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APRESENTA\:AO

Apesar de as linguas indigenas do Brasil ja tere1n exercido um papel de destaque,
por alguns anos, nas discussoes lingi.Hsticas em geral - pense-se, por exemplo, no modo
em que linguas como o Hixkaryana com objeto em posi~ao inicial corrigiram nossas
ideias sabre a tipologia da ordem de constituintes - , a importancia dessas linguas foi
com freqilencia subestimada, porque havia uma carencia de gramaticas descritivas
abrangentes das mesmas. A gramatica do Kamaiura da doutora Seki e uma das melhores gramaticas de uma lingua indigena viva do Brasil que eu tive o privilegio de ler,
sendo, pois, uma importante contribui~ao a nossa compreensao da heran~a da lingi.iistica indigena brasileira. E tambem a primeira moderna gramatica descritiva abrangente
de uma lingua indigena do Brasil escrita par um brasileiro.
Nu1na epoca em que a maioria das linguas do mundo esta amea~ada de extin~ao,
uma tarefa urgente para OS lingilistas e documentar as linguas tnenos largamente faladas.
A gramatica do Kamah.~ra da doutora Seki e uma importante contribui~ao a essa tarefa.
Maso trabalho da doutora Seki vai alem disso, em que tambem fornece importantes
informa~oes para o desenvolvimento da teoria lingi.ilstica geral. Por exemplo, o sistema
de indexa~ao pronominal no verbo a presenta varia~oes interessantes em rela~ao ao
sistema de marca~ao ativo/estativo conhecido a partir de outras Hnguas Tupi-Guarani.
A apresenta~ao detalhada da sintaxe>- o que com grande freqi.iencia foi negligenciado
em gran1aticas descritivas anteriores, prove uma serie de insights , tais sao as maneiras
pelas quais o Kamaiura combina aspectos de sintaxe nominativo/acusativa e ativo/
estativa, e o claro estabelecimento de uma lingua de verbo final com palavras interrogativas iniciais. Uma qualidade adicional da gramatica e que ela nao para no nivel da
senten~a, mas tambem considera fenomenos do discurso, como na fina discussao sabre
as rela~oes de co-referencia dentro da senten~a e atraves dos limites das senten~as.
E com grande prazer que apresento este trabalho de uma lingi.iista brasileira como
uma importante contribui~ao tanto para a lingi.iistica brasileira como para a linguistica
geral.

Dr. Bernard Comrie
Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology
Leipzig, Alemanha
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PREFACIO

Este trabalho, fruto de muitos anos de pesquisa, apresenta uma proposta de descri\:ao da lingua Kamaiura (familia Tupi-Guarani), falada por un1 povo de identica denominac;ao que habita a regiao do Alto Xingu, no Brasil Central e cuja gramatica nunca
foi antes objeto de estudo. De fato, embora desde a primeira visita de Karl von den
Steinen, em 1984, a regiao do Xingu tenha atraido a atenc;ao de inumeros etn6logos/
antrop6logos, tanto estrangeiros co1no brasileiros, e e1nbora os Kamaiura, assitn coma
outros povos do Alto Xingu, seja1n bastante conhecidos atraves da midia, houve un1a
lacuna no que respeita ao estudo das llnguas ai representadas, lacuna esta que passou
a ser preenchida com o inicio da pesquisa sabre o Kamaiura, em 1968.
0 trabalho reflete os resultados da investigac;ao que a autora vem conduzindo com
os falantes nativos em diferentes oportunidades, investiga~ao esta que, a partir de 1988,
passou a inserir-se em um projeto mais amplo .de documenta\:ao e descri\:ao da-s lln. .
guas faladas no Parqtie Indigena do Xingu (Seki, 1988; 199la). Um estudo especifico
sabre o lexico, tengo e1n vista a elaborac;ao de dici~narios, e u1n outro sabre o discurso
Kamaiura encontram-se em andamento. Descric;oes de aspectos da lingua foram apresentadas pela autora sob a forma de comunicac;oes e/ou publicac;oes , que vem
especificadas na "Introduc;ao" e na "Bibliografia".
Neste trabalho a autora optou -por nao adotar uma teoria linguistica fonnal particular. A descric;ao gramatical valeu-se se1npre que possivel de noc;oes bem assentadas
na linguistica recente, mas fez-se atraves de u1na abordage1n habitual da linguistica
descritiva que re1nonta a F. Boas, E. Sapir, e q.ue atualmente e representada em trabalhos de lingtiistas coma Comrie, Dixon, Nichols, Woodbury, Kibrik, Klimov, entre
outros. Essa op~ao fundamentou-se em uma serie de consjdera<;oes. Pri1neiro, nenhum
modelo particular e capaz de tratar, de modo abrangente, os fatos/fenomenos das linguas, principalmente as nao indo-europeias. Segundo, tais modelos se.rvem, sobretudo,
aos objetivos .de construc;ao e verifica\:ao de teorias. Por sua pr6pria vocac;ao, qualquer
teoria seleciona certos do1ninios de investigac;a.o ·que sao cruciais para o seu estabelecimento ou que ela e capaz de .tratar nun1 dado momento ·e, assiln, a descri<;ao baseada
em uma teoria especifica p_ermite uma visao apenas parcial de uma dada lingua. Terceiro, coma observado por Lakoff (1974), as diferentes teorias estao em constance
processo de (re)elabora\:ao e mudam rapidamente , acarretando a obsolescencia de
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nelas baseadas. E por fim, embora nao menos importante, as descri~oes feitas
segundo modelos particulares sao hermeticas para os nao-linguistas, o que impossibilita o uso das mesmas pelos falantes e outros especialistas coma subsidio para o tratamento de questoes de interesse das comunidades indigenas. Obviamente, tais considera~oes nao implicam desconhecer ou negar a importancia de teorias particulares e
de sua aplica~ao aos estudos de linguas indigenas. Elas implicam reconhecer a necessidade de se renovar o valor da descri\:ao como um meio de se chegar mais perto dos
fen6menos dessas linguas e de possibilitar a incorpora~ao dos mesmos na constru\:ao
da teoria (Seki, 1991a). Tanto assin1 que este trabalho, esperamos, sera seguido por
varios outros dedicados ao tratamento de aspectos especificos da lingua, e nos quais
serao utilizados modelos particulares.
De acordo com a abordagem adotada, procurou-se dar aten~ao aos fen6menos
linguisticos em si, a generaliza~oes tipol6gicas e ao compromisso com argumenta~ao
interna a lingua (Nichols e Woodbury, 1985), utilizando-se, para a descri<;ao, uma
metalinguagem constituida de um conjunto de conceitos que estao na base da maioria
dos modelos correntes. Ao mesmo tempo, tentou-se apresentar o material sabre a lin..:.
gua sem extrapolar generaliza~oes, e introduzindo um.a exemplifica~ao abundante,
visando possibilitar o uso do material por parte de outros estudi0sos. 0 tom geral de
toda a descri\:aO e informal e direto, tendo em Vista garantir Utp maxima de clareza e
acessibilidade, o que levou tambem a reduzir ao minima o uso de formalismos. Esperase (e de fato isto ja vem ocorrendo) que alem de tornar acessivel os fatos e fen6menos do Kamaiura, este trabalho se constitua em uma abertura para a idehtifica~ao e
tratamento de fen6menos de outras linguas indigenas, particularmente aquelas de filia~ao
Tupi(-Guarani). A titulo de exemplo, cite-sea questao das "particulas", elementos que
sao muito freqi.ientes em linguas indigenas brasileiras de diferentes filia~oes geneticas,
notadamente Tupi-Guarani, e que, pelas dificuldades que apresentam para identifica\:ao e analise, tern sido em geral ignorados nos materiais existentes sabre essas linguas.
No presente trabalho, as particulas do Kamaiura sao identificadas e descritas em detalhe, nao s6 em termos de seu comportamento morfossintatico, como tambem em termos
semantico-pragmaticos.
A apresenta~ao do material segue, em linhas gerais, os esquemas (guidelines)
propostos por Comrie e Smith (1977), Derbyshire e Pullum (1981) e Berlin e Kaufman
(1985), porem com altera~ao na ordem de introdu~ao de certos t6picos.
0 trabalho e organizado em cinco partes, sendo a primeira introdtit6ria, oferecendo um panorama.lingi.iistico geral .do Alto Xingu, um·hist6rico das migra~oes Kamaiura
e das rela~oes desse grupo com outros povos que habitam a regiao, alem das informa~oes habituais sabre a pesquisa em si (etapas do trabalho, informantes, corpus, estudos previos etc.).
A segunda parte, referente a sintaxe, inclui uma se~ao inicial dedicada as classes
de palavras e aos criterios para sua determina~ao, e onde tambem sao apresentados os
paradigmas de flexao caracteristicos, passando-se a seguir ao tratamento de diferentes
aspectos da sintaxe da lingua. Essa ordem de apresenta~ao pareceu mais adequada,
tendo em vista facilitar a descri~ao subseqi.iente e o acompanhamento da exemplifica~ao
por parte de leitor nao familiarizado com a lingua.
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Na terceira parte - Fun~oes e formas. Aspectos da morfologia nominal e verbal - , sao tratados, de um lado, os distintos meios usados para expressar diferentes
fun~oes e , de outro, aspectos da morfologia derivacional.
As duas partes restantes sao dedicadas a aspectos do lexico e da fonologia da lingua.
0 trabalho inclui ainda tres "Apendices", contendo textos analisados, um vocabulario de itens lexicais, constantes nos exemplos incluidos no corpo do trabalho, uma
lista de afixos e u1n caderno de fotos.
Campinas, maio de 1997.
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ABREVIATURAS E CONVEN\:OES

A

Sujeito de verbo
transitivo
Abl
Ablacivo
Abundancial
Abun
Afast
Afastado
Alativo
Al
Aprob Aprobativo
As pee to
Asp
Assertivo
As
At
Atestado
Atenuativo
Aten
Caso Atributivo
Atr
I
Atu al
Atu al
Aud
Aud1vel ,
Aux
Auxiliar
Cauc
Caucional
Caus
Causativo
Cc
Ca usativo-comitativo
Cessativo
Ces
Circ
Modo circunstancial
Colecivo
Col
Comitativo
Com
Co1np Comparativo
Compl Completivo
Concessivo
Cone
Conect Conectivo
Confirmativo
Conf
Conj
Conjun\:ao
Consecutivo
Cons
Cont
Continuativo
Coo rd Coordena~ao

C6p
Da t
Debit
Deit
Del
Dem
Der
Des
Desv
Dif
Dim
Dir
Dist
Dub
Dur
Ep
Ev
Ex
Exel
F
FM
Prus
FS
Fut
G

Hab
Hrz
Ideo
ltnin
Imper
Indef
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Copula
Dativo
Debitivo
Deitico
Deliberativo
Demonstrativo
Derivacional
Desiderativo
Desvalorizac;ao
Locativo Difuso
Diminutivo
Direcional
Distante
Dubidativo
Durativo
Epentetico
Evidencial
Modo Exortativo
Exclusivo
Foco
Falante de sexo feminino
Frustrativo
Fim de senten\:a
Futuro
Modo Gerundio
Habitual
Posi~ao estendida Ho rizontal
Ideofone
ltninentivo
Imperativo
indefinido (possuidor)

Inf
Inst
Instr
Intj
Intens
Intent
Irr
lter
Loe
MS
N
Neg
Nest
Nint
NM

Norn
Npr
0

Obl
Oi
Opin
Orel
Pas
Pe
Perf
Perm
Prev
Pi

Pl
Posp
Pos
Pot
Proib

Inferencial
Instativo
Instrumental
Interjei~ao

Intensivo
Intentivo
Irrealis
Iterativo
Caso Locativo
Falante de sexo masculino
Caso Nuclear
Negativo
Posi~ao nao estendida
Nao interrogativo
Caso Nao Marcado
Nominalizador
Nome pr6prio
Objeto direto
Obliquo
Objeto indireto
Opinativo
Ora~ao relativa
Passado
Pessoa exclusiva
Perfectivo
Permissivo
Previativo
Pessoa inclusiva
Plural
Posposi\:ao
Possessivo
Potencial
Proibitivo

Prop
Pr6x
Ptc
Q
Quant
Rec
Red
Refl
Rel
Rep
Re tr

Propendente
Pr6ximo
Particula
Interroga tivo
Quantificador
Reciproco
Morfema Reduplicativo
Reflexivo
Prefixo Relacional
Reportivo
Continuativo Retrospectivo
Sujeito de V. Intransitivo
s
Sujeito de V. Intransitivo Ativo
Sa
Sem
Semelhante
Singular
Sg
Sujeito de V. Descritivo
So
Modo Subjuntivo
Subj
Sucessivo ,
Sue
T6pico /
Top
v
Verbo
Posi~ao estendida Vertical
Vert
Vi
Verbo intransitivo
Visual
Vis
Voca-tivo
Voe
Volitivo
Vol
Vtr
Verbo transitivo
1a pessoa
1
2a pessoa
2
3a pessoa
3
=
fronteira de clitico
pausa
I
[ 1
informa\:ao contextual
A:, B: etc. interlocutores em dialogos
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1
KAMAIURA: 0 POVO E SUA LINGUA

0 povo Kamaiura (Tupi-Guarani) habita tradicionalmente as imedia~oes da lagoa

Ypawu, na regiao dos formadores do rio Xingu, no estado de Mato Grosso. Atualmente
a popula~ao Kamaiura e constituida de 300 individuos (Seki, 1991a), distribuidos em
duas aldeias.
A vida dos Kamaiura, sua hist6ria e sua cultura estao profundamente ligadas a regiao
ea outros grupos indigenas que ali vivem. Assim, as considera~oes sobre o povo e sua
lingua serao focalizadas no contexto alto-xinguano.

1.1 Os Kamaiura no Alto Xingu
I

1.1.1 0 Alto Xingu: Jegiao e habitantes
A expressao Alto Xingu e usada na literatura antropol6gica e lingiiistica para se
referir a parte da bacia do rio Xingu delimitada ao norte pela cachoeira Von Martius, a
leste pela serra do Roncador, a oeste pela serra Formosa e ao sul pelo pl anal to
Matogrossense. Trata-se de uma area que, em parte, foi incluida no territ6rio do Parque Indigena do Xingu, criado em 1961 (ver Mapa 1).
A regiao tern caracteristicas de zona de transi~ao de cerrado para floresta tropical
amazonica, com vegeta~ao mais adensada nas terras marginais de rios e lagoas. 0 clima e umido e quente, com duas esta~oes: a chuvosa, nos meses de outubro a abril, e
a seca, nos meses restantes (Oberg, 1953, Carvalho et alii, 1949).
Reconhece-se comumente a divisao da area acima em duas partes, bem delimitadas por criterios geograficos e socioculturais, divisao esta que sera mantida neste trabalho: a parte sul (por vezes referida na literatura como Alto Xingu) e a parte norte (por
vezes referida como Baixo Xingu). A primeira abrange a regiao dos formadores do Xingu
- rios Culuene, Ronuro, Batovi e seus afluentes, desde o limite sul do parque (paralelo 12) ate a zona onde eles confluem, dando inicio ao rio Xingu, um local denominado
Morena pelos indios e que ocupa um importante papel na mitologia dos Kamaiura e
outros grupos que tradicionalmente habitam a regiao. Esses grupos, atualmente em
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numero de nove, apresentam de longa data uma grande uniformidade cultural e participam de um sistema intertribal, mantendo, no entanto, suas identidades etnicas e suas
linguas. Sao eles: Aweti e Kamaiura (tronco Tupi), Mehinako, Yawalapiti e Waura (familia Aruak), Kuikuro, Kalapalo, Matypu/ Nahukwa (familia Karib).
A parte norte, que compreende o curse do rio Xingu desde o Morena ate a cachoeira, abriga presentemente oito grupos etnicos, diferenciados cultural e lingiiisticamente,
e que se estabeleceram na regiao em periodos mais recentes, mantendo uma posi<;ao
periferica em rela\:ao aos povos do sul: Trumai (Isolada), Ikpeng ou Txicao (familia
Karib), Kayabi e Juruna (tronco Tupi), Suya, Fanara, Tapayuna e Mentuktire/Kayap6
(familia Je).

