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1. INTRODUÇÃO 

 Este estudo diz respeito aos prefixos relacionais existentes na língua Kỳikatêjê, variedade do 
Complexo Timbira, pertencente à família Jê, Tronco Macro-Jê (cf. RODRIGUES, 1986). Embora haja uma 

descrição desses prefixos para uma outra variedade dessa língua (cf. FERREIRA, 2003), o fenômeno não foi 

tratado de maneira exaustiva, havendo a necessidade de aprofundamento científico sobre esse fenômeno 
linguístico, bem como descrever esses fenômeno na variedade Kỳikatêjê. A flexão relacional é um 

mecanismo morfossintático que viabiliza a relação sintática de dependência entre um núcleo e seu 

determinante, ou seja, entre o nome e seu possuidor ou modificador, o complemento e sua posposição, o 

sujeito e verbo intransitivo, o objeto e o verbo transitivo (COSTA 2015). Dessa forma, este estudo apresenta 
alguns resultados de nossa investigação a respeito do mecanismo da flexão relacional em nomes da língua 

Kỳikatêjê. Tomaremos, como aporte teórico para esta investigação, o estudo de Costa (2015) e Miranda 

(2014), os quais fazem uma descrição pormenorizada dos prefixos relacionais para as línguas Xikrín do Cateté 
e Krahô, respectivamente. 

 

2. MATERIAS E MÉTODOS 

 
Inicialmente estudamos alguns materiais existentes sobre a flexão relacional para outra variedade da 

língua Gavião do Pará a partir de Ferreira (2003). Durante as idas da equipe de pesquisadores à aldeia Kôjakati, 

foram coletados dados elicitados sobre fauna, flora, cultura material e imaterial, parentesco, espiritualidade, 

sintagmas nominais, verbais, posposicionais, textos de diversos gêneros, além de anotações em diário de 

campo das observações feitas durante nossa interação com os falantes e das interações entre eles. Os dados 

foram gravados em aparelho Zoom e filmados em câmaras de celular. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Como base na análise dos dados do Kỳikatêjê até o presente, podemos afirmar que nessa língua há 

nomes que são ligados obrigatoriamente aos seus possuidores e nomes para os quais essa ligação é indireta, 

mediada pelo nome õ, que significa ‘pertence’. Os primeiros são nomes de parte de um todo – como as partes 

do corpo, ou os membros da família – e ocorrem com dois prefixos relacionai, um R1, que sinaliza num 
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tema que seu determinante é a expressão contígua à esquerda, formando os dois uma unidade 

sintática, e o outro, R2, que num tema a não contiguidade sintática de seu determinante. 
Com base nos alomorfes do prefixo relacional, distinguem-se duas classes de temas, I e II. Na classe 

I, o prefixo relacional R
2 

tem dois alomorfes, {h-} e {Ø-}.e o prefixo  relacional R
1
. Tem os seguintes 

alomorfes: {j-}, {ʒ-} e {ʧ-}. O prefixo relacional da série classe II é {Ø-}, tanto para o R
1
 e quanto para o R

2
, 

A seguir, apresentamos o quadro dos prefixos relacionais identificados na língua Kỳikatêjê e seus 

alomorfes.  

 
Quadro1 - prefixos relacionais do Kỳikatêjê 

 Classe I Classe II 

 Temas com vogal Temas com consoante 

 Ia Ib Ic IIa 

Contiguidade          R1 j- ʒ- ʧ- Ø- 

Não-contiguidade   R2 h- h- Ø- Ø- 

 

 Abaixo seguem exemplos de prefixos relacionais. 

 
01) A j-apak 

 1sg.abs R1-orelha 

 ‘tua orelha’ 

 
02) carlos j-apak 

 Carlos R1-orelha 

 ‘orelha de Carlos’ 

 
03) h-apak 

 R2-orelha 

 ‘orelha’ (de algo ou alguém) 

 

Como nos exemplos 01) e 02) há uma determinante expressão no sintagma de dependência, 

o tema nominal -apak, que recebe o prefixo {j-}para indicar que determinado e determinante formam 

uma unidade sintática. No exemplo 03), o morfema {h-} vincula-se ao tema -apak’par indicar que 

seu determinante não está contiguo imediatamente à sua direita, não constituindo, portanto, uma 

unidade sintática.  

A seguir, apresentamos outros exemplos em quem há a ocorrência de prefixos relacionais. 

 
04) ko Ø-kakrɔ 

 água R1-frio 

 ‘o frio da água 

 
05) Ø-kakrɔ 

 R2-frio 

 ‘o frio dela (água)’ 

 

Nos exemplos 04) e 05), o tema -kakrɔ, recebe o alomorfe {Ø-}tanto do prefixo R1, quanto do R2. 

 
06) mpɔ ʒ-ĩn 

 animal R1-cocô 

 ‘cocô de animal’ 

 
07) h-ĩn 

 R2-cocô 

 ‘cocô (de algo ou alguém)’ 



 
 

 

 Em 06, o tema ĩn liga-se ao alomorfe {ʒ-} do prefixo R1, para indicar que determinado e 

determinante estão contíguos formando uma unidade sintática, enquanto em 07 o mesmo tema recebe 

o alomorfe {h-} do prefixo R2 para indicar a não contiguidade sintática ente determinante e 

determinando. 

 
08) I ʧ-wa 

 1sg.abs R1-dente 

 ‘meu dente’ 

 
09) h-wa 

 R2-dente 

 ‘dente dele’’ 

 

 Por fim, no exemplo 08), o alomorfe do prefixo relacional R1 vincula-se ao tema wa, indicando 

que seu determinante está contiguo imediatamente a sua direita, formando com ele uma unidade 

sintática. 

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O fenômeno da flexão relacional ocorre em temas nominais, verbais e posposicioais. Nesse estudo, 

investigamos, inicialmente a ocorrência desse fenômeno morfossintático apenas em temas nominais. Há a 
necessidade de aprofundamento da análise para contemplar os temas posposicionais e verbais. Logo, há a 

necessidade de continuação dessa pesquisa. Esperamos, com este estudo, contribuir para o conhecimento 

científico da língua Kyikatêjê, bem como para o ensino de aspectos da gramática dessa língua para os 
estudantes indígenas nas escolas das aldeias para que eles possam começar o exercício de reflexão 

sistematizado sobre a própria língua. 
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