
 

 

25 Construções seriais 
 

 

Em Dâw, o uso de seqüências de verbos que atuam como um só predicado e 

que codificam um evento unitário é muito produtivo. Na literatura lingüística, os 

predicados assim construídos são definidos como predicados com serialização 

verbal (cf. Givón, 1991: 137-211). O fenômeno da serialização verbal caracteriza o 

discurso Dâw, pois nos textos, os predicados constituídos por construções com 

verbos seriais são muito mais freqüentes que os predicados simples.  

As construções de verbos seriais são atestadas em várias línguas, como nas 

línguas do sudoeste da Ásia, da Oceania, do Oeste da África, da Nova Guiné e 

algumas línguas da Austrália e em um número de línguas da América Central e 

América do Sul (cf. Aikhenvald, 1999: 470). Na área lingüística do Alto Rio Negro, 

as três principais famílias lingüísticas em contato, Arawak, Tucano e Maku, 

possuem pelo menos um representante que apresenta serialização verbal, como 

Tariana (Arawak), Tucano (Tucano) e Dâw (Maku), apesar de elas possuírem muitas 

diferenças tipológicas. No entanto, conforme diz Aikhenvald (op.cit), parece que 

serialização verbal é relativamente independente de outras características tipológicas 

que uma determinada língua possa apresentar.  

Para analisar o fenômeno de construções de verbos seriais em Dâw, orienta-

se na metodologia tipológica, conforme é apresentado em Aikhenvald  

(1999: 470- 508). Segundo esta autora, que também se orienta nos estudos de outros 

tipologistas, como Durie, 1997; Crowley, 1987; Foley e Olson, 1985; Givón, 1991 e 

Zwicky, 1990, uma construção de verbos seriais é definida como uma seqüência de 

vários verbos que atuam juntos como um predicado simples, a qual compartilha 

todas ou algumas das seguintes propriedades:102 

(I) Uma construção serial tem a propriedade de um simples predicado por que:  

(a) refere-se a um evento simples;  

(b) funciona como cláusula monoverbal no discurso;  

(c) requerem somente um sujeito;  

(d) freqüentemente compartilha outros argumentos; 

(e) compartilha tempo/aspecto, modalidade e, na maioria das vezes, também 

valores de polaridade. 

(II) Uma construção serial tem propriedades entonacionais de uma cláusula 

monoverbal e não de uma seqüência de cláusulas. 

 

 

                                                           
102 Estas propriedades são enumeradas e comentadas em Aikhenvald (1999, p. 470).  
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(III) Cada um dos verbos que formam uma construção verbal é uma palavra 

morfológica independente e juntos eles atuam como um todo sintático. Uma 

construção serial ocupa uma posição nuclear funcional na estrutura da 

cláusula. 

(IV) Construções seriais são monoclausais e não permitem nenhum marcador de 

dependência sintática entre seus componentes. Isto as distingue de cláusulas 

subordinadas e de coordenadas, no caso de línguas em que há marcadores 

explícitos de subordinação ou coordenação. 

 

Um protótipo de construção verbo serial é aquele que apresenta todas essas 

características. Contudo, a situação é freqüentemente mais complexa. O ponto 

importante é que nenhuma dessas características é uma definição por si só e algumas 

exceções podem ser encontradas.  

Considerando essas propriedades que caracterizam as construções seriais, 

discute-se como esse fenômeno se manifesta em Dâw. Relatam-se quais são as 

propriedades dessas construções, os tipos de construções seriais distinguidos nesta 

língua, os propósitos da serialização verbal e a distinção entre serialização versus 

composição verbal. 

 

25.1 Propriedades das construções seriais de Dâw 
 

Nos textos de Dâw, as construções seriais com até quatro verbos são muito 

freqüentes e as com cinco ou seis verbos ocorrem raramente. Nos enunciados que 

seguem são apresentados exemplos de construções seriais.103  

 

(1) woh [b�j  
�x  x�d  �a�k do�
] p�x b�h-x�m  w�
    
NP       repetir   correr  passar   subir  Mov  alto    vegetal-raiz  em cima   

Woh subiu de novo, correndo lá para o alto, em cima da raiz do pau. 

 

(2) tih [do
  xa�w  w�d     ja
 pe]    b�k  -���j
 

 3SG     CAUS  ferver   transbordar assar ser grande  panela  -AFET 

  Ela deixou a panela fervendo, transbordando e queimando muito.   

 

(3)   tih [b�j  
�x  j�   wa    w��d ] ma�#j      

   3SG    repetir  correr   voltar  adiantar chegar     lar 

   Ele correu de novo, voltando, para chegar a casa dele adiantado. 

 

                                                           
103 Nesta seção, as construções seriais em enfoque estão dispostas entre colchetes. 
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25.1.1 Propriedades fonológicas, morfológicas e sintático-semânticas  
 

Nesta parte são descritas as propriedades fonológicas, morfológicas, 

sintático-semânticas das construções de verbos seriais. Cada verbo que compõe a 

serialização verbal constitui uma palavra fonológica e morfológica independente. 

Pelo fato de os verbos serem predominantemente monossílabos é o critério de 

ocorrência de tons que é utilizado para demonstrar a independência fonológica e 

morfológica destas palavras. Isto porque, em Dâw, nas palavras compostas por dois 

ou mais lexemas, o tom só ocorre na sílaba tônica. Logo, a permanência dos tons 

lexicais dos verbos em construções seriais indica que eles não formam um todo 

fonológico e morfológico e que a unidade entre eles é somente sintática e semântica. 

Nos enunciados apresentados em (4,5) são observadas a ocorrência de tons nos 

verbos das construções seriais. Relembra-se que palavras CV e palavras terminadas 

por sílabas abertas possuem obrigatoriamente tom descendente (não marcado). 

 

(4) tih [to�w          do�
 x�j�]      tih j
a�m     -���j
  
   3SG    carregar nas mãos   Mov  entrar voltando  3SG  cachorro -AFET  

Ele pegou e carregou nas mãos o cachorro dele, indo de volta. 

       

(5) tih t�  [mu�n   dak   t�]    b� h��d 
3SG   filho  abraçar  colocar  PROGIII   pau  RECIP 

O filho dele está abraçado, encostado, no pau. 

 

25.1.2 Propriedade de cláusula monoverbal 
 

Outra propriedade das construções seriais de Dâw é que elas funcionam 

sintaticamente como uma cláusula monoverbal, pois todos os verbos da série 

requerem o mesmo sujeito e o mesmo objeto. 

No enunciado (6), o predicado composto por construção serial requer o 

mesmo sujeito.    

 

(6) tih t�  d�h [
���t  je        xa        pe] 

3SG   filho  PLZ     chorar   fazer barulho estar agachado ser grande 

 Os filhos dela estão chorando, fazendo barulho, agachados no chão,  

 espalhados um do outro. 
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Esse enunciado corresponde a quatro cláusulas coordenadas que 

compartilham o mesmo argumento sujeito: os filhos dela estão: 

 

a) chorando;  

b) fazendo barulho;  

c) agachados; 

d) espalhados. 

 

As construções seriais transitivas também requerem o mesmo objeto, 

conforme é atestado no exemplo (7). 

 

(7) 
a-b� tih [
u��m   ku��m  d��h ] ta�x -���j
 

       nesse-aí   3SG     cacetar  afogar  PONT     anta -AFET 

       Daí, ele cacetou [a anta] e afogou a anta. 

  

Em (7), o predicado é composto por dois verbos seriais que indicam duas 

ações subseqüentes, as quais correspondem a um evento. Ambos os verbos requerem 

o mesmo argumento objeto, ‘anta’: ‘Ele bateu na anta e afogou a anta’. 