1.1.2 Breve hist6rico dos grupos
Quatro dos povos que atualmente habitam a area do parque - Kayabi, Ikpeng,
Tapayuna e Fanara - sao provenientes de regioes circunvizinhas, tendo sido "transferidos" para a area a partir da decada de 1950.
Outros quatro grupos - Mentuktire, Juruna, Suya e Trumai - encontram-se na
regiao ha mais tempo, dos quais os dois ultimos tiveram uma marcada presen<;a no sul
e rela~oes mais acentuadas con1 os povos ali localizados.
Conforme as tradi<;oes dos Trumai, eles teriam vindo do Sudeste, possivelmente
da regiao entre os rios Araguaia e Xingu, de onde migraram em virtude de ataques de
Xavantes. A hip6tese e de que penetraram a regiao dos formadores do Xingu atraves
do rio das Mertes e serra do Roncador, em periodo bastante recente, nao anterior ao
seculo XIX (Quain e Murphy, 1955: 8). De fato, ao tempo da visita de Steinen em fins
do seculo passado, viviam no Culuene e ainda nao estavam bem integrados na regiao.
Em decorrencia de epidemias e de guerras com os povos da regiao, particularmente os
Suya, o grupo, antes vigoroso e temido, foi se enfraquecendo, e na decada de 1950
estava muito reduzido. A hist6ria dos Trumai registra sucessivos deslocamentos na area
e periodos em que chegaram a unir-se a outros grupos (Aweti, Mehinako, Nahukwa).
Forem o grupo voltou a se recon1por por crescimento vegetativo e incorpora<;ao de
individuos de outras tribos atraves de unioes matrimoniais (Galvao e Simoes, 1966).
Estabeleceram-se na Aldeia Fato Magro, na margem esquerda do Xingu, pouco abaixo
do Morena, e posteriormente abriram novas aldeias, tambem na parte norte da regiao do
Alto Xingu. Embora os Trumai partilhem tra~os culturais com os grupos do sul, conservam-se diferenciados <lesses grupos em muitos aspectos (Quain e Murphy, 1955; MonodBecquelin, 1975).
Os Suya (Steinen, 1940; Seeger, 1980a) seriam originarios de um grupo maior,
que, vindo do leste, passou a oeste do Xingu e do Tapaj6s e depois dirigiu-se ao sul.
Por volta de 1830 o povo se subdividiu em dois grupos, tendo um deles (os Suya orientais) alcan~ado a bacia do Xingu atraves do rio Ronuro. Ap6s se reunirem a um outro
grupo Suya que ali residia, empreenderam a descida do Xingu rumo ao Diawarun (onde
os encontrou Steinen, em 1884), e mais tarde, diante de ataques por parte dos Juruna
e Kayap6, passaram a regiao do rio Suya Missu. Ate seu contato com os Vilas Boas, em
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1958-1959 mantiveram relac;oes conflitivas , mas tambem de intercasamentos e trocas
com os Kamaiura e outros povos do Xingu.
No inicio do seculo XVII, OS Juruna (termo de origem Tupi, que significa "boca
preta "), autodenominados Iudja, estavam localizados em uma ilha pr6ximo a foz do
Xingu. Fugindo de missionarios, tropas de resgate, entradas paulistas e, mais tarde, de
seringueiros, empreenderam um movimento em direc;ao ao sul. Em seus deslocamentos mantivera1n rela<;6es marcadamente hostis com os Kayap6, Suya e povos da regiao
dos formadores do rio Xingu (Oliveira, 1970) ate 1949, quando se deu o contato com
a frente de "pacificac;ao". 0 grupo, ja extremamente reduzido (37 pessoas) encontrava-se junto a foz do rio Manitsawa, local onde ainda 1nantem sua aldeia.
Os Mentuktire ("gente pintada de preto"), mais conhecidos como Txukahamaj
(termo de origem Juruna que significa "os que nao tern arco"), remontam a grupos
Kayap6 Setentrionais, que, vindos do Tocantins , atingiram o Xingu em meados doseculo XIX, chocando-se com os Juruna. Nos anos seguintes, deslocaram-se sucessivamente
numa regiao nas proximidades da cachoeira Von Martius, registrando-se conflitos com
os Juruna e os Suya, mais ao sul. No periodo de 1955-1964, desenvolveu-se o processo de "pacificac;ao", acompanhado de uma serie de epidemias e seguido de invasoes
das terras do grupo, o que acarretou uma crise populacional. Em 1971, os Mentuktire
estavam distribuidos em duas aldeias, a de Kretire, a aproximadamente 20 km ao sul
da BR-80, ea de Jarina, ao norte da estrada, pr6ximo a cachoeira. Em 1985, o povo se
reuniu em Jarina e atualmente encontram-se em processo de mudanc;a para a area do
Ca poto, onde pa rte deles ja esta instalada.
Os grupos que habitam a parte sul da area do Xingu compartilham inumeros trac;os culturais (sisten1a de parentesco, cosmologia, atividades econ6micas, rituais), apresentando, em seu conjunto, uma uniformidade cultural ja observada pelos primeiros
exploradores da regia6, em fins do seculo passado (Steinen, 1940), uniformidade esta
que nao se estende as linguas. Como visto, OS povos tradicionais da area se distribuem
em quatro conjuntos sob o criteria de filiac;ao linguistica: Aruak, Karib, Tupi e o Trumai,
lingua Isolada falada por um grupo atualmente localizado no curso superior do Xingu,
que viveu anteriormente no sul.
Ainda e muito pouco o que se sabe sobre a hist6ria remota <lesses grupos, suas
origens, trajet6rias, epoca de chegada, fatores que os levaram a migrar para a regiao e
a contribuic;ao especifica que cada um ofereceu a cultura comum (Schaden, 1969). A hist6ria vem sendo pouco a pouco reconstituida a partir de fontes documentais escritas,
hist6ria oral dos povos e pesquisas etnoarqueol6gicas, ainda insuficientemente exploradas (Agostinho, 1993: 241 e segs.). Os resultados de pesquisas arqueol6gicas levam a
concluir que a ocupa<;ao <la bacia dos formadores, abrangendo o Culuene Inferior, teria
co1ne<;ado no inicio do seculo XI, ea do Baixo Culuene teria se prolongado pelo menos ate o final do seculo XIII, e grupos Aruak, provenientes provavelmente do oeste,
teriam sido os primeiros a migrar para a regiao (Becquelin, 1993: 228). A partir doseculo XVII, teria ocorrido, em periodos sucessivos, a penetrac;ao de grupos Karib, vindos
do oeste do Culuene, bem co1no de grupos Tupi e outros povos -Trumai e grupos
Je. Na segunda metade do seculo XVIII e no seculo XIX, teria se configurado o sistema
intertribal encontrado por Steinen em 1884 no sul do Alto Xingu (Heckenberger, 1996).
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Dentre os povos Aruak, os Waura tern seu territ6rio tradicional do Baixo Batovi, e
os Mehinako e os Yawalapiti, no rio Tuatuari. Os grupos Karib - Kuikuro, Kalapalo,
Matypu e Nahukwa - ocupam a regiao do Culuene. A partir da decada de 1950, os
dois ultimos grupos passaram a conviver em uma unica aldeia.
Das poucas informa~oes disponiveis sabre os Aweti, sabe-se que ocupam tradicionalmente a regiao entre os curses media e superior dos rios Tuatuari e Culiseu. Teriam
vindo do oeste, inicialmente em incursoes guerreiras contra os grupos da regiao sul
que penetraram atraves do Culiseu. Os Aweti desempenharam no passado um importante papel em virtude de sua posi~ao intermediaria entre os grupos Aruak e os Karib
(Menget, 1977: 38), e sua hist6ria registra conflitos com os Ikpeng (Txicao). Atualmente
constituem um pequeno grupo de pouco prestlgio politico no Xingu, tendo sua aldeia
nas nascentes do Tuatuari (Zarur, 1975). Embora mantenham vlnculos matrimoniais e
participem de encontros intertribais, raramente visitam o Posto Leonardo, que atende
os povos do sul. Sao por vezes referidos pelos demais Indios como "Alemanha", porque, como dizem, ninguem os entende.
Os Kamaiura habitam, pelo menos desde fins do seculo passado, as proximidades
da lagoa Ypawu. Ha distintas hip6teses relativas as origens do grupo. Para Galvao (1953),
o povo teria migrado do norte, possivelme nte do Tapaj6s; segundo Munzel (1973:
9-10), os Kamaiura seriam provenientes da costa norte do B,rasil (atual estado do
Maranhao), de onde, premidos pelos "brancos" e tribes inimigas, teriam subido o Araguaia
ate o territ6rio Karaja e dali alcan~ado o Xingu; e Samain levanta a possibilidade de
uma solu~ao media: a de que, vindo da costa norte, o grupo tenha subido o Araguaia,
adentrando o Xingu atraves do rio Suya Missu (Samain, 1980: 22).
Nos relates por n6s coletados com os Kamaiura, eles dizem que em tempos antigos, epoca em que se autodenominavam jamyra, viviam com os Tapirape e que deles
se separaram para fugir de ataques de "brancos" e Indios bravos. Atraves do rio Auaia
Missu, atingiram o Xingu e empreenderam a subida do rio por etapas, atravessando
territ6rio Suya e sofrendo em todo o percurso restante repetidos ataques desse povo e
tambem dos Juruna . Depois de passar pelo Morena, chegaram ao Jacare, no Baixo
Culuene (local em que depois foi instalada uma base da FAB), onde encontraram os
Waura, que os convidaram a se juntar a eles. Prosseguiram ate a margem esquerda da
lagoa Ypawu, instalando-se, juntamente com os Waura, em um lugar chamado
Jamutukuri. Pouco tempo depois os Waura entregaram a regiao aos Kamaiura e se transferiram para o Batovi. Os Kamaiura viveram bastante tempo no Jamutukuri, e conforme seu testemunho, "foi al que o branco entrou". Nessa epoca o povo incluia quatro
subgrupos, alem dos Kamaiura (estes passaram a se denominar Apyap desde sua passagem pelo Morena), cada um com uma hist6ria diferente e com lingua diferente, e
entre eles havia trocas matrimoniais: Kara'ia'ip (teria vindo de junto dos Karaja), Ka'atyp,
Arupatsi e Mangatyp. Do Jamutukuri o povo passou ao outro lado da lagoa Ypawu,
onde se distribuiram em quatro aldeias que teriam sido encontradas por Steinen em
1887 (Steinen, 1940), denominadas Iwajohokap, Jawaratymap, )awaratsityp e Y'ywatyp.
Em resultado de uma epidemia de gripe, trazida por Mehinakos que teriam visitado
fazendas para os lados do Batovi, as quatro aldeias foram se acabando, ficando reduzidas
a uma unica, Jawaratymap, onde se aglutinaram os sobreviventes. Depois de sofrerem
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ataques por parte dos Suya e dos Juruna, os Kamaiura se deslocaram durante algum
tempo para o rio Tuatuari, ficando parte deles dispersa em aldeias Aweti e Mehinako,
e o restante ocupando sucessivamente locais denotninados Jawyrypywana Kwat (Toca
das Ariranhas, nome Kamaiura do atual Posto Indlgena Leonardo), Aiinakauku e Tuatuari.
Encontravam-se, nesse ultimo local, pr6ximo a boca do rio, em 1948 e 1950, quando
foram visitados por Oberg (1953) e por Galvao (1953) respectivamente. Em 1952,
retornaram ao Ypawu, e ali estavam em uma aldeia localizada a cerca de 1 km da lagoa Ypawu, em 1968, quando OS visitamos pela primeira vez. Na epoca ja haviam iniciado a construc;ao de uma nova aldeia, a 500 m da lagoa Ypawu. Atualmente, alem
desta, tern uma outra aldeia situada no Morena (Seki, 1993). Ver Mapa 2.

1.1.3 Aspectos culturais
Como ja mencionado, os povos <la parte sul apresentam em seu conjunto uma
grande uniformidade cultural, que alem da cultura material abrange tambem aspectos
da vida economica, social e cerimonial. Com base em Galvao e Simoes (1966) e em
Galvao (1953), sintetizam-se a seguir as principais caracteristicas da cultura comum:
a) habitac;ao e construc;ao das aldeias - casas com planta oval, cobertas de sape, com
teto arredondado que se prolonga ate o chao, sem diferenciar-se das paredes, com duas
aberturas, uma em cada largura; aldeias com casas dispostas em circulo e contendo, no
patio interno, a "casa <las flautas" e a gaiola conica do gaviao real;
b) dieta alimentar baseada no uso da mandioca em forma de paes, predomlnio da pesca
sobre a cac;a e ausencia de bebidas fermentadas;
c) uso de arcos com cdrtes transversais circulares ou ellpticos, flechas de cana-de-uba
com empenamento.i:c osturado a base; uso de propulsor de flechas para fins cerimoniais; canoa de casca de jatoba e remo de pa longa; bancos zoomorfos feitos com uma
unica pec;a de madeira; USO generalizado de ceramica utilitaria fabricada pelos Waura e
Mehinako, incluindo panelas de diferentes tamanhos e recipientes zoomorfos; tecelagem de redes e bra~adeiras de algodao e fibras de buriti;
d) uso por parte <las mulheres do uluri, minuscula tanga triangular, feita de buriti; colares
de pe\:as retangulares ou em forma de disco, feitas com conchas de caramujo; corte
dos cabelos em linha circular acima das orelhas (homens) e aparado em linha reta somente na fronte (1nulheres); pratica de depilac;ao completa do corpo;
e) grupo organizado em familias extensas, com sistema de parentesco do tipo bilateral
e tendencia para residencia patrilocal, precedida de uxorilocalidade temporaria; fusao
terminol6gica de gerac;oes ascendentes ou descendentes e bifurcate merging relativo
a expressoes como "tio"; diferencia~ao entre pessoas comuns (camara) e uma pequena elite de lideres ou chefes familiares;
f) xamanismo desenvolvido, mitologia dualista sol-lua; festa dos mortos - kwaryp (termo Kamaiura), atividades esportivas como a luta corporal huka-huka e o jogo do jawari;
dan~as com mascaras de madeira ou palha; flautas cerimoniais (Kamaiura: jakui) proibidas as mulheres (Galvao e Simoe~, 1966: 138, apudJunqueira, 1967; Galvao_, 1953).
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A uniformidade cultural observada na parte sul seria decorrente de um contato
prolongado durante o qual grupos de procedencia variada, falantes de distintas linguas
e portadores de sistemas culturais diferentes desenvolveram um complexo sistema de
rela~oes intertribais, incluindo trocas economicas, matrimoniais e cerimoniais.
Faz parte das tradi~oes dos povos do sul a realiza~ao de encontros, conhecidos
pelo termo moitara, para troca de produtos reconhecidos como especialidades dos diferentes grupos: arcos pretos feitos de pau d 'arco (Kamaiura), machados de pedra
(Trumai), colares de conchas de caramujo (grupos Karib), ceramica (Waura), sal (Trumai,
Mehinako). Nas rela~oes comerciais, alguns povos (Aweti, Mehinako) atuavarn como
mercadores intermediarios.
Outras ceri1n6nias intergrupais itnportantes sao o kwaryp, festa em comemora~ao dos mortos, realizada em aldeias que recebem como convidados membros dos demais
grupos, e o jawari, jogo de arremesso de flechas, do qual participam o grupo anfitriao
e um grupo convidado . No decorrer <lesses encontros, tern lugar a luta corporal hukahuka (Kamaiura: joetykap) entre membros dos distintos grupos.
Ao lado das semelhan~as culturais, ha tan1bem diferen~as, das quais as linguas e a
especializa~ao manufatureira sao as mais visiveis e reconhecidas, que se manifestam
tambem em aspectos relatives as praticas de subsistencia, estrutu1a social, padroes de
trabalho e praticas rituais (Dole, 1993).
Assim, cada tribe mantem sua identidade e "se reconhece como tal em confronto
e em oposi~ao com as demais" (Schaden , 1969: 79), e em seu conjunto conformam
uma sociedade mais abrangente, na qual se unem atraves de rela~oes sociais, economicas e rituais, sem que haja predo1ninio politico acentuado de um grupo sobre os demais. A unidade assim constituida se identifica etn oposi~ao aos grupos norte.
De fato, a uniformidade cultural observada no sul nao se estende a povos do norte,
que no geral se mantem diferenciados, exce~ao feita aos. Trumai e Suya, que ocupam
posi~ao peculiar entre os dois conjuntos.

1.1.4 Breve hist6rico do contato com os "brancos" e suas repercussoes
0 rio Xingu permaneceu desconhecido em seu curso superior ate 1884, quando
Karl von den Steinen o percorreu pela primeira vez das cabeceiras a foz, estabelecendo
o primeiro contato documentado entre representantes da cultura ocidental e povos indigenas que habitavam a regiao (Steinen, 1942). Avisita de Steinen seguiu-se uma temporada de expedi~oes de cientistas, exploradores e aventureiros, acarretando uma serie
de consequencias para os povos que ali viviam.
Uma dessas conseqi.iencias foi uma rapida transforma~ao no quadro de povos presentes na regiao, ja observada por Steinen em sua viagem de 1887 e por Schmidt em
1901. Assim, um subgrupo Bakairi, que no inicio do seculo encontrava-se integrado no
complexo cultural do sul xinguano (os chamados Bakairi selvagens), habitando oito
aldeias nos rios Batovi e Culiseu, a partir da primeira visita de Steinen restabeleceu os
contatos, ha muito interrompidos, com o subgrupo Bakairi do rio Paranatinga Cos Bakairi
mansos), em adiantado processo de aculturat;ao com a sociedade nacional. 0 grupo do
Xingu, ja muito reduzido em numero, terminou abandonando a area, tendo os sobrevi-
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ventes se reunido aos parentes do Paranatinga. De fato, a partir do final do seculo XIX
os rios Batovi e Culiseu passaram a constituir uma via de entrada para viajantes, produtos
industrializados e enfermidades, responsaveis por um forte declinio populacional na
regiao. Foi uma epoca de desaparecitnento de varias aldeias (ver acima relato referente
aos Kamaiura) e de absor<;ao de grupos por outros, como os Kustenau, que foram absorvidos pelos Waura (Steinen, 1940; Schmidt, 1942, Cap. 13; Schaden, 1969, Cap. 2).
Na decada de 1940, iniciaratn-se contatos mais regulares entre os povos do Xingu
e representantes da sociedade nacional. Em 1946, a Expedi~ao Roncador-Xingu (uma
frente de penetra<;ao da Fundac;ao Brasil Central) chefiada pelos irmaos Vilas Boas alcan<;ou a regiao dos formadores do Xingu, estabelecendo contato com os povos ali
residentes. Sucederam-se a abertura de campos de pouso (inclusive o primeiro campo
permanente, o Jacare, em territ6rio Trumai), a instala<;ao de-postos indigenas, a realiza<;ao de expedi\:oes para estabelecimento de contato com povos da parte norte (Juruna,
Suya, Mentuktire) e tambem com grupos que, com o correr do tempo, foram transferidos para a area. Nas duas decadas seguintes a chegada da expedic;ao, prosseguiu o
processo de perda populacional, a diminuic;ao do n(nnero de aldeias e absor<;ao de
gr:upos por outros. Em 1961, foi oficialtnente criado o Parque Nacional do Xingu, posteriormente Parqu~ Indigena do Xingu e atual Terra Indigena do Xingu, como resultado de um processo iniciado em 1948, tendo em vista o estabelecimento de uma reserva na area.
No Xingu, desenvolveu-se uma experiencia indigenista voltada para a preservac;ao fisica dos grupos indigenas e seus padroes tradicionais de vida. Fazia parte dessa
politica assegurar a posse da terra e do patrimonio indigena, controlar as rela<;oes entre Indios e "brancos", mediar as rela<;oes entre os grupos indigenas, promover assistencia
medico-sanitaria e prover condi~oes necessarias a sobrevivencia, incluindo 0 suprimento
regular de artigos industrializados, em sua maioria ligados a produ<;ao (Junqueira, 1967).
Ate a decada de 1960, essas medidas eram implementadas atraves de dois postos indigenas, o Diawarun;-'e stabelecido em 1946 as margens do rio Xingu, pr6ximo a foz do
Suya Missu, para atender os povos do norte, e o Posto Indigena Leonardo, criado em
1954, na margem do rio Tuatuari, para atender o..s povos da regiao dos formadores. A
aplica~ao da politica protecionista tip ha a seu favor as pr6prias condi<;oes naturais area de acesso dificil e em que nao havia riquezas n1inerais e vegetais lucrativas que
despertassem a _cobi<;a de exploradores e que, na epoca, ficava distante de cidades e
grandes empresas e projetos.
Nesse contexto, a experiencia indigenista feita no Xingu levou a resultados que
distinguem a area de outras em que o contato com frentes economicas teve conseqi.iencias catastr6ficas sobre as populac;oes indigenas. As medidas protecionistas propiciaram
a sobrevivehcia fisica, a reorganizac;ao e crescimento de grupos indigenas da regiao,
que no geral tiveram suas terras preservadas da ac;ao de elementos predadores, viramse livres da explora~ao economica e de fatores aculturativos como missoes religiosas e
casamentos com "brancos". E embora as hostilidades entre certos grupos ainda se
mantenham, cessaram os conflitos abertos, responsaveis, no passado, pela depopula~ao
e desorganiza~ao de alguns grupos locais. Por outro lado, a poHtica protecionista aplicada no Xingu teve outras consequencias na vida dos povos indigenas da regiao. Uma
delas foi a introdu\:ao mais intensa e regular de bens industrializados, que cr-iou elou
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ampliou necessidades que nao podem ser supridas com recursos pr6prios dos grupos
indigenas, acarretando, assim, uma dependencia econ6mica em relas;ao a sociedade
nacional Qunqueira, 1967). Por outro lado, os contatos mantidos, no periodo ate as
decadas de 1960-1970, levaram OS indigenas do SU} a aprofundar a COnsciencia quanto
aos grupos do norte e vice-versa e de todos os povos xinguanos quanto a existencia
de outros povos indigenas fora do parque e quanta ao mundo dos "brancos".
A partir da decada de 1970, mudans;as consideraveis ocorreram na situas;ao da area
incluida no territ6rio do parque e dos povos ali residentes. Houve a aproximas;ao cada
vez maior de frentes colonizadoras aos limites do parque, trazendo consigo o
desmatamento, as estradas, fazendas e nucleos urbanos. Em 1971, iniciou-se a construs;ao da rodovia Cuiaba-Santarem CBR-165), que resultou na transferencia dos Panara
para a area do parque, e foi construida a estrada Xavantina-Cachimbo, cortando o Parque Xingu em sua parte norte, o que propiciou a introdus;ao de epidemias e acarretou
uma serie de conflitos com os "brancos" (Lea e Ferreira , 1984). Ocorreu a abertura de
novos postos indigenas dentro e nos limites da area do parque, novos meios de transporte, inclusive o barco a motor, passaram a ser de uso generalizado na regiao, facilitando a mobilidade dos residentes e ampliando os contatos entre aldeias e destas com
os postos. A administras;ao do parque e dos postos passou a ser f~ita por indigenas e a
partir da decada de 1970 ocorreram diversas tentativas de introdus;ao de educa~ao formal
em pontos do parque, difundiu-se o uso do radio, gravador, TV' e video e ampliou-se o
sistema de radiocomunica~ao , que passou a integrar praticamente todas as aldeias e
postos, tornou-se mais facil a entrada de "brancos" e a saida de Indios para as cidades.
Resumindo, a penetras;ao de elementos culturais da sociedade envolvente apresentou
um grande avans;o nas ultimas decadas e de 1nodo geral esses elementos contribufram
para a intensificas;ao dos contatos, para o aumento das expectativas de consumo e introdus;ao de novas necessidades que, como anteriormente, nao podem ser supridas com
os pr6prios recursos indigenas. Alem de possibilitar a amplia~ao dos contatos entre os
povos do Xingu, as mudans;as ocorridas tern propiciado aos xinguanos a oportunidade
de aprofundar a consciencia quanto a existencia de indios em outras partes do Pais e
mesmo no exterior e a consciencia quanto ao mundo dos "bran cos", o que sem duvida
repercute na sua conceps;ao de identidade. Em acordo com Seeger (1980b), a identidade etnica e um processo que, sendo dependente de aspectos da rela~ao entre grupos, sofre tambem a influencia de novas acontecimentos e e sensivel ao contexto global mais amplo.

