 

também ressalta a ocorrência da cópula em construções condicionais relacionadas a 

substantivos. 

De acordo com Narahara, estudos primários sobre cópula indicavam que esta seria 

semanticamente vazia. Porém, a própria autora defende que a cópula expressaria muito mais 

do que categorias semânticas, ultrapassando a idéia do que seria uma cópula zero (zero 

copula). 

Amadurecendo a visão de Curnow sobre o caso da cópula zero, identifica-se, no 

Japonês, a alternação entre a cópula e a cópula zero, que se dá pela relação entre: 

 

(i)   alteração de gênero estilístico, ou seja, questões referentes à fala ligadas aos gêneros 

masculino e feminino, idade, etc (entoação, partículas finais, entre outros); 

(ii) conhecimento ou “ignorância” do falante (sentenças sim/ não e a recepção da 

informação nova - entoação, sentenças interrogativas, partículas finais para a asserção de 

informações e predicados epistêmicos modais – expressam o julgamento conjetural do 

falante); 

Quando tais fenômenos entram em jogo, tem-se a ausência da cópula. Essa ausência 

pode apresentar efeitos discursivos entre os locutores, porém não há alteração, “avarias” no 

conteúdo lógico do que se quer transmitir (ou seja, em termos das categorias racionais tidas 

como válidas para a apreensão da realidade). De certa forma, observamos em Japonês algo 

semelhante ao que se passa em Jaminawa, visto haver justamente a substituição do verbo 

principal pelo auxiliar a partir do contexto linguístico. 

 

 

                                                 
76 A negação será abordada no capítulo 8. 
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9.4.2 As Cópulas ‘da’ X ‘de aru’ 

 

Como mencionado anteriormente, vários tipos de cópula (como, por exemplo, zo, nari/ 

naru, na, no, entre outros) são identificados do ponto de vista diacrônico na literatura voltada 

para o Japonês. Porém, nesta seção, atentar-se-á, sobretudo para o caso das cópulas da e de 

aru, pelo fato de uso e significado se mostrarem muito semelhantes entre si. 

De acordo com os dados analisados, a cópula da ocorre em posição final, porém, não 

ocorre em posição pré-nominal: 

 

(175) Kore wa pen da.   

 isto TOP caneta COP   

 Isto é uma caneta.  

 

 

(176) Watashi wa gakusei da.   

 eu TOP estudante COP   

 Eu sou estudante. 

 

 

É preciso notar que, em sentenças em que geralmente da seria expresso, ocorre a cópula  

zero – uma possibilidade encontrada na fala do dia a dia e na escrita informal. Isso nos dá 

suporte para tratar de fenômenos em que a cópula é substituída por marcas de entoação, 

partículas finais, pautadas em conhecimento de mundo do falante e ouvinte, entre outros 

fatores. 

Já de aru77 , ocorre tanto em posições finais de sentença quanto em posições pré-

nominais. 

 

 

                                                 
77 A forma –de aru é amplamente utilizada na literatura – linguagem erudita, textos técnicos e em discursos 
públicos formais. É tratada por NARAHARA (2002) como ‘double copula form’ ou apenas como ‘d-type 
copula’. NARAHARA e NIGHINGALE (1996) citam brevemente que a evolução para a forma de ‘-dearu’ 
consistiu em um processo puramente fonológico da forma ‘ni te’ (gerúndio de ‘naru’, verbo ‘tornar-se’):  
ni-te > n’te > de atrelado às flexões de ‘aru’, verbo ‘ser’, ‘haver’ ou ‘existir’.  Como NARAHARA (2002) 
afirma que ‘naru’ também seria uma forma de cópula, ‘dearu’ acaba por receber o status de ‘cópula dupla’. Já 
TAKANO (2004) defende que de aru seria uma forma derivada do próprio morfema da. 
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(177) Kujira wa hōnyūrui de aru.   

 baleia(s) TOP mamífero COP   

 Baleia(s) é/são mamífero(s). 

 

 

(178) Soseki no daihyōsaku de aru “Bocchan” wa Meiji  

 Soseki GEN obra 

representativa 

COP “Botchan” TOP Meiji 

 

sanjūku nen ni kak -areta.    

trinta e nove ano por escrever PASS    

“Botchan”, que é um trabalho representativo de Soseki, foi escrito em Meiji (Era), ano 39. 

(Makino & Michio, 1995, p.33)

 

As diferenças entre o morfema da e de aru se dão a partir do momento em que fica claro 

que de aru pode ser relativizado, quer dizer, é previsto em orações relativas, enquanto que é 

impossível fazer o mesmo com da que, no máximo, tem ocorrência em orações subordinadas, 

o que corrobora o comentário de Makino & Michio (1995, p. 33) sobre a diferença nas 

relações sintáticas exercidas por –da e –de aru: 

 

“Although da and de aru mean the same thing, there are some 

syntactic differences between them. First, N da cannot be used as the 

prenominal form while N de aru can. (…).”78 

 

Ainda sobre o caso de da e de aru, Morikawa (2006) afirma que, além de cópula, da 

funcionaria como um SOE – Speaker-oriented expression (Expressão orientada para o 

falante), responsável por carregar o traço [+ asserção], justamente para indicar asserção do 

falante ou de quem redige um texto, enquanto de aru expressaria a intenção de quem escreve, 

fala, explica uma proposição. 

Em vias de sanar qualquer problema de interpretação sobre a distinção de uso entre as 

duas cópulas, apresentamos a seguir dados constantes de Takano (2004), em que a mesma 

sentença é usada, mudando-se, porém, a forma da cópula da para de aru: 

                                                 
78 Tradução: 
 Apesar de da e de aru significarem a mesma coisa, existem algumas diferenças sintáticas entre eles. Em 
primeiro lugar, da N não pode ser usada como forma prenominal enquanto N de aru pode. 
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(179) Kujira wa honyū dōbutsu da.   

 baleia TOP mamífero animal COP   

 (Estou afirmando que) Baleias são animais mamíferos. 

 

 

 

(180) Kujira wa honyū dōbutsu de aru.   

 baleia TOP mamífero animal COP   

 (Estou explicando que) Baleias são animais mamíferos. 

 (Takano, 2004, p. 91-92)

 

 

(181) A wa B. B wa C. Yueni A wa C da. 

 ‘A’ TOP ‘B’ ‘B’ TOP ‘C’ Por isso ‘A’ TOP ‘C’ COP 

 (Estou afirmando que)‘A’ é igual a ‘B’. ‘B’ é igual a ‘C’. Portanto, ‘A’ 

é igual a ‘C’. 

 

 

(182) A wa B. B wa C. Yueni A wa C dearu. 

 ‘A’ TOP ‘B’ ‘B’ TOP ‘C’ Por isso ‘A’ TOP ‘C’ COP 

 (Estou explicando que)‘A’ é igual a ‘B’. ‘B’ é igual a ‘C’. 

Portanto, ‘A’ é igual a ‘C’. 

 (Takano, 2004, p. 100)

 

 

Sendo assim, fica claro que, na Língua Japonesa, a cópula é representada por diversos 

tipos de morfemas, tanto para formas polidas ou não-polidas, porém, para cada realização, 

além de desempenhar a função sintática de cópula, carrega elementos “extras” em seu sentido, 

como foi visto na seção sobre a questão da nuance, levantada por da e de aru: integrar à 

sentença apenas uma afirmação e, além da asserção, inserir uma explicação sobre a 

proposição, respectivamente. 
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9.5 Comparação Formal: as Três Línguas e o Programa Minimalista 

 

A partir da análise das três línguas, observa-se um certo grau de similaridade no que 

tange às línguas Shipibo e Jaminawa, visto que os mesmos morfemas ora funcionam como 

auxiliares, ora funcionam como cópula. Além disso, ficou claro que tanto no Jaminawa 

quanto no Japonês, a cópula não é um mero fenômeno sintático na língua; à medida que dados 

foram analisados, observamos que, mais do que o valor sintático, há um grande valor 

pragmático atrelado à cópula nas duas línguas. 

A fim de compreender como se dá o tratamento da cópula na Gramática Gerativa em 

termo de projeção na árvore sintática, consideremos também Sibaldo (2009), que aborda em 

seu trabalho as relações expressas pelas Small Clauses no português brasileiro. Pautado na 

obra de Dikken79 sobre predicação, Sibaldo lança uma projeção que possa abrigar a cópula: 

 

“Para Den Dikken (2006; 2007), na semântica, a predicação é 

atribuição de propriedade e, na sintaxe, a predicação envolve uma 

estrutura assimétrica incluindo o predicado, seu sujeito e um 

elemento funcional (o RELATOR) mediando a relação 

configuracional e não direcional entre o predicado e o sujeito. Por 

configuracional, entende-se que uma predicação sempre irá conter 

um RELATOR (R) que é o núcleo da projeção de predicação. 