Também, a unidade sintática das construções seriais é atestada nas cláusulas 

transitivas causativas. Nestas construções, o predicado destas cláusulas é constituído 

pelo verbo causativo do	, que ocupa a primeira posição da série verbal e é seguido 

por um ou mais verbos e todos requerem o mesmo objeto. Observem os seguintes 

enunciados: 

 

(8) mi��� t��  -���j
  
a�h [do
   pe�           pa�h] 
jabuti filho -AFET  1SG     CAUS   ser grande:TRANV  saber 

A este filhote de jabuti, eu vou experimentar criar. 

LIT: Para este jabuti, eu vou ver se sei fazer ficar grande. 

 

(9) tih [do
  xa�w  ja�
]     b�k  -���j
 

3SG    CAUS   ferver   assar:AUM  panela -AFET 

Ela pôs a panela para ferver bastante até assar. 
 

A presença de um verbo transitivo na construção serial classifica todo o 

predicado serial como transitivo, independentemente do verbo transitivo ser ou não 

o verbo principal. Este fato é observado nos seguintes enunciados: 
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(10) 
a�m [jah ha�m j
a�h]      hid -���j
   xa�j  

   2SG     levar  ir       enganar:AUM  3PL  -AFET   mata    

Você os engana mesmo que vai levá-los para a mata.  

 
(11) nu��x   
a�#j [ha�m xo�
   wa�j  -��h]  hid -���j
  

curupira  fêmea   ir     circular  mandar -NEG   3PL   -AFET 

A mulher do curupira não os manda passear.  

LIT: A mulher do curupira não manda passear para eles.  

          

(12) tih [ka�a�m j
a�h]      wa
  to� -���j
  

3SG     morrer   enganar:AUM   urubu   filha -AFET 

Ele engana a filha do urubu, fazendo-se de morto. 

LIT: Ele engana mesmo a filha do urubu, fazendo-se de morto.  

 

25.1.3 Propriedades de contigüidade sintática 
 

Na descrição tipológica das línguas, os parâmetros freqüentemente 

empregados para a classificação de construções seriais são a distribuição e a posição 

da flexão no interior da serialização verbal e o critério de contigüidade, uma vez que 

as construções seriais são estritamente contíguas, pois nenhum constituinte pode 

intervir entre seus componentes. Pelo fato de Dâw ser uma língua isolante-analítica, 

o critério de distribuição de morfemas flexionais típicos da categoria de verbos, tais 

como pessoa, número e gênero, não é observado e é o critério de contigüidade que é 

utilizado para demonstrar a unidade sintática entre os verbos da construção serial.  

Em Dâw, os verbos seriais compartilham entre si propriedades tais como 

aspecto, tempo, negação e imperativo, os quais são indicados por palavras 

gramaticais e por sufixos. Entre estes verbos não pode ocorrer nenhum constituinte. 

Este princípio da contigüidade estabelece a distinção entre predicados seriais e não-

seriais.  

No enunciado (13), apresenta-se uma construção de verbos seriais, na qual os 

verbos que a compõe compartilham o mesmo sujeito e há contigüidade entre eles. O 

morfema de negação -��h que aparece nesta construção sucede o último verbo da 

série e modifica o predicado como um todo. 

 

(13) 
a-duj    tih [hop    bax        -��h] k�� 
nesse-depois   3SG    mergulhar aparecer -NEG  nunca 

  Desse tempo em diante, ele não boiou mais. 
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Em (14), há dois predicados simples. Embora estas duas cláusulas possuam 

sujeitos idênticos, ele ocorre em cada uma delas, quebrando a contigüidade entre os 

dois verbos. O sufixo de negação, por sua vez, aparece somente no segundo 

predicado.  
 

(14) 
a�h d��/ 
a�h 
a�#m  -��h   j
a�mx�
 
1SG  chutar   1SG   medo -NEG   onça 

  Eu chuto; eu não tenho medo de onça. 
 
As ocorrências de morfemas marcadores de tempo e de aspecto também 

indicam a distinção entre construções de verbos seriais e não-seriais. Em 

construções não-seriais, não se obedece ao critério de contigüidade e, por isso esses 

marcadores podem ser repetidos em cada um dos predicados, como em (15,16). 
  

(15) 
a�h [l��
   
e#j] 
a�h [b�j -e�
] 
1SG     comprar  FUT    1SG      voltar -PAS 

Eu fui comprar; eu voltei de novo. 
 

(16) x��t [k��  jed] tih  -���j
/  [ju�t  jed]/ [w��d jed] 
jacaré  morder INTSI  3SG  -AFET      matar   INTSI      comer INTSI 

O jacaré o mordeu, matou-o e comeu-o. 
 
Logo, as construções não-seriais justapostas atestam uma outra estratégia da 

língua na construção de predicados verbais. 

As manifestações de palavras gramaticais e de sufixos que ocorrem no 

interior da serialização verbal apresentam certa mobilidade no interior do sintagma 

verbal. Suas ocorrências são assim sintetizadas:  

1) as palavras indicadoras de aspecto, quando ocorrem na serialização verbal,  

      apresentam as seguintes manifestações: 

a) quando se refere à estrutura interna do evento como um todo, sucede o último   

     componente da serialização verbal, de conformidade com os seguintes   

      enunciados: 
 

(17) tih 
a�#m [do�
 tuk   w��d] nu�
 d��w       d�h -���j
                 
3SG   esposa  Mov  querer   ASPC  outro  Dâw:CONJT  PLZ  -AFET  

   A esposa dele está querendo ficar com outro Dâw. 
 

(18) tih [b�j  kutu  x�d  b��j] tih j� k�d    
   3SG     repetir levantar  ASPC  ASPC   3SG  rede  dentro 

Ele se levantou de novo da rede dele. 
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(19) 
a-
a�#j  [x�c        te�p         d��h  hu�
] 
a�
   
  essa-fêmea   torar mordendo  arrebentar:AUM ASPC  ASPC   isso 

  Essa mulher torou com os dentes e arrebentou de uma vez a isso.  

b) quando os aspectos se referem a uma das fases que compõe o evento como  

      um todo, eles ocorrem imediatamente após o verbo ao qual se refere.  

 

(20) tih [pow
 ka
  j
a�h]  n��x mi�
  
3SG     boiar   ASPC   enganar  rio     dentro 

Ele está enganando, boiando na beira do rio. 

 

(21) tih [x�   j�w  tuk  -��h]  
3SG    descer   ASPC  querer  -NEG 

Ela não quer descer direto. 

 

(22) hid [k�k   hu��
  j��#w]   hid nu��h  �u�p  h��d    
3PL    amarrar   ASPC   ser bom   3PL   cabeça  imbira INSTR 

Eles todos amarraram bem a cabeça deles com imbira. 

 

2) O tempo verbal freqüentemente sucede o último verbo da serialização. 

 

(23) mi���/ [bih       ha�n   
e�j] ten  
id -���j
 
  jabuti      experimentar  mostrar  FUT     agora   1PL   -AFET   

 
  hid d��
 ka�a�m -�  

onde  dono morrer    -PD.RE.ENF 

Jabuti, experimente agora ir nos mostrar onde esse teu dono morreu. 

 

(24) 
a�h [w��
 k��t     -e�
] h��t  t��w    k�d 
1SG     ouvir estar de pé  -PAS   longe   caminho  dentro 

Eu estou ouvindo de pé, longe, no caminho. 

 

(25) me    na�
-m
�� [w���       �u�k  -��#j] 
1PL.H    neste-aqui      chegar de volta  caçar   -FUT.IM     

Vamos começar a voltar caçando daqui mesmo. 