1.1. 5 Situas;ao lingOistico-comunicativa
Em contraste com as pesquisas etnograficas, bastante desenvolvidas no que diz
respeito aos povos do parque, ha ainda uma grande carencia no que se refere aos estudos lingOisticos e de fa to s6 recentemente foi iniciado um trabalho ma is sistematico
voltado para a descri~ao das linguas individuais,
, pre-requisito para a realizas;ao de estudos comparativos. Os estudos existentes permitem afirmar que as linguas Karib faladas ao sul (Kuikuro, Kalapalo, Matypu, Nahukwa) sao muito pr6ximas entre si, divergindo em aspectos foneticos e lexicos (Becker, 1969: 12; Franchetto, 1986) e sao, em
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seu conjunto, mais diferenciadas do Ikpeng, que apresenta proximidade com a lingua
Arara, falada fora do parque. Dentre as linguas Aruak, o Yawalapiti e mais diferenciado
das duas outras, o Mehinako e o Waura, estas bastante semelhantes e mutuamente
inteligiveis. Um maior distanciamento caracteriza tambem o Panara (Dourado, 1990)
em rela~ao as demais linguas da familia Je: o Mentuktire, o Tapayuna e o Suya. As duas
ultimas manifestam grande sitnilaridade entre si (Seki, 1989). 0 Trumai, como ja se
disse, e uma lingua isolada, distinta de todas as demais.
Apesar de essas diferentes linguas coexistirem, em certos casos durante um longo periodo de tempo, e apesar da uniformidade cultural observada entre os povos do
sul, nao se desenvolveu, na area, nenhum c6digo comum a todos os grupos ali residentes. Cada um mantem a sua pr6pria lingua, e esta constitui um elemento distintivo
de alta relevancia na representa~ao da identidade do grupo em face dos demais. Conforme freqilentemente notado na literatura etnografica, no sul do parque o pr6prio sistema intertribal vigente refor~a o valor da llngua como elemento distintivo. Assim, segundo Schaden, ali "o processo de integra~ao se orientou no sentido de tornar a
pluralidade etnica indispensavel a continuidade e a subsistencia das pr6prias culturas"
e "o apego de cada grupo ao idioma dos antepassados eleva este a categoria de um
dos principais simbolos de identidade etnica" (Schaden, 1969: 87). 0 papel da lingua
como marca de identidade grupal cresceu em importancia no periodo p6s-contato e,
particularmente, ap6s a cria~ao do parque, quando uma nova dinamica de rela~oes se
instalou na area.
Os grupos do sul do Xingu sao monolingiles, isto e, a cada povo corresponde uma
lingua, registrando-se apenas duas exce~oes: os Yawalapiti e os Trumai, que em decorrencia de condi~oes especfficas se tornaram multilingiles.
Os Yawalapiti, que ja em fins do seculo passado estavam muito decadentes
(Steinen, 1940), na d~cada de 1940 nao possuiam aldeia pr6pria e seus representantes viviam dispersos entre outros grupos da regiao - Kuikuro, Waura, Mehinako, Aweti,
Kamaiura. Em 195<1, com apoio de membros da Expedi~ao Roncador-Xingu, os 28 remanescentes reconstruiram sua aldeia, e o grupo voltou a crescer consideravelmente.
Porem, como apontado por Viveiros de Castro (1977), o aumento populacional se deveu
sobretudo a incorpora~ao, via la~o~ matrimoniais, de um numero proporcionalmente
muito alto de representantes de outros grupos, principalmente Kuiktiro e Kamaiura
(op. cit., p. 69). Em resultado, a situa~ao lingilistica na aldeia Yawalapiti tornou-se muito
complexa, e ali sao faladas pelo menos tres linguas indigenas: o Kamaiura (TupiGuarani), o Kuikuro (Karib) e o pr6prio Yawalapiti (Aruak), que, de modo geral, e a
Hngua menos falada na aldeia, embora com isso nao tenha perdido seu papel de distintivo tribal.
Os Trumai constituiam outrora um grupo forte. Porem, em virtude de uma serie
de fatores, entre eles a derrota sofrida em conflitos com os Suya, entraram em rapido
processo de decadencia, perdendo o antigo vigor cultural, e ja no final do seculo encontravam-se em situa~ao de dependencia junta aos Kamaiura (Steinen, 1940: 91).
Posteriormente os Trumai reconstruiram suas aldeias sem, contudo, recuperar o antigo
vigor (Quain e Murphy, 1955: 103). A redu~ao numerica, deslocamentos freqilentes e
casamentos intertribais propiciaram a penetra~ao de o~tras linguas, notadamente o
Kamaiura (Monod-Becquelin, 1970; 1975). Conforme Quain, ja em 1938 o Kamaiura
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come\'.ava a se impor como segunda lingua (Quain e Murphy, 1955: 103). Atuahnente
nao ha casos de casamentos endogamicos no grupo Trumai, que e tambem dos mais
afetados pela penetra~ao do Portugues (Guirardelo, 1992).
A situa~ao dos grupos Trumai e Yawalapiti nao e generalizavel para OS demais
grupos do sul do parque, embora todos incluam um n(1mero variado de individuos que
conhecem outra ou mes1no outras linguas indigenas alem da pr6pria. Embora, diferentemente do que ocorre no Uaupes, a integra~ao dos povos xinguanos nao envolva
exogamia sistematica obrigat6ria, o sistema de rela~oes vigente no sul admite a pratica
do intercasamento, a qual propicia contatos regulares que favorecem o aprendizado
de linguas. As regras de residencia tenden1 para a virilocalidade permanente, precedida de uxorilocalidade temporaria (Galvao, 1953), e assitn, tanto o homem quanta a
mulher tern oportunidade de aprender a lingua um do outro. No caso de descendentes
de unioes interetnicas, sua socializa~ao lingi.Hstica e feita na lingua do local de residencia. Alem disso, de acordo com as regras de comportamento linguistico, cada conjuge
fala na pr6pria lingua para comunicar-se com o ootro e com os filhos, e desse n1odo as
crian~as aprendem facilmente a lingua dos pais. Porquanto essas mesmas regras impoem restri~oes quanta ao uso de outras linguas que nao a de origem (cf. adiante), em
geral o bilingilismo nao se manifesta abertamente, mas ocorre predominantemente
como
,
bilinguismo passivo (Basso, 1973; Emmerich, 1984).
As unioes matrimoniais nao se dao igualmente entre individuos de todos os grupos do Alto Xingu, e, portanto, o "bilinguismo passivo" nao abrange todas as linguas.
Ha predominio de unioes entre individuos pertencentes a um mesmo grupo local, e no
caso de unioes externas elas ocorrem preferencialmente entre individuos de grupos
considerados mais pr6ximos, com maior grau de articula~ao entr.e si, numa complexa
escala de classifica~oes das unidades sociopoliticas, conforme fatores de ordem lingilistica, hist6rica, sociocultural e politica (Bastos, 1983; Seeger, 1980b). Segundo Franchetto
(1986), para os Kuikuro os parceiros preferenciais sao membros de outros grupos Karib,
seguidos por Yawalapiti e Mehinako, sendo os mais distantes os Kamaiura, Waura e
Aweti. Para os Kamaiura, os Karib sao inversamente os mais distances - os amonap
"os outros", e o grupo registra unioes com representantes <las demais familias lingilisticas localizadas no sul, e ta1nben1 do Tru1nai. A afirma~ao de que entre os Karib a proximidade lingi.iistica e fator determinante para as unioes exogamicas (Franchetto, 1986)
nao e generalizavel para todos OS grupos e deve ser relativizada. A pr6pria hist6ria das
rela~6es entre Kuikuro e Yawalapiti mostra o peso de outros fatores. Sao raras as unioes
envolvendo grupos do sul e do norte, distantes quanto a uma serie de parametros, e,
nao obstante a proximidade lingi.iistica, nao ha unioes entre Kamaiura e Kayabi, ou entre
Ikpeng e outros grupos Karib. Contudo, registram-se unioes matrimoniais entre os Trumai
e representantes de distintas familias lingi.iisticas do sul, e tambem Ikpeng e Waura.
Com rela~ao a grupos do norte, ha menos informa~oes disponiveis, porem tambem ai os casamentos exogamicos parecem depender de maior ou menor articula~ao
entre grupos, numa escala em que, com exce~ao dos Suya, os mais distanciados parecem ser os grupos Je: Panara, Tapayuna e Mentuktire, havendo maior proximidade entre
os demais. Registram-se unioes envolvendo Kayabi e Suya, Kayabi e Juruna, Juruna e
Suya, Ikpeng e Kayabi, Ikpeng e Trumai. Porem nao ha informa~oes sobre o bi ou
poliglotismo dos grupos no que respeita as linguas indlgenas.
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Ao quadro lingi.iistico do Alto Xingu acrescenta-se o Portugues, cuja difusao foi se
intensificando paulatinamente a partir do estabelecimento do contato entre "brancos" e
os povos indigenas que habitam a regia o. Os contatos e a exposi~ao a lingua tiveram
e ainda tern uma incidencia desigual nos gn1pos da regiao e nos segmentos de um mesmo
grupo, dependendo de fatores diversos, entre eles os de ordem hist6rica (maior ou
menor antigi.iidade do contato; situa~ao especffica do grupo, como no caso dos Trumai),
geografica (localiza~ao do grupo em pontos mais pr6ximos ou mais distantes de postos indigenas, de nucleos urbanos), sociocultural (sexo, faixa etaria, posi~ao do individuo no grupo) e ta1nbem pessoal. Assim, o conhecimento do Portugues ainda nao e
uma experiencia generalizada tanto no que se refere aos distintos grupos, quanta no
que se refere aos membros dos grupos considerados individualmente. Em nivel de grupo,
todos incluem individuos que tern pelo 1nenos algum conhecimento do Portugues,
porem o numero de falantes, bem como o grau de dominio da lingua varia de grupo
para grupo. Em nivel individual, encontram-se desde pessoas que nao falam a lingua,
ate aquelas que tern dela um born conhecimento (Emmerich, 1984).
Assim, diferentemente do que ocorre no Uaupes, o multilingilismo alto-xinguano
nao implica poliglotismo generalizado e nao se desenvolveu na area nenhum c6digo
comum a todos os grupos ali residentes, linguas mistas ou lingua franca. Nesse contexto,
as rela~oes sociais intra e interunidades se manifestam atraves de um sistema de comunica~ao peculiar em que normas de con1portamento lingi.iistico impoem uma serie de
restri~oes nas intera~oes verbais entre individuos e que inclui distintos canais e c6digos nao-verbais: visual, gestual, musica, cantos e formulas verbais estereotipadas.
Atitudes de respeito e reserva manifestam-se em distintos contextos atraves do
"silencio" (Emn1erich, 1984). 0 USO da lingua por parte das mulheres e praticamente
restrito ao ambiente domestico da aldeia; ha reservas na intera~ao entre jovens e velhos e rela~oes de evita~ao entre parentes afins, que se 1nanifestam na proibi~ao de se
dirigir diretamente um ao outro e de pronunciar os nomes uns dos outros, o que em
muito reduz a comunica~ao verbal. No contexto de comunica~ao intertribal, ha restri~oes quanta ao u so de idioma que nao o pr6prio, mesmo que o individuo o compreenda. Nas cerimonias intertribais, cada grupo faz uso da pr6pria lingua. Nesses encontros,
generos verbais, gestos e visual sao a.ltamente formalizados e constituem uma forma
de comunica~ao inteligivel independentemente da lingua falada.
A considera~ao das rela~oes peculiares entre linguagem, cultura e sociedade levou
Basso a caracterizar o sistema sul-xinguano nao como uma speech community, mas como
um comnn1nications network, definido como
a system cons is ting of several kinds o f link ages between individu als and groups , in
which verbal and non verbal codes are present but not necessarily shared by the total
set of participants. The use of these various codes results in intersecting lines of
communication by which any message ca n be ultimately transmited to, and understood
by! any local group or individual (Basso, 1973: 5).

Ainda conforme Basso, nesse network distinguem-se dois tipos de situa~oes, cada
uma caracterizada em termos de identidade dos participantes, de mensagens e c6digos pr6prios: as situa~oes pessoais e as situa~oes nao pessoais. Nas primeiras, em que
estao envolvidas intera~oes entre indiv!duos e mensagens centradas nas rela~oes en-
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tre eles, os c6digos verbais tern marcada importancia. As situa~oes nao pessoais, restritas aos encontros intertribais, nos quais os individuos se identificam nao como pessoas,
mas como membros de grupos, caracterizam-se pelo uso de c6digos nao-verbais (gestos, visual, performance) co1no veiculo de mensagens centradas nas rela~oes entre grupos, e a natureza da rela~ao expressa - hostilidade, oposi~ao, solidariedade - depende do tipo de cerim6nia. A comunica~ao verbal nos encontros intertribais e altamente formalizada e restrita a representantes dos grupos envolvidos, e cada um fala
em sua pr6pria lingua, enfatizando-se assim a identidade do pr6prio grupo em face
dos demais.
Na sociedade sul-xinguana, portanto, o papel da lingua como marca da identidade grupal favorece o conservadorismo lingi.ilstico e, ao contrario, e fator que nao propicia
o surgimento de lingua franca ou a difusao de tra\:os entre as linguas, com exce~ao de
alguma influencia no nivel do lexico, e mesmo aqui tal influencia parece altamente
restrita a elementos culturais, nomes de persona,gens mitol6gicos e de cerim6nias.
Na literatura etnol6gica referente a distintos grupos do Alto Xingu, constam observa~oes sobre a presen~a de emprestimos lexicais. Quain e Murphy (1955: 8-9) assinalam a influencia no lexico Trumai por parte de outras linguas, principalmente
Kamaiura. Ha um numero bastante significativo de itens lexicais de origem Tupi, particularmente nomes de plantas, objetos de cultura material e IlJUSicas cerimoniais. Estas ultimas conteriam tambem palavras Karib e Aruak. Observa~oes semelhantes constam em Monod-Becquelin (1975) e sao confirmadas por estudos recentes, no que se
refere a influencia Kamaiura. Alguns exemplos imediatamente perceptiveis sao: wyrapy
"gaviao"' jany "6leo de pequi"' tuwawi "esteira"' y'a "caba~a'', identicas as palavras
Kamaiura (Seki, 1993).
0 Suya, segundo Seeger (1978: 161), teria adotado terminologia tupi relacionada
a especies de mandioca e seus derivados, porem dos dois exemplos dados - cam1
"mistura de agua e beiju" e kasiri kang6 "um mingau de mandioca" - somente o primeiro parece relacionado a termo tupi (cf. Kamaiura: kawJ) "bebida preparada com
beiju dissolvido em agua") e nao e de USO Corrente atualmente. Tambem a pequena
lista lexical do Suya coletada por Steinen inclui itens que se relacionam a Tupi, como:
taura "filho" (cf. Kamaiura: ta 'yt "filho"), kuna "mulher" (cf. Kamaiura: kuja "mulher"),
parana "rio" (cf. Kamaiura: parana "rio"), woasi "milho" (cf. Kamaiura: awatsi "milho").
Entretanto, na pesquisa <la lingua Suya que vem sendo feita atualmente, com exce~ao
de wosi "milho", obtem-se para os itens acitna termos tipicamente Je: ikra "meu filho",
mendije "mulher", r]go "agua, rio" (Santos, 1995). Na lista de Steinen para a palavra
"rio", aparece tambem o termo misu sem anota~ao quanta a sua origem. Trata-se de
uma palavra Trumai para agua e que se acha refletida em nomes de rios da parte norte
do Alto Xingu, como Auaia Missu, Suya Missu, Manitsawa Missu.
Com rela~ao a linguas Karib, Carneiro e Dole (1956/1957: 199) observam que as
can~oes cerimoniais tern letra em grande parte nao compreensivel. Segundo Franchetto
(1986: 126), mitos e discursos cerimoniais contem termos nao encontrados na linguagem comum, e as rezas apresentam estrutura dupla Aruak e Kuikuro.
De modo geral, as informa~oes sao bastantes vagas, visto que no estagio atual das
pesquisas nao ha dados suficientes para hip6teses conclusivas. As Hnguas estao em
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processo ainda incipiente de investiga~ao em nivel individual, ea linguagem cerimonial por via de regra nao e abordada, OU 0 e sem suficiente profundidade. Por outro
lado, alem da exigilidade de resultados nessa investiga~ao, o pesquisador de uma determinada lingua desconhece as demais, o que explica a ausencia quase completa de trabalhos comparativos (Seki e Aikhenvald, 1994) que permitissem a formula~ao de hip6teses
mais definitivas sobre processos de interferencia no nivel do lexico e de outros que
fossem alem da ado~ao de termos (Seki, 1993).
Na hist6ria dos povos alto-xinguanos, ha informa~oes sobre a destribaliza\:ao de
grupos em decorrencia de depopula~ao ocasionada por conflitos, epidemias e outros
fatores, casos em que os remanescentes se incorporaram a outros grupos, por via de
regra pr6ximos lingilisticamente. Isso ocorreu com os Tsuva, Naravute e, mais recentemente, os Nahukwa, grupos Karib cujos remanescentes passaram a viver respectivamente com os Kuikuro, Kalapalo e Matypu (Franchetto, 1986). Outros grupos desaparecidos sao o Kustenau (Aruak), o Anumania e o Manitsawa (Tupi), casos em que os
remanescentes se agregaram aos Waura e Mehinako, aos Aweti e aos Suya respectivamente (Samain, 1980). Tambem os Tapayuna se agregaram aos Mentuktire. Assim,
falantes de distintas linguas, em certas situa\:oes pr6ximas entre si, conviveram e alguns ainda convivem, como e o caso dos grupos Matypu e Nahukwa, Tapayuna e
Mentuktire, por periodos de dura~ao consideravel, situa~ao que poderia levar OU a
convergencia das Hnguas, ou a manuten~ao das diferen~as, ou a substitui~ao de uma
delas. Tambem aqui a carencia de informa~oes sobre as linguas individuais nao permite hip6teses conclusivas sobre possiveis mudan\:as.
Compara~oes ainda preliminares mostram que as linguas faladas no Alto Xingu
apresentam caracteristicas tipicas comuns a outras linguas da 1nesma familia lingilistica, localizadas fora da area ou recentemente ali introduzidas (como e o caso do
Tapayuna), o que aponta para o conservadorismo lingilistico, condizente com a fun~ao
social das distin\:oes linguisticas na area. Ao que parece, tambem no caso de linguas
estreitamente aparentadas, a tendencia e no sentido de que perdurem as diferen\:as,
mantendo-se as identidades distintas ate um ponto em que uma das linguas prevale~a
sobre a outra. E ilustrativo a respeito do assunto o depoimento que nos foi dado pelos
Kamaiura. 0 povo se reconhece como resultante de uma mistura de cinco grupos falantes de linguas (dialetos?) distintos, incluindo o Kamaiura propriamente dito, entre
os quais havia intensas trocas matrimoniais e que, por razoes nao totalmente esclarecidas,
terminaram se agregando em um unico grupo. Descendentes de alguns <lesses grupos
originais, sao ainda reconhecidos na comunidade atual, e alguns sao apontados como
"falando um pouco ao contrario", e apenas um individuo e unanimemente considerado
como sendo "Kamaiura de verdade". Porem a lingua que prevaleceu foi a dos Kamaiura,
ou, como dizem os indios, "n6s estamos roubando a lingua dos Kamaiura".
Na parte norte do Alto Xingu, os Tapayuna vem usando intensivamente a lingua
Mentuktire, e, a persistir a atual situa~ao, a tendencia e no sentido de deslocamento da
lingua Tapayuna.
No que respeita ao Portugues, a lingua e usada antes de tudo na comunica~ao
entre os grupos indigenas e os "brancos". Com a intensifica~ao das intera~oes entre
grupos do sul e do norte, o Portugues vem sendo crescentemente usado como vefculo
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neutro de comunicac;ao inte rtribal, assumindo o papel de uma lingua franca que coexiste com as linguas indigenas e com as formas tradicionais de comunicac;ao.
Freqi.ientemente individuos bilingiles - Portugues/ llngua indigena - atuam como assessores de chefes que nao falam ou conhecem pouco o Portugues nas situa<;oes envolvendo comunica~ao intergrupos ou com os "brancos".
Porem os grupos locais nao faze1n uso do Portugues na comunica~ao entre seus
membros, excec;ao feita ao Trumai, grupo em que as crianc;as ja aprendem o Portugues
como primeira lingua. De modo geral, na comunica<;ao intragrupal e usada a lingua
indigena, mes1no no caso de grup0s que co1nportam um numero relativamente alto de
individuos com bon1 do1ninio do Portugues, como o Junina (Fargetti, 1993) e o Kamaiura.
Estee um dos grupos mais expostos ao contato, entretanto a lingua Ka1naiura demonstra um notavel vigor, sendo usada na comunicac;ao entre os membros do grupo nos
distintos contextos e situa<;oes, inclusive naqueles que envolvem elernentos culturais
do "branco", como nos treinos de futebol , no manuseio de gravador (todos os controles sao designados por tern1os Kamaiura) ou etn-Jogos de cartas.
Nesse contexto, as dife ren<;as lingi.iisticas refor<;am as identidades locals, e o Portugues vem se constituindo em um elemento importante no estabelecirnento de urna
identidade indigena mais abrangente - os povos indigenas do P,arque Xingu-, em
contraste corn os nao-indios.
I

1.2 A lingua

1.2.1

Afilia~ao

genetica

0 Karnaiura

e rnembro da

nurnerosa e geograficarnente dispersa familia TupiGuarani, do tronco Tupi. Representantes dessa farnilia sao encontrados no -Peru, Bolivia, Venezuela, Colombia, Guiana Francesa, norte da Argentina e Paraguai (Rodrigues,
1986). No territ6rio brasileiro, ha 21 linguas Tupi-Guarani, distribuidas em 12 estados
do Pais.
Ernbora trabalhos anteriores a decada de 1950 tenhan1 de rnodo geral delineado a
classifica<;ao das linguas do tronco Tupi (Mason, Loukotka, Rivet), eles nao estabeleceram lirnites claros de cada familia, bern como o grau de proximidade das Hnguas e dialetos entre si.
Rodrigues (1965), com base em cornparas;ao de vocabulario basico e utilizando
as porcentagens de cognatos, reuniu em uma rnesma familia linguas que apresentarn
rnais de 36% de cognatos, incluindo o Karnaiura na farnilia Tupi-Guarani.
No que respeita a posic;ao do Kamaiura em relac;ao a outras linguas da rnes1na
farnilia, Lemle (1971), corn base em retenc;oes e inovac;oes comuns a sistemas fonol6gicos de dez llnguas, situa o Karnaiura em utn rnesrno subgrupo com o Paritintirn e o
Urubu, que, juntamente coin o Asurini e o Guajajara, foram reunidos em uma mesma
ramifica<;ao, por terem em comum os tra<;os •py > c e •c > 0 (op. cit., p. 128).
Rodrigues (1985), com base em elementos fonol6gicos e, parcialmente, em aspectos gramaticais, subdividiu 42 linguas/ dialetos da familia Tupi-Guarani em oito agru-
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pamentos, conforme o partilhamento de certas propriedades e1n referencia ao prototupiguarani. 0 Ka1naiura foi incluido como n1embro (1nico do subconjunto VII, por apresentar
as caracteristicas: (i) conservas;:ao de consoantes finais, (ii) fusao de *tx e *ts, ambos
mu dados em h ou 0, (iii) mudan~a de *pw em h ou 0, (iv) mudan~a de *pj em ts e (v)
conservas;:ao de *j.
Dietrich (1990), com base em evidencias fonol6gicas e morfol6gicas, retoma a
classifica~ao interna da familia Tupi-Guarani, buscando den1onstrar que, alem da proximidade em nivel fonol6gico e lexical, as linguas dessa familia e1n sua maioria preservam "uma conforma~ao gramatical basica comum" (op. cit., p. 113). O au tor considerou, no geral, dados de 29 linguas/dialetos da familia Tupi-Guarani, presentes no Brasil
e em outros paises da Ainerica do Sul, subdivididas em tres agrupamentos geograficos:
Linguas do Sul, Linguas Bolivianas e Linguas do Norte, ou Amazonicas, e aponta que (i)
do ponto de vista fonol6gico o Kamaiura e ben1 integrado nesse ultimo grupo, (ii) do
ponto de vista morfol6gico-gramatical a lingua e medialmente conservadora, aproximando-se do Tembe, Guajajara e Tapirape e (iii) a coerencia gramatical entre o Kamaiura
e linguas do sul e maior do que no aspecto fonico.

