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1. INTRODUÇÃO 

 Este estudo descreve alguns tipos de predicados não verbais, que conseguimos identificar na língua 

Kỳikatêjê, uma variedade dialetal do complexo Timbira (RODRIGUES, 1986), falada pelo povo com nome 

homônimo, que vive na Reserva Indígena Mãe Maria. Os dados coletados para este trabalho foram coletados 

com os indígenas eu vivem na aldeia Kôjakati, localizada no quilômetro 16 da BR 222, sentido Bom-Jesus do 

Tocantins-Marabá, e incide no município de Bom Jesus do Tocantins, no estado do Pará. Figuram como núcleo 

de predicados não verbais em Kỳikatêjê nomes relativos, descritivos e absolutos (cf. MIRANDA, 2014; 

COSTA, 2015). Em termos sintáticos, estes predicados são sempre monoargumentais. Do ponto de vista 

semântico, podem expressar inclusão própria, equação, relação de pertencimento e existência (PAYNE, 1997). 

Daí poder-se falar em predicados equativos, inclusivos, relativos e existenciais. A identificação desses tipos 

de predicados foi possível a partir de coleta de textos orais de diferentes gêneros e de dados elicitados 

contextualmente, e posterior transcrição e análise dos dados. Com este estudo, espera-se ampliar o 

conhecimento gramatical da língua Kỳikatêjê – fortemente ameaçada de extinção – e contribuir para o seu 

ensino e aprendizagem na aldeia Kôjakati, onde desenvolvemos esta pesquisa. 

2. MATERIAS E MÉTODOS 

A pesquisa ora em execução tem como base revisão da literatura linguística sobre a variedade 

Kỳikatêjê e outras variedades do complexo Timbira, bem como de língua da família Jê. Indispensável neste 

trabalho são as visitas à aldeia, as gravações em áudio e/ou vídeo de textos de diversos gêneros textuais, sua 

posterior transcrição, seguida de descrições e análises gramaticais morfossintáticas dos dados. Neste trabalho, 

objetivamos descrever alguns tipos de predicados nominais da língua Kỳikatêjê, pois estamos no início das 

atividades do projeto de pesquisa. Pretendemos, porém, até o final do projeto, ampliar nossas análises e incluir 

outros tipos de predicados não verbais, bem como outros aspectos da gramática Kỳikatêjê com vistas a 

contribuir tanto para o estudo científico da linguagem, quanto para a apropriação desses conhecimentos pelo 

povo Kỳikatêjê. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Os predicamos não verbais em Kỳikatêjê têm como núcleo nomes relativos, descritivos e absolutos 

(cf. MIRANDA, 2014; COSTA, 2015), os quais expressam noções de inclusão própria, equação, relação de 

pertencimento e existência. Esses predicados caracterizam-se por serem monoargumentais. Incluem-se, nessa 

classe, os predicados equativos, inclusivos, relativos e existenciais, os quais são descritos a seguir. 
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PREDICADOS EQUATIVOS 

Predicados equativos são os que afirmam que uma entidade particular - na função de sujeito -  é idêntica 

à entidade especificada no predicado. A relação entre argumento e predicado ocorre por justaposição. A seguir 

vejamos exemplos desse tipo de predicado:[ 

 

01) jʌt ita 

 batata Dem 

 ‘isto (é) batata’ 

 

02) kõnhʌk ata 

 abóbora Dem 

 ‘aquilo (é) batata’ 

 

03) kɾuwa ita 

 flecha Dem 

 ‘isto (é) flecha 

 

 

PREDICADOS INCLUSIVOS 

 Predicados inclusivos indicam que uma entidade específica está inserida na classe de itens 

especificada no predicado (cf. PAYNE, 1997) Esse subtipo de predicado distingue-se do predicado 

equativo por ter seu único determinado pela posposição essiva pe, “cuja função é atribuir a relação de inclusão 

do sujeito numa classe específica descrita pelo predicado. O argumento, quando pronominal, é codificado por 

pronomes dependentes (SÉRIE ABSOLUTIVA)” (MIRANDA, 2014, p. 170). Seguem, abaixo, exemplos 

desse tipo de predicado: 

 

04) lucivawdo Ø-pe kupẽ 

 Lucivaldo R1-ess não indígena 

 ‘Lucivaldo é não dígena’ 

 

05) rɔpɾɛ Ø-pe amãɾkate 

 Ropre R1-ESS cacique 

 ‘Ropre é o cacique’ 

 

06) a Ø-pe waj 

 2sg.abs R1-ess pajé 

 ‘você é pajé’ 

 

PREDICADOS RELATIVOS 

 Os predicados relativos expressam a relação de pertencimento entre núcleo e argumento. O núcleo 

desses predicados refere entidade relacionada à parte do corpo humano, a partes dos animais, a partes de 

plantas, a relações de parentesco [....]” (cf. COSTA, 2015). A seguir, apresentamos alguns exemplos de 

predicados relativos: 

 

07) a j-aɾkwa 

 2sg.abs R1-boca 

 ‘minha boca’ 

 

 

 

08) pʌɾ Ø-kɾat 

 árvore R1-tronco 

 ‘tronco da árvore’ 

09) vãda Ø-pjen 

 Vanda R1-esposo 

 ‘esposo da Vanda’ 



 
 
PREDICADOS EXISTENCIAIS 

Predicados existenciais expressam a existência ou presença de participantes na cena discursiva 

(PAYNE, 1997). Como não possuem sujeito, esses predicados, geralmente, exigem um adjunto locativo ou 

temporal. Em Kỳikatêjê, o argumento que funciona como complemento do predicado existencial é regido pela 

posposição mã ou kam. Os exemplos a seguir ilustram predicados existencial em Kỳiktêjê. 

 

10) i Ø-mã krɨ 

 1sg R1-dat frio 

 ‘existe frio para mim’ 
 

11) puɾ Ø-kãm kwəɾ 

 roça R1-Loc mandica 

 ‘há mandioca na roça’ 
 

12) puɾ Ø-kãm kwəɾ 

 roça R1-Loc mandica 

 ‘há mandioca na roça’ 
 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste estudo, apresentamos os primeiros resultados de nossas pesquisas sobre aspectos gramaticais 

da língua Kỳikatêjê. Neste primeiro momento, estamos focando nossa investigação nos tipos de predicados 

não verbais existentes nessa língua. Estudos futuros sobre esses tipos de predicados devem ampliar a análise 

ora proposta. Ao longo de nossa pesquisa, pretendemos investigar outros fenômenos linguísticos na língua 

Kỳikatêjê com o objetivo de contribuir para os estudos sobre a linguagem, de um modo geral, para os estudo 

sobre línguas Jê, de modo específico e, sobretudo, para auxiliar o povo Kỳikatêjê no estudo e aprendizado de 

sua língua. 
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