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Considerando que a organização das línguas naturais ocorre de 
maneira única e particular, refletindo parte da cultura, da sociedade e da 
visão de mundo dos falantes, este estudo tem como objetivo verificar 
como algumas línguas indígenas do Brasil expressam seu sistema 
gramatical temporal. Nessas línguas, a categoria temporal pode ser 
expressa por morfemas ou partículas, e as relações temporais são 
marcadas de forma bastante diversificada. Línguas como sabanê 
apresentam a distinção presente, passado e futuro; jamamadí, por sua 
vez, divide o tempo passado em recente, remoto e remotíssimo, 
apresentando apenas uma divisão para o futuro. A distinção mais comum 
envolve a oposição passado/não-passado, como ocorre com a língua 
ikpeng-txkao, e futuro/não-futuro, como a língua hup, permitindo ainda, 
a depender da língua, subdividir esses tempos em classificações como as 
apresentada acima. Essa investigação se pauta pela Gramática 
Discursivo-Funcional (doravante GDF), um modelo de gramática 
modular e hierárquico, em que o valor comunicativo é o ponto de partida 
da análise. Para a GDF, a noção de tempo envolve um construto espacial 
imaginário em que pontos ou trechos podem ser localizados, 
assemelhando-se ao trabalho de Reichenbach (1947). Os três momentos 
estruturais da teoria de tempo relativo formulados por este filósofo e 
lógico, momento da enunciação (ME), momento do acontecimento (MA) 
e momento de referência (MR), podem ser observados nas línguas de 
maneira bem interessante. Tanto há línguas que apenas marcam a relação 
temporal de forma absoluta, ou seja, incluem o momento presente como 
centro dêitico, como é o caso de Jarawara, quanto há línguas que a 
marcam de forma relativa, ou seja, estabelecem um ponto de referência 
relativamente ao momento presente, como é o caso de Matsés. Este 
estudo investiga como a organização do tempo gramatical nessas línguas 
opera dentro do sistema linguístico. 