 

Quando os morfemas de tempo e aspecto coocorrem na serialização, o de 

tempo sucede o aspecto verbal.  
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(26) 
a�h [c�k n�x dak   d�h  na�
]  p�x  
1SG     pular  cair   colocar   ASPC  FUT.E   alto        

  Eu vou pular e cair, colocando-me lá para cima. 
 
O sufixo de negação -��h geralmente segue o último verbo da serialização ao 

qual se refere. Isto só não ocorre quando o último verbo da série funcionar como um 

modal, tal como o verbo intensificador p��d (29). 
 

(27) tih [ha�n  pa�h  -��h]  d�w -���j
 
3SG     contar  saber -NEG   Dâw -AFET 

Ele não sabe explicar para o Dâw. 
 

(28) 
a�h [w��d  w��d -��h]       
a-m���$     w��d   
1SG     comer   ser suficiente -NEG    esta-1SG.POS comida 

   Eu não comi o suficiente desta minha comida. 
 

(29) tih [w��
 do�
 -��h   p��d]    mi���  ha�n  -��#j    
3SG    ouvir  Mov  - NEG  ser Intensif.  jabuti   avisar  -FUT.IM 

Ele não se importava de jeito nenhum com o que jabuti avisava. 
 
O sufixo -�h, indicador de imperativo, na construção serial ocupa a última 

posição da série. 
 

(30) x�   ha�m -�h 
descer  ir       -IMP 

Desça! 
 

(31) tih [w��d  ���p -e�j    -�h] 
   3SG     chegar  subir -FUT.IM -IMP 

Deixe que ele chegue, que venha subindo! 
 

Em Dâw, o critério de contigüidade observado nas construções de verbos 

seriais distingue-as de cláusulas justapostas e períodos compostos. Nos períodos 

compostos, os sujeitos idênticos geralmente são repetidos nas duas cláusulas, como 

é visto em (32-34). 

 

(32) te�n 
a�m [com]/ 
a�a�j 
a�m [w��d]   
agora 2SG     banhar   depois    2SG     comer 

Agora você toma banho, depois você come. 
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(33) tih [la�j
]/ tih [�e�t   x�d] tih t�  -���j
  
3SG     pescar      3SG    carregar  passar   3SG  filho -AFET 

  Ele pesca, ele carrega o filho dele. 

 

(34) tih [n���
] wa�#n   ba�x/  tih [n���
] b�d  ba�x   
3SG     dar       terçado   pedaço   3SG    dar       forno    pedaço 

   Ele dá pedaço de terçado, ele dá pedaço de forno. 

 

Nas cláusulas justapostas, as quais possuem sujeitos idênticos e um deles é 

omitido, é permita a inserção de constituintes entre elas, como em (35). Neste 

enunciado, as duas cláusulas justapostas possuem sujeitos idênticos, sendo um deles 

omitido e o constituinte objeto é repetido em cada uma delas.   

 

(35) hid [do�
 hu��
]   ta�x [�e�t    x��� hu��
]   tih wap 
   3PL     Mov  PERFCII  anta      carregar   entrar  PERFCII   3SG  TOT 

Eles carregaram a anta, [eles] carregaram-na todinha de volta para a casa. 

 

Portanto, as construções de verbos seriais representam uma outra estratégia 

sintática empregada em Dâw na estruturação dos predicados. 

Os predicados seriais podem ocorrer em cláusulas que correspondem a 

períodos simples ou compostos. Exemplificam-se estas ocorrências nos enunciados 

que seguem.   

 

 a) Período simples: cláusula com serialização verbal 

 

(36) 
a-b� j
a�mxu
 t�  [n��x je�t]      xa�j 
esse-aí     onça           dente     cair    estar deitado   mata 

Daí, o dente da onça caiu deitado na mata. 

 

 b) Períodos compostos  

 

(37) 
a�m w
��j
/ [j
ah  na�#  -e�
] j�h m
����j
  

2SG   falar         enganar dizer  -PAS   hoje  2SG.OBL 

Você falou que eu menti hoje para você. 
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(38) j
a�mxu
 �un [w�j
]/ boh�� [d�k   ha�m] m
��
-pe�-��n
/ 
   onça          COL    ver            fogo       apagar    ir         um-grande-REF 
 
n��x [wud  ���p] 
uj   j
a�mxu
 �un t�p bu�t 
água    chegar  subir    porque    onça          COL  casa  debaixo 

As onças viram quando o fogo apagou-se de repente, porque a água estava  

chegando dentro da casa delas. 
 

(39) tih [w��
 j�]  h��t/ 
 3SG    ouvir  voltar   longe 

 
 d�w-
a�#j  [w
��j
 je     p��d]     tih t�p bu  
  gente-fêmea   falar      barulhar   ser Intensif.   3SG   casa   ali  

Ao voltar, ele ouviu, de longe, mulher falando, fazendo muito barulho, ali 

na casa dele.  
 
As cláusulas com predicados seriais e que possuem sujeitos idênticos também 

podem ser justapostas. A indicação de início e fim de cláusula é demarcada pela 

inserção de outros sintagmas entre os dois predicados seriados. No exemplo (40), o 

sintagma posposicional quebra a contigüidade entre os dois predicados seriais. 
 

(40) tih [pow
 ka
   j
a�h]      n��x mi�
/  
3SG     boiar  PROGII  enganar:AUM   rio    dentro      

                 
[t�
-pe�j    ka
   x�d  pe     j
a�h]  
barriga-estufar    PROGII  DUR   ser grande   enganar:AUM  

Ele está enganando, boiando, por um longo tempo na beira do rio.  

Enganou, ficando de barriga estufada, por um bom tempo.  
 
Na combinação de verbos seriais, o único critério observado é o semântico. 

Isto porque a não aceitabilidade está unicamente relacionada à condição que certas 

combinações verbais não podem juntas conformar um só conceito.   

Também, uma característica das serializações verbais em Dâw é o fato de 

poder combinar somente verbos estativos. Geralmente, nas línguas em que há 

serialização de verbos, a serialização somente de verbos estativos é rara. No entanto, 

em Dâw, esses verbos são serializados com a finalidade de descrever as 

propriedades características do sujeito, as quais indicam atributos, estados emotivos 

e posições. Enunciados em que ocorrem a serialização de verbos estativos são 

apresentados nos seguintes exemplos:  
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(41) tih [dej
      k��t] 
  3SG    ser inclinado para um lado  estar em pé 

Ele é torto, inclinado para um lado, e está em pé. 
 

(42) j
a�m   [w
�w        pi�]    
cachorro    ser muito magro  ser pequeno 

O cachorro é pequeno e muito magricelo. 
 

(43) tih [t��   j
o��           pe] 
3SG     ser alto   ser muito comprido   ser grande 

Ele é muito alto e comprido, mais alto que todos. 
 

25.2 Propósitos da serialização verbal em Dâw 
 
Segundo Givón (1991:137-211), a serialização nas línguas em geral tem 

como propósitos mais comuns a co-lexicalização e a marcação de funções 

gramaticais, tais como: marcadores de caso, de tempo-aspecto, de  

díctico-direcionais, de modalidade epistêmica e de evidencialidade.  

Em Dâw, a serialização verbal possui três propósitos: a retratação ou 

detalhamento de um evento; a co-lexicalização e a expressão de categorias 

funcionais.       

A retratação ou detalhamento de um evento efetua-se como um recurso 

sintático e semântico que objetiva detalhar com exatidão uma ação (44), um 

processo (45) ou um estado de uma entidade (46).  
 

(44) tih [h��k w
ob     d��h]  m�n bak  nu��x   
a�#j  w�
 
   3SG    cortar pôr em cima PONT    inajá cacho   curupira fêmea   em cima    

Ele cortou o cacho de inajá para cair em cima da mulher do curupira. 
 