1.2.2 Tipo lingtiistico

O Kamaiura apresenta um sistema de 12 consoantes, que opoe uma serie de
oclusivas surdas - bilabial, dental, velar e glotal - a uma serie de consoantes nasais
nos tres primeiros <lesses pontos de articula~ao. Ha ainda uma africada, um tap, duas
fricativas (glotal e glotal labializada) e duas semiconsoantes (bilabial e palatal). Nao ha
na llngua oclusivas pre-nasalizadas, caracteristicas de outras linguas da familia. 0 sistema vocalico e constituido de seis vogais orais e seis nasais. Ocorre o espalhamento de
nasalidade a esquer:.da. 0 acento cai na ultima silaba do radical en1 palavras isoladas.
Na lingua distinguem-se as classes de nome, verbo, adverbio, pronome, demonstrativo, posposi~ao e particula. 0 nome manifesta a categoria de posse e recebe sufixos "casuais", e uma mesma marca assinala todas as fun~oes tipicamente nominais sujeito e objeto de verbos, objeto d@ posposi~ao e modificador adnominal. 0 verbo e
marcado para as categorias de pessoa e modo, sendo as categorias de tempo e, em
grande parte, a de aspecto assinaladas por particulas. Ha uma divisao clara entre verbos transitivos e intransitivos, e OS ultimos Se subdividem em ativos e descritiVOS.
0 uso abundante de particulas constitui uma caracter1stica marcante da lingua
Kamaiura. Esses elementos ocorrem como operadores, expressando quantifica~ao , distin~oes aspectuais e modais, distin~oes de sexo, deixis (ver 2.7).
Por suas caracteristicas morfol6gicas, o Kamaiura inclui-se entre as linguas de rela~oes puras e complexas, e pela tecnica de expressao dos conceitos esta entre as linguas aglutinativo-fusionantes (Sapir, 1971).
·
A ordem basica de constituintes na senten~a e AOV e SV. Contudo, a lingua apresenta algumas caracteristicas consistentes com essa ordem, e outras com a ordem VO.
De um lado, e uma lingua consistentemente posposicional, em que o genitivo precede o nome e o auxiliar flexionado segue o verbo principal. Por outro lado, apresenta
particula interrogativa e palavras interrogativas em posi~ao inicial da ora~ao; os de-
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monstrativos e outros modificadores seguem o nome, e verbos de voli\:ao seguem o
verbo principal (Greenberg, 1963).
Sob o ponto de vista da tipologia de conteudo, o Kamaiura e uma lingua do tipo
ativo/nao ativo (Klimov, 1972, 1977; Seki, 1976, 1990), apresentando nas oravoes independentes um sistema de marcac;ao predominantemente ativo/estativo, com cisoes
condicionadas pela natureza semantica do nominal e do verbo.

1.3 0 estudo da lingua Kamaiura

1.3.1 Etapas do trabalho
Meu primeiro contato com os Kamaiura (e com um grupo indigena em geral)
ocorreu em 1968, quando permaneci por quase tres meses (abril-junho) na Aldeia
Ypawu, como assistente de pesquisa da antrop6loga doutora Carmen Junqueira. Em
que pesem as dificuldades encontradas (fonna~ao ainda incipiente em lingilistica, pouco
dominio de tecnicas de pesquisa lingi.iistica de campo, condic;oes dificeis de permanencia na aldeia), foi possivel entao reunir um corpus bastante razoavel, que permitiu
iniciar o estudo da lingua.
Razoes varias, particularmente de ordem politica, impediram novas visitas minhas
aos Kamaiura ate 1988. Entretanto, foi possivel dar uma certa continuidade ao trabalho
de investigac;ao da lingua em encontros fortuitos e em geral de curta dura~ao com falantes Kamaiura que por algum motive vinham a Sao Paulo. Essa forma de trabalho,
conquanto nao sistematica e desenvolvida fora do contexto de uso da lingua, teve a
vantagem de pern1itir o contato coin falantes mesmo em periodos em que nao foi
possivel obter a autoriza~ao oficial necessaria para a entrada na area do parque.
Outras estadas entre os Kamaiura ocorreram nos periodos de junho/ julho de 1988
e 1989, na Aldeia Ypawu, e em junho/ julho de 1991, nas Aldeias Ypawu, Morena e,
em parte, na Aldeia Pato Magro, Trumai.

1.3.2 Informantes
Em 1968, meu principal auxiliar no estudo do Kamaiura foi Tuvule, entao com
aproximadamente 20 anos, de grande inteligencia e iniciativa, dotado de excelente
timbre de voz e pron(1ncia muito clara. Com ele obtive todos os dados recolhidos na
ocasiao, exceto os textos. Infelizmente Tuvule veio a falecer em 1972, antes do termino de meus estudos no exterior e de meu regresso definitivo ao Brasil.
A partir de 1978, trabalhei funda1nentaln1ente com Tatap, atualmente com 37 anos,
dotado de grande acuidade intelectual, fluente em Portuguese com alguma experiencia de escrita e leitura nessa lingua. Tatap foi meu assistente na transcric;ao e tradu~ao
de textos fornecidos por pessoas nao falantes de Portugues e que serviram de base
para a coleta de novas informa~oes sobre a gramatica e o lexico.
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Ajuda menos sistematica na obten<;ao de dados lexicais e gramaticais e tambem
alguns textos me foi dada por Yanumakakuma, mais conhecido coma Sapai, innao do
chefe Kamaiura, residente na Aldeia Yawalapiti, que mantem contato constante com a
comunidade Kamaiura, e por Yrywuajy Quca), irmao de Tuvule, grande conhecedor
de plantas, peixes e outros animais.
Textos mitol6gicos me foram narrados por Tarakwaj e Awmari, ja falecidos, ambos falantes monolingi.ies de Kamaiura e reconhecidos coma grandes especialistas no
assunto. Textos referentes a fatos da hist6ria Kamaiura , bem coma a usos e costumes
do povo foram narrados por Takuma, chefe Karnaiura, atualmente sexagenario, e por
Ynytywary, recentemente falecido, filho de mae Kamaiura e pai Trumai, residente na
Aldeia Pata Magro.
Muitos outros membros do grupo Kamaiura me auxiliaram de uma forma ou de
outra no aprendizado da lingua, seja respondendo diretamente a perguntas, seja corrigindo gentilmente ou voluntariando explica~oes no decorrer de conversas em diferentes ocasioes.

1.3.3 Corpus
0 corpus por mim reunido contem um amplo conjunto de itens lexicais e constru<;oes gramaticais de diferentes .tipos, totalmente transcritos e analisados, e um conjunto
com mais de 40 textos gravados, transcritos e, em sua quase totalidade, analisados.
Incluem-se entre eles textos mitol6gicos, procedurais, relatos de viagem, relates sabre
usos e costumes, sobre animais, fatos da hist6ria do grupo, fala do chefe, dialogos.
Foram tambem utilizados, embora em escala bem inenor, pequenos textos produzidos por alunos Kamaiura durante os cursos de forma~ao de professores indigenas,
realizados no Parque Xingu a partir de 1994, sob o patrocinio da Rainforest Foundation
"
-Noruega.
Tive ainda a possibilidade d e usar um conjunto de 18 textos, pequenos em media, gentilmente cedidos pelo doutor Carl Harrison, que os coletou na decada de 1960.
Embora tivessem sua utiliza~ao dificyltada pela falta das grava~oes correspondentes,
esses textos foram de grande valia, particularmente no periodo em que nao tive acesso aos falantes Kamaiura.

1.3.4 Estudos previos sobre a lingua
As primeiras informa~oes sabre a lingua Kamaiura datam do final do seculo passado e consistem de listas vocabulares coletadas pelos etn6logos alemaes Steinen (1940)
e Schmidt (1942). Pequenas listas sao tambem encontradas em Carvalho et alii (1949),
Oberg (1953) e Galvao (1953).
Os primeiros trabalhos produzidos por lingi.iistas surgiram apenas na decada de
1960 e referem-se sobretudo a fonologia segmental d a lingua.
Ha dais questionarios - Formulario dos vocabularios padroes para estudos comparativos preliminares nas linguas indigenas brasileiras - preenchidos para o Kamaiura:
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um por Collins (1962) e outro por Harrison (1964). Tan1be1n de Harrison (1977) e o
artigo "A forma linguistica de uma teoria folcl6rica dos Kamaiura", o qual contem um
texco com 28 sentenc;as segmentadas em n1orfen1as.
Os primeiros resultados cle minha investigac;ao do Kamaiura encontram-se_em Ferreira/Seki (1973). Feito com base e1n dados ainda bastante exiguos, coletados em 1968,
o trabalho focaHza aspectos foneticos, analisados experimentalmente, e a fonologia
segmental <la llngua, incluindo informa96es fragmentarias sobre a gramatica. Em Seki
(1976) fez-se uma tentativa de caracterizar o Ka1naiura co1no uma lingua de estrutura
ativa.
Seguiram-se o trabalho de Saelzer (1976), que apresenta uma analise fonemica
provis6ria do Kamaiuci, e ode Silva (1981), que focaliza aspectos da fonologia segmental
da lingua numa abordagem gerativa. _
Outros resultados parciais de minha investigac;ao da lingua foram apresentados
e1n comunica,c;oes e/ou em publicac;E>es e vem citados na "Bibliografia" (ver Seki;
Brandon e Seki; Everett e Seki).
-

1.3.5 Sabre a transcri\:ao utilizada
No registro de todos os dados contidos neste trabalho, foi utilizada uma transcric;ao fonol6gica. Os fonemas do Kan1aiura sao (ver Parte V do presente trabalho para
uma descric;ao da fonologia da lingua):
p

k

t

kw

~

1

1

Y-Y

e

e

a

ts

h
Ill

w

hw

a

ll

ii

0

6

n
r

J

0 acento e normalmente previzivel, caindo na ultima silaba de palavras isoladas
e, portanto, nao e ein geral marcado nas transcric;oes.
Em sua maioria, os sufixos tem.diferentes formas, iniciadas por vogal e/ou por
consoante, que se acrescentam, respectivamente, a radicais terminados ein consoante
e/ou vogal. Por exemplo, o sufixo {-tat}, "nominalizador agentivo", ocorre coma -tat e
como -at; o sufixo 1-ipyt}, "nominalizador paciente'', ocorre como -ipyt e coma -pyt.
As consoantes /t/ e /p/ finais de morfemas e radicais alternam-se respectivamente com Ir/ e /w/, ao precederern vogal. Em certas situa~oes, uma vogal epentetica /el
acrescenta-se a consoante final de palavra na fronteira com outra palavra.
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Mapa 1 - Parque Indigena do ·xingu, con1 indica.\:aO dos distintos grupos ali existentes
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Mapa 2 -

Migra~oes

Kamaiura (segundo os Kamaiura), indicando-se a rota seguida
pelo grupo em sua vinda para o Alto Xingu
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2
CLASSES DE PALAVRAS

Neste capitulo serao discutidas as classes de palavras da lingua Kamaiura e os
criterios usados para.estabelece-las, apresentando-se tambem os paradigmas de flexao
caracteristicos de algumas delas. Conve1n esclarecer que (i) a determina~ao das classes nao constitui um fim em si, mas um n1eio de operar a descri\:ao; (ii) as classes nao
sao estabelecidas a priori, ou separadamente da gramatica da lingua, mas atraves de
um processo continuo de idas e vindas do todo para as partes e destas para o todo; (iii)
embora as classes sejam designadas com termos tradicionais, o estabelecimento das
mesmas, bem con10 das subclasses envolvidas, nao se faz com base em criterios nocionais
ne1n em referencia aos equivalentes mais pr6ximos da lingua intennediaria, mas com
base em criterios 1norfol6gicos, gramaticais e de outros niveis, revelados pelos fatos da
pr6pria lingua (Lyons,1 1979; Nichols e Woodbury, 1985). De fato, as categorias sintatico-funcionais nao ''mapeiam" as lexicais, embora permitam inferi-las.
Distinguem-se"em Kamaiura as seguintes classes de palavras: nome, pronome,
demonstrativo, verbo, adverbio, posposi\:ao, particula, ideofone. As classes de nome,
verbo, adverbio e ideofone sao abertas, e as demais sao fechadas.
Em Kamaiura criterios 1norfol6gicos permitem, por si, caracterizar a maioria das
classes acima. 0 parametrO morfol6gicO Utilizado e a possibilidade OU nao de OCOrrencia dos elementos das diferentes classes com certos tipos de afixos, entre outros com
um conjunto de sufixos casuais (ver 3.1) , com distintas series de elementos pronominais (ver 2.4.1), com prefixos relacionais (ver 2.1.1.1), com determinados afixos
nominalizadores (ver 3.2.2) e com um sufixo causativo, {-ukat}, exclusivo de verbos
transitivos. 0 Quadro 1 reflete a caracteriza~ao <las classes com base no parametro morfo16gico.
Como mostra o quadro citado, o uso do parametro 1norfol6gico possibilita uma
distin\:ao bem clara das classes e subclasses de nome e verbo, bem como das classes
de adverbio e posposi~ao, mas nao a de pronome, demonstrativo e particula entre si.
Criterios de outros tipos sao necessarios para a caracteriza~ao dessas classes e tambem
para completar a das demais.
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Quadro 1 - Classes de palavras e o para metro morfol6gico
Nome
Poss
Suf. casuais

+

Pref. rel.

+

Nao
poss

Verbo
Descr

In tr.
ativo

Trans

Adv

Posp

Dem

Pron

Part

( +)

+
+

+

+

•

Elementos
Serie I
pronomma1s Serie II

+
(+)

+

Serie IV
-tap
Nominalizadores

+
I·

+

.

.1-••• -ama e

+
+

o-... -ama'e

+

+

+
+

-tat, -emi

+

wat

(+)

+

~

Caus.

-ukat

+

2.1 Nome

--

0 nome identifica-se morfologicamente pela propriedade de receber sufixos casuais (ver 3.1) e o sufixo 1-het} "passado nominal". Sintaticamente o nome ocorre como
nucleo de uma locu~ao nominal (LN) simples.
Propriedades que se referem a parte dos names sao tratadas a seguir, juntamente
com as subclasses.

2.1.1 Categoria de posse
A categoria de posse proporciona uma subdivisao dos names em tres subclasses
semanticas, as quais se diferenciam tambem pela estrutura morfol6gica e comportamento sintatico de seus membros: nomes inalienavelmente possuidos, names alienavelmente possuidos e nomes nao possuidos. Nao ha marcadores especificos de posse
alienavel ou inalienavel. 0 contraste entre as duas classes se manifesta no comportamento de seus membros em rela~ao a expressao de posse:
i) names inalienavelmente possuidos - em sua forma normal vem sempre acompanhados de prefixos relacionais;
,
ii) names alienavelmente possuidos - podem ocorrer ou nao com prefixos relacionais;
iii) names nao possuidos - nao admitem prefixos relacionais.
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A subclasse de nomes inalienaveis inclui termos que denotam rela~oes de paren-

tesco e outras rela~oes pessoais, tern1os relativos a partes do corpo humano, de animais, plantas e objetos em geral, e tambem termos relativos a objetos e conceitos estreitamente ligados ao homem e ao animal , como "rede"' "sombra" ' "alma"' "rastro" etc .
A subclasse de names nao possuidos inclui nomes de pessoas ("homem", "mulher", "crian~a" ... ) , animais ("on~a", "cobra"... ), plantas ("jatobazeiro'', "bananeira" ... ) ,
minerais e fenomenos da natureza ("pedra", "agua", "fogo", "chuva" ... ), corpos celestiais
("sol", "lua''. .. ), forma~oes geograficas ("rio", "montanha" ... ).
Entre os nomes alienaveis incluem-se termos para ferramentas ("machado'', "faca" ... ),
utensilios domesticos ("cesta", "panela" ... ) e annas ("borduna", "area" .. .) exceto "flecha".

2.1.1.1 Prefixos relacionais

Os nomes possuiveis sao marcados por quatro prefixos que, seguindo uma tradi~ao nos estudos de linguas Tupi, sao aqui chamados de relacionais. 0 uso <lesses prefixos depende a) da fun<;ao gramatical que o possuidor tern na constru<;ao, b) do tipo
de constru~ao e c) do ti po de referencia expressa. Os prefixos relacionais e seus
alomorfes vem reunidos no Quadro 2:
Quadro 2 -

Prefixos relacionais

Possuidor especificado
Poss=S (Refl.)

Possuidor expresso na
1ocucao

Poss -:t S

Possuidor indefinido
t-

I

h-

"

h- -0

I

r-

#V

0-

t-

~

0

t-

-

#p, #h
0
Ref. intra/intersentencial

Ref. intralocucional

1-

~

m

0

Ref. intra/interoracional
Referencia
extratextual

Referenda intratextual
..

2.1.1.1.1 Prefixo (o-} "terceira pessoa reflexiva"

Esse prefixo codifica um possuidor de terceira pessoa co-referente ao sujeito da
ora~ao. Ocorre com names possuidos de qualquer classe (cf. 2.1.1.1.2), realizando-se
coma w- ao preceder vogal atona:
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(l) a) o
-pyr-im i-ko -w
3Retl-casa-Loc 3-C6p-Circ
"ele esta em sua (pr6pria) casa"

b) w
-a'yr-a nite i- jo-w
3Refl -filho-N com 3-ir -Circ
"ele foi com o (pr6prio) filho dele"

2.1.1.1.2 Prefixo Ir-}
Os radicais nominais possuidos (e tambem os radicais de verbose de posposi\:6es)
se distribuem em duas classes maiores conforme sua capacidade e1n receber um ou
outro alomorfe do prefixo. Sao classes, em grande parte, lexicalmente arbitrarias e
apenas parcialmente condicionadas fonol6gica e morfologicamente: a subclasse r- contem somente nomes inalienavelmente possuidos iniciados por vogal e a subclasse 0
inclui nomes inalienavelmente possuidos iniciados por vogal ou consoante.
0 radical nominal possuido recebe esse prefixo sempre que o possuidor e codificado por uma expressao referencial (pronome clitico, nome ou equfvalente) posicionada
imediatamente antes, isto e, o prefixo marca o item como tendo um elemento dependente (Nichols, 1986).

=r

-up
l sg=Rel-pai

(2) a) Je

"meu pai"

b) kunu'um-a r -up
menino -N Rel-pai

(3) a) je =0 -akall
1sg=Rel-cab~a

"pai do menino"

"minha cabe\:a"

b) kunu'um-a 0 -akari
menino -N Rel-cabe\:a

"cabe\:a do menino"

Ao contrario do que se passa no Tupinamba e similarmente ao que ocorre no
Guarani (Barbosa, 1956: 108), em Kamaiura o prefixo (r-} nasaliza-se ao seguir o pronome clitico pe "segunda pessoa do plural":
(4)

pe = n -up
2pl=Rel-pai

"pai de voces"

2.1.1.1.3 Prefixo U-1

Esse prefixo codifica um possuidor de terceira pessoa especificada, mencionada
antes OU que e de alguma forma conhecida pelo COnteXtO e que e distinta do SUjeitO
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da ora\:aO. 0 prefixo realiza-se nos alo1norfes, (i- - ij-) oo t- ooh-, dos quais os dois ultimas ocorrem com no mes <la classe r- e o primeiro com no mes da classe 0.
(S) a) i-pyr -a amoete
3-casa-N longe
"a casa dele e longe"
b) je =0 -pyt
1sg=Rel-casa
"minha casa"
(6) a) t-a'yr -a nite e -kwa
3-filho-N com 2s-ir/Imper
"va com o filho dele"
b) je= r -a'yt
lsg=Rel-filho "meu filho"
(7) a) h-etymakafl-a w- e'yj
3-perna
-N 3-co~ar
"ele esta co~ando a perna dele (outro)"
b) je= r- etymakal')
1sg=Rel-perna
"minha perna"
I

,
2.1.1.1.4 Prefixo {t-}
Esse prefixo codifica um possui~or de terceira pessoa nao especificada (indefinida), manifestando-se nos alomorfes t- oo (h-- 0) oo (# v ~0) oo (# p, h ~ m). Os tres
primeiros alomorfes ocorrem com names inalienavelmente possuidos da classer-, e o
ultimo, com names da classe 0 iniciados por / p/ ou / h/. Os alomorfes t- eh- sao formalmente identicos aos do prefixo de terceira pessoa especificada, distinguindo-se deles
pelo contexto. Nos pares de exemplos a seguir, aqueles em a) ilustram o prefixo de
terceira pessoa indefinida, e aqueles ein b), o prefixo de terceira pessoa especificada:
(8) a) t
-er -a i-a'ro -ma'e-a rehe a -ko je =memyrake-a i: -er -am
3Indef-nome-N 3-bonito-Nom-N Posp lsg-C6p lsg=filho
-N Rel-nome-Atr
"estou em busca de um nome [que e] bonito para ser o nome de meu filho"
b) mawite h-er
-a kamaiura-a pupe
como 3-nome-N kamaiura-N Posp
"como e o nome dele (apontando) em Kamaiura?"
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(9) a) 0
-y'yw -a o-me'e11 je = upe
3Indef-flecha-N 3-dar
lsg=Dat
"ele deu tlechas para mim"
b) h- y'yw-a o-pen
3-flecha-N 3-quebrou
"a flecha deJe quebrou"
(10) a) ka'a rupi mijar

-a i'aja11
mato por 3Indef+bicho-N 3-muito
"no mato ha muitos bichos"

b) h-emijar
-a o-mano
3- animal (presa) -N 3-morrer
"o animal dele morreu"
(11) a) kunu'um-a o-jae'o motaw
-a rehe
menino -N 3-chorar 3Indef+comida-N por
"o menino esta chorando por causa de comida"

,
J

b) kunu'um-a o-jae'o i-potaw -a rehe
menino -N 3-chorar 3-comida-N por
"o menino esta chorando por causa da comida dele (outro)"

0 prefixo de possuidor indefinido funciona como um desrelacionador, em termos
de Seiler (1983). Radicais nominais inalienavelmente possuidos (e compostos que os
contem) marcados com esse prefixo sao usados como formas citacionais, por vezes
com uma significa\:ao um pouco distinta:
(12) a)
b)
c)
d)
e)

t-ekowe
t-eayru
moroneta
moa11
mijat
t) t-amyj

"vida"
"6culos"
"hist6ria"
"remedio"''
"bicho, presa"
"avo"

cf.

h-ekowe
h-eayru
i-poroneta
i-hoari
h-emijat
t-amyj

"cora~ao

dele"
"6culos dele"
"hist6ria dele"
"remedio dele"
"presa dele"
"avo dele"

2.1.2 Categoria de numero
Ha uma subclasse de names cujo referente e [+animado], e, em sua absoluta
maioria, [+humano], que sao marcados para o coletivo e o plural. De modo geral, incluem-se aqui names de pessoas, grupos de idade, rela~oes de parentesco e as palavras
wyra "passaro, ave" e amo "outro".

