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RESUMO: A história dos povos indígenas de Minas Gerais se confunde com a história do 

próprio Estado. Desde a chegada dos bandeirantes, até os dias atuais, esses povos têm sido 

alvo de muitos tipos de violência. É uma história que nem sempre coincide com aquela que 

nos é transmitida na escola. Dentre esses povos indígenas está o povo Maxakali, que 

conseguiu sobreviver às perseguições oficiais, à deculturação e a todo tipo de arbitrariedade 

graças à sua vontade de viver e à sua capacidade de flexibilização na convivência com o 

homem branco, sem apesar de tudo deixar de preservar suas formas culturais próprias, como a 

língua.  

 

No presente trabalho apresento alguns aspectos verbais da língua maxakali, em especial, 

algumas marcas de transitividade. Trata-se de uma pesquisa de campo e de gravações feitas 

no momento de sua enunciação. Para a recolha dos dados entrevistamos vários falantes 

nativos de diferentes idades e perfis sociais, no contexto da aldeia. As entrevistas foram 

reproduzidas em fitas cassetes e constam de palavras isoladas, questionários com questões 

sociais, culturais e linguisticas previamente elaborados, além de relatos, diálogos em família, 

histórias e músicas. Segundo Rodrigues (1986), a língua maxakali, juntamente com o pataxó 

pertence à família lingüística Maxakali do tronco Macro-Jê. Segundo o Autor, a língua 

Maxakali parece ser a única língua sobrevivente dessa família.  

 

A variação morfológica dos verbos em Maxakali é bastante reduzida. Essa variação se 

manifesta em função das pessoas gramaticais que são indicadas por prefixos, modos e alguns 

aspectos marcados por sufixos. Os verbos foram divididos em duas classes semânticas, a 

saber, transitivos e intransitivos. Essa divisão em Maxakali tem base nocional e marcação de 

caso. Do ponto de vista nocional os verbos intransitivos indicam um estado, uma atribuição 

do sujeito, ou um fato que se processa no próprio sujeito. Já com verbos transitivos parece 

haver um processo que sempre extrapola o âmbito do sujeito. Os verbos transitivos exigem os 

papéis de sujeito e objeto, os verbos intransitivos, por sua vez, exigem apenas o de sujeito. 

São, também, considerados intransitivos os verbos estativos e os descritivos. Ademais, a 

língua maxakali apresenta um sistema de caso ergativo. Segundo Dixon (1999) um sistema é 

ergativo quando há identidade gramatical do sujeito do predicado intransitivo com o objeto do 

predicado transitivo, opondo-se, desse modo, ao agente do predicado transitivo que recebe 

uma marca chamada ergativa. No Maxakali essa marca de ergatividade é manifestada através 

da partícula te em todas as construções com verbos transitivos. 
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