(45) d�w-
a�#j  [do
  xa�w  ja�
 wa�j ] b�k  cem h�j    
gente- fêmea CAUS   ferver  assar  mandar  panela  noite  inteira 

A mulher deixou a panela no fogo, fervendo, assando, a noite inteira. 
 

(46) tih [lo�j    k��t]     
3SG     ser curvo  estar em pé 

Ele está em pé, curvado. 
 
O segundo propósito da serialização em Dâw é a co-lexicalização, a qual 

consiste de um recurso morfossintático que possibilita a criação de novos conceitos 
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verbais. Este mecanismo difere da formação de verbos compostos. Os enunciados 

seguintes exemplificam este propósito. 

 

(47) tih [ni�  x��
 ] tih j
a�m   di�d     
3SG    viver circular   3SG    cachorro COMTI 

Ele vive perambulando com o cachorro dele. 

 

(48) tih [jah  j�]  ka�  wa�p d�w-t�  d�h  -���j
  
3SG     buscar voltar   coisas  TOT  gente-filho PLZ  -AFET  

Ele traz todo tipo de coisas para os meninos. 

 

(49) tih [do�
 x�d  ju�t        -��h   na�
] tih �e
ba�x      
3SG     Mov  passar  PERFCI -NEG    CONJ   3SG   panacu 

...para ele não conseguir levar o seu panacu104. 

 

(50) hid [
�x  ha�m -��h] h��t       
3PL     correr   ir      -NEG  longe 

Eles não fugiram para longe. 

 

Na função de expressar categorias funcionais, as serializações de verbos 

servem como mecanismos na efetivação de processos morfossintáticos, tais como 

mudanças de valências verbais, expressão de aspecto, tempo, modalidade e 

marcadores díctico-direcionais. Este propósito caracteriza a estrutura analítica de 

Dâw que tende a combinar formas livres para indicar funções gramaticais. 

Nas mudanças de valências dos verbos, a serialização de verbos pode atuar 

concomitantemente com supramorfes tonais (cf. §5.12.2). Nos enunciados (51-53), 

verbos de estado combinam com verbos de movimento e juntos funcionam como um 

verbo ativo co-lexicalizado (51,52) ou de processo (53). 

  

(51) j
a�mx�
 [k��t     do�
 hu��
]   tih wap       
onça             estar em pé Mov  PERFCII   3SG  TOT 

As onças todas se levantaram. 

 
(52) 
ab� p��
 [ni�  xo�
]  tih j
a�m    di�d  

Daí         avó      estar  circular   3SG  cachorro   COMTI 

Daí, a avó perambulava com o cachorro dela. 

                                                           
104 Espécie de cesto longo de três lados. Os Dâw carregam-no preso à testa por meio de uma alça, 
repousando-o sobre suas costas. 
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(53) 
ab� [k�
      x�  jed   
uj   -a�m] 
Daí          estar escuro  descer  INTSI   INTSII   -TEL 

Daí, escureceu.  

LIT: Daí, o escuro desceu completamente.  

 

Também um verbo intransitivo que ocupa a posição de verbo principal na 

serialização verbal pode ser transitivado pela integração de um verbo transitivo 

(54,55) ou, especificamente, pela ocorrência do verbo causativo (56).  

No exemplo (54), o verbo n�x ‘pular’, intransitivo, é transitivado pela 

integração do verbo transitivo wo�b ‘pôr em cima de’ e também pela incorporação da 

posposição w�	 ‘em cima de’.  

 

(54) m
��
-pe� j
a�mx�
 [w�
-n�x wo�b]          tih -���j
 

de repente   onça             em cima-pular pôr-se em cima   3SG  -AFET 

De repente, a onça caiu em cima dele. 

 

Em (55), o verbo intransitivo j� ‘voltar’ é transitivado pela presença do 

verbo  e�t ‘carregar’ na serialização. 

 

(55) tih [j�   �e�t         x��� ]    tih b�jli -��d  
3SG     voltar   carregar paneiro  entrar de volta  3SG  paneiro    -REST    

Ele retornou para casa, carregando só o paneiro dele. 

 

No exemplo (56), a presença do verbo causativo do	 altera a valência do 

verbo x�d ‘passar’ que é transitivado. 

 

(56) tih [do
  x�d  dob       hu��
]   tih t�  d�h  -���j
 

3SG    CAUS  passar  descer p/ o rio PERFCII   3SG  filho  PLZ -AFET 

Ela levou todos os filhos dela para o rio. 

LIT: Ela fez passar, descendo para o rio, todos os filhos dela. 

 

A outra função da serialização verbal é designar categorias gramaticais que 

indicam valores de tempo, aspecto, modalidade e díctico-direcionais.  

Em Dâw, os valores de tempo e aspecto dos eventos são expressos por 

palavras gramaticais e sufixos ou por advérbios e por serialização verbal. Nenhum 

desses recursos é obrigatório e eles também podem ser concomitantes.  
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O fato do valor de aspecto ser expresso por aspectos propriamente ditos ou 

por verbos em construção serial é exemplificado em (57,58). Nestes exemplos, o 

verbo ha�m ‘ir’ não indica movimento. Ele ocorre em posição secundária na 

construção e designa a noção aspectual de ‘télico’. 
  

(57) 
ab� hid w�j
 boh�� [d�k  ha�m]       
Daí         3PL   ver     fogo        apagar  ir 

Daí, eles viram que o fogo apagou. 
 

(58) tih [k��m  ha�m]   
3SG    afogar   ir  

Ele se afogou. 
  
Exemplificam algumas noções de aspectualidade que podem ser indicadas 

por aspectos ou por verbos seriais. Nestes exemplos, em (a), aparecem os aspectos e, 

em (b,c), ocorrem serializações verbais que exprimem valores aspectuais. 
 

  a) Perfectivo  
 

(59a) tih [w��d  ju�t]   

3SG     comer   PERFCI 

Ele comeu. 
 

(59b) tih [w��d  hu��
  ha�m] 

3SG     comer  acabar  ir  

Ele terminou de comer. 
 

 b) Imperfectivo e frustrâneo 
 

(60a) tih [ka�a�m ta
     w��d]  j
a�mx�
 xad    

3SG     morrer    IMPERFC  FRUST  onça          por causa de 

Ele quase morreu por causa da onça. 
 
(60b) 
a�h [jawi ka�a�m] 
a�m ki�$  
uj   m���$      

1SG     errar    morrer      2SG  flechar  porque   1SG.OBL 

Eu quase morri porque você me flechou. 
 

(60c) d�w-t�-pi�     [ka�a�m tuk] tih [
���t  jed]  
uj 
gente-filho-pequeno    morrer   querer   3SG    chorar  INTSI    por que  

O nenê quase morreu, porque ele chorou muito. 
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 c) Habitual 

 
(61a) tih 
a�#m   nu��k  tih [w��d  t��] 

   3SG   esposa   nunca   3SG    comer   HAB1 

   A esposa dele não é acostumada a comer nunca. 

 

(62b) tih [na�  j
ah   pun
]     tih 
a�#m  -���j
 

  3SG     dizer  enganar   acostumar   3SG   esposa -AFET  

  Ele costumava enganar a esposa dele. 

 

Há outros valores de aspectualidade expressos através de construções de 

verbos seriais, que não possuem um morfema indicador de aspecto equivalente, tais 

como:  

 

 a) evento próximo a se realizar 

 

(63) j
a�mx�
 [n�x        ka
      tuk]  d�w h��d  
onça             pular em cima  estar em rede  querer    Dâw  RECIP 

   A onça está para pular na rede do Dâw. 