58

0 plural e assinalado por distintos recurses, indicados a seguir, e cuja distribui\:ao
nao esta totalmente clara:
i) sufixos -met . . . -et e -meret (forma reduplicada):

(13)

akwama'e
paJe
kunu'um
kuja
je=re'yj

"homem"
"paje"
"menino"
"mulher"
"meu companheiro"

akwama' e-met
paje-met
kunu'um-et
kuja-meret
je=re'yj-met

"os homens"
"os pajes"
"os meninos"
"a mulherada"
"minha companheirada"

ii) sufixo -het ..... -et, formalmente identico ao sufixo de passado nominal. Esse sufixo

acrescenta-se tambem aos pronomes de primeira e segunda pessoa do plural:
(14)

je=re'yj
wyra
.
Jene

"meu companheiro"
"passaro"
"n6s (lpi)"

je=re'yj-het
wyra-het
jene-het

"minha companheirada"
"passarada"
" n6s (incl.) muitos"

iii) sufixo -wet, registrado somente com a palavra tamyj "avo", com o sentido de

antepassado:
(15)

tamyj

"avo"

tamyj-wet

"antepassados"

iv) nasaliza\:aO da consoante final, inclusive do sufixo coletivo, em termos designativos
de parentesco (ver Cap. 21 para rela~oes de parentesco):
(16)

i-tutyt
t-up
ij-y-met

~ "tio dele"

"pai dele"
"as maes dele"

i-tutyn
t-um
13-y-men

"os tios dele"
"os pais dele"
"as maes dele"

2.1.3 Categoria de genero
Distin~oes

de genero nao sao morfologicamente marcadas nos nominais, mas sao
expressas lexicalmente ou sao inferidas pelo contexto lingilistico e extralingi.iistico .
Certas entidades com o tra\:O [+humane] tern as distin\:oes de genera indicadas
pelo uso de distintos termos. Incluem-se entre elas termos designativos de pessoas e
de certas rela~oes de parentesco:
(17) a) akwama'e
myra
b) -up

-

.
-rru

"homem"
"velho"

kuja
matyt

"mulher"
"velha"

"pai"
"marido"

-y
-emireko

"mae"
"esposa"
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0 genero de anilnais e de individuos que exercem certas fun~oes e indicado pelo
acrescimo, ao non1e, dos tennos akwama'e "homem, macho" e kuja "mulher, femea":
(18) a) jawara akwama'e

jawara kuja
b) morerekwat
morerekwara kuja

"oncra macho"
"on~a femea"
"chefe"
"chefe feminino"

0 genero de certas entidades, como sol, lua, ou mesmo de animais, e inferido,
nas narrativas, por exe1nplo, atraves de seu papel social (ser marido, ser esposa) e pelo
fato de exerceren1 atividades definidas culturalrnente como sendo pr6prias de homem
ou de mulher.
Como sera mostrado em 2.7, ha na lingua distintas particulas finais de senten~a
que indicam o sexo do falante.

2.1.4 Subclasses de no mes quanto ao para1netro "status-derivacional"

Esse parametro divide os nomes em dois grupos: nomes e nominaliza\'.oes. Estas
ultimas sao complexas sob o ponto de vista morfol6gico (apresentam afixos especiais
que marcam diferentes deriva~oes), semantico (manifestam rela~oes especiais entre os
significados do radical, do afixo derivacional e dos marcadores de pessoa) e sintatico (sao
marcadas para argumentos). As nominaliza~oes ocorrem predominantemente como ora~oes subordinadas, mas ocupam tambem posi~oes de nome em constru~oes sintaticas.
As nominaliza~oes serao consideradas na se\:ao 3.2.2, sendo aqui apenas exemplificadas.
(19)

jawa'ipaw-a pyter-ipe rak maraka oro-'anup kara'iw -a r -emi -mo'itse-her -a
mato
-N meio-Loc At musica lPe-ouvir nao-fndio-N Rel-Nom-gravar -Pas-N
"no meio do mato n6s ouvimos a musica que o nao-indio havia gravado"

2.1.5 Outras subclasses do nome

2.1.5.1 Vocativos

Ha um grupo de names nao possuidos usados especificamente como vocativos e
que, como tais, ocorrem geralmente no caso nao marcado. Alguns exemplos sao apa
"papai", api "titio", utu "vov6" (ver 21.1.2.3):
(20)

a -ha kor=a'e =wa ap1
lsg-ir FS =Nint=MS Voe
"eu vou, titio"
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Diferentemente do que Derbyshire (1979) propoe para o Hixkariana, os vocativos
do Kamaiura sao por mim considerados como nomes e nao con10 particulas, porque,
embora sua funi;ao mais comum seja a vocativa, podem desempenhar outras funi;oes
de nome, marcadas com o caso nuclear, co1no no seguinte exemplo:
(21) 'all a'ik1 api-a r -ur -i
a'e
agora Aten tio-N Rel-vir-Circ Nint
"agora o pobre titio esta vindo"

2.1.5.2 Outros membros da classe nome
Comportam-se como nomes os interrogativos/indefinidos awa "quern, pessoa, gente", ma'anuat "o que, algo" e tambem as palavras ypy "corne~o, primeiro" e ma pap
"ultimo", que podem receber sufixos casuais e desempenhar fun~oes de nome (ver
3.2).

2. 2 Pron om es pessoais

Embora desempenhem fun~oes sintaticas similares as dos nomes, os pronomes
pessoais apresentam certas caracteristicas que justificam seu tratamento em separado.
Constituem uma classe fechada de elementos que, diferenternente dos nomes,
nao recebem os sufixos casuais. Por outro lado, ha duas series de pronomes com distribui~ao sintatica consistente1nente distinta: a serie de pronomes livres ea serie de pronomes cliticos. Os parpdigmas vem indicados no Quadro 3:
Quadro 3 -

ti p. smg.
.
2ll p. sing.
.

Pronomes pessoais

Pronomes livres

Pronomes clfticos

IjC

je

-

- -

ene

ne

11 p. pl. inclusiva

Jene

Jene

11 p. pl. exclusiva

ore

ore

2.a p. pl.

pehe

pe

As formas dos pronomes cliticos para a primeira pessoa inclusiva e exclusiva sao
identicas as dos pronomes livres, e as demais sao claramente formas reduzidas destes.
Ambas as series incluem diferentes formas para referencia ao falante e ao ouvinte, no
singular e no plural, e ambas manifestam uma distini;ao entre primeira pessoa inclusiva (falante e ouvinte) e primeira pessoa exclusiva (falante e terceiro, excluindo o
ouvinte) no ambito da primeira pessoa do plural. Nao ha formas de pronomes pessoais
livres OU cliticas para a terceira pessoa. No paradigma de pronomes livres, a ausencia
e suprida pelos demonstratives a'e "esse" e pe "aquele", que ocorrem como nominais
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marcados no caso nuclear.-uma forma de terceira pessoa do plural e expressa pela
particula wan "e outros", anexada aos demonstrativos, porem estes, sem a particula,
sao tambem usados para referencia a mais de uma pessoa . No paradigma de prohomes
cliticos, a ausencia e suprida pelo prefixo relacional Ii-}.

2.2.1 Pronomes pessoais livres

Os pronomes livres sao acentuados e sintaticamente ocorrem nas seguintes
fun~oes:

i) como constituinte unico, acompanhado ou nao de particulas, em ora~oes elipticas:

(22) A: kunu'um I ne=upe a-'e
men1no 2sg=Dat 1sg-dizer
"o menino, estou dizendo a voce"
B: awa I ije
"quern, eu?"
ii) como sujeito de ora~oes com predicado nominal:

(23)

ije morerekwat
eu chefe
"eu sou chefe"

iii) como sujeito enfatico ou contrastivo, em outros tipos de oracoes independentes:

(24)

ije a -je'eT\ ene ere-karaj
eu lsg-falar voce 2sg-escrever
"eu falo e voce escreve"

(25)

ore t -oro-jomono
lPe Ex-lPe-ir
"nos eque vamos"

iv) como objeto topicalizado, em
(26)

ora~oes

independentes:

. ene ruej oro-etsak
voce Neg 1/2-ver
"nao e a voce que eu vejo"

Os pronomes livres nao ocorrem em ora~oes subordinadas, nem como possuidor
junto a nomes ou como objeto de posposi~oes. Ha ta1nbem restri~oes quanto ao uso
<lesses pronomes em ora~oes copulativas (ver 4.1.2).
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2.2.2 Pronomes pessoais cliticos
Os pronomes cliticos nao sao usados isoladamente, mas aparecem sempre sintaticamente vinculados a outros elementos, ocqrrendo nas seguintes fun\:6es:
i) como possuidor, junto a nomes possuidos:

(27) je = r -ekowe
1sg= Rel-cora~ao
"meu cora~ao"
ii) como objeto de posposi\:oes:

(28) je = r

-ehe
lsg= Rel- por
"por minha causa"

iii) como sujeito, junto a verbos descritivos:

(29) je =0 -katu
lsg= Rel-ser born
"eu sou born"

iv) como objeto, junto a verbos transitivos:
(30) je = r -etsak
lsg= Rel-ver
"voce me ve"

I

v) como sujeito e como objeto, com certas formas verbais dependentes:

-

(31) je =tsaro =k
ne= mano-ramue a'e = wa jyjryp -0
1sg=buscar=Vol 2s=morrer-Subj Nint=MS amigo-NM
"venha me buscar quando voce morrer, amigo!"

Essas formas pronominais sao tratadas como cliticos, e nao como prefixes, porque
em todas as suas fun~oes se comportam como o no me, ocorrendo imediatamente antes do radical nominal, posposicional ou verbal, prefixado com o relacional {r-}.

2.3 Den1onstrativo
Os demonstratives constituem uma classe fechada, formando um sistema no qual
estao envolvidos os parametros de proximidade espacial e temporal, de visibilidade e
de audibilidade. Tres graus de proximidade espacial relativamente aos participantes
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do ato de fala sao marcados nos demonstrativos: proximidade ao falante, proximidade
ao ouvinte e distancia en1 relac;ao ao falante e ao ouvinte. Os termos basicos do sistema sao:
(32)

ko
'all
okoj /okwoj
ewokoj I ewokwoj
pe
a'e
po
apo

"este" - . pr6ximo ao falante, visivel (pouco usado)
"este" - proximo ao falante, visivel
"esse" - pr6ximo ao ouvinte, visive]
"esse" - pr6ximo ao ouvinte, visfvel
"aquele" - distante do falante e do ouvinte, visfvel ou nao
"aquele de que se fala" - distante do falante e do-ouvinte,
visfvel OU nao
"esse" - audfvel, nao visfvel
"esse cujo nome nao e lembrado, fulano"

,'

Os demonstrativos sao usados coma nucleos -de LN e coma modificadores de outro
name. No primeiro caso, recebem sufixos casuais e, marcados com o sufixo -a "caso
nuclear'', ocorrem nas fun~oes de sujeito e objeto de verbose objeto de posposic;oes:
(33) pe
-a 'a11amo o-yk
o-'ut ko -a wi
aquele -N agora 3-chegar 3-vir ro~a-N AbJ
"aquele esta chegando agora da ro~a"

,
I

(34) pe
-a e -upit
aquele-N 2sg- levantar/Imper
"pegue aquele!"
(35) 'a11 -a wi i-kyje
-w
este-N Abl 3-ter medo-Circ
"ele tern medo des ta [carranca]"
(36) 'all -a r -uw-a ere-ko
este-N Rel-pai-N 2sg-C6p
"voce e pai deste [menino]?"

As formas a'e e pe sao amplamente usadas coma pronomes de terceira pessoa:
(37) a'e -a rak o-'awyky 'a11 -a
esse-N At 3-fazer
este-N
"ele fez isto"

0 seguinte exemplo ilustra o uso dos demonstrativos coma modificadores:
(38) 'a11 -a ja'epepo-a i-katu-ma'e-a
esta-N panela -N 3-bom-Nom-N
"esta panela e [uma que e] boa"
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Os demonstrativos podem ocorrer sufixados com o morfema coletivo wan "e
outros":
(39) mawite te po -wan-a joereko-w pa
como F Aud-Col -N estar/pl -Circ MS
"como e que aqueles [cujo rufdo ouvimos] estao?"

As formas demonstrativas sao usadas como particulas com fun~ao deitica no discurso, e1n condi~oes que parecem relacionadas ao status focal e tematico dos participantes ( ver 2. 7).

2.4 Verbo

0 verbo e flexionado por meio de elementos pronominais (prefixos pessoais especificos, prefixos relacionais e pronomes cliticos) e de sufixos que marcam modo. 0
verbo se identifica tambem pela possibilidade de receber o sufixo nominalizador {-tapl
"nome de a~ao". Sintaticamente o verbo funciona caracteristicamente como predicado
e, em virtude da presen~a de elementos pronominais, ele pode ser o unico constituinte
<la ora~ao.

2.4.1 Tipos de verbos

Ha uma distin~ao clara de quatro subclasses de verbos e1n Kamaiura: transitivo
(ativo), intransitivo ativo, intransitivo descritivo, e copula, com base em propriedades
morfossintaticas que se refletem: (i) na capacidade de receberem distintos paradigmas
de elementos pronominais; (ii) na ca pacidade de receberem afixos nominalizadores
especificos e (iii) no numero e tipo de argumentos que admitem.
Os paradigmas de elementos pronominais relevantes para o tratamento do verbo
vem reunidos no Quadro 4. Os prefixos relacionais sao basicamente os mesmos que
sao usados com o nome.
Quadro 4 -

Paradigmas de elementos pronominais no verbo
.

Pron. clfticos
I il p. smg.
.

2a-p. sing.
.
la p. incl.

11 p. excl.
2Ap. pJ.
3!! p.

.

Prefixos

II

I

Je
ne

aere-

e-

Jene
ore
pe

Jaoropeo-

JCreorepeJeo-

.

(i-oo t-oo h-)

IV

Ill

we-
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e- I ere-

oro-

pe-

opo-

0 paradigma da primeira coluna e o dos pronomes cliticos, os mesmos que ocorrem com os names. Como ja se mencionou, nesse paradigma a terceira pessoa e indicada
por prefixos relacionais, que no quadro vem indicados entre parenteses.
Essas cinco series de formas provem por si criterios morfol6gicos para a distin~ao
entre verbos transitivos, intransitivos ativos e descritivos.

2.4.1.1 Verba transitivo
Os verbos transitivos se distinguem morfossintaticamente de outros verbose de
elementos de outras classes de palavras pela capacidade de receberem (i) os prefixos
da serie IV (portmanteau), (ii) os nominalizadores {-tat} "agentivo", {-ipyt} "paciente" e
1-emi-l "paciente/objeto" e (iii) o sufixo {-ukatl "causativo", exclusivo desse tipo de
verbos.
0 verbo transitivo recebe tambem os prefixbs relacionais e as formas das series I
e III, mas nao aquelas da serie II. Do mesmo modo que o nome, o verbo transitivo e
prefixado com o relacional {r-} ao combinar-se com os pronomes cliticos. Verbos transitivos sao derivados a partir de elementos de outras classes por meio
, de prefixos causativos Imo-} e {ero-1 e podem ser intransitivados pelo acrescimo dos prefixos lje-1 "reflexivo" e {jo-} "reciproco".
Sintaticamente o verbo transitivo pode ocorrer com dois argumentos nominais
marcados com o sufixo I-al "nuclear".
Nos modos independentes (cf. 3.3.1), apenas um marcador de pessoa ocorre no
verbo transitivo. A sele~ao do marcador e governada por uma hierarquia de referencias
que determina a concordancia com o sujeito (series I e III), com o objeto (pronome
clitico) ou com ambos (serie IV). A hierarquia e marca~ao de caso sao discutidas no
Capitulo 3.
Alguns exemplos de verbos transitivos sao: -kytsi "cortar", -nu pa "bater", -juka
"matar'', -kutuk "furar", -etsak "ver", -ekyj "puxar", -pyhyk "pegar, segurar", -ka
"quebrar".

2.4.1.2 Verbo intransitivo ativo
Os verbos intransitivos ativos marcam a categoria de pessoa com os prefixos
pessoais da serie I, no que se asse1nelham aos transitivos. Mas diferentemente destes:
(i) nao sao compativeis com os prefixes da serie IV (portmanteau), (ii) nos modos independentes nao admitem OS pronomes clitiCOS e (iii) no modo gerundio vem prefixados com as formas da serie II, que somente ocorrem com verbos intransitivos.
Os verbos intransitivos ativos caracterizam-se ainda pelo fato de serem nominalizados con1 os morfemas {-ama'e} "atributivo" e 1-uma'el "atributivo negativo",
nao compativeis com verbos transitivos. Sintaticamente os intransitivos admitem apenas uma LN.
Semanticamente a subclasse intransitiva ativa contem predominantemente verbos
que i1nplicam voli~ao e controle por parte do participante, como -je'e'l'l "falar", -jan
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"correr", -'ata "andar", -karu "comer", -maraka "cantar", mas inclui tambem verbos como
-mano "morrer", -in "estar sentado", -kyje "ter medo".

2.4.1.3 Verbo descritivo
Em grande parte, os elementos dessa classe exprimem conceitos que em Portugues
e outras linguas indo-europeias sao expressos por adjetivos. Conforme exemplificado
a seguir, incluem-se entre os descritivos itens pertencentes aos sete tipos semanticos
propostos por Dixon (1982: 16) para a classe adjetivo:
Dimensao: -atua'i"baixo", -je'ya "alto", -huku "comprido";
Propriedade fisica: -akup "quente", -ata "duro", -pyw "tnacio";
Cor: -jup "amarelo", -tSi1/ "branco", -pitsun "preto";
Propensao hun1ana: -oryp "alegre", -koay "zangado";
Idade: -myra "velho", -pya u "novo";
Valor: -katu "born", -aro "bonito, gostoso,,;
Velocidade: -tykwara 'ip "apressado".
Por outro lado, em Kamaiura os descritivos nao detem propriedades morfol6gicas
e sintaticas especificas que justifiquem seu tratamento como uma classe separada "adjetivo".

2.4.1.3. l Descritivos e verbos
I

Os descritivos sao considerados como constituindo uma subclasse de verbo intransitivo com base nas seguintes propriedades que tern em comum com os verbos e em
particular com os intransitives ativos:
i) funcionam diretamente coma predicado:
(40)

i-' ajur-a

i-huku
3-pesco~o 3-comprido
"o pesc~o dele e comprido"

ii) admitem o sufixo nominalizador {-tap! "no1ne de a~ao, estado", que ocorre tambem
com os verbos transitivos e os intransitivos ativos, mas nao com os nomes:
(41) a -kwahaw =in
je=pyhyk -aw -a
=Pot lsg=segurar-Nom-N
lsg-saber
"eu sei que e1e vai me segurar"
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(V. transitivo)

-kwahaw = in
i -tu -aw -a
1sg-saber = Pot 3-vir-Norn-N
"eu sei que ele vern"

(42) a

(43) a

(V. intrans. ativo)

-kwahaw =in ne =katu-taw -a
1sg-saber
Pot 2sg=born-Norn-N
"eu sei que voce e born"

(V. descritivo)

=

iii) admitem os nominalizadores

{-ama'e} "atributivo" e (-uma'e·}"atributivo negativo"

que ocorrem tambem com verbos intransitivos ativos:
(44)

i-katu - ma'e
3-born-Nom
"o que e born"

(45) o-ho-ma' e
3-ir -Norn
"o que vai"

(V. descri ti vo)

(V. intransitivo ativo)

,

iv) somente ocorrem como complemento de copula quando nominalizados com os
morfemas acima: 1-ama'e} "atributivo" e 1-uma'e} "atributivo negativo":
(46)

i-katu-ma'e -a pe-ko
3-bom-Nom-N 2pl-C6p
"voces sao bons"

(* pe-katu pe-ko; i-katu pe-ko)

v) analoga1nente ao que ocorre com verbos ativos, o verbo 1-ekoJ "copula, auxiliar"
combina-se com os descritivos formando constru~oes que exprimem distin~oes de aspecto:
(47) a -jae'o we-ko -m
lsg-chorar lsg-C6p-G
"eu fiquei chorando"
(48)

je ='arnot
we-ko -m
lsg=ter saudade lsg-C6p-G
"eu fiquei com saudades"

(cf. a-jae'o

(cf. je-'amot

eu choro/chorei)

estou/estive com saudades)

vi) os descritivos marcam o ilnperativo da mesma maneira que os den1ais verbos, coin
os sufixos 0 (forma positiva) e I-em} (forma negativa):
(49) ne =katu -0
2sg=bom -Imper
"seja born"
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(50) ne = katu-em
2sg=bom -Imper/Neg
"nao seja born"

Ao mesmo tempo, os descritivos apresentam algumas diferenc;as com relac;ao aos
verbos ativos:
i) nao ocorrem no modo circunstancial (cf. 3.3.1);

ii) nos modos indicativo, exortativo e imperativo nao se flexionam coin os prefixes

<las series I e III, mas recebem os relacionais e os pronomes cliticos (cf. exemplos acima);
iii) no ,g er(1ndio sao mare.ados com o sufixo I-ram}, formalmente identico ao sufixo de
caso atribu.tivo, enquanto os verbos ativos recebem o sufixo (-m}:
(51) a

(V. descritivo)

(52) a -ha we-karu -m
lsg-ir ls-comer-G
"eu vou para comer"

(V. intransitivo ativo)

-ha we-katu-ram
lsg-ir ls -bom-G
"eu vou para ser born"

iv) os descritivos, mas nao os demais verbos, podem funcionar como modificador de
verbos, e nesta func;ao vem sempre precedidos do prefixo relacional {i-} "terceira pessoa". Como outros adverbiais, condicionam a ocorrencia do verbo no modo ,c ircunstancial, nas situac;oes em que o sujeito .e terceira pessoa (cf. 3.3.1):
I

(53)

i -katu i-je"el'}-j
3-bom 3-fa1ar-Circ
"e)e fa)ou bem"

Essas diferenc;as formais entre verbos intransitivos e descritivos se correlacionam
com uma distinc;ao semantica entre as duas subclasses, similar a distinc;ao postulada por
KHmov (1977) entre ativo e nao ativo. Como se mencionou, a subclasse dos intransitives
ativos contem verbos tipicamente volicionais, embora inclua tambem verbos nao
volicionais. Ja a subclasse dos descritivos e constituida de verbos que em sua maioria
predicam qualidades e relac;oes.