Diferentemente do núcleo funcional de Bowers (1993) 80 , Pr  

(“a mnemonic for predication”, p. 595), que explicitamente o 

reconhece como “a new functional category” (BOWERS, 1993, p. 

593), Den Dikken (2006, p.15) argumenta que RELATOR é funcional 

e abstrato, atuando como um placeholder para qualquer núcleo 

funcional mediante uma relação de predicação entre os dois termos. 

De acordo com esta perspectiva, o RELATOR pode ser a cópula, uma 

preposição ou o tempo, por exemplo.” 

(op.cit. , p. 100-101) 

 

                                                 
79 DIKKEN, Marcel den. Relators and Linkers: the Syntax of Predication, Predicate Inversion, and Copulas. 

Cambridge, Mass.: The MIT Press, 2006. 
    DIKKEN, Marcel den. Phase Extension: Contours of a Theory of the Role of Head Movement in Phrasal 

Extraction. Ms. CUNY, 2007. 
80 BOWERS, J. The syntax of predication. Linguistic Inquiry, v. 24, n. 4, p. 591-656, 1993. 
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Sendo assim, subentende-se que o RELATOR é responsável por ligar o sujeito ao seu 

predicado, conectando-os sintática e semanticamente; e que a cópula poderá ser acomodada 

em um nódulo sintático. 

A partir desse norteamento, temos a representação em árvore proposta por Dikken e 

retomada por Sibaldo: 

 

 

 

(183) 

RP 

          3 

   Sujeito        R’ 

                3 

Relator      Predicado 

 

(op.cit. , p. 101) 

 

Na configuração acima, o sintagma ‘RP’ representa o que se chama de ‘Relator Phrase’ 

e R’ é a projeção intermediária que abriga tanto o relator quanto o predicado. Para justificar 

tal nódulo, 

 

“Den Dikken (2006, 2007) propõe que fases podem ser 

definidas como predicações, logo, RP é uma fase, uma vez que, como 

vP, RP é um Complexo Funcional Completo.” (op.cit., p. 101) 

 

Alguns autores como Dubois (1973), Câmara Jr. (1981), entre outros, tratam a cópula 

como verbo, porém, como já dito anteriormente (principalmente no que tange ao Japonês), é 

possível não tratar as formas de cópula apresentadas neste trabalho como uma realização 

verbal, por conta de seu comportamento diferenciado. A partir desse tratamento, acredita-se 

que a projeção proposta anteriormente seja a mais viável para as três línguas. Vale ressaltar 

que a projeção apresentada visa à acomodação dos constituintes de línguas que possuem a 

organização SVO. Como o Shipibo, o Jaminawa e o Japonês são línguas cuja ordem dos 

constituintes é SOV, teríamos o seguinte esquema para a projeção em causa: 
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(184) 

RP 

          3 

   Sujeito        R’ 

                3 

Predicado     Relator       

 

Com isso, é possível acomodar os constituintes das sentenças, a ver: 

 

a. Shipibo: 

 

(185) Ochíti-ra kikin  mecha  iki. (Valenzuela, 2001, p. 6) 

          ‘O cachorro é um bom caçador.’ 

 

 

RP 

          3 

          Ochíti-ra           R’ 

               (cachorro-EV)   3 

Sadv   iki. 

3                (COP) 

                              kikin          mecha 

         (muito)       (bom caçador) 
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b. Jaminawa  

 

(186) Ẽ yora. (Faust & Loos, 2002, p. 27) 

         ‘Eu (sou) gente.’ 

 

RP 

          3 

               Ẽ                R’ 

          (eu)      3 

  yora              Ø    

(gente)              (COP) 

 

 

 

 

(187) Na kirikka kiã. (Eaken, 1991, p. 26) 

         ‘Este é um livro.’ 

 

 

RP 

          3 

              Na                R’ 

          (este)      3 

  kirikka          kiã    

(livro)                (?) 
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c. Japonês 

 

(188) Watashi wa gakusei da.  

         ‘Eu sou estudante.’ 

 

 

RP 

          3 

                              Watashi wa         R’ 

                   (eu-TOP)      3 

gakusei           da 

                                  (estudante)         (COP) 

 

 

Embora haja uma utilidade nas representações acima, que se encontram calcadas na 

proposta de Sibaldo (2009), devemos registrar que, na medida em que R (Relator) surge como 

categoria funcional desprovida de traços ou sem traços motivados pela via de uma 

demonstração convincente, temos aí um problema. No Programa Minimalista, somente 

núcleos com traços integram a computação sintática – o que significa dizer que núcleos sem 

traços inexistem. Não nos deteremos nessa questão no presente trabalho. 
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10 - NEGAÇÃO 

 

10.1 O Nódulo Neg Phrase (NegP)  e a Gramática Gerativa  

 

São muitos os estudos, as pesquisas desenvolvidas sobre a negação não só na língua 

japonesa, como também em outras línguas, visto a aparente complexidade dos fenômenos que 

envolvem a própria. Tanaka (2004) em seu artigo, como forma de situar o desenvolvimento, o 

avanço histórico das pesquisas sobre a negação, menciona as pesquisas desenvolvidas por 

Jespersen sobre a múltipla negação, negação sentencial e de constituinte, entre outros, além de 

mencionar que tal fenômeno foi estudado em várias línguas desde a gramática tradicional até 

as relações semântico-sintáticas defendidas por linguistas, como por exemplo, o Ciclo de 

Jespersen81 e Klima (1964), que desenvolveu estudos voltados para a negação com análises a 

partir da gramática tradicional, chegando às teorias gerativistas inovadoras.  

Instaurada a era da Gramática Gerativa, várias pesquisas amadureceram rapidamente, 

principalmente as desenvolvidas por Emonds (1978) e Pollock (1989, 1997) – este último 

responsável pela hipótese de separação de INFL (the Split-INFL Hypotesis), em que se 

considera que o constituinte sintático fundamental de diversas línguas é similar e que a 

diferença dessas línguas é produzida a partir do movimento da “cabeça” do verbo.  

 

“According to this hypothesis, the node I, the head of the clause, 

has to be split in two different projections. One, called AGR, is for 

agreement features, gender, number, and person, and the other, 

called T, is for temporal features. Pollock’s analysis was mainly 

based on the distribution of negation and adverbials along the lines 

originally developed by EMONDS (1976). POLLOCK (see also 

GUÉRON 1993) proposed that the head of the clause is the temporal 

projection T; according to others scholars (CHOMSKY 1991; 

                                                 
81 VETTORI (2007) expõe de forma bastante resumida o ciclo de Jespersen em quatro estágios: 
stage 1: negation is expressed by one negative marker (a negação é expressa por um marcador negativo) 
stage 2: negation is expressed by a negative marker in combination with a negative adverb or noun phrase (a 
negação é expressa por um marcador negativo em combinação com um advérbio negativo ou um sintagma 
nominal) 
stage 3: the second element in stage 2 takes on the function of expressing negation by itself; the original 
negative marker becomes optional (o segundo elemento no estágio 2 se apropria da função de negação expressa 
por si própria; o marcador negativo original se torna opcional). 
stage 4: the original negative marker becomes extinct (o marcador negativo original se torna extinto). 
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BELLETTI 1990) the head is AGR. (...). POLLOCK’s (1989) 

discussion is based on distributional evidence – that is, on the 

analysis of the distribution in a sentence of the verb, the auxiliary, 

negation and various adverbs. The crucial idea is that different linear 

orders are not due to a different base position of negation or adverbs 

with respect to the verb and to the auxiliary but are determined by an 

application of the rule Move-α, which raises the verbal head to a 

different position.”  (Giorgi & Pianesi,1997, p. 3) 82 

 

Com os desenvolvimentos havidos, no âmbito da Gramática Gerativa, abre-se espaço 

para a investigação de cateforias funcionais relacioandas à negação, sem INFL, quer dizer, 

para a existência da projeção de um sintagma de negação (NegP), tal como se vê em (189) 

abaixo, em que temos configuração formal compatível com dados de línguas como o francês, 

o inglês, o alemão, o português, entre outras. 