 

 b) evento em processo lento e progressivo 

 

(64) tih 
a�#m  [xi   x�   n��#d] tih w��d  -��h  jed  
uj 
3SG   esposa   ser fino  descer   vir        3SG  comer -NEG  INTSI  por que 

A esposa dele estava afinando, porque ela não comia de jeito nenhum. 

 

 c) evento progressivo e simultâneo com outro evento 

 

(65) woh [w��d  n��#d xa�x] j
a�mx�
 ju�t  jed  tih jan  -���j
 

NP       chegar vir     CONJ   onça          matar  INTSI  3SG   amigo -AFET 

No momento que Wor vinha chegando, a onça matou o amigo dele. 

 

O emprego de verbos seriais para indicar a função gramatical de aspecto 

funciona como gatilho para a gramaticalização destes verbos seriais em aspectos, 

pois a maior parte dos aspectos deriva de verbos sincrônicos (cf. §5.16.1). Algumas 

destas gramaticalizações são apresentadas nos seguintes exemplos:  
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 a) x�d passar à  x�d aspecto durativo 

 

(66) hid [x�d  �a�k  x�d hu�
    b��j] 
3PL     passar   subir   DUR  PERFCII  ITER 

Eles todos foram, aos poucos, levantando-se do chão de novo. 

 

 b) ha�m ir à  -a�m aspecto télico 

 

(67) tih [b�w
      ha�m] pa��  h��d   
3SG     ser amassado  ir          pedra   INSTR 

Ele foi amassado pela pedra. 

 

(68) tih [jum    j��#w    x�d -a�m]  
3SG     estar vivo  ser bom   DUR  -TEL 

Ele foi melhorando até ficar completamente bom. 
 

 c) d�h movimentar rápido à  d��h aspecto pontual 

 

(69) 
ab� nu��x   [ d�h      d��h] tih -���j
 
Daí         curupira   Mov súbito  PONT   3SG  -AFET 

Daí, o curupira o engoliu de uma vez só. 

 

(70) 
ab� tih [po
 d��h] 
a  cem 
a�
 
Daí         3SG    abrir  PONT essa   noite  vasilha 

Daí, ele abriu, de uma só vez, essa vasilha da noite. 
 
Em Dâw, a modalidade é expressa por serialização verbal e por modais. Em 

construções seriais, os verbos usados como indicadores de modalidade são: wa�j 

‘mandar’, tuk ‘querer’, pa�h ‘saber’, h��k ‘gostar’, os quais expressam as atitudes 

e opiniões dos falantes quanto ao que é enunciado. Estes verbos ocupam a última 

posição na série verbal, conforme mostram os seguintes enunciados: 
 

(71) tih ma�m
     [ne  jawi wa�j]  tih -���j
 

3SG  companheiro   fazer  errar    mandar   3SG  -AFET 

O companheiro dele mandou-o fazer errado. 
 

(72) tih [mu�
  tuk] nu�
-ma�j   j
a�mx�
 -���j
 

3SG     brigar  querer  outra-não ser   onça          -AFET 

Ele queria brigar com a outra onça. 
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(73) m���$    t�-t�/ [bih       ki�$   pa�h] ten  

1SG.POS filha- filho    experimentar  flechar    saber    agora 

Meu neto, você experimente flechar agora para ver se você sabe. 

 

(74) 
a�h [w��d  h��k] m�n 
1SG     comer  gostar  inajá 

Eu gosto de comer inajá. 

 

Outro propósito da serialização em Dâw é utilizar verbos de movimento tais 

como ‘ir’, ‘vir’, voltar, etc com função gramatical de díctico-direcionais. Esses 

verbos são combinados com verbos de ação e indicam o ponto de referência na 

realização do evento. Eis alguns exemplos: 

 

(75) 
ab� tih [ha�n  j�]  tih 
a�#m   -���j
 
Daí         3SG     avisar    voltar  3SG   esposa    -AFET  

Daí, ele voltou para avisar a esposa dele. 

LIT: Daí, ele avisou, voltando para a esposa dele.  

 

(76) 
ab� tih [ha�n ha�m] tih 
a�#m   -���j
 
Daí         3SG     avisar  ir        3SG   esposa   -AFET 

Daí, ele foi avisar a esposa dele.  

LIT: Daí, ele foi avisar, indo para a esposa dele. 

 

(77) 
ab� tih [jah  ha�m] tih t�  -���j
   xa�j 
Daí         3SG      buscar  ir         3SG  filho -AFET  mata 

Daí, ele levou o filho dele para a mata. 

LIT: Daí, ele buscou, indo o filho dele para a mata.  

 

(78) 
ab� d�w [jah  j�]  wa��-t�     -���j
   tih t�p hid 
Daí         3SG     buscar  voltar   macaco-filho   -AFET  3SG  casa  DIR 

Daí, o Dâw trouxe o filhote de macaco para a casa ele. 

LIT: Daí, o Dâw buscou e veio com o filhote de macaco para a casa dele. 

 

25.3 Tipos de serialização de Dâw 
 

As construções seriais em Dâw apresentam três posições básicas. Cada uma 

dessas posições pode ser ocupada por um ou mais verbos. As posições 1 e 3 são 
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periféricas e a posição 2 é obrigatória. Na posição 1, ocorrem dois verbos de classe 

fechada: do	 ‘verbo dependente causativo’ e o verbo b�j ‘repetir’, os quais podem 

se suceder nesta respectiva ordem em que são citados. Na posição 2, são dispostos 

um ou mais verbos que simetricamente combinam entre si. E, na posição 3, 

aparecem verbos que se comportam como modificadores, os quais indicam ‘postura, 

direção do movimento, modalidade, intensidade ou quantidade’ e eles podem 

coocorrer nesta respectiva ordem. 

A partir destas três posições na constituição dos predicados seriais, 

depreendem-se as seguintes possibilidades de construções seriais:105   

 

 a) Predicados compostos pelas posições 1 e 2 

 

(79) 
ab� tih [b�j]   [
a�#x  b��j]   

Daí         3SG    repetir          pedir   ITER 

                             posição 1     posição 2 

Daí, ele tornou a pedir de novo. 

 

(80) nu��x   [do
]   [ka�
              x�d]  
   curupira   CAUS         estar suspenso:TRANV   DUR    

          posição 1  posição 2 

    
tih buk -��d   tih je k�d  

3SG  couro -REST  3SG   rede  dentro    

O curupira deixou pendurado só o couro dela dentro da rede dela. 

 

 b) Predicados compostos pelas posições 2 e 3 

 

(81) mi���  [buj  d��h  b��j] [wa�j]   

jabuti      jogar   PONT  ITER     mandar  

                posição 2                        posição 3 

O jabuti mandou jogar de novo de uma só vez. 

 

(82) hid [w��d]    [h��k  p��d     jed] 
a�
   

3PL     comer             gostar  ser Intensif.  INTSI  isso  

               posição 2       posição 3 

Eles gostaram muito de comer isso. 

 

                                                           
105 Cada uma das posições seriais está separada por colchetes. 
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(83) 
a�m [d�
 ]  [jet]      tih b��t   w�d   

2SG    esperar         estar deitado    3SG  debaixo  bem neste lugar   

              posição 2      posição 3 

Você fica esperando, deitado, bem debaixo dele. 

 

 c) Predicados seriais compostos somente pela posição 2. Neste caso,  

     obviamente, possuem dois ou mais verbos ocupando a mesma posição. 

 

(84) 
id [�e�t   �a�k] m
���j
   p�x   

1PL      carregar subir    2SG.OBL  alto  

                posição 2 

Nós vamos carregá-lo, subindo você até lá no alto. 