2.4.1.3.2 Descritivos e nomes

Os descritivos sao marcados para pessoa da mesma maneira que os nomes, ·c om
os prefixos relacionais e com os pronomes cliticos. Contudo, os descritivos distinguemse dos nomes em que nao ocorrem tipicamente com os sufixos casuais.
Os descritivos podem figurar em uma locu~ao como modificadores de nome.
Quando isso ocorre, o descritivo vem prefixado com o relacional {r-l, e o no1ne nucleo
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vein marcado com o sufixo I-al, silnilan11ente ao que acontece nu1na locu~ao en1 que o
no me e modificado po r o utro name posposto. Porem a locu~ao com modificador descritivo nao recebe sufixo casual, ao participar coma constituinte de uma constru~ao
sintatica maior, e o sufixo I-al no nome n(1cleo e acentuado. Os exemplos a seguir ilustram l ocu~oes com modificador nominal (54) e com modificador descritivo (55) :
(54) jawar-a akwama'e-a n =o-juka -ite
on~a -N homem -N Neg=3-matar-Neg
"ele nao matou a on~a macho"
(55) y'yw -a katu n =0-mopen -ite
tlecha-N born Neg=3-quebrar-Neg
"ele nao quebrou a flecha boa (reta)"

E mais comum, no entanto, que o descritivo modifique o

na me , unindo-se a ele
ou sob a forma de um composto (cf. 20.2), ou sob a forma de uma constru~ao relativa,
com a participa~ao dos no minalizadores 1-ama'el "atributivo" e 1-uma'el "atributivo
,
negativo":
I

(56) y' yw -a i-katu-ma'e -a n =0-mopen -ite
tlecha-N 3-bom-Nom-N Neg=3-quebrar-Neg
"ele nao quebrou a tlecha que e boa (reta)"

Descritivos sao e ncontrados, embora nao freqilentemente, coma elemento unico
de uma LN marcada com o sufixo 1-a}, que tambem nesse caso e acentuado:
(57) awujete
i-powyj-a ore- raha ko=wa
ainda bem 3-pesado-N lPe-levar FS=MS
"ainda bem que levamos o pesado [carga] dela"

A presen~a do acento no sufixo 1-a} assinala, portanto, uma
tame nto entre o descritivo e o name.

diferen~a

de compo r-

2.4.1.4 Copula
Ha um verbo 1-ekol "ser, estar, ficar" q ue , alem de ocorrer coma verbo locativo,
funcio na tambem coma copula e coma auxiliar (cf. 3.3.6). 0 verbo 1-ekol e flexionado
en1 geral coma um verbo intransitivo ativo e sofre os mesmos processos derivacionais
que este.
Com o sentido de verbo locativo, o verbd 1-ekol recebe flexao normal para todas
as pessoas, sendo geralmente traduzido ao Po rtugues coma "estar":
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(58) 'am a -ko ikue =we
aqui 1sg-estar ontem =Retr
"estou aqui desde ontem"
(59)

mam tataw-a r -eko -w
onde N.pr -N Rel-estar-Circ
"onde esta o Tatap?"

(60)

n =o -ko -ite
Neg=3sg-estar-Neg
"ele nao esta"

Quando usado como copula, com 0 sentido de "ser"' e tambem flexionado para
pessoa como um verbo intransitivo ativo, porem nao a presenta a forma regular correspondente a terceira pessoa, marcada com o prefixo lo-}. En1 seu lugar, e usado odemonstrativo a'e, sufixado com {-ram} "atributivo":
(61) kara'iw -a a -ko
nao-fndio-N I sg-C6p

"eu sou nao-fndio"
(62) kara'iw-a a'e-ram

Dem-Atr
"ele e nao-indio"

2.5

Posposi~ao

I

,
E uma classe fechada de elementos que ocorre1n ap6s nominais marcados com o
sufixo I-al "nuclear", relacionando-os ao verbo ou a outro elemento da constru~ao sintatica.
As posposi~oes sao flexionadas com os prefixos relacionais e ocorrem com
marcadores de pessoa (cliticos) basicamente da mesma maneira que os names possuiveis
e os descritivos.
Similarmente ao nome e ao verbo, as posposi~oes se distribuem em duas classes
conforme sua ocorrencia com um dos alomorfes do relacional {r-l: a classer- contem as
posposi~oes -ehe "causa", -enone "antes", -owake "diante" e possivelmente rupi "por",
que aparece somente nessa forma. As demais posposi~oes sao da classe 0:
(63)

motaw -a r -ehe
comida-N Rel-por
"por causa de comida"

(64) je =0 -nite

lsg=Rel-Com
"comigo"
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Do mesmo modo que os names, as posposi~oes. trambem se. subdividem conforme
a possibilidade de ocorrencia com os alomorfes do prefixo, relacional ti~} "terceira pessoa nao reflexiva":
(65) h-ehe

3-causa "por causa dele~'
(66) i-nite

3-Com "com ele'·'

(67) t-enone
3-antes "antes dele"·
As posposi\'.Oes podem receber os prefixos {je-l "reflexivo" e {jo-} '"reciproco". Estes
vem, posicionados entre o marcador·de pessoa e o radical. Na presen~a <lesses formativos,
a terceira pessoa e codificada pelo re~acional {o.-} "terceira pessoa reflexiva":
(68} o-mepy rak o-Je. -upe
3-comprar A~ 3-.Retl-Dat
"ele o co.mprou para si [mes·mo]"

I

=awa o,.jo-wi
3-separar=Pl 3.-Rec-Abl
"eles se separaram uns dos ou.tros''

(69} o-jepe'a

A n.ega~~to de

posposi~oes.

e·assinalada por e'ym:

(70) ko -a wi e'ym, a-j.ot

roc;a-N Ahl Neg lsg-vir
"eu venho nao da ro~a"
2.5. l As

posposi~oes

e seus significados.

As posposii;oes exprirnem urna. v.ariedade de fun~oes semanticas, gramatic.ais e
locatJvas (Lyons, 1979: 310), e em sua. maroria registram distintos usos, conforme relacionado e exemplificado a s.eguir:
1)

ope "dativo":

a) objeto indireto, com verbos coma -m.e,·e11 "dar'',. ka.we'er) "contar":
(71) ywyrapar-a o-me "efl kara' i w· -a upe

arco
-N 3-dar naQ-fndio-N Dat
"ele deu o arco ao nao-fndio!'
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b) benefactivo:
(72) tata atsa e -monyk
je=upe
fogo Dim 2sg-acender/Imper lsg=Dat
"por favor, acende o fogo para mim"

c) destinatario, em construt;oes que reportam discurso direto:

. ' 1.
(73) e -jot
e -karu -m 1ne =upe
2sg-vir/Imper 2sg-comer-G 3-dizer 2sg=Dat
"vem comer, diz-te ele"
d) causee, em

constru~oes

causativas con1 verbo transitive:

(74) a

-pyhyk -ukar ak ij-upe
lsg-segurar-Caus At 3-Dat
"eu o mandei segura-lo"

e) objeto direcional, junto a nomes com o

tra~o

[+humane]:

(75) a'e -ramue =we w-emireko-a upe i-jo-w

ko=wa
isso-quando=Retr 3-esposa -N Oat 3-ir-Circ FS=MS
"entao ele foi para a sua esposa"

D com o sentido de "no que respeita a":
(76)

yro'ytsa11-a upe n =o-oa11
-ite a'e-ramue 1-Jewyr-i
frio
-N Dat Neg=3-suportar-Neg isso-quando 3-voltar-Circ
"quando ela nao agilenta [no que respeita a] o frio, entao ela volta"

.
.
(77) 1-poryaup Je =upe
3-ter pena lsg Dat
"tenho pena dele"
[Lit.: "no que respeita a mim ele e um coitado"]
g) como agente de verbo transitive (em enunciados especiahnente elicitados):
(78) akwama'e-a juka-pyr-am
towajar-a upe
homem -N matar-Nom-Atr inimigo-N Dat
"o homem sera morto pelo inimigo"

2) nite "comitativo". A forma

e tambem usada como elen1ento conjuntivo (ver Cap. 8):
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(79) o-y -a nite i-jo-w
3-mae-N Com 3-ir-Circ
"ele vai com a mae dele"

3) pupe/pype:
a) locativo estatico (em, dentro) e dinamico (para dentro):
(80) ok -a pupe i-ko-w
casa-N dentro 3-estar-Circ
"e]e esta dentro de casa"
(81) ok -a pupe

e-kwa
casa-N cfentro 2sg-ir/lmper
"va para dentro de casa"

,

b) instrumento, meio:
I

(82) kunu'um-a o-a'yp
ipiraj -a pupe
menino -N 3-cortar cabelo tesoura-N Instr
"ele cortou o cabelo do menino com tesoura"

4) ehe:
a) causa: "por":
(83) wararuwijaw-a r -ehe
i-jae'o -w
cachorro
-N Rel-Causa 3-chorar-Circ
"ele esta chorando por causa do cachorro"

b) locativo: "sabre, em", ate contato com o objeto:
(84) mo1 -a o-jeupit ywyra-a r -ehe
cobra-N 3-subir arvore -N Rel-Loe
"a cobra subiu na arvore"

c) "por, em busca de":
(85) ipira-a r -ehe a-ha=n
peixe-N Rel-por lsg-ir =Intent
"eu irei pescar" [Lit.: "irei por peixe"]
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d) "sabre, a respeito":
(86) toryw-a r -ehe
e -moneta
festa -N Rel-sobre 2sg-narrar/Imper
"narre sobre a festa"

5) katy "alativo, direcional":
(87) o'iran a -ha kamajura r -etam -a katy=n
amanha I sg-ir K
Rel-aldeia-N Al=lntent
"amanha irei aaldeia kamaiura"

6)wi "de":
a) ablativo:
(88) tataw-a pyr-a wi a-jot
N.pr.-N casa-N Abl lsg-vir
"venho da casa de Tatap"

b) fonte:
(89) m6i -a wi i-kyje
-w
cobra-N Abl 3-ter medo-Circ
"ele tern medo de cobra"
"
7) wite "comparativo":

(90) kunu'um-a t-uw-a wite
menino -N 3-pai-N Comp
"o menino e como o pai dele"

8) rupi "locativo": par, ao longo de:
(91)

oro-'yahap
myru'flaw-a 'ar
-a rup1
lpe-atravessar ponte
-N superffcie-N Loe
"n6s atravessamos pela ponte"

9) -enone "locativo temporal": antes de:

(92) je =r -enone ij-yk
-i
lsg=Rel-antes 3-chegar-Circ
"ele chegou antes de mim"
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10) owake "locativo espacial": diante de:

(93) je =r-owake ere-'in
I sg=Rel-diante 2sg-estar sentado
"voce esta sentado diante de mim"

Ha varias outras posposi~oes locativas derivadas de radicais de natureza nominal
pelo acrescimo de sufixos locativos:
(94) -'arim
-eme'yp
-wyryp
-pyteryp
-ypyp
-ypywyn
-ywypyp
.
-ywywyn
-'atukupep
-owaJ
-ykep
-jopa'om

'at
-eme'y
-wyt
-pytet
-ypy
ypy
ywy
ywy
-'atukupe
-owa
-yke
-pa'o

"sobre"
cf.
"a margem"
"sob, debaixo"
"no meio"
"perto, junto a"
"sob, no fundo (de agua)"
''junto a, no chao"
"no fundo, sob a terra"
"atras"
"alem"
"ao Iado"
"entre"

"parte superior, supetficie"
"beira, borda"
"parte inferior"
"meio"
"parte pr6xima"
"fundo"; wyt "parte inferior"
"terra, chao"; ypy "parte pr6xima"
"terra, chao'\ wyt "parte inferior"
"cotas" I
"rosto, frente"
"lado do corpo"
"intervalo"

2.6 Adverbio

Euma classe aberta, heterogenea cujos membros em grande parte se correlacionam
lexical e gra1naticalmente com elementos de outras classes. Incluem-se entre os adverbios palavras locativas, temporais, interrogativas, modalizadoras, e tambem palavras
que exprime1n quantidade, intensidade, qualidade e atitudes do falante.
Em Kamaiura, os adverbios sao unidos em uma classe com base nas seguintes
caracteristicas morfol6gicas e sintaticas comuns a todos eles:
i) sao nominalizaveis com wat "name circunstancial":

(95) ikue "ontem"

ikue wat "o que e de ontem"

ii) ao precederem na ora~ ao o predicado verbal ativo , condicionam a ocorrencia do

verbo no modo circunstancial, nas

situa~oes

(96) ikue rak i-ker-i
ontem At 3-dormir-Circ
"ele dormi u ontem"
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em que o sujeito e uma terceira pessoa:

iii) sintaticamente os adverbios funcionam como adjunto da ora~ao. Elementos de certas subclasses de adverbios (locatives e temporais) ocorrem ta mbem como predicado
em ora~oes nao-verbais.

2.6.1 Subclasses de adverbios

2.6. 1.1 Locatives

Incluem-se aqui formas deiticas, em grande parte relacionadas aos demonstratives:
(97) pr6ximo:

'ari
'am
' ariuwe
afastado: pem
distante: a' ep
nan
towaj

(98)

"aqui" (tambem "este, agora")
"aqui" (cf. 'aIJ "este")
"aqui"
"ai, la" (cf. pe "esse")
"la"
(cf. a' e "esse, aquele")
"para la"
"alem, do lado de la"

'ari a -ko
a'e=wa
aqui 1s-estar Nint=MS
"aqui estou"

Ha tambe m outras formas locativas deiticas, como amoete "longe", ywate "alto".
(99) a)

ywate i-jupir-i
a]to 3-su6ir-Circ
"e]e subiu alto"

b) amoete i-ko-w
longe 3-C6p-Circ
"ele est.a longe"
2.6. 1.2 Tempo rais

Tambem aqui se incluem formas relacio nadas aos de1nonstrativos. Exe1nplos de
temporais sao:
"agora, presentemente"
"agora mesmo"
ko
'artamo "hoje (antes do momento da fala)"
"hoje (ap6s o momento da fala)"
are he
ja'iwe "cedo"

(100) 'al')
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ikue
o'iran
ka'iwe
Jept

"ontem"
"amanha"
"depois de amanha"
"sempre"

(101) 'a11 o-'upe 'am jakare-p jawarun-im
agora 3-estar/G aqui N.pr. -Loe N.pr. -Loe
"agora eles estao aqui, no Jacare, no Diawarun"

Entre os temporais, incluem-se adverbios derivados com {-ramue) "quando, se,
porque" (subjuntivo):
(102) toryw-amue i-maraka-w
festa -Subj 3-cantar-Circ
"ele cantou no tempo da festa"

2.6.1.3 Interrogativos
Os membros interrogativos da classe de adverbios sao (ver 6.2. 1 para o tratamento dos interrogativos):
(103) mam
maw1
mawite
marawite
(ma)na'are
ma'are
maramue

"onde, para onde"
"de onde"
"eomo, de que modo"
"quanto"
"porque"
"porque"
"quando"

(104) ma'are i-jae'o -w
porque 3-chorar-Circ
"porque ele esta chorando?''

2.6.1.4 Numerais
As palavras para numeros cardinais, ordinais e distributivos sao incluidas entre os
adverbios por apresentarem propriedades dessa classe: recebem o nominalizador wat
"nominalizador de circunstancia", acarretam a ocorrencia do verbo no modo circunstancial e funcionam sintaticamente como adjunto:
( 105) mojepete i-ker-i
um
3-donnir-Circ
"ele dormiu um [dia]"
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( 106) mokoj-wat
dois -Norn
"os dois"

2.6.1.4.1 Numerais cardinais
Foram registradas as seguintes palavras para numerais cardinais:
(107) mojepete I ojepe
mokoj
mo'apyt
mojo'irii
.
Jenepomomap
jene poa wero'yahap mojepete
jene poa wero'yahap mokoj
jene poa wero'yahap mo'apyt
jene poa wero'yahap mojo'iru
Jenepopap
mojepete jene pyai wero'yahap
mokoj jene pya1 wero' yahap
mo'apytjene pya1 wero'yahap
mojo'iril jene pya1 wero'yahap
mojepete jene pya opap
jene pya wero'yahap mojepete
jene pya wero'yahap mokoj
jene pya wero'yahap mo'apyt
jene pya wero'yahap mojo'iru
jene pya omomap mokoj

"um, uma vez"
"dois, duas vezes"
"tres, em tres"
"quatro, em quatro"
"cinco, em cinco"
"seis, em seis"
"sete, em sete"
"oito em oito"
'
"nove, em nove"
"dez, em dez"
"ooze, em onze"
"doze, em doze"
"treze, em treze"
"quatorze, em quatorze"
"quinze, em quinze"
"dezesseis, em dezesseis"
"dezessete, em dezessete"
"dezoito, em dezoito"
"dezenove, em dezenove"
"vinte, em vinte"
'

As quatro primeiras apresentam o formativo mo-, formalmente identico ao prefixo causativo. 0 termo mojepete e tambem usado com o sentido de "unico, sozinho",
e mokoj, como "um par". A p.alavra para "quatro" e formada com os morfemas mo''causativo", jo- "reciproco" e -'in1 "companheiro".
A palavra jenepomomap "cinco'' e claramente constituida dos morfemas jene
"primeira pessoa inclusiva", -po "mao", mo- "prefixo causative" e -pap "terminar",
correspondendo literalmente a "fazer terminar nossa mao", e a palavra para "dez" ,
jenepopap, contem os mesmos morfemas, exceto o prefixo causativo, correspondendo
a "nossas maos terminaram". As expressoes para "quinze" e para "vinte" contem o termo
-py "pe", traduzindo-se literalmente coma "um nosso pe terminou" e "nossos pes fazer
terminar os dois", respectivamente.
Na constitui~ao de todas as demais expressoes para numeros, participam os quatro numerais basicos, o pronome clitico jene "primeira pessoa inclusiva" e o verbo
-ero'yahap "passar por, passar alem de, atravessar", na forma causativo-comitativa com
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o prefixo {-erol . As expressoes para os numerais de seis a nove incluem o nome -po
"1nao", correspondendo a "passar por nossa mao uma vez (duas, tres, quatro vezes)". A
mesma estrutura tern as expressoes para os numerais de dezesseis a dezenove, com a
substituic;ao do morfema -po "mao", pelo morfema -py "pe", resultando em "passar
por nosso pe uma vez (duas, tres, quatro vezes)"; as equivalentes aos numerais de onze
a quatorze incluem o nome -pya1 "dedo do pe", correspondendo a "passar por um
nosso dedo dope (por do is, tres, quatro nossos dedos dope)".