 

(189) 

          

    SNeg        

   3 

              Neg’        

                           3 

              Neg          XP                             
     

            

Na configuração em (189), a negação é núcleo de sua própria projeção, constituindo, 

portanto, um sintagma próprio, independente. O sintagma de negação (NegP) tem como 

núcleo ‘não’ (em francês, por exemplo, esse núcleo é pas). Além disso, também pode ocorrer 

                                                 
82 Tradução: 

De acordo com essa hipótese, o nódulo I, o núcleo da oração, tem de ser dividido em duas projeções 
diferentes. Uma, chamada AGR, é para traços de concordância, gênero, número, e pessoa, e a outra, chamada 
T, para traços temporais. A análise de Pollock foi baseada principalmente na distribuição da negação e 
adverbiais juntamente às linhas originalmente desenvolvidas por EMONDS (1976). POLLOCK (veja também 
GUERON 1993) propôs que o núcleo da oração é a projeção temporal T; de acordo com outros estudiosos, 
(CHOMSKY 1991; BELLETTI 1990) o núcleo é AGR. (....). A discussão de POLLOCK (1989) é baseada na 
evidência distribucional – isto é, na análise da distribuição em uma sentença do verbo, do auxiliar, da negação 
e vários advérbios. A idéia crucial é que ordens lineares diferentes não são devidas à posição de base diferente 
da negação ou de advérbios em respeito ao verbo e ao auxiliar, mas são determinadas por uma aplicação da 
regra Mover- α, o que eleva o “núcleo”verbal para uma posição diferente. 
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com advérbios de negação como ‘nunca’, ‘jamais’, entre outros, formando o “par” conhecido 

na literatura como ‘negative polarity items’ (Tanaka, 2004, p. 28-31). A consequência mais 

imediata disso é a de que, em um mesmo enunciado, a negação pode conviver com fatos de 

tempo e aspecto portados por uma morfologia verbal – sem que haja anulações de parte a 

parte.  

Um outro ponto importante a ser registrado - e  que pode não estar atrelado à existência 

específica de um Sintagma de Negação (NegP)  – diz respeito aos tipos de negação 

encontrados em línguas naturais. A se levar em conta o que se lê em Christensen (2005) 83, 

esses tipos seriam os seguintes: 

 

(i) Negação sentencial (negação alta) – realizada em posição mais alta na 

sentença, a negação sentencial possui escopo amplo: nega toda a oração; 

 

(ii) Negação de constituinte (negação mais baixa) – negação de escopo estreito; 

nega apenas constituintes; 

 

(iii) Metanegação (negação mais alta)– seu escopo ultrapassa a oração e é o mais 

amplo possível; selecionaria CP como seu complemento; 

 

                                                 
83 CHRISTENSEN, K.R. Interfaces. Negation – Syntax- Brain.  PhD dissertation. Aarhus:  Aarhus University, 
2005. 
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10.2 O Sintagma de Modo: a hipótese de Soares (2005,2006) 

 

Internamente, os grupos pertencentes à família Pano são vistos como bastante 

atomizados. Consideramos o universo Pano a partir do que, em Lingüística, se chama de 

categorias funcionais, isto é, categorias não lexicais que alojam traços propriamente 

gramaticais. Do ponto de vista estritamente linguístico, as categorias funcionais são relevantes 

para uma discussão da universalidade da arquitetura funcional da oração, em sua relação com 

os limites da variação interlinguística. Do ponto de vista da interface da Linguística com 

outras disciplinas, o estudo das categorias funcionais abre portas para questões de tradução 

cultural, de aquisição e perda da linguagem, entre outras. 

Estudos sobre as línguas Marubo e Matsés desevolvidos por Dorigo-Carvalho (1992) e 

Dorigo e Costa (1996), além de questões morfossintáticas interrelacionadas, no Matsés, 

apontam a ocorrência do uso de sufixos negativos ligados ao verbo, que, por sua vez, 

suspenderiam a informação temporal: 

 

(190) Matsés - Anulação de distinções aspecto-temporais 

        a. Negação de sentenças no não-passado e no passado 

           O falante nega um fato expresso pelo verbo, contrariando a expectativa do ouvinte 

V- εnkiø ik-ø 

           NEG AUX –PASSADO 

 

        b. Negação de sentenças no passado e de sentenças que expressam a noção aspectual de 

resultado de ação 

O falante afirma/confirma que o acontecimento de fato não ocorreu 

V- anbø (i) k-ε 

NEG AUX- NÃO-PASSADO 

(Soares, 2006, p. 106-107) 

 

Já no Marubo, temos apenas um afixo, indicador de negação: -ma que acompanha a raiz 

do verbo ou, em alguns casos, os verbos auxiliares –  aka e iki, independentemente do tempo 

e do aspecto: 
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(191) a. si′na-N wi’ßa-ø wißa-ai 

        ′sina-ERG carta-ABS escrever-PRES/PAS84 

        ‘′sina escreveu/está escrevendo a carta.’ 

 

      b. sina wi′ßa wißa-ma 

            ′sina carta escrever-NEG 

         ‘′sina não escreveu/está escrevendo a carta.’ 

 

 

(192) a. mπ′ma-N mi′ßuN-ø anuN a′ka 

        ′m}ma-ERG curupira-ABS acreditar AUX(TR) 

        ‘m}ma acredita em curupira.’ 

 

  b. mπ′ma-n mi′ßun-ø anun a-′ka-ma 

            ′m}ma-ERG curupira-ABS acreditar AUX(TR)- PRES-NEG 

            ‘m}ma não acredita em curupira.’ 

 

 

(193) a. pani-ø tu′‰aßiki 

         rede-ABS rasgar AUX(IN) 

           ‘A rede rasgou’ 

 

        b. pani tu′‰aß i′ki-ma 

            rede rasgar AUX(IN)-NEG 

   ‘A rede não rasgou’ 

 

(Soares, 2006, p. 107-108) 

 

 

                                                 
84 “... o sufixo temporal -ai não só inclui o momento da fala, mas também recobre eventos localizados na manhã 
do dia em que se fala.”(SOARES 2006, p. 107) 
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E, além disso, -ma também pode ser afixado logo após a um nome, formando a negação 

nominal: 

 

 

(194) a. puki aN vakπ 

           puki-ABS 3S POSS filho 

          ‘puki é filho dela.’ 

 

 b. puki aN vakπ-ma-‰ivi 

          ′puki 3S POSS filho-NEG-ENFAT 

‘puki não é filho dela!’ 

(Soares, 2006, p. 108) 

 

A partir disso, procuramos analisar a questão da negação olhando também para outras 

categorias, isto é, considerando a distribuição da negação no enunciado juntamente com os 

morfemas que manifestam as categorias de tempo e aspecto. Para tanto, tomamos por base a 

proposta de Soares (2005, 2006) de que, nas línguas da família Pano, a negação não se 

caracteriza por constituir um sintagma próprio, ou seja, um Sintagma de Negação  

(Neg-phrase), mas sim uma projeção de um Sintagma de Modo (Mood-phrase), que 

articularia traços de tempo e negação. Retomemos aqui as próprias palavras de Soares (2006): 

 
“Comparando-se os fatos das duas línguas, é possível constatar 

algumas diferenças. Em Matsés, não há relação entre a negação e a 

quebra da ergatividade, já em Marubo, há. No Matsés, em alguns 

casos, as combinações negativas carregam informações com respeito à 

atitude do falante diante do fato negado. Em Marubo, a marca 

negativa não veicula nenhuma informação quanto à atitude do falante. 

É fato comum entre as duas línguas a anulação das distinções 

aspecto-temporais quando está em jogo a negação, sendo que algumas 

características são dignas de nota, a saber: 

(i) marcas aspecto-temporais estão em uma espécie de 

distribuição complementar com a marca de negação (caso do 

Marubo); 
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(ii) marcas aspecto-temporais têm a sua anulação 

aparentemente dependente, em determinados casos, de uma interação 

com os morfemas de negação (caso do Matsés); 

(iii) quando tempo ou aspecto e negação coexistem em uma 

sentença, distribuem-se pelo verbo principal e por um verbo auxiliar, 

não ocorrendo juntos em um mesmo verbo (o que acontece em ambas 

as línguas); 

(iv) as exceções - quando tempo ou aspecto e negação ocorrem 

em um mesmo verbo - parecem se dever ao modo irrealis (caso do 

Marubo); 

(v) uma informação relativa a modo também poderia ser 

pertinente para o Matsés - informação relacionável à atitude do falante 

ao utilizar determinadas combinações negativas. 