 

(85) tih [c�k n�x w��p]      xu��   pe�         xa�x   

3SG      pular cair  pular na água   cachoeira  ser grande:AUM  no meio    

                 posição 2 

Ele pulou e caiu na água, no meio da cachoeira bem grande. 

 

(86) tih [b�d dak  do�
] h��t bax  

3SG     virar  colocar Mov    longe outro lado  

               posição 2 

   Ele se virava, pondo-se do outro lado. 

 

 d) Predicados compostos pelas três posições  

 

(87) tih m��
 [do
]   [
��b]   [pi��         w��d] 

3SG  mãe     CAUS         acordar        ser pouco:AUM   FRUST  

                          posição 1   posição 2     posição 3 

A mãe dela tentou acordá-la muitas vezes, mas ela não conseguiu. 

 

Através dessa estruturação que os verbos seriais apresentam em Dâw, são 

distinguidos três tipos de construções seriais que são estabelecidos segundo as 

estratégias de verbos seriais no contexto tipológico. Este estudo é orientado no 

modelo de análise de verbos seriais apresentado em Aikhenvald (1999). 

Na análise e classificação das construções seriais de Dâw, são utilizados dois 

parâmetros: os tipos de verbos que estruturam cada posição da série e a maneira 

como esses verbos se interagem. Considerando estes parâmetros, as construções de 

verbos seriais são classificadas em três tipos: assimétricas, simétricas e serialização 
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ambiente (Aikhenvald, 1999: 472-474). Esses três tipos de construções seriais são 

analisados como um fenômeno unitário que diferem entre si por apresentarem 

estruturas distintas, por diferirem na interação entre seus componentes e por 

veicularem diferenças semânticas. As construções seriais simétricas são constituídas 

somente pela posição 2, enquanto que as construções assimétricas e de serialização 

ambiente manifestam as posições 1 e ou 3 combinadas com a posição 2.  

 

25.3.1 Construções seriais simétricas 
 

Nas construções de verbos seriais simétricas todos os verbos pertencem à 

posição 2 e há uma relação de equivalência entre eles, de modo que nenhum deles 

determina separadamente as propriedades semânticas ou sintáticas da construção 

como um todo. Nestas construções, a ordem dos verbos é icônica, ou seja, reflete a 

ordem de realização do evento.  

 

(88) 
ab� ta�x [hop    bax]   tih k��t      b� w�d   
Daí         anta     mergulhar aparecer   3SG  estar em pé    aí      bem  

Daí, a anta boiou bem ali, onde ele estava de pé. 

 
(89) ta�x [n�x w��p]  

   anta     cair    pular na água  

   A anta caiu, pulando na água. 

 

(90) wa�h d�h [xub-mi�h      c�   hu��
   jed] 
a�
  
velho PLZ     RECPR- espalhar dividir PERFCII INTSI  esse  

Os velhos repartiram entre si tudo isso. 

 

Em Dâw, há dois subtipos de construções simétricas, que são: as co-

lexicalizações verbais e as construções simétricas descritivas.  

 

25.3.1.1 Co-lexicalização verbal 
 

Segundo Givón (1991:138), as construções seriais simétricas freqüentemente 

são usadas como ligações seqüenciais. Nestas construções, dois ou mais verbos são 

co-lexicalizados para criar um conceito verbal mais complexo. Em Dâw, estas 

construções seriais ocorrem com freqüência. Alguns exemplos destas ocorrências 

são apresentados nos seguintes enunciados: 
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(91) tih [w��j
 da�k]  tih ma�m
      d�h  -���j
 

   3SG     falar    colocar   3SG  companheiro  PLZ  -AFET 

 Ele delatou os colegas dele. 

  LIT: Ele pôs fala em cima dos companheiros dele. 

 

(92) hid [
a��x  pa�h] 
3PL      pedir   saber 

  Eles perguntaram. 

LIT: Eles pediram para saber. 

  

(93) hid [w
��j
 
��j   do�
]  

  3PL      falar     chamar  Mov 

Eles responderam. 

 

(94) 
a�m [w��
  do�
  -��h ] m���$    w
��j
 
  2SG     escutar Mov  -NEG   1SG.POS  fala 

Você não obedeceu minha palavra. 

 

25.3.1.2 Construções seriais simétricas descritivas 
 

Nas construções seriais simétricas descritivas, os verbos seriais estabelecem 

uma relação igualitária entre si e têm a finalidade de descreverem detalhadamente o 

evento.   

Geralmente, a serialização simétrica descritiva é composta por uma série de 

verbos de movimento (95-97) ou por uma série de verbos estativos (98,99). Os 

verbos nestas construções podem ainda apresentar significados equivalentes e, desta 

maneira, funcionam como reforço semântico um para o outro. Na série de verbos de 

movimento, os verbos são posicionados de conformidade com a seqüência temporal 

em que o evento se desenvolve e na série de verbos de estado, cada verbo descreve 

uma característica que compõe a descrição da entidade como um todo.  

 

(95) tih [do�
 x�d  j�]  
a  cem-
a�
 
  3SG     Mov  passar  voltar   essa  noite-vasilha 

  Ele levou, movimentando, passando de volta, essa vasilha da noite. 

 

(96) d�w wap [x��d  n��#d ta ]    tih  -���j
 

  IND  TOT    passar   vir     encontrar    3SG  -AFET 

Todos passavam, vindo encontrá-lo.  



                                         FONOLOGIA E GRAMÁTICA DÂW                                                      
. 

 

642 

(97) j
a�m   [wa�n           n��#d do�
 x�d]  
cachorro    ir andando no rastro  vir     Mov  DUR      

 
tih hu�#j    hid ta�x -���j
 

3SG  COMTII   3PL   anta   -AFET 

O cachorro vinha vindo, caçando anta atrás dele. 

 

(98) 
a-b��t      ni�   d�w �o�b  [ pi�      w
i
] 
nesse-embaixo    haver   gente  mão   ser pequeno   ser magro 

Naquela [casa] há um homem da mão pequena e seca. 

 

(99) hid [xub���k  xa         d��w       h��w]  
  3PL     estar triste   estar agachado  gente:CONJT  ser muito:AUM 

Eles estavam tristes, agachados; era muita gente mesmo.  

 

Na serialização simétrica descritiva associa-se também dois verbos em que 

cada um constitui uma subfase do evento unitário, as quais se realizam 

sucessivamente.  

 

(100) j
a�mx�
 [k��   buj  d��h] j�n     -���j
   p�x 
onça             morder   jogar   PONT   tamanduá  -AFET    alto 

  A onça mordeu e jogou o tamanduá de uma vez, lá do alto. 

 

(101) 
id [�e�t   �a�k ] m
���j
    p�x 
  1PL     carregar  subir      2SG.OBL  alto 

  Nós vamos carregá-lo nas costas e subir com você lá no alto. 

 

(102) t�w��t  [na�  n��h w
o�b]    tih nu�h  w�
 
    pássaro      voar   cair   pôr em cima  3SG cabeça em cima 

O pássaro voou e sentou-se em cima da cabeça dele. 

 

Em Dâw, há também construções simétricas descritivas constituídas somente 

por verbos de estados. Esses verbos se combinam para caracterizar como um todo o 

estado de uma entidade. Eis alguns exemplos: 
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25.3.2 Construções seriais assimétricas 
 

Nas construções seriais assimétricas, os verbos da série não possuem uma 

relação sintática igualitária entre si e os seus componentes não são dispostos de 

maneira icônica. Há três subtipos de construções seriais assimétricas: locativas, 

modais e finais.   