2.6.1.4.2 Nun1erais distributivos
Sao formados pela reduplicac;ao das duas ultimas silabas dos cardinais correspondentes:
( 108) mojepetepete
mokomokoj
mo'apy'apyt
mojo'irii'irii
Jenepomomamomap
jenepo'yro'yaha'ahap

"de um em um"
"de dois em dois"
"de tres em tres"
"de quatro em quatro"
"de cinco em cinco"
"de seis em seis"

i-porahaj-awa-w
(109) mokomokoj
de dois em dois 3-dan~ar -Pl -Circ
"eles dan~am de dois em dois"

2.6.1.4.3 Numerais ordinais
As seguintes palavras e expressoes sao usadas para indicar a posic;ao relativa de
objetos em uma seqi.iencia:
(110) tenone ypy
takyheri
takyheri wejue
takyherete
mapatp

"primeiro, a primeira vez"
"segundo, atras"
"terceiro, atras mesmo"
"quarto, bem atras"
"ultimo"

(111) tenone ypy
je=i-etsak-amue a -je -mop1mn1
primeira vez lsg=3-ver-Subj lsg-Refl-espantar
"quando o vi a primeira vez eu me espantei"

As formas -enone "diante" e -akyheri "atras" tambe1n ocorrem como posposic;oes,
caso em que recebem flexao regular de pessoa. Como adverbios vem sempre precedidas do prefixo de terceira pessoa. As palavras akyheri e mapaip sao derivadas com
sufixo locativo.
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2.6.1.5 Quantificadores
A quantifica~ao e expressa em Kamaiura por distintos recurses, incluindo-se entre

eles um conjunto de adverbios que indicam quantidade:
(112) amoramete
ta'yp1atsa I ta'apiatsa
wetep
tuwijap
i 'ajaT)

"pouco, em pequena quantidade"
"pouco, em pequeno tamanho"
''todo, em totalidade"
"muito, em grande tamanho"
"muito, em grande quantidade"

A fo rma tuwijap tambem ocorre como descritivo, recebendo entao flexao para
pessoa. A palavra i'ajaT) apresenta algumas propriedades de verbo (para a quantifica~ao
em geral ver Cap. 16).
(113) amoramete i-karu-w
pouco
3-comer-Circ
"ele come pouco"
(114) wetep ij-yk
-awa-w
todo 3-chegar-Pl -Circ
"todos chegaram"

(l 15) i'ajaT) ak i-me'e11-i
ne=upe
muito At 3-dar -Circ 2sg-Dat
"ele deu muitos a ~oce"

2.6.1.6 Qualificadores gerais
Exemplos de qualificadores gerais sao:
(116) mewe
oje'i
kaparim
tyte
jakatup
tykwara'ip
ta'atu

"devagar"
"sozinho"
"depressa"
''separadamente"
"claramente"
"rapidamente"
"assim, desta maneira"

(117) kaparim
e-jot
depressa 2sg-vir/Imper
"vem depressa"
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(118) mewe

i-porawyky-w
depressa 3-trabalhar -Circ
"ele trabalha devagar"

Entre os qualificadores gerais, incluem-se adverbios relacionados a descritivos.
Quando usados como adverbios, os descritivos vem marcados com o prefixo {i-} "terceira pessoa":
(119) i-katu moroneta kawe'ert-i

3-bom est6ria
contar -Circ
"ele conta est6rias bem"

2.6.1.7 Atitudinais

Esse grupo contem palavras que exprimem atitudes do falante em
pectos da proposi~ao (cf. Givan, 1984: 78):
,

rela~ao

a as-

I

( 120) (o)jomitet "felizmente"

awujete
ajete

"certo, ainda bem"
"verdadeiramente"

(121) ojomitet

i-ko -w wa
felizmente 3-estar-Circ MS
"felizmente ele estava [Ja]"

2. 7 Partfcula

As particulas constituem uma classe fechada de elementos nao flexionaveis que
se distinguem por ocorrere1n nao como "predicados'' (=propriedades), mas como operadores deiticos, modalizadores, quantificadores e atitudinais, o que corresponde aproximadamente a distin\:ao entre categorias lexicais e funcionais. Ocorrem (exceto um
subgrupo de particulas extra-sentenciais) como formas presas, no sentido em que nao
sao enunciadas isoladamente. Essas propriedades distinguem as particulas em rela~ao
a outras classes de palavras da lingua , ao mesmo tempo em que as aproximam dos afixos e cllticos.
Em Kamaiura, as particulas se assemelham aos afixos tambem pelo fato de serem
afetadas por processos morfonol6gicos similares aos que ocorrrem nos limites de
morfemas dentro <las palavras gramaticais. Assim, do mesmo modo que os sufixos,
particulas com inicio vocalico sofrem perda da vogal inicial, ao ocorrerem ap6s palavras terminadas em vogal. Comparem-se os exemplos a seguir, com o sufixo {-ip}
"locativo" e com a particula {ikl "volitivo":
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(122) a) ok-ip
i-ko -w
casa-Loc 3-estar-Circ
''eJe esta em casa"
b) ka'a -p
i-ko -w
mata-Loc 3-estar-Circ
"ele esta na mata"
(123) a) e -jor
=ik
a'e=kwaj
2sg"'. vir/lmper=Vol Nint-MS
"espero que voce venha"
b) amoete=k
e -kwa
kor=a'e =wa
longe =Vol 2sg-ir/ Imper FS=Nint=MS
"quero que voce va longe"

Similarmente a sufixos, certas particulas tenninadas em consoante recebem uma
vogal epentetica em determinadas situa<;oes, por exemplo quando precedem palavras
ou outras particulas iniciadas em consoante:
(124) ok -1p -e tete
i-ko-w
casa-Loc-Ep somente 3-estar-Circ
"ele fica somente em casa"
(125) o'iran =ik -e ·, 11-a rupi e-kwa
amanha=Vol-Ep Deit-N por 2sg-ir/ Imper
"que amanha voce venha por aqui"

Com rela<;ao ao acento, embora muitas particulas venham fonologicamente ligadas a um elemento da,constru<;ao sintatica, ha particulas que sao acentuadas, como jepe
"frustrativo", ko'yt "fim de senten<;a", rane "continuativo".
Entretanto, as categorias funcionais "particula", "clitico" e "afixo" se distinguem
de modo bastante claro quanto ao tipo de elementos a que aparecem ligadas nas constru<;oes sintaticas e quanta ao grau de liberdade sintatica: diferentemente dos afixos,
que se l_igam a radicais de determinadas classes, e dos cliticos, que se liga1n a deterrilinados tipos de constituintes, as particulas ou se associam a distintos tipos de constituinte (ver 2.7.1.1.2: particulas flutuantes) ou ocupam posi<;oes fixas na senten<;a ou
em rela<;ao a senten<;a, caso em que podem seguir ou preceder palavras de diferentes
categorias morfossintaticas. Essas propriedades sao adotadas neste trabalho como criterio operacional para a defini<;ao de particulas, cliticos e afixos.
Os cliticos do Kamaiura sao procliticos. Incluem-se entre eles as formas na= "negativo", ta= "exortativo", que somente se associam a predicados, e os pronomes cliticos
("cllticos especiais", cf. Zwicky,-1977). Como se mencionou, estes ultimos sao regu-
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larmente associados, sob o ponto de vista fonol6gico e sen1antico, as formas dos
pronomes livres.
Semanticamente a classe "particula" e heterogenea, incluindo marcas de modalidade, aspecto, deixis, evidencialidade, atesta\:aO, enfase, foco, distin~oes de sexo, atitudes.
A significa~ao das particulas, assim como o posicionamento das mesmas, e fun\:ao
de um conjunto de fatores de ordem sintatica, se1nantica e pragmatica que nao serao
aqui objeto de tratamento exaustivo (cf. Seki, 1996). No que segue, faz-se uma apresenta\:ao e exemplifica~ao geral <las particulas, ton1anco-se como ponto de partida as suas
propriedades sintatico-distribucionais.

2.7.1 Subgrupos de particulas

Pelas posi~oes que ocupam em rela\:ao a s~nten~a e no a1nbito da sentenc;a, distinguem-se os seguintes subgrupos de particulas:
particulas intra-sentenciais:
particulas iniciais
particulas flutuantes
particulas de segunda posi~ao
particulas finais
particulas extra-sentenciais:
particulas faticas
particulas interjectivas

2. 7 .1.1 Particulas intra-sentenciais

Ocorre1n em posi\:6es especificas no an1bito <la estrutura interna da ora\:ao/sentenc;a, assinalando, assim, fronteiras na organiza~ao sintatica da constru~ao.

2.7.1.1.1 Particulas iniciais

As particulas desse grupo funcionam como um constituinte inicial da senten\:a,
determinando a forma do predicado que as segue. Semanticamente correspondem a
predicados de fala. Incluem-se aqui seis particulas:
(126) na(ne)
ere
tu'ari
(a)nite
po
potenip

"permissivo nao ebstativo" - "deixa"
"permissive concessivo" "esta bem, pode"
"aprobativo depreciative" - "hem feito"
"afirmativo de nao-existencia" - "nao haver"
"interrogativa polar"
"dubidativa" - ''talvez, possivelmente, provavelmente'
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As particulas na(ne), tu'ari e ere requerem predicado no gerundio:
(127) nane we-ket
-e 'am-e korin
Perm lsg-dormir/G-Ep aqui-Ep Fut
"deixa eu dormir aqui"
( 128) ere te e-o-m-e ko=kwaj
Perm F 2sg-ir-G-Ep FS=MS
"esta bem, pode ir"
(129) tu'ari o-je -'apo
-m
Apr 3-Retl-machucar-G
"bem feito que ele se machucou"

A particula anite/nite co-ocorre com predicado non1inal e tan1bem funciona coma
negative independente (ver Cap. 18):
(130) anite atsa ipira me'el'\-aw -a ore=upe
Neg Dim peixe dar
-Nom-N lPe-Dat
"eles nao deram peixe para n6s"
[Lit.: "nao houve o fato de eles darem um pouco de peixe para n6s"]

As particulas po "interrogativa polar" e potenip "talvez" requerem predicado no
modo circunstancial, e nisso se assemelham a adverbiais. Contudo, aparecem unicamente em posi~ao inicial de ora~ao principal. A forn1a potenip e claramente constituida das particulas p0 + te + nip (interroga~ao, foco e duvida):

,
(131) po ij-yk
-i
Q 3-chegar-Circ
"ele chegou ?"
(132) potenip i-tur-i
=ne-wa
Dub
3-vir-Circ=Pot=MS
"talvez ele venha"

Os morfemas ere e anite ocorrem ta1nbem con10 respostas (ver 6.6).

2.7.1.1.2 Particulas flutuantes

As particulas desse grupo se associam sintagmaticamente a um constituinte que e
ou contem o elemento sabre o qual tern escopo . No primeiro caso, vem justapostas a
direita do constituinte, e no segundo caso podem se posicionar internamente ao consti-
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tuinte. 0 constituinte com a particula pode ocupar diferentes posi~oes na ora\:aO, inclusive a posi~ao inicial.
De modo geral, as particulas flutuantes exprimem quantifica\:aO, manifestando,
em alguns casos, diferentes significa~oes conforme o constituinte a que se ligam seja
nominal, adverbial ou verbal e conforme o contexto seja negativo ou nao.
Descrevem-se a seguir as particulas flutuantes.
1) utsu "intensivo": muito, mais. Em geral indica uma medida que passa alem de um

determinado nivel:
(133) kuikuro a'e -a retam-a amoete utsu

K.
esse-N aldeia-N longe lntens
"os kuikuro, a aldeia deles e muito longe"
(134) je-'ypyp utsu

e-jot
1sg-perto lntens 2sg-vir/lmper
"vem mais perto de mim

A particula pode vir afixada ao verbo, no caso de ter escopo sobre um dos argumentos do verbo. Em ( 135), por exemplo, a part1cula vem inserida no constituinte
verbal, antes do sufixo de nega\:ao, e seu escopo e 6 sujeito, codificado pelo prefixo
o- "terceira pessoa":
(135) jene je'ell -a n =o-kwahaw-utsu -ite

lPi = lfngua-N Neg=3-saber -Intens-Neg
"nao muitos sabem a nossa lfngua"
2) tete "somente, todo , nao mais que". Quando segue nominais, corresponde a "s6,
somente"; ap6s adverbiais, equivale a "todo(s)'', e associada a verbo corresponde a "simplesmente, a toa":
(136) akwama'e-mer-a tete o-'itse

tapy'yj-a pype=n
homem -Col-N Ptc 3-entrar rancho-N dentro= Pot
"somente os homens podem entrar no rancho [das flautas]"

(137) ka'aruk-amue

tete a-ha 'y -p
tarde -quando Ptc lsg-ir agua-Loc
"toda tarde eu vou ao rio"

(138) na'are te ='a11

i-hwara'i =tete=ko'
porque F =Pr6x 3-errar alvo=Ptc=FS
"porque e que ele errou 0 alvo a toa?"

3) meme "todos, cada de um conjunto". Indica referencia cumulativa:
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(139) ywyrapariar-a meme o-porajaj-t-awa o-'up
guerreiro -N Ptc 3-dan9ar-G-Pl 3-estar/Hrz
"os guerreiros estao dan9ando todos juntos"
(140) ije a-jot sao paulo katy kwar-a 'ar -a rehe meme
eu lsg-vir N.pr.
Dir sol -N tempo-N Loe Ptc
"eu venho a Sao Paulo cada ano"

4) ruej

"nega~ao

de constituinte":

(141) a-juka rak kye'i-a pupe ruej
lsg-matar At faca -N Instr Neg
"eu matei nao com faca"

5) we (- awe) "continuativo retrospectivo":
Essa particula combina uma referencia ao passado e ao presente. Com verbais indica
que o evento iniciado no passado perdura no momento da fala , caso em que comumente
se traduz ao Portugues como "ainda":
(142) aman-a o-ky = we
chuva-N 3-chover=Retr
"ainda esra chovendo"

Quando segue adverbiais temporais, corresponde geralmente a "desde": o adverbial define um ponto de referencia a partir do qual te1n lugar o evento:
(143) a -ko 'am ikue =we
l sg-estar aqui ontem=Retr
"estou aqui desde ontem"

Com nominais indica que o referente do nominal se acrescenta a outros(s) de
mesmo tipo. Nesse caso a tradui;ao mais usual e "tambem, e":
(144) kunu'um-a=we o-ho
menino -N=Retr 3-ir
"o menino tambem foi"
6) rane - ane "continuativo prospectivo":

Essa particula indica que a situai;ao se desenvolve durante um periodo de tempo,
que pode ser no passado, no presente ou no futuro:
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( 145) wetep-e ne rak oro -etsak ane py
todos -Ep As At IPe/3-ver Cont MS
"todos n6s o vimos [o objeto luminoso]"
(146) o-poroneta rane
3-contar Cont
"ele esta contando [est6rias]"
(147) ihuku=atsa=rane a -ko =n
longo=Dim=Cont lsg-estar=Pot
"ficarei aqui durante um tempo"

Porem etn contextos de tempo nao passado, a presen<;a da particula implica que
o evento pode ocorrer em momento pr6ximo:
( 148) a-ha rane posto-p -e =n
I sg-ir Cont posto-Loc-Ep=Pot
"estou indo ao posto"

,

Em muitos casos, particularmente em contextos de nega<;ao, a particula corresponde a "ainda". Distingue-se de we "retrospectivo" em que implica um desenvolvimento futuro do evento:
(149) n =a -ha-potar-ite rane
Neg=lsg-ir -Des -Neg Cont
"nao quero ir ainda" [Lit.: "continua nao querendo ir"]

Em certos contextos, a presen<;a da particula indica que o evento ocorre antes de
outro(s), explicitado(s) ou nao. Nesse caso e traduzido con10 "primeiro", "antes":
(150) yrypary-a ane
a-'awyky=n =a'e=wa
cesta -N Cont lsg-fazer =Pot=Nint=MS
"eu vou fazer cesta primeiro"

7) a'ia'ip "inte nsivo":
Posicionada ap6s verbais, ern contextos nao negativos geralmente corresponde a
"muito":
(151) aman-a o-kyr =a'ia'ip
chuva-N 3-chover=Ptc
"esta chovendo muito"

Em contexto negativo, refor<;a o sentido da nega<;ao, geraltnente correspondendo,
na tradu<;ao, a indefinidos negativos "nada", "ninguem" etc.:
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(152) n =a -ha-ite =a'ia'ip
Neg=lsg-ir -Neg=Ptc
"nao vou de jeito nenhum"

8) katu "intensivo; perfectivo":
(153) ka'aruk-amue katu oro-yk
tarde -Subj Ptc 1Pe-chegar
"n6s chegamos bem atarde"

Em certos contextos, posicionada ap6s verbais, te1n o valor aspectual de "perfectivo":
(154) a'e-a te je 'ari jene=mol'laJy
=katu ko'y=wa
esse-N F Pr6x 1Pi =desaparecer=Ptc FS MS
"e esse que nos faz desaparecer completamente"
A particula e tambem usada en1 segunda posi~ao da senten~a, frequentemente

em

combina~ao

con1 o exortativo, para expressar finalidade:

(155) a -ha ipira tsoro -m je=ra'yr-a katu t = o-'u
l sg-ir peixe buscar-G lsg=filho-N Ptc Ex=3-comer
"vou buscar peixe para meu filho comer"

9) atsa "diminutivo":
( 156) kamajura-a pupe atsa e-je' ell je:;:;upe
K.
-N em Dim 2s-falar lsg=Dat
"fale-me um pouco em Kamaiura'-'

De fato o morfema atsa e intermediario entre palavra plena e particula. Embora
ocorra frequentemente como particula, aparece tambem co1no adverbio:
(157) atsa i-powyj
pouco 3-pesado
"e um pouco pesado"
10) ete "realmente; atual":

Ocorre frequentemente em
seguir:

posi~ao

interna ao constituinte, como no exemplo a
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(158) a'eramue a'iw1 i-'irii
-ete -her-awa jawa'iw-a katy i-joeraha-m-e ko'
isso-Subj Aten 3-marido-Ptc-Pas-Pl mato -N Al 3-ir/Pl -G-Ep FS
"entao, os que tinham sido maridos delas foram para o mato"

Em construc;oes com complementos nominalizados, posicionada ap6s o verbo
principal, a particula tern o valor de "atual ", em oposic;ao a "potencial" (ver 2.7.1.1.4):
(159) a -potar =ete
ij-o-taw-a
1sg-querer-Atual 3-ir-Nom-N
"quero realmente que ele va"
11) awa "plural":

Essa particula e formalmente identica a forma interrogativa awa ''quern; pessoa,
gente, alguem". Como particula, o morfema awa forma um constituinte com a palavra
a que se anexa, o que se evidencia por sua ocorrencia antes dos marcadores de subjuntivo 1-ramue} e do circunstancial 1-i} e tambem pelo fato de que, ao ocorrer a direita
do constituinte, precede particulas de segunda posic;ao:
'
I

(160) kunu'um-a o-jan
h-enoj -awa-ramue
menino -N 3-correr 3-chamar-Pl-Subj
"o menino correu quando o chamaram"
(161) t-ywyr-er -awa=te=po=ko=wa
3-irmao-Pas-Pl =F=Aud=FS=MS
"os irmaos dela [estao se banhando]"

A particula awa assinala o plural de uma terceira pessoa, geralmente em func;ao
de S ou A, como nos dados acin1a, e tambem de possuidor e objeto de posposic;ao:
(162) pe-etsak=ane=te i-kyaw-er-awa ko=kwaj
2pl-ver =Cont=F 3-rede-Pas-Pl FS=MS
"vejam as redes deles [mortos]"
(163) a -raha i-upe-awa
lsg-levar 3-Dat-Pl
"eu levei para eles"

A particula co-ocorre comumente com verbos na forma reciproca, com o prefixo
1-jo-l que tambem implica nao-singular:

. . -apy
(164) a ' epe I-JO
-awa-w
la
3-Rec-queimar-Pl -Circ
"la eles se queimaram um ao outro"
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12) ram "irrealis":
Essa particula pode ocorrer mais de uma vez na sentenc;a, vindo posicionada ap6s
distintos constituintes. E usada para marcar o condicional itnaginativo (ver 3.3.1):
(165) oryw-ama'e=ram ne=reko-ramue=ram ere-huka=tete
=ram e-ko-m
alegre-Nom=Irr 2sg=C6p-Subj =Irr 2sg-rir =somente=lrr 2sg-C6p-G
"se voce fosse alegre, estaria sempre rindo"

13) ran "iterativa":
Indica repetic;ao, retorno a um ponto anterior, traduzindo-se comumente como
"novamente, de novo". Etambem usada como elemento conjuntivo de orac;oes (ver
8.1.2). Similarmente a particula anterior, pode ocorrer mais de uma vez na constru<;ao
sintatica:
(166) a'e -a wi
je-rur-amue=ran juka pyr -im -e ran a'ep-e te je-raku ko=wa
esse-N Abl lsg=vir-Subj =Iter N.pr. casa-Loc-Ep lter la -Ep F lsg=doente FS=MS
"quando de la eu vim novamente para a casa do Juca, foi aJi que eu fiquei doente"

2. 7. l.1.3 Particulas de segunda posi<;ao
Sao particulas que aparecem ein segunda posic;ao, ap6s o primeiro constituinte
da ora<;ao ou sentenc;a. Por sua semantica, ocorrem como marcadores de atenuac;ao,
modalidade, foco, enfase, evidencialidade, atestac;ao e deixis.
Algumas particulas de segunda posi<;ao podem co-ocorrer em grupos de ate tres
elementos, vindo posicionadas imediatamente ap6s particulas de constituinte, se estas
estao presentes. Na ausencia de constituintes intermediarios, as particulas de segunda
posic;ao precedem imediatamente part1culas finais, e nessas situac;oes formam-se seqliencias de ate cinco particulas. No exemplo a seguir, we e particula de constituinte, jue e
particula de segunda posic;ao e heme, pa e 'at] sao particulas finais.
(167) 'aT]-a we jue
heme pa 'ari
je='atywahap
este-N Cont Apenas Ev
MS Pr6x 1sg=primo
"e esta mesmo [a flauta que voce procura], meu primo!"

A ordem de ocorrencia das particulas de segunda posic;ao entre si obedece, de
modo geral, o seguinte esquema, embora nao todas aparec;a1n simultaneamente:
( 168)

atenuati va-foco/enfase-modal-evidencial-atesta~ao-deixis
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2.7.1.1.3.1 Tipos de constituinte inicial

0 prilneiro constituinte da oras;:ao ou senten~a pode consistir de uma palavra ou
um grupo de palavras. Nos exe1nplos a seguir, em que aparece1n as particulas hek
"deliberativo", rak "atestado", je "reportivo" e te "foco", esse primeiro constituinte e:
a) u1n nominal - pronorne, demonstrativo, nome acompanhado de modificadores em fun~ao de S, A ou Ode oras;:oes principais. Exceto quando e um pronome pessoal,
o nominal nessas fun~oes vem marcado com o sufixo {-al "nuclear":
(169) ije hek t =a -ha=n
eu Del Ex=lsg-ir =Intent
"eu irei"
( 170) pe
-a rake paku-a o-pyhyk
aquele-N At paca-N 3-pegar
"aquele pegou paca"

,.

(171) tataw-a tete rak o-ho ko'yt
N. pr.-N s6 At 3-ir FS
"somente Tatap foi"

I

(172) moi -a r -upi'a tete rak-e a -rur
a'e
ahwaj
cobra-N Rel-ovo-N s6 At-Ep lsg-trazer Nint/MS mano/Voc
"eu trouxe somente ovo de cobra, mano"

b) um adverbial -

adverbio, locus;:ao posposicional,

locu~ao

(173) ikue raki-ker -i
ontem At 3-dormir-Circ
"ele dormiu ontem"
( 174) y
-a wi je i-mowuteko'
agua-N Abl Rep 3-tirar/G FS
"tirou-a da agua"
(175) waura r -eta -im rak oro-jomono-me ko'
N.pr. Rel-aldeia-Loc At lPe-viajar -G FS
"nos viajamos para a aldeia waura"
(176) kawa'iw -ame te i-jerowak-i
a'e=wa ta'yj -0
fndio bravo-Atr F 3-virar -Circ Nint=MS mana-NM
"eles se transformaram em fndios bravos, mana!"