No caso da distribuição complementar entre marcas aspecto-

temporais e morfema de negação, as indicações não são de autonomia 

de uma projeção funcional de Sintagma Negativo (NegPhrase), que 

disporia de um núcleo e de um item que funcionaria como seu 

especificador (como seria, por exemplo, o caso do francês, em que os 

elementos ne e pas são constituintes de uma categoria negativa, nela 

funcionando, respectivamente, como núcleo e especificador). As 

indicações também não parecem ser a da existência de uma categoria 

[funcional] Sintagma Negativo que selecionaria um Sintagma 

Temporal. Isso porque esse tipo de seleção implica uma coocorrência 

entre negação e tempo, mas não a sua distribuição complementar. 

Como não nos parece haver indicações de um Sintagma Negativo ou 

mesmo de um Sintagma Negativo que selecione um Sintagma 

Temporal, nossa aposta, a partir dos resultados da pesquisa – mesmo 

que parciais - é a de que vale a pena pensar em uma projeção 

funcional Modo realis/irrealis através da qual possam ser relacionados 

tempo-aspecto e negação. 

Uma projeção funcional Modo também poderia ser pertinente e 

explicativa para o Matsés, sendo que, no caso dessa língua, há que se 

resolver, para determinados casos, a questão da aparente interação 

entre o morfema de negação que se superficializa no verbo principal e 
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o morfema de tempo que fica no verbo auxiliar (devidamente anulado 

em favor de uma interpretação relativa à atitude do falante). Como os 

dois tipos de morfema parecem se “enxergar”, cabe uma investigação 

maior da estrutura/projeção do verbo auxiliar.” 

(Soares, 2006, p. 110-111) 

 

A proposta de Soares (2006) corresponde à configuração a seguir: 

 

(195)  

             

   SModo realis/ irrealis 
             3 

                            Modo’ 

                              3 

                    Modo           XP 

                                [NEG/ TEMPO] 

 

 

 

A configuração em (195) está relacionada à representação da negação em línguas 

pertencentes à família Pano, como o Marubo e o Matsés. Nessa configuração, a negação é um 

traço do núcleo de modo e está em uma espécie de distribuição complementar com o traço de 

tempo, isto é, quando ocorre um não ocorre o outro. Em outros termos, sentenças negativas 

têm o seu tempo anulado. Em face disto, temos os seguintes questões para a análise: por que 

vincular esses dois traços (negação e tempo) ao núcleo Modo? Por que negar fatos ou 

situações que realmente aconteceram ou estão acontecendo (caso do modo realis) implica 

negar a realidade do evento ou do estado (não fazendo sentido a aplicação aí de um traço de 

tempo85)?. 

 

 

 

                                                 
85 Um possível exemplo desse fato adaptado ao português seria se ter, na forma afirmativa, algo como ‘eu 
dançava’ – com presença de tempo e aspecto concomitantemente; e, na forma negativa, ‘eu dançar não’ – com 
anulação de tempo e de aspecto em presença da negação. 
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10.3 Shipibo-Konibo 

 

Os elementos morfológicos que representam a negação nessa língua basicamente são os 

morfemas e –yama –ma. De acordo com os dados analisados por Valenzuela (2002), /(y)ama/ 

representa a negação verbal, enquanto /-ma/ representa a negação não-verbal.  

Os dados reinterpretados apresentaram ocorrência com morfema de tempo e aspecto; 

sendo assim, a questão lançada aqui é: a negação verbal anularia distinções aspecto-temporais 

em Shipibo-Konibo? 

Para isso, seguem dados em que, negação, tempo, aspecto e modo ocorrem em conjunto: 

 
 

Negação + -ke (aspecto completivo): 
 
 

(196) [Mi -bé ainbo jo -a] -ra no -n onan -yama -ke 

 2 -COM mulher:ABS vir -ABS -EV 1p -ERG conhecer -NEG -CMPL 

 ‘Nós não conhecemos a mulher que veio com você’. 

(Valenzuela 2002, p. 67)  
 
 
 

Negação + -ai (aspecto incompletivo): 
 
 

(197) Shipi -baon -ra kapé pi -[y]ama -kan -ai    

 Shipibo PL:ERG -EV Jacaré: 

ABS 
comer -NEG -PL -INC    

 ‘Shipibo não come jacaré’. 

(Valenzuela 2002, p. 9)  
 
 
 

(198) Ikaxbi rama -tian westíora joni -bi no -n mera -yama -[a]i... 

 mas agora -TEMP um homem EM 1p ERG encontrar  NEG INC 

 ‘Mas hoje em dia não podemos encontrar um homem...’ 

(Valenzuela 2002, p. 31)  
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Negação + -nonxi (futuro): 
 
 

(199) Jawe -tian -bi [jawen chomo meni -a -bo] pota -yama -nonxi -we! 

 que -TEMP 

(nunca) 
- EM POS3 jarra:ABS dar PP2 PL:ABS arremessar NEG FUT 

 
IMP 

 ‘Nunca jogue fora as jarras que ela deu a você!’ 

(Valenzuela 2002, p. 72)  
 
 

 
Negação + -ai (particípio86 incompletivo): 
 
 

(200) Shipibo -ra kapé pi -kan -ai -bo -ma iki   

 Shipibo:ABS   -EV     jacaré  comer   PL PP1 PL NEG COP   

 ‘Shipibo não são“comentes”/ comedores de jacaré.’ 

(op.cit. 2002, p. 9)  
 

 
 
Negação + -a (particípio completivo): 
 
 

(201) Ja -ke    Shipibo jakon -ma -ribi [ja no -a oin -ax “jo-wé” i- 

 existir CMPL Shipibo bom NEG:

ABS  

tam 

bém 
que 1p ABS ver -PSSI vir-IMP fazer

. I 

              

ama -[a]i -bo -ribi] [no -a oinn -a -ma ji -a -res ik -ai 

NEG PP1 PL também 1p ABS ver PP2 NEG fin 

gir 
PP2 ape 

nas 
fazer.I PP1 

 ‘Existem também alguns maus Shipibos que não nos cumprimentam quando nos vêem, como 

quem apenas finge que não nos vê’. 

                                      .   

(op.cit.2002, p. 30)  
 
 
 
 
 
 

                                                 
86 Conforme DUBOIS, J. et alii (2006, p. 459), “chamam-se particípio às formas derivadas das raízes verbais e 
empregadas ora como adjetivos ora como verbos”. VALENZUELA (2002) identifica morfemas de particípio, 
porém não justifica a terminologia que emprega.  
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Negação + -ti (infinitivo/  irrealis): 
 
 

(202) Jain ik -á iki manan keyá [tso -n -bi mape -ti] ma 

 Lá fazer.I PP2 AUX montanha sinuosa:ABS [que ERG EM escalar INF] NEG 

 ‘Lá, existe uma montanha sinuosa que ninguém poderia escalar’. 

 
(op.cit., 2002, p. 20)  

 
 
 

A partir dos dados expostos anteriormente, configurou-se um quadro de distribuição 

relacionando as marcas de tempo, aspecto e modo de negação87: 

 

 

TEMPO E ASPECTO 

NEGAÇÃO 

VERBAL 

/(y)ama/ 

NEGAÇÃO 

NÃO-VERBAL 

/-ma/ 

-ni tempo remoto*   

-ke  aspecto completivo X  

-ai aspecto incompletivo X  

-nonxi futuro X  

-a particípio completivo   X 

-ai particípio incompletivo  X 

- ti modo irrealis  X 

 
Observação: o sombreamento na tabela assinala a ausência de –ni ‘tempo 

remoto’ em construções negativas (verbal e não-verbal). 
 
 

A partir do quadro de distribuição de marcas de tempo, aspecto e modo relacionados, 

chegamos a algumas generalizações descritivas, a saber: 

 

(a) tanto no modo irrealis quanto nos particípios completivo (que vem sempre 

acompanhado de um verbo auxiliar) e incompletivo, as opções feitas na língua foram por 

construções negativas não verbais, em que, ao que tudo indica, não são negadas ações de fato, 

e sim situações gerais. 

                                                 
87 No quadro em questão, a letra ‘X’ indica ocorrência. 
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(b) no que pode ser entendido como modo realis (situações que realmente aconteceram 

no passado ou estão acontecendo no presente) – o que pode incluir noções aspectuais 

(completivo/ incompletivo) - a negação pode ser verbal.  