 

25.3.2.1 Construções seriais assimétricas locativas  
 

As construções seriais assimétricas locativas são compostas por um verbo ou 

mais verbos da posição 2, os quais são advindos de uma classe aberta, e outro verbo 

proveniente de uma classe fechada, tais como verbos de movimento e de postura.  

Os verbos de movimento e de postura são geralmente conhecidos como os mais 

freqüentes em serialização (Foley e Olson, 1985). Nestas construções, a posição 1 

pode ser facultativamente preenchida.  

Em Dâw, nas construções seriais assimétricas locativas, os verbos que 

constituem o núcleo semântico e sintático da construção precedem os verbos de 

movimento ou de postura. Esta ordem de ocorrência está de conformidade com a 

asserção de Foley e Olson (1985:40) que diz que verbos membros de uma classe 

fechada, em construções assimétricas, freqüentemente, seguem o verbo da classe 

aberta.  

A função das construções seriais assimétricas locativas de Dâw é de recriar 

mentalmente para o ouvinte cada detalhe do evento enunciado. Nessas construções 

seriais, o verbo da classe aberta constitui a cabeça semântica do evento e o da classe 

fechada especifica a direção do movimento (103) ou indica a postura do agente na 

execução do evento (104,105).  

 

(103) hid [w�j
 ] [j�]   hid p��
  

3PL     ver            voltar       3PL   avó   

           posição 2   posição 3 

Eles foram ver, de volta, a avó deles. 

 

(104) 
ab� d�w [w�j
] [k��t]    tu  hid  

  Daí         Dâw    ver           estar em pé chão   DIR 

                           posição 2    posição 3 

  Daí, o Dâw ficou vendo, em pé, no chão. 
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(105) ten 
a�m [d�
]  [jet]      m�n t��  b��t  

agora  2SG   esperar      estar deitado   inajá  árvore  debaixo  

                      posição 2   posição 3 

Agora, você espera deitado bem debaixo do inajazeiro. 

 

As construções verbais seriais assimétricas são muito freqüentes nas 

narrativas de Dâw justamente pela sua propriedade de construir a imagem mental do 

evento, retratando-o detalhadamente. Portanto, através deste recurso sintático, o 

falante consegue produzir um maior impacto na narração dos eventos. Para 

exemplificar este fato, são relacionados alguns enunciados, nos quais ocorrem 

construções seriais assimétricas locativas.  

 

(106) 
ab� k���$ [
a�   jet      x�d] b�-bu�j   xa�j  
Daí         NP      dormir  estar deitado DUR   vegetal-toco  mata 

Daí, o Kanhi dormiu no mato deitado no toco do pau. 

 

(107) tih  [w��
   ka
]           
a�
 tih j� k�d 
3SG        escutar   estar deitado na rede   isso   3SG   rede  dentro 

Ele está escutando isso deitado na rede dele. 
  

(108) 
ab� k���$ [ha�n j�]   �a�ma�h -���j
 
Daí         NP      avisar  voltar    NP         -AFET 

Daí, o Kanhi foi avisar voltando em direção ao Xamã. 
 

(109) 
ab� tih [
�x  x���]     ma�#j  
Daí         3SG    correr  entrar de volta  lar 

Daí, ele fugiu, entrando de volta para casa dele. 
 

25.3.2.2 Construções seriais assimétricas modais 
 
As construções seriais assimétricas modais são estruturadas por um ou mais 

verbos da posição 2 e por um verbo modal que ocupa a posição 3. Os verbos da 

posição 2 constituem a cabeça sintática e semântica do predicado. Estas ocorrências 

são verificadas nestes enunciados:  
 

(110) hid [w��d 
�j ]   [ wa�j ] hid 
i�p -���j
 
  3PL     comer chamar     mandar    3PL    pai    -AFET     

               posição 2            posição 3 

  Eles mandaram chamar o pai deles para comer. 
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(111) tih m��
 [w��d ]  [tuk    -��h ] 
a�
 
3SG  mãe     comer        querer -NEG    isso 

                    posição 2    posição 3   

  A mãe dela não queria comer isso. 

 

(112) tih m��
 
���t   p��d     jed  
  3SG   mãe   chorar   ser Intensif. INTSI  

 
tih to� [ka�a�m] [tuk] 
uj 
3SG  filha    morrer        querer    porque 

                     posição 2    posição 3 

A mãe dela chora muito, porque a filha dela está preste a morrer. 

  
(113) n�� [jam  �a�h]  [wa�j]  nu��x   
a�#j  -���j
   n�� -���j
  

  2PL     dançar  ensinar    mandar   curupira  fêmea  -AFET   2PL   -AFET 

              posição 2             posição 3 

   Vocês mandam a mulher do curupira ensiná-los a dançar. 

 

Nas construções seriais assimétricas modais, cada posição de série de verbos 

pode ser independentemente modificada por aspectos, conforme mostram os 

exemplos que seguem.  

 

(114) mi���  [buj d��h   b�j]  [wa�j]   m�n tih  -���j
 

  jabuti     jogar  PONT   ITER          mandar    inajá  3SG     -AFET 

                  posição 2                             posição 3 

O jabuti mandou novamente jogar de uma vez o inajá para ele. 

 

(115) tih [x� ]   [tuk  w��d]  tih del  -��h 
  3SG    descer          querer  FRUST   3SG   poder  -NEG 

             posição 2      posição 3 

Ele queria descer, mas não podia. 

 

(116) ja�mx�
 [w�#d   hu��
    jed]  [tuk  w�#d]   
   onça     comer   PERFCII   INTSI      querer  FRUST   

                        posição 2                                    posição 3 

A onça queria comer todos, mas não conseguiu. 
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O núcleo de uma construção serial assimétrica modal pode ser constituído 

por construções seriais simétricas co-lexicalizadas (117) ou não (118), ou ainda por 

verbos com incorporação nominal (119).  

 

(117) 
ab� hid [w
��j
 da�k]  [tuk] hid ma�m  -���j
   
  Daí         3PL     falar       colocar     querer 3PL   companheiro -AFET 

                               posição 2                  posição 3 

Daí, eles queriam delatar o companheiro deles. 

 
(118) tih  m��
 [to�j    w
ob   d��h]  

  3SG  mãe         carregar   embarcar  PONT      

           posição 2 

 

[tuk  w��d ] x�   k�d  tih -���j
  
     querer  FRUST  canoa  dentro  3SG  -AFET 

   posição 3 

A mãe dela queria carregá-la e embarcá-la na canoa, mas não pode. 

 

(119) tih 
i�p [ma�j-ne]      [wa�j]    

3SG   pai      pagamento- fazer    mandar 

                         posição 2                   posição 3              

O pai dele mandou pagar.  
 

25.3.2.3 Construções assimétricas finais 
 
As construções assimétricas finais são constituídas por dois verbos de classe 

aberta, que se relacionam sintaticamente por subordinação. Neste caso, o primeiro 

verbo da série constitui a cabeça sintática do predicado serial e o segundo é 

subordinado a ele, expressando finalidade, objetivo ou meta do evento. Esta série 

verbal compõe um conceito unitário que corresponde a uma unidade sintática. 
 

(120) hid [xo�j   te�p  d��h] tih -���j
 
3PL     queimar  cercar  PONT  3SG -AFET 

  Eles o cercaram para queimá-lo. 
 

(121) 
ab� tih [
u�#m   je�t        d��h] xu�n    -���j
  
  Daí         3SG     cacetar  deitar:TRANV PONT    tamanduá -AFET 

  Daí, ele cacetou o tamanduá para derrubá-lo de uma só vez. 
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(122) 
ab� n�� [tuj    ja
] tih -���j
  boh�� mi�
  
  Daí          2PL    empurrar  assar    3SG  -AFET  fogo    dentro 

  Daí, vocês empurrem-na no fogo para assá-la. 
 