(c) na negação verbal, a negação pode conviver com noções aspectuais, porém não com 

uma marca temporal; com isso pode-se dizer que o que é negado é a ação e não o tempo em 

que ela ocorreu. 88 

(d) as marcas aspectuais finalizam a construção verbal, inclusive quando convivem com 

a negação. 

 

Também foram identificados outros dados em que há a presença da negação e que se 

julgou pertinente para análise: 

 

 

Negação + -i (evento simultâneo): 
 

(203) Nete be -ai -tian    pikó -pao -ni -ke [ja -n ak -ai] joni 

 dia vir S DS  t Tirar: 

DTRNZ 

HAB REM CMPL 3 ERG fazer.T PP1 homem:

ABS 

 

oxa oxa - yama – i             

dormir  dormir  NEG SSSI             

‘Quando foi chegado o dia, o organizador saiu (de seu mosquiteiro) sem ter dormido muito.’ 

Valenzuela (2002, p. 58)

 

                                                 
88 Um aparente contra-exemplo seria a sentença (199), em que o morfema de futuro convive com a negação em 
uma construção verbal. Na literatura, o futuro é frequentemente associado ao modo irrealis, como algo ainda não 
realizado ou passível de ser interpretado como hipótese. A expectativa, então, seria a de que, no dado (199), a 
negação fosse não-verbal.  No entanto, se olharmos com atenção o dado (199), veremos que a construção verbal 
em que o morfema de futuro se manifesta juntamente com a negação no verbo encontra-se atrelada ao 
imperativo, que, a nosso ver, anula a asserção de modo irrealis que até então o futuro possuía. E essa terá sido a 
razão pela qual a tradução da sentença em (199) teve como resultado ‘Nunca jogue fora as jarras que ela deu a 
você’ (e não * ‘Nunca jogará fora as jarras que ela deu a você) . 
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Negação + -we (imperativo): 
 
 

(204) Jawe -tian -bi  [nokon jawéki ak -á -bo] shinan -beno -yama -we! 

 que TEMP EM  POS1 coisa:ABS   fazer. 

T 

PP2 

 

:ABS mente falhar NEG IMP 

 ‘Nunca esqueça as coisas que eu tenho ensinado (a você).’  

Valenzuela (2002, p. 71) 

 
 
 

As observações feitas aqui são de que em (203), o morfema –i é indicador de evento 

simultâneo (SSSI), não sendo classificado como marca de modo ou tempo; em (204), a 

construção verbal negativa e imperativa dispensa marca de tempo. Ambos os dados 

confirmam nossas generalizações descritivas. 

  

 

10.3.1 Negação e Aspecto: proposta de configuração formal para a língua  

Shipibo-Konibo 

 

Ao reinterpretar dados de negação do Shipibo-Konibo, temos que, quando a negação 

entra em jogo, o tempo é anulado em construções verbais. Com relação à negação nominal, há 

indicações de que o mesmo tipo de anulação ocorra, havendo necessidade, porém, de mais 

dados a respeito. Com isso, o Shipibo-Konibo se aproxima das línguas Marubo e Matsés, 

pertencentes à mesma família. Nessas últimas, as distinções aspecto-temporais são anuladas 

em presença da negação. Como já mencionado, uma projeção funcional Modo realis/ irrealis 

foi proposta por Soares (2005, 2006) de modo a relacionar tempo-aspecto e negação nessas 

duas línguas com possibilidade de extensão para outras línguas da família. Diremos que, no 

caso do Shipibo-Konibo, temos boas razões para pensar que a mesma projeção funcional 

possa vigir. Isso significa que, no Marubo e no Matsés, a negação em Shipibo-Konibo não 

constitui um Sintagma de Negação (Neg-Phrase), mas, na realidade, participa de um 

Sintagma de Modo (Mood Phrase). 

Na reinterpretação proposta, consideramos aqui a Teoria da Checagem de Chomsky 

(1995, 1999), para efeitos de proposta de uma configuração que dê conta de fatos 

relativamente à negação, tempo e aspecto em Shipibo-Konibo. Segundo a teoria da checagem 

de traços, as formas já saem completas do léxico, movendo-se na sintaxe apenas para a 
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checagem de seus traços. Com isso em mente e diante dos fatos da língua, propomos a 

seguinte representação em (205): 

 

(205) 

 

                      SModo realis/ irrealis 
                 3 

                              3 

                          Modo         SAsp 

          [NEG/ TEMPO]     3  

                                                   3 

                                               AAsp           vP                   

 

      

Na configuração que propomos em (205) acima, o núcleo Modo seria ocupado por traço 

de negação cuja materialização é o sufixo /-ma/. Quanto a /-yama/, esse se segue 

imediatamente à raiz verbal e, por sua posição mais interna na palavra verbo, operaria uma 

negação de nível mais baixo, não sendo parte do Sintagma de Modo.  A configuração em 

(205) revela que: 

 

(a) a negação tem a possibilidade de suspender a informação temporal: tal como em 

outras línguas da família, é melhor tratá-la como traço de um núcleo de Modo. 

(b) a noção de aspecto – relacionada a características internas do próprio evento - não é 

anulada pela negação, o que justifica a instituição de uma projeção sintática própria para 

acolhê-la (Projeção Aspecto); 

(c) as noções aspectuais de completivo/ incompletivo só ocorrem no modo realis, o que 

justifica o fato de a Projeção Aspecto aqui proposta estar em posição hierarquicamente abaixo 

da projeção de Modo, sendo selecionada por essa última. 
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10.4 Jaminawa 

 

Em relação à negação, foram relacionados três tipos de realizações: 

 

(i)    –ma; 

(ii)  –yama; 

(iii) –kaspa; 

 

O mesmo sufixo –ma serve à negação verbal e não-verbal, além de ocorrer em orações 

que não possuem verbo (orações elípticas ou copulativas), sempre ocorrendo posteriormente a 

substantivos ou modificadores, como pode ser observado nos dados abaixo: 

 

(206) Na efenã -ma 

 este meu NEG 

 Este não (é) meu. 

               

 

(207) Aa -ma  

 ele NEG  

 Não (é) ele. 

 

     (Faust & Loos, 2002, p. 93) 

 

(208) Ê ka -panã kanoā ano -ma 

 eu ir IMPED89 canoa LOC NEG 

 Eu queria ir, (mas) não havia canoa. 

 

           (Faust & Loos, 2002, p. 125) 

 

                                                 
89 “El sufijo -panã aspecto impeditivo indica que la acción no se realizó o no se realizará por alguna razón. El 
sujeto hubiera hecho algo, pero fue impedido. Encontramos que -panã siempre sigue a los demás sufijos, 
delante de las partículas.” (FAUST & LOOS, 2002, p. 125).  

Tradução: O sufixo de aspecto impeditivo –panã indica que a ação não se realizou ou não se realizará 
por alguma razão. O sujeito teria feito algo, mas foi impedido. Achamos que –panã sempre segue os outros 
sufixos, diante das partículas. 
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Além de funcionar como negação não-verbal e também de desempenhar papel de 

negação verbal, o mesmo sufixo –ma indica referência indefinida e negativa como as palavras 

‘ninguém’ e ‘nada’. Como a proposta do trabalho em questão é a análise da negação verbal e 

não-verbal, não nos concentraremos nos outros tipos de casos levantados. 

Como negação verbal, tem-se os seguintes dados: 

 

(209) Ê ka -i -ma.   

 eu  ir PROG NEG   

 Não vou. 

    (Faust & Loos, 2002, p. 41) 

 

(210) Ka- yama -fe    

 ir NEG IMP    

 Não se vá. 

    (Faust & Loos, 2002, p. 159) 

 

O morfema –yama também ocorre na língua com a semântica de negação, mas seu 

sentido está intrinsecamente ligado à proibição, e, por esse fator, o morfema –yama sempre 

virá antes do sufixo de modo imperativo materializado por –fe: 

 

(211) Ka -yama -fe    

 ir NEG IMP    

 Não vá. 

 

 

 (212) Yõka -yama -fe    

 perguntar NEG IMP    

 Não pergunte. 

       

 

(213) Tsao -yama -fe    

 sentar NEG IMP    

 Não sente. 
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(214) Fi -yama kã90 -fe   

 receber NEG PL IMP   

 Não recebam. 

     

 

(215) Na fi -yama -kã -fe  

 isto receber NEG PL IMP  

 Não recebam isto. 

 

 

(216) Mãpe -yama -kã -fe   

 subir NEG PL IMP   

 Não suba. 

 

 

(217) Yoi -yama -kã -fe   

 falar NEG PL IMP   

 Não fale. 

(Eaken, 1991, p. 39) 

 

Outra forma de negação presente na língua é o sufixo de modo /–kaspa/, que porta valor 

semântico de desiderativo-negativo ‘não desejar’ ou ‘não querer’. Na maioria dos dados 

disponíveis, tende a preceder imediatamente morfemas de aspecto. 

 

(218) Oa ka -kaspa -i   

 aquele ir não desejar 
não querer   

PROG   

 Aquele que não deseja ir. 

 (Eaken, 1991, p. 38) 

 

 

 

                                                 
90 O uso de /kã/ está relacionado à marca de plural. O uso deste sufixo leva à nasalização de /yama/. 
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(219) Exto ka -kaspa -i   

 irmãozinho ir não desejar 
não querer   

PROG   

 O irmãozinho não quer ir. 

 

 

(220) Ka -kaspa -xõ91 pi 
 

-i  

 ir não desejar 
não querer   

PARTAP comer PROG  

 Come porque não quer ir 

 

 

(221) Ka -kaspa -i ka -ita.  

 ir não desejar 
não querer 

PROG ir PST2  

 Ontem não queria ir. 

     (Faust & Loos, 2002, p. 128) 

 

 

 

10.4.1 Interpretação Formal Para o Jaminawa 

 

A partir da breve descrição da negação no Jaminawa, é possível realizar uma síntese não 

só sobre essa língua , mas também do Shipibo-Konibo – o que permite visão comparativa de 

ambas.Assim: 

 

(i) Os sufixos /-ma/ e /-yama,  presentes em ambas as línguas ,  apesar de portar o 

sentido de negação, possuem alguns papeis distintos, conforme o quadro 

abaixo: 

 

 

 

 

 

                                                 
91 “participio de acción previa y progresiva con concordancia transitiva” (FAUST & LOOS, 2002, p. 175). 



 

 

144

 Shipibo Yaminawa 

/-ma/ negação não-verbal 

(negação alta) 

negação não-verbal 

negação verbal 
(negação  alta) 

 

/-yama/ 

           negação verbal 

 (negação mais baixa)  

proibição, ocorrendo 

obrigatoriamente com /-fe/ 

‘imperativo’ 

 (negação mais baixa) 

/-kaspa/ ___________ aspecto desiderativo 

negativo 

 

(ii) no Shipibo, a negação anula questões aspecto-temporais; aparentemente, 

ocorre o mesmo no Jaminawa; o sufixo de negação /-ma/  operaria uma 

negação mais alta, podendo ser núcleo do Sintagma de Modo; quanto a /-yama 

/ , por operar uma negação mais baixa (exemplificadora da negação de 

constituinte) , esse não integraria o Sintagma de Modo, e sim  uma projeção 

em posição inferior no diagrama em árvore – o que explicaria sua coexistência 

com sufixos de aspecto ou tempo;  com relação a /kaspa/, esse é 

fundamentalmente, em Jaminawa, um  morfema de aspecto que incorporou 

um traço negativo . 

 

 Proposta de representação formal para o Jaminawa: 

 

(222) 

 

  SModo realis/ irrealis 
              3 

                   3 

                Modo           SAsp 

           [NEG]      3 

                          /-ma/             3 

                                           Asp              vP 
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10.5 Japonês 

 

Ao analisar a negação na Língua Japonesa, Storoshenko (2002), divide a negação em 

três tipos: 

 

(i)    ‘plain negation’ (negação comum); 

(ii) ‘long-form negation’ (negação de longa forma), posteriormente chamada de  

‘wa negation’ (negação ‘wa’, visto que ‘wa’ deixa de ter a função de partícula 

indicadora de tópico e acaba se tornando um marcador extra na própria raiz do verbo); 

(iii)  ‘free negation’ (negação livre); 

 

Apesar de Storoshenko classificar a negação em três tipos, o trabalho tem como foco a 

análise da negação afixada à raiz do verbo, que aqui chamaremos de negação verbal, e da 

negação de elementos nominais, tratada como negação não-verbal. 

Os morfemas que representam as negações verbais e não-verbais, respectivamente, são 

–nai e dewa/ ja nai92. Fatores relevantes a serem levados em consideração: 

 

(i) tanto a negação verbal quanto a não-verbal possuem o mesmo morfema, –nai; 

 

a.  Watashi   wa     sakana    o        tabe-nai. 

         eu          TOP      peixe      ACC      comer  NEG 

       ‘Eu não como/comerei peixe.’ 

 

b.   Miirā   san     wa    gakusei    dewa  nai. 

      Miller    TRAT   TOP    estudante    PART   NEG 

       ‘O Sr. Miller não é um estudante.’ 

 

(ii) além de o verbo já conter afixado à sua raiz o morfema que marca a negação, 

dependendo do contexto, há a ocorrência da partícula “não” em posição inicial 

na sentença; 

 

 

                                                 
92 No estilo formal, os morfemas de negação são representados por –masen e dewa/ ja arimasen para expressar 
negação verbal e não-verbal, respectivamente. 
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a. Ashita,    eiga    ni     iku? 

    Amanhã   cinema  LOC    ir 

    ‘Amanhã (você) vai ao cinema?’ 

 

     Iie,  ik-anai. 

     Não, ir   NEG 

      ‘Não, não vou.’ 

 

 
 

10.5.1 A forma –nai 

 

Alguns teóricos como Okabe (2002), Takubo (1985), entre outros, consideram que o 

morfema responsável por atribuir o papel de negação é –nai. Outros, como Storoshenko 

(2002), Han (2008), etc, defendem que a forma de negação é apenas a forma –na. O fato de –i 

não “participar” da semântica da negação se deve ao fato de que –i carregaria o valor de 

tempo, conforme se vê a seguir, a partir de dados retirados de Storoshenko (2002): 

 

(223)  a. Jiroo-ga       piza-o       tabe-ru. 

                  Jiroo-NOM     pizza-ACC   comer-NPST93  

                 ‘Jiroo eats pizza.’ 

 

     b. Jiroo-ga       piza-o        tabe-   na-i. 

           Jiroo-NOM     pizza-ACC   comer-NEG-NPST     

          ‘Jiroo does not eat pizza.’ 

 

 

(224)  a. Plain Affirmative 

        V-T 

     b. Plain Negative 

              V-na-T 

Storoshenko (2002, p. 5) 

 

 

                                                 
93 NPST = não-passado (non past) 
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A suposição de que –i é mais um morfema e de que carrega a marca de tempo  

não-passado pode ser esclarecida ao observarmos os predicadores de qualidade da língua. 

Esses são classificados em dois grupos, os que possuem terminação –na (como visto na seção 

9.4.1) e os que apresentam terminação –i. Esse último grupo, integrando a tabela a seguir, 

servirá como a base para a identificação de –i como um morfema próprio (não-passado). 

 

(225) 

Predicador de Qualidade Tradução 

(a) oishi-i ‘gostoso’ 

(b) oishi-kunai ‘não gostoso’ 

(c) oishi-katta ‘era gostoso’ 

(d) oishi-kunakatta ‘não era gostoso’ 

 

 

Ao considerarmos (a) e (c) em (225), observamos que as marcas ‘–i’ e ‘–katta’ fazem 

referência à categoria de tempo não passado e passado, respectivamente. Mencionamos 

anteriormente (seção 7.2.3.2) que o morfema ‘–ta’, é responsável por atribuir marca de tempo 

passado ou aspecto. Assim, fica evidente a marca de tempo existente na flexão do predicador 

de qualidade. Além disso, juntamente com essas generalizações, observa-se que 

consequentemente, o morfema de negação pode ser flexionado juntamente com os morfemas 

de marca de tempo. 

Em (b), temos os morfemas de negação ‘–na’ e tempo não passado, ‘–i’. 