25.3.3 Construções seriais de ambiente 
 
O termo ‘construções seriais de ambiente’ foi introduzido por Crowley 

(1987:49). Este tipo de construções seriais é formado, obrigatoriamente, por verbos 

das posições 2 e 3.  

Em Dâw, nestas construções seriais, podem ocorrer um ou mais verbos da 

posição 2 e, na posição 3, pode haver também mais de um verbo. A cabeça sintática 

das construções seriais de ambiente é indicada pelos verbos da posição 2, enquanto 

que os da posição 3 funcionam como modificadores. Estes últimos são 

funcionalmente semelhantes aos advérbios de modo e todos eles podem advir de 

uma mesma classe verbal. Nos enunciados (123,124) são demonstradas estas 

ocorrências de construções seriais.  
 

(123) tih [�o�k]  [xo�
   pi��]        n��   -���j
 
  3SG    ajuntar       circular  ser  pouco: AUM cunuri  -AFET 

             posição 2    posição 3                                             
Ele está ajuntando muito cunuri, pega um aqui, outro ali. 
 

(124) tih [t��t]   [w��m]  
   3SG     tremer        ser forte 

               posição 2   posição 3 

Ele treme intensamente.   

  LIT: Ele treme forte. 
 
As construções seriais de ambiente ocupam uma posição intermediária entre 

construções seriais simétricas e assimétricas. Isto porque similarmente às 

construções assimétricas, elas são estruturas encabeçadas, conforme é demonstrado 

neste enunciado:  
 

(125) 
a-ka�   [��x]       [xax-xo�
 ]  c��p  -���j
  
  essa-ser feia    bicar                     entre-circular    mosca -AFET    
                         verbo principal     verbo modificador 
 
d�w t�
   w�
    d��
  

Dâw   barriga  em cima   ORIG 

Essa feia está bicando as moscas que estão em cima da barriga do Dâw; dá  

uma bicada aqui, circula, dá outra bicada ali e volta de novo. 
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Nos enunciados que seguem é exemplificada a ocorrência de mais de um 

verbo na posição 3. Nestes contextos, geralmente um dos verbos modificadores 

indica posição. Observa-se que os eventos enunciados em (126-128) são 

distinguidos semanticamente somente pelo verbo que designa a posição. 

  

(126) tih [w��j
 ] [je�n        k��t] 
  3SG     olhar          estar escondido estar em pé 

  Ele olha, escondido, em pé. 
 

(127) tih  [w��j
 ]  [je�n        xa ]   
  3SD        olhar            estar escondido   estar agachado 

Ele olha, escondido, agachado. 
 

(128) tih [w
��j
 ] [je�n        p�m]   
  3SD     olhar            estar escondido estar sentado 

  Ele olha, escondido, sentado. 

 
25.3.4 Serialização simétrica versus assimétrica e ambiente  

 

Em Dâw, os três tipos de construções verbais têm em comum o fato de 

codificarem um evento unitário do ponto de vista sintático e semântico. Contudo, 

eles se diferem na estruturação, na relação entre seus componentes e na designação 

semântica. 

Quanto à estrutura destas construções e à interação de seus componentes, os 

três tipos de serializações apresentam as seguintes características que os distinguem 

entre si:  

a) a serialização simétrica é estruturada por verbos da posição 2, que é 

obrigatória, e há a relação entre seus componentes é igualitária. Portanto, as 

propriedades semânticas e sintáticas deste tipo de construção serial são 

determinadas igualmente por todos os verbos da série. Também a 

disposição dos verbos na construção é necessariamente icônica;  

b) por oposição, em construções assimétricas, a relação entre os verbos da 

série não é igualitária, pois um funciona como cabeça sintática e semântica 

do evento, enquanto os demais funcionam como modificadores do 

evento.Também a ordem dos verbos na série nem sempre é icônica; 

c) as construções seriais de ambiente, por sua vez, ocupam uma posição 

intermediária entre serialização simétrica e assimétrica, pois possui 

características de ambas. Quanto à estrutura, diferem das construções 
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simétricas, pois um dos verbos da série encabeça a construção. Em relação 

às construções assimétricas, as construções seriais de ambiente diferem 

delas pelo tipo de modificador que ocorre. Nas seriais assimétricas, o 

modificador obrigatoriamente provém de uma classe fechada de verbos, 

enquanto que, nas seriais de ambiente, os verbos podem vir de uma mesma 

classe e o que ocupa a última posição funciona semelhante a um advérbio 

de modo. 

 

Quanto ao componente semântico destas construções, as simétricas, 

predominantemente, serializam verbos para formar conceitos complexos ou para 

descrever as fases de um evento. Em construções assimétricas e de ambientes, um 

verbo constitui a cabeça semântica da construção e os demais indicam valores 

periféricos que complementam semanticamente o evento.  

 

25.4 Construção serial e composição verbal 
 

Em Dâw, a distinção entre verbos seriais e verbo composto é outro parâmetro 

que é utilizado na classificação de Dâw como língua com construção de verbos 

seriais. A serialização de verbos e a composição verbal têm em comum a 

propriedade de justaporem raízes verbais e formarem um só predicado. No entanto, 

estes dois mecanismos são distinguidos pelo critério de ocorrência de tom e acento.  

Os verbos e nomes compostos por justaposição em Dâw formam uma só 

palavra fonológica e morfológica e o tom só ocorre na sílaba tônica. Os morfemas 

que compõe a composição quando não ocorre na sílaba tônica perde o seu tom 

lexical. Na serialização de verbos, cada verbo mantém o seu tom lexical e constitui 

uma palavra fonológica. Portanto, em Dâw, ocorrem tanto verbos compostos como 

serialização de verbos, os quais possuem estratégias distintas em sua formação.  

Geralmente, as línguas tendem a ter serialização verbal ou composição 

verbal. Contudo, conforme relata Aikhenvald (1999), a mudança de serialização para 

composição verbal é comum nas línguas do mundo.  

Em Dâw, os verbos compostos somente por radicais verbais são poucos. Na 

maioria das vezes, um dos componentes destes verbos só pode ocorrer na 

composição.  
 

(129) w
i�$
-j�w cansar   
       trabalhar-? 



                                         FONOLOGIA E GRAMÁTICA DÂW                                                      
. 

 

650 

 
 (130) w
�j
- �a�j cochichar   
       w
��j
-? 

               falar-? 
 

Alguns verbos compostos se originaram de construções de verbos seriais 

simétricas. Isto porque entre estas construções há algumas séries de verbos que são 

predicáveis pelo contexto e acabam se tornando construções estereotipadas. Por isso, 

estas construções seriais são propícias a lexicalizarem como verbos compostos. 

A passagem de serialização verbal para verbos compostos é evidenciada pela 

aplicação de mecanismos de formação de palavras vigentes em Dâw. Os verbos 

seriais que evoluem para verbos compostos perdem seus tons lexicais, formam uma 

só unidade fonológica e morfológica e o tom só pode ocorrer na sílaba tônica. Estas 

séries de verbos podem formar verbos compostos por justaposição ou por processo 

de harmonia vocálica que opera da direita para a esquerda, conforme mostram os 

exemplos que seguem. 
  

 a) xutu > x� + tu           
     descer     cair     ir para o chão  

 
(131) c�k xutu -�h   

   pular  descer  IMP  

   Pule para você descer logo!  
 

 b) b�j� >                   b��j    +   j� 
     atravessar de volta atravessar        voltar 
 
(132) nu
 w��t hid b�j�          ni�-x��t   hid 

  outro dia     3PL   atravessar de volta   comunidade  DIR 

No outro dia,  eles atravessaram de volta para a comunidade.