Ainda nos dados (b), (c) e (d), observa-se ‘–ku–’ e ‘–ka–’. Até o presente momento, a 

literatura consultada não nos conferiu explicações sobre a ocorrência de tais formas, 

localizadas entre a raiz do predicador, a negação e tempo passado. 
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10.5.2 Representação Formal para o Japonês 

 

Com base na teoria da cisão do IP, tem-se o seguinte esquema sintático proposto por 

Tanaka (2004): 

 

 
(Tanaka, 2004, p. 28) 

 
 

Observando-se a árvore acima, tem-se que Tanaka parte do princípio de que a Negação 

em Japonês projeta um Neg Phrase (NegP). Porém, Han (2008) questiona a posição de tal 

nódulo dentro da árvore sintática. Isso se dá pelo fato de que a estrutura da negação no 

Japonês pode ser encarada de duas formas: 

 

a) lexical; 

b) estrutural; 

 

Pela abordagem lexical, –na é um morfema derivacional, como uma unidade afixada ao 

verbo. Por outro lado, seguindo a abordagem estrutural, –na é um morfema flexional, 

responsável por projetar NegP e se combinar com o verbo através de uma operação 

morfossintática igualmente ao caso de verb-raising e INFL lowering. (Han, 2008). 

Através de testes (método TJVT94), Han chega à conclusão de que a posição da projeção 

da negação é realizada de forma estrutural, isso quer dizer, –na projeta um NegP e se combina 

                                                 
94 TJVT = Truth Value Judgment Task 

(226) 
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com o verbo por uma operação morfossintática. Sendo assim, a configuração proposta para o 

Japonês em relação à negação seria: 

 

(227) 

 

                  NegP 

          2 

VP           nai 

              2 

   (complemento)     tabe 

                                                    (comer)  

 

 

Apesar de a literatura levantada até o momento não dividir o tema ‘negação’ em 

negação verbal e não-verbal, aqui proponho tal divisão partindo do norteamento lançado sobre 

o caso da cópula na seção 9.4.2 (As Cópulas ‘da’ X ‘de aru’), visto que, como já mencionado 

anteriormente, a cópula (principalmente a realização da cópula da) não compartilharia das 

mesmas propriedades que a classe dos verbos possui em relação a alguns elementos 

morfológicos; sendo assim, opto por não classificá-la como um verbo. 

A marca de negação pode ser encontrada tanto na flexão verbal quanto na adjetival, 

estando posposta a um nome. No caso da flexão verbal e adjetival, o morfema –na funciona 

como um afixo; já em relação ao nome, acredita-se que o contato do morfema de negação 

com da / desu / dearu provoque alterações morfofonológicas e que seu produto final seja o 

morfema dewa/ ja nai. 
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10.5.3 Negação Verbal 

 

Em relação à negação verbal, o verbo recebe em sua raiz o morfema indicador de 

negação –na95. Para isso, temos o quadro abaixo com o objetivo de representar melhor tal 

situação: 

 

(228) 

Informal Formal Tradução 

taberu  tabemasu ‘como’ 

tabeta tabemashita ‘comi’ 

tabenai tabemasen ‘não como’ 

tabenakatta tabemasendeshita ‘não comi’ 

 

Mais uma vez, na primeira coluna à esquerda, –i aparece em oposição a –katta, 

confirmando a questão temporal. Além isso, confirma-se mais uma vez que a negação no 

Japonês, na realidade, é representada apenas pelo morfema –na no registro informal, e por –

masen no registro formal. 

Ainda com referência à negação verbal, observa-se também a negação em que o 

morfema –na se realiza como –ana em alguns verbos. A diferença entre –na e –ana se dá 

devido às variações fonológicas que ocorrem unicamente em casos de afixação em relação à 

raiz do verbo: verbos que apresentam ao fim de sua raiz uma vogal, materializam o morfema 

de negação como –na; já os que possuem raiz terminada em consoante, materializam o 

mesmo morfema como –anai. (Storoshenko, 2002). 

                                                 
95 Como visto na seção 10.5.1, este pode ser encontrado flexionado tanto em verbos, quanto em adjetivos e 
substantivos. 
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(229) 

Verbo Raiz Raiz + (a)na + i Tradução 

nomu nom- nom-a–na-i ‘não bebo’ 

kaku kak- kak-a–na-i ‘não escrevo’ 

oyogu oyog- oyog-a-na-i ‘não nado’ 

    

miru mi- mi-na-i ‘não vejo’ 

taberu tabe- tabe-na-i ‘não como’ 

wasureru wasure- wasure-na-i ‘não esqueço’ 

 

 

Em concordância a isso, Narahara (2002) menciona em sua obra que cada radical 

consiste em uma raiz e um fim flexional (inflectional ending), formando-se um radical (stem) 

e, portanto, uma categoria flexionada: 

 

(230) 

 

[root + inflectional ending]  (+ auxiliary) (+ particle) 

 

               stem 

    (inflectional category) 

(Narahara, 2002, p. 48) 

 

Narahara ainda menciona que há seis tipos de categorias flexionáveis e identificadas 

nos predicados do Japonês moderno. Entre estes seis tipos 96 , está a categoria irrealis  

(forma, modo irrealis), sendo que três auxiliares são subcategorizados pela forma irrealis: 

auxiliar de negação, passiva e causativa: 

                                                 
96 A autora não explicita quais seriam as outras cinco formas flexionáveis. 
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(231) 

 

Negative, passive and causative forms 

 

 

 

 

 

 

(Narahara, 2002, p. 49) 

 

A autora explicita que ‘hanas-a’ é uma forma irrealis, consistindo na raiz do verbo 

‘hanas-’ e ‘-a’, o fim flexional. Já os verbos auxiliares ‘na-i’, ‘re-ru’ e ‘se-ru’ são também 

formados por raízes auxiliares e, ‘-i’, ‘-ru’ e ‘-ru’, respectivamente, são flexões finais desses 

radicais. 

Sendo assim, depreendemos que o morfema –a presente na negação e em outros tipos 

de auxiliares é uma indicação do modo irrealis: 

 

(232) 

 

Irrealis forms 

[C-root-a] 

[V-root-Ø] 

(Narahara, 2002, p. 50) 

 

Dispondo de tal informação, ao retomarmos a regra sobre os verbos que possuem as 

suas raízes terminadas em consoantes ou vogais, temos a seguinte representação em relação à 

negação97: 

 

 

 

                                                 
97 O sinal “+” utilizado por NARAHARA em seus dados e exemplos não tem ligação com o usado pela Teoria 
Gerativa, no âmbito da fonologia linear, em que ‘+’ indica fronteira de morfema no interior de uma palavra 
morfológica. Na realidade, a autora utiliza o sinal no sentido de adição do morfema que segue esse sinal a outro 
morfema ou raiz. 

Surface forms   

   

Internal compositions 

Irrealis + Aux 

hanasanai ‘does not speak’ → hanas-a + na-i 

hanasareru ‘is spoken’ → hanas-a + re-ru 

hanasaseru ‘makes one speak’ → hanas-a + se-ru 
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(233) 

Negative Suffixation 

[root –(a)] + na- 

(Narahara, 2002, p. 50) 

 

Vale ressaltar que, na língua japonesa, há um grupo de verbos irregulares. A este 

grupo, pertencem os verbos suru (fazer) e kuru (vir). Com, referência a estes últimos, 

observa-se sempre a materialização do morfema de negação na (não havendo a alomorfia 

exibida no quadro (229) em relação ao morfema de negação). Por serem irregulares, tais 

verbos sofrem alomorfia apenas na sua raiz, como se pode observar a seguir: 

 

(234) 

Verbo “Raiz” + na + i Glosa 

suru shi-na-i ‘não faço/faz’ 

kuru ko-na-i ‘não venho/vem’ 

 

 

 

10.5.4 Negação Não-Verbal 

 

Em relação à negação não-verbal, além do morfema –na indicador justamente da 

negação, tem-se a ocorrência dos morfemas dewa ou ja (sendo esse último a  forma contraída 

de dewa)98.  

 

(235) Maria san wa sensei dewa nai. 

 Maria TRAT TOP professor(

a) 

PART NEG 

 ‘Maria não é professora.’ 

 

(236) Yamada san wa watashi no ane dewa nai. 

 Yamada TRAT TOP eu GEN irmã mais velha 

(minha) 

PART NEG 

 ‘Yamada não é minha irmã mais velha.’ 

                                                 
98 Sobre o que seriam as formas de e  ja, ver explicação mais adiante. 
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(237) Koko wa byōin dewa nai.    

 aqui TOP hospital PART NEG    

 ‘Aqui não é o hospital.’ 

 

 

(238) Ton san wa igirisujin dewa nai. Chūgokujin da. 

 Ton TRAT TOP inglês PART NEG chinês COP 

 ‘Ton não é inglês. É chinês.’ 

 

Spencer (2003) classifica os morfemas dewa/ ja como partículas, visto que ambas teriam 

sua origem no morfema da cópula. As formas dewa/ja99seriam uma construção especial da 

cópula diante da negação. Ainda, segundo Spencer (2003, p. 20): 

 

“Cases in which an uninflected particle participate in 

inflectional paradigms are not especially rare. The Russian 

Conditional Mood is formed by collocating the l-participle form of 

the verb with a particle by (see Spencer 2001 for discussion of this 

within a paradigm-driven framework), and the Albanian conjugation 

system provides particularly rich examples of particles in both the 

conjugation and declension systems (see Buchholz and Fiedler 1987: 

61—117, 201). However, as far as I know this phenomenon has 

received rather little theoretical attention from syntacticians or 

morphologists (a recent partial exception is Toivonen 2001, though 

she is interested more in phrase structure properties of particles than 

their morphosyntactic function). The morphosyntactic and 

morpholexical status of ‘particles’ of any kind is still somewhat moot, 

so this should be regarded as part of a wider problem of lexical 

categorization (cf. Zwicky 1985b).”100 

                                                 
99 Spencer (2003) ressalta que, mesmo que se trate dewa / ja como partículas, ainda assim é difícil precisar qual 
seu status, visto que ambas não possuem propriedades morfossintáticas próprias claramente definidas. Com isso, 
assume que dewa / ja são partículas não analisáveis (unanalysed particles). 
100 Tradução: 

Casos em que uma partícula não flexionada participa de paradigmas flexionais não são especialmente 
raros. O Modo Condicional russo é formado pela colocação de forma participial l- do verbo com uma partícula 
ao lado (ver Spencer 2001 para a discussão disso internamente a um quadro teórico orientado para o 
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Sendo assim, opto também por não me aprofundar sobre o que dewa / ja poderiam 

representar. A idéia de que seriam uma forma especial de cópula é a mais aceita no presente 

momento. Mas é de grande interesse a leitura de mais teóricos para desenvolver um 

norteamento melhor sobre o caso. 

Na negação de elementos nominais, temos a seguinte configuração no Japonês: 

 

(239) 

 

                                                                            TP 

                     3  

                                                                    NegP             i 

         3 

       SN              na 

3         

       nome  dewa / ja 

 

 

                                                                                                                                                         
paradigma); e o sistema de conjugação albanês produz particularmente exemplos ricos de partículas em ambas 
as conjugações e sistemas de declinação (ver Buchholz e Fiedler 1987:61-117,201). De qualquer forma, tanto 
quanto sei, este fenômeno tem recebido, mais propriamente, pouca atenção teórica de sintaticistas e 
morfologistas (uma exceção recente e parcial é Toivonen 2001, ainda que ela esteja interessada mais em 
propriedades de estrutura de frase das partículas do que em suas funções morfossintáticas). O status 
morfossintático e morfolexical de ‘partículas’ de qualquer tipo é ainda algo discutível; portanto, isto deveria ser 
considerado como parte de um grande problema de categorização lexical (cf. Zwicky 1985b). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Buscamos com esse trabalho, através de um estudo comparativo, abordar e tratar as 

semelhanças e as diferenças entre as línguas em questão, verificando a sua variabilidade 

sintática no que tange aos temas do aspecto, da cópula e da negação. 

Ao comparar as línguas Shipibo-Konibo e Jaminawa, tivemos argumentos bastante 

relevantes para que pudéssemos confirmar determinadas aproximações, comprovando a 

existência de uma variabilidade sintática com um grau menor de distância. Isso pôde ser 

observado ao considerarmos os morfemas ak- e ik-, as relações aspectuais e  o morfema de 

negação /-ma/. As funções desempenhadas por tais morfemas nem sempre foram exatamente 

as mesmas, porém muitos elementos semelhantes foram identificados.  

Vimos que, em Shipibo-Konibo, tempo e aspecto não se encontram amalgamados em 

uma mesma forma e que há bons motivos para se estabelecer, internamente ao verbo, a ordem 

tempo>aspecto, sendo possível postular para essa língua – com base no Princípio do Espelho - 

uma projeção Aspecto mais alta do que TP. Com relação ao Jaminawa, as indicações foram de 

que a língua não só apresenta marca aspectual portadora de noção temporal, mas também 

marcas temporais com uma face aspectual, além de marcas aspectuais que não convivem com 

noções temporais e, ainda, morfema aspectual precedido de morfema temporal. Tais fatos, 

apontam para a situação em que o Jaminawa apresentaria projeções de Aspecto e Tempo com 

a mesma configuração proposta para o Shipibo, mas com a diferença de que os traços, 

respectivamente, dos núcleos de aspecto e tempo,  poderiam, nas  situações de  “dupla face” 

(ou seja, de morfemas com face aspecto-temporal) , ser materializados  por um único 

morfema. No que diz respeito ao Japonês, vimos que não é possível cindir, do ponto de vista 

morfológico, tempo e aspecto, havendo uma forte presença temporal à qual se agregam 

valores aspectuais. Vimos também que, ao lado da prova da importância sintática do Tempo 

na análise do Japonês, existem também trabalhos que procuram demonstrar a primazia do 

Aspecto na aquisição dessa língua; e que o Japonês poderia estar, no que diz respeito à 

questão tempo e aspecto e sua representação formal, em uma situação próxima à do 

Jaminawa, porém mais afastada em relação ao Shipibo-Konibo. 

No que tange à questão da cópula, as conclusões foram as de que o Shipibo-Konibo 

apresenta formas (-ik, -ak) que tendem mais para cópula do que para verbo auxiliar. Em 

situação inversa está o Jaminawa, que, apresentando construções copulativas, possui formas 

(ik, ak) que tendem mais para verbo auxiliar do que para cópula, dadas as marcas flexionais 

que podem portar face ao que seria um verbo principal e à distribuição de marcas entre os dois 



 

 

157

tipos de verbos no interior de uma sentença. Quanto ao Japonês, evidencia-se a existência 

nítida de formas copulares: além do fenômeno da cópula zero, selecionada de acordo com as 

necessidades do falante, as marcas copulares abordadas se mostraram bastante diversificadas 

e significativas. Foram observadas marcas copulares tanto finais (da e dearu) quanto 

prenominais (no e na). Além disso, vimos que a cópula dearu - a única a ocorrer em posição 

prenominal - pode ser relativizada. 

Por fim, no âmbito da negação alta em uma sentença, foi possível encontrar elementos 

que apóiam a hipótese da existência, em Shipibo-Konibo e Jaminawa, de um Sintagma de 

Modo cujo núcleo (Modo) articularia traços de negação e tempo.  Já no Japonês, também no 

âmbito da negação alta em uma sentença, saiu fortalecida a existência de um Sintagma de 

Negação (NegP) cujo núcleo é Neg, expresso pelo morfema –na, tanto na negação verbal 

quanto na negação não-verbal. No caso da negação não-verbal, resta-nos, em trabalhos futuros, 

compreender a natureza da partícula dewa / ja, que optamos por chamar aqui de partícula 

intermediária. 

Ainda no âmbito da negação, pelos dados analisados, conclui-se que a projeção em 

causa, em Shipibo, seria compatível com a projeção do núcleo que articula negação e tempo 

em outras línguas da família Pano, como o Marubo e o Matsés. Ou seja: a negação, nessas 

línguas, realmente seria um traço presente em um núcleo Modo no interior de um Sintagma de 

Modo (Mood Phrase). Porém, o que faz o Shipibo-Konibo diferir das línguas Marubo e 

Matsés é que aquele possuiria uma projeção aspectual própria selecionada por uma projeção 

modal – uma diferença que certamente deverá ter algum peso em questões de tradução, 

interpretação no interior da própria família Pano.    

Para cada uma das línguas examinadas propusemos configurações formais relativamente 

aos tópicos abordados, cabendo, em trabalhos futuros, refinar a questão dos núcleos 

funcionais envolvidos, dos traços presentes nesses núcleos e suas conseqüências sintáticas. 

 Devemos dizer que a pesquisa mostrou-se bastante desafiadora, visto a dificuldade de 

realizá-la a partir de uma bibliografia que desse conta ou, ao menos, pudesse servir como base 

de orientação para o desenvolvimento dos temas abordados e seus detalhes.  

Ao finalizar este trabalho, cremos ter caminho para novas interpretações, contribuindo 

para futuras pesquisas, não só com o fim de explorar mais e mais os ricos detalhes de cada 

língua aqui estudada, mas também de investigar os limites da variabilidade sintática no 

quadro das línguas naturais. 
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