92

nominal em caso obllquo:

c) verbo de

ora~ao

principal, acompanhado de afixos e cllticos:

(177) n =a -kwahaw-ite rak i-jomono-taw -a ko'
Neg=lsg-saber -Neg At 3-viajar -Nom-N FS
"eu nao sabia que eles viajaram"

d) particula inicial ( ver 2. 7 .1.1.1):
(178) niteje
i-jae'o -taw -a ko'
Neg Rep 3-chorar-Nom-N FS
"nao houve o fato de ele chorar"

e) conectivos de discurso:
(179) a'e -her-a te='a11 ihukue'ymawe pe-huhuk
pe-jomuhute ko=wa
FS=MS
isso-Pas-N F=Pr6x pouco depois 2pl-estourar 2pl-vir/G
"af, pouco depois, voces [nao-fndios] vieram estourando"

O verbo subordinado, acompanhado de elementos fl exionais e dos nominais e obllquos dependentes:
(180) aman-a kyr -amue rak n =a -ha-ite ko'yt
chuva-N chover-Subj At Neg=lsg-ir -Neg FS
"choveu, por isso 11ao fui"
( 181) ywyra tsoro -me rak a -ha
pau
buscar-G At lsg-ir
"eu fui para buscar pau"
( 182) ta
-ip i-ko -ramue rak mytii -a ' u
-w
aldeia-Loc 3-estar-Subj At mutum-N comer-Circ
"quando estava na aldeia, ele comeu mutum"
(183) jene='a11 -a 'u
-taw -a ne je okoj o-mokoayay ko'yt
lPi=alma-N comer-Nom-N As Rep Deit 3- enfurecer FS
"o fato de eles comerem nossas almas enfureceu-o"

g) as palavras e grupos de palavras tnencionados em a-f, acompanhados de particulas
flutua ntes. Ver exemplos (171) e (172).
Os dados a seguir mostram que para efeito de coloca~ao <las particulas nao sao
computados certos tipos de constituintes, incluindo:
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a) vocativos:
(184) je =y -0 je =r -y'yw -a te e -'awyky-ukat
lsg=mae-NM lsg=Rel-flecha-N F 2sg-fazer -Caus
"minha mae, mande fazer minhas flechas"
b) certos constituintes deslocados a esguerda, retomados ou nao por uma expressao
co-referente no restante da constru\:ao sintatica:
(185) ajanama a'e -a r -e'yj-awa te je 'all ipira ko=wa
N.pr.
esse-N Rel-povo-Pl F Rep Pr6x peixe FS=MS
"Ajanama, o povo dele era peixe"
(186) paku-0 akuci-0 ore =r -amyJ-wen-a r -emi -'u
-her-a ne je
paca-NM cotia-NM lPe=Rel-avo -Col-N Rel-Nom-comer-Pas-N As Rep
ewokoj ko=py
Deit FS=MS
"paca, cotia, esses eram comida de nossos antepassados"
(187) meiruwi -0 tyar -a je i-juka -m h-ero-ine
ko'
mosquito-NM fome-N Rep 3-matar-G 3-Cc-estar/G FS
"mosquitos, [e] a fome o estavam matando"
c) certos conectivos de discurso:
(188) a'e -her-a amo-a aviao-a r -ur-amue ;epe we-jot
isso-Pas-N outro-N aviao-N Rel-vir-Subj Frus lsg-vir/G
"enrao, quando veio outro aviao, eu ia vir"

2.7.1.1.3.2 Particulas de segunda posi\:ao e seus significados
No que segue,
e seus significados.

e feita uma apresenta~ao geral das particulas de segunda posi\:ao

1) jue "apenas, alguns de um conjunto''. Em certos contextos corresponde a "pelo
menos":
(189) kunu'um-er -a jue
nipe rak o-jomono-me ko'yt
menino -Col-Napenas Dub At 3-ir/PL -G FS
"acho que apenas os meninos foram"
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2-4) a'ik1 , a'iwi , a'iweru "atenuativas, desvalorativas". Indicam que o participante e
visto pelo falante como estando em uma posi~ao de algum modo desvantajosa. A diferen~a entre as tres particulas nao esta clara. Aparentemente sao equivalentes. Assim,
qualquer uma <las tres e aceita no enunciado seguinte:
(190) kunu'um-er -a 'ik1 ywate o-kwap
menino -Col-N Aten alto 3- estar/Pl
"os meninos, coitados, estavam no alto"

5) ik - k "volitiva". Indica o desejo do falante ein que se realize o evento. Co-ocorre
predominantemente com formas imperativas:
( 191) amoete=k
e -ra -ha
kor=a' e =wa
longe =Vol 2sg-Cc-ir/Imper FS= Nint=MS
"leve-o para longe"

6) hek "deliberativa". Indica a delibera~ao do falante em que se cumpra o evento.
Usualmente co-ocorre com formas imperativas e exortativas:
(192) o'irane hek t =a -jor=in i-'u
-tar -a 'ywo -me ko=kwaj
amanha Del Ex=lsg-vir=Pot3-comer-Nom-N flechar-G FS=MS
"amanha virei flechar os comedores deles"

7) panen "proibitiva". Indica
imperative:

proibi~ao,

aviso,

admoesta~ao.

Co-ocorre coin verbo no

I

.;

(193) mo1 -a panen ere-'awykywyky
cobra-N Proib 2sg-mexer+Dur
"nao fique mexendo com cobra"

8) rap - ap "caucional". E usada para prevenir que a a~ao expressa pelo verbo pode
vir a se concretizar, acarretando conseqi.iencias que sao indesejaveis. Contem a implica~ao de que cuidados devem ser tomados para evitar que isso ocorra:
(194) ere-mokuj =rap
2sg-derrubar=Cauc
''cuidado! voce vai derrubar [o copo]"

A particula pode ocorrer em ora~oes isoladas, co1no no exemplo acima, porem
com freqi.iencia a ora~ao com a particula e acompanhada por outra na qual se explicita
o que deve ser feito para prevenir o evento considerado indesejado. Nesses casos, a
particula corresponde a "senao, do contrario, de outro modo":
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(195) na =o-ko -m a'e jyjryp ywaka rap jene=pyk
kor=a'e
Perm=3-estar-G Nint amigo ceu Cauc lPi =esmagar FS=Nint
"deixe-o estar, amigo, senao o ceu [cai e] nos esmaga"

9) jepe "frustrativa". A presenc;a dessa particula na senten<;a indica que o evento/estado nao se concretizou ein decorrencia de circunstancias explicitadas ou nao:
(196) amo -a kwar-er -a rehe we jepe a -ha-potat
outro-N sol -Pas-N Loe Retr Frus l sg-ir-querer
"no ano passado eu queria ir [mas nao fui]"

Com certos verbos, e acompanhada da particula rak "atestado", exprime o iminentivo, indicando que o evento esteve a ponto de se realizar. Nesse caso corresponde
a construc;oes do Portugues coin "quase", "estar a ponto de":
(197) o-mano jepe rak
3-morer Frus At
"ele quase morreu"

,
I

A particula jepe e tambem usada para indicar que o evento ocorreu, mas que sao

frustradas as expectativas dele decorrentes:
(198) o-jan
jepe rak ka'aruk-amue ij-yk
-1
3-correr Frus At tarde -Subj 3-chegar-Circ
"ele correu, mas chegou tarde"

Acrescentada diretamente a verbos, indica que o evento e ficticio:
(199) o-jae'o jepe
3-chorar Frus
"ele tinge que chora"

10) te "foco". Marca o constituinte a sua esquerda como foco da constru<;ao:
(200) ije te 'art awa n=a-'amotare'ym -ite ko wa
eu F Pr6x gente Neg= 1sg-ser inimigo-Neg FS MS
"quanto a mim, nao sou inimigo das pessoas''
ll)in - n "assertiva enfatica". Co-ocorre com a particula final py "MS":

(201) a -'e
n -e rak ne=upe ko'y=py
lsg-dizer As-Ep At 2sg=Dat FS =MS
"eu ja disse a voce"
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12) inip - nip "dubidativa; inferencial extraspectiva" (termo de Hoff, 1990). Indica
possibilidade, probabilidade, falta de conhecimento d ireto:
(202) aman -a nip o-kyr =in
chuva-N Dub 3-chover=Pot
"acho que vai chover"

Senten\:as interrogativas com a particula inip correspondem a perguntas do tipo
"sen1?" do Portugues:
(203) marawite nip 'ari-a r -epy-a
quanto Dub isto-N Rel-valor-N
"quanto Sera 0 pre\:O disto?"

13) rak -ak "atestado". Implica que o evento
momenta da fala:

e atestado pelo falante e e anterior ao

(204) wetepe ne rak okoj etsak=awa rane py
todos As At Dist 3-ver =Pl Cont MS
"todos o vi ram [o objeto luminoso]"

14) je "reportivo". Indica que o fato foi reportado por outrem, nao sendo atestado pelo
falante. A part!cula e muito freqiiente nos mitos, ocorrendo em praticamente cada
enunciado:
(205) tapi 'ir-a je o-ker
o-'up
anta -N Rep ~-dormir 3-Hrz
"a anta, dizem, estava deitada dormindo"

15) a'a11 "opinativo". Indica que o falante manifesta a sua opiniao, suposi\:ao, conjectura
e mesmo convic~ao, a qual chegou a partir de inferencia interna:
(206) 'ari jepe a'ari karamema o-'up
-e 'am
agora Frus Opin presentes 3-estar/Hrz-Ep aqui
"agora, em vao os presentes estao aqui [nas malas fechadas dos visitantes]"

16) ehe - he "constatativo visual". Indica que o falante se baseia em evidencia visualmente percebida. 0 enunciado em (207) ocorre no texto no momenta em que opescador retira a rede da agua e ve o seu conteudo:
(207) jakui
-a te=he ='ari a -mo' a
pa
tipo de flauta-N F Vis-Pr6x lsg-apanhar=MS
"e flauta jacuf que eu apanhei !"
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17-21) Particulas deiticas. Incluem-se aqui um serie de elementos deiticos, formalmen-

te identicos aos demonstrativos:
'all "pr6ximo"
okoj "afastadoH
ewokoj "afastado"
pe "distanteH
po "audfvel"

Ao ocorrerem como particulas, esses elementos nao receben1 marcas de caso. Vern
como ultimo elemento da seqilencia de partfculas, fonologicamente ligados a particula
precedente, e parecem marcar a distancia do locutor em relac;ao a participantes ou situac;oes do discurso (ver exemplos 204 e 207):
(208) ma'anuar-a te=nip ewokoj h-eny-ma'e-rame heme ko=pa
oque
-N F=Dub Afast 3-luz -Nom-Atr Ev FS=MS
"o que sera que era aquele objeto luminoso?"

2. 7 .1.1.4 Partfculas finais
Sao particulas que ocorrem ap6s o ultimo constituinte interno da sentenc;a, sendo
seguidas por vocativos e constituintes deslocados. Semanticamente sao marcas de interrogac;ao, modo, atestac;ao, sexo, deixis e numero.
Particulas finais sao encontradas co-ocorrendo em grupos de tres ou guatro. Embora a ordem relativa dos elementos entre si nao esteja totalmente esclarecida, e certo
que a seqi.iencia e fechada por deitiCOS, seguidos OU nao pela particula wan "e OUtfOS",
e que os deiticos sao precedidos pelas partfculas de sexo.
1) ko "interrogac;ao". Marca perguntas polares para as quais se espera uma resposta

positiva. Nao e seguida por nenhuma outra partfcula:
(209) kunu'um-a te po o-jae'o ko
menino -N F Aud 3-chorar Q
"e 0 menino que esta chorando, nao e?"

A partfcula e tambem usada em sentenc;as com palavras interrogativas:
(210) ma'anuar-a te 'all ere-etsa-potat ko
o que
-N F Pr6x 2sg-ver-querer Q
"o que e que voce quer ver?"

2) ran "iterativa". Essa forma ocorre tambem como particula flutuante. Com<? particula
final pode corresponder a "novamente, de novo" e pode funcionar como elemento
conjuntivo de orac;oes ( ver 3 .1. 2}:
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(211) e-jor
=ik
je=tsaro-me ran
2sg-vir/lmper=Vol lsg=buscar-G novamente
"venha me buscar novamente"

3) heme "evidencial". A natureza dessa particula nao esta totalmente clara. Parece indicar evidencia nao especificada, ou que esteve disponivel anteriormente:
(212) kara'iw -a je
o-'ute ko' estaj
a'e-a nipe heme ko=pa
nao-indio-N Rep 3-vir/G FS Steinen esse-N Dub Ev FS=MS
"o nao-indio veio, dizem. Steinen, era ele"

4) ko'yt "fim de senten<;a". Indica mudan<;a de estado, a<;ao:
(213) i-kyra ko'yt
3-gordo FS
"ele esta engordando"
(214) a-ha ko'yt
lsg-ir FS
"estou indo/ja vou"

Em combina<;ao com rak "atestado", indica que o even to ocorreu recentemente :
(215) o-yk
=ak -e ko'yt
3-chegar=At-Ep F,S
"ele acabou de chegar"

,

A particula aparece tambem nas formas kot, ko' e ko e sofre processo de queda
da consoante final ou de sua alternancia con1 r.
'

5) in - n "potencial". Essa particula, formalmente identica a particula in "assertiva", de
segunda posi~ao, coloca-se imediatamente ap6s o ultimo constituinte da ora<;ao ou ap6s
ko'yt:
(216) o'iran
a -ha pinamomot
-e =n
amanha lsg-ir pescar com anzol/G-Ep=Pot
"amanha irei pescar"
(217) maramue te nip a -ha pira rehe ko' yr=in -e =wa
quando F Dub lsg-ir peixe por FS =Pot-Ep=MS
"quando sera que irei por peixe?"

A seqi.iencia de particulas ko'yt + in aparece freqi.ientemente como korin, traduzindo-se como futuro:
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(218) marup1 katu te='a11 ere-o kor=in
por onde lntens F =Pr6x 2sg-ir FS=Pot
"por onde e que voce vai ?"

6) a'e "nao interrogativo". A particula aparece em dialogos, em constru~oes de discur-

so direto, mas nao nas falas do narrador. E compativel com verbos no indicativo, imperative e exortativo, nas formas negativas e afirmativas, 1nas nao com perguntas:
(219) fabi -a yar -a pupe a-ha=n =a' e =wa
FAB-N canoa-N Posp lsg-ir =Pot Nint MS
"eu irei no aviao da FAB"

7) (n)un "do mesmo modo"(?) . Nos dados disponiveis registra raras ocorrencias, aparecendo somente a p6s a particula ran:
(220) a -je'e11 jepe rak a -je'e11 ane ran un
lsg-falar Frus At lsg-falar Cont Iter do=mesmo=modo
"eu ja falei, mas vou falar de novo"

,.
I

8) jawyp " confirma~ao da palavra de outrem":
(221) a -etsak=ine ko jawyp=py
1sg-ver =As FS=Conf =MS
"eu vi mesmo,,

9-20) Particulas de sexo. Ha um conjunto constituido por duas series de particulas, uma
com formas usadas por falantes de sexo masculine, e outra com formas usadas por
falantes de sexo f eminino:
sexo masculino
pa
wa

sexo feminino

ma'e
0 I ra'e

PY

poj

kwaj
.
Ja
ka

kyn
(he)kyn

ky

Essas particulas sao freqtientes na conversa~ao, e seus significados nao estao totalmente claros. De modo geral, tern natureza exclamativa e expressam atitudes emocionais do falante. As particulas pa/ma'e sao usadas em constru~oes que exprimem exclama~ao ou surpresa. Usualmente co-ocorrem com a particula te "foco", de segunda posi~ao:
(22'.2) h-ajme
-ma'e te 'all pa
3-ter corte-Nom F Pr6x MS
"puxa, como [esta faca] e afiada !"
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As formas py/poj geralmente co-ocorrem con1 a particula de segunda p.osi9ao in
"assertivo":
(223) o-'ur=in-e ko=py
3-vir=As-Ep FS=MS
"veio sim"

As particulas kwaj/kyn tambem co-ocorrem con1 te "foco". Parecem expressar
emo9ao forte:
(224) t =a -ha=n i-'u
-tar -a 'ywo -me ko=kwaj
Ex=lsg-ir =Pot 3-comer-Nom-N flechar-G FS=MS
"irei [para] flechar os comedores deles"

As particulas ja/(he)kyn parecem apelar para a considera9ao de algo que por si
e evidente. Sao freqilentes em perguntas ret6ricas:
(225) we-porawyky-me nip
a-jor=ane ja
lsg-traba1har -G Dub lsg-vir=Cont=MS
"pois sera que eu vim foi para trabalhar?"

As particulas ka/ky sao usadas quando o falante se dirige a si mesmo:
(226) a

-juka rape ka
lsg-matar Cauc MS
"acho que e melhqr mata-lo''

21-26) Partfculas defticas:

Sao formahnente identicas as formas que ocorre1n em segunda posi9ao, mas co1no
particulas finais tern natureza vocatiya:. Remetem ao interlocutor ou destinatario, presente ou ausente, marcando a distancia deste em rela9ao ao falante:

'a11
okoj
ewokoj
pe
po

"pr6ximo"
"afastado"
"afastado"
Hdistante"
"audfvel"

(227) e-mepy
ywyrapar -a kwaj 'an
2sg-comprar/Imper arco /arma -N MS Pr6x
"compre pois a arma [voce, pr6ximo]"
(228) e -jo
=ane kwaj pe
2sg-vir/Imper =Cont MS Dist
"venha ca [voce, afastado]"
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27) wan "e outros, plural":
Aparece freqiientemente ap6s os deiticos, embora ocorra tambem em outros contextos, assinalando o plural:
(229) a'e -a wite rak oro-ko kwaj pe =wan
isso-N Comp AT 1Pe-C6p MS Dist=Pl
"e assim que n6s ficamos, pessoal"
2.7.1.2 Particulas extra-sentenciais
Ocorrem apostas a senten~a, como elementos externos asua estnttura sintatica.
Em geral, poc!em por si constituir enunciados e funcionalmente correspondem a marcadores discursivos.
-

,

2.7.1.2.1 Particulas faticas

Inclui-se aqui um conjunto de particulas que aparecem tip{camente como respostas. Vern normalmente precedendo a senten~a, refor~ando o sentido da mesma.
haj
"sim"
aje
"sim, de acordo"
ere
"sim, esta bem"
oaje
"assim e, e mesmo"
he'e (hebe, e'e) "sim"
anite, 1te
"nao"
ko
"nao sei"
A particula haj serve como resposta a chamados. As formas aje e ere exprimem
a anuencia do falante em cumprir uma ordem ou o seu consentimento a um pedido.
Os seguintes exemplos extraidos de texto ilu-stram o uso dessas tres particulas:
(230) A: kanaraty-kej
N.pr. -Dim
"Kanaraty"

B: haj I mawite
"sim I o que e?"
(231) A: e -jor
=ane=kwaj
2sg-vir/lmper=Cont-MS
"vem ca"
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B: aje I arehe =ik
a'e=wa
sim I agora =Vol Nint MS
"sim, um momento"
(232) A: e -kwa
=t o' iran jene=re'ymaw-a r-ekyj-te wa
2sg-ir/Imper=F amanha lPi =cria~ao -N Rel-tirar-G MS
"va amanha tirar [do ninho] a nosso animal de cria~ao"
B: ere I o'irane

=hek t =a -ha=n =a'e
esta hem amanha-Del Ex=lsg-ir =Pot Nlnt
"esta bem, amanha eu irei"

A particula oaje e 'usada em replicas, indicando concordancia, compreensao, OU
simplesmente que o ouvinte esta acompanhando a fala do interlocutor:
(233) A:

B:

a-mano kor=a'e =wa jyjryp
1s-morrer FS Nlnt MS amigo
"estou morrendo, amigo"
oaje I ere-mano =ne =ko'y=py
assim e/2sg-morrer=Pot=FS =MS
"assim e, voce esta morrendo mesmo"

As particulas he'e, anite e ko sao usadas tipicamente em respostas a perguntas
(ver 6.6):
I

(234) A : brasilia katy ere-o ko
N.pr Al 2sg-ir FS
"voce foi a Brasilia?"
B: he'e I a-ha rake ko'yt
sim lsg-ir At FS
"sim, eu fui"
· (235) A: po ne=akaT}-ay

Q

2sg=cabe~a-doer

"sua cabe~a esta doendo?"
B: anite Ina je=aka11 -ay -ite
nao Neg= l sg~cabe~a-doer-Neg
"nao, minha cab~a nao esta doendo"
(236) A: mawite ja-ko
como 1Pi-C6p
"como vamos fazer?"
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B: ko I
t =a -etsak=ane
nao sei I Ex=lsg-ver =Cont
"nao sei, vou ver ainda"
Alen1 <las respostas, incluem-se nesse grupo de particulas dois elen1entos que aparecem tipicamente em textos, na fala do narrador, ocorrendo pospostas a senten~a:

hebe "pois e, pois bem"
auje' I awuje I awyje "pronto, fim"
A primeira particula constitui uma marca de sustenta~ao, e a segunda assinala o
termino de distintos tipos de unidades discursivas:

(237) ywak-a 'rap jene=pyk
ko'yr=a'e I hehe ,
ceu -N Cauc lPi =esmagar FS =Nint I Ptc
"senao 0 ceu nos esmaga, pois e"
(238) jakui -a awyky-me je ajanama o-ko -me ko=kwaj auje'
flauta-N fazer -G Rep N.pr.
3-C6p-G FS=MS Ptc
"Ajanama ficou fazendo flauta jacui, pronto'~

I

2.7.1.2.2 Partlculas interjectivas
Ocorrem geralmente precedendo e em aposi~ao a senten~a e proveem uma qualifica~ao atitudinal para a senten~a em aposi~ao. Mas sao tambem encontradas como constituinte, particularmente em senten~as de tipo menor. Salvo poucas exce~oes, as interjei~oes seguem o padrao fonol6gico e fonotatico da lingua. As principais sao as
seguintes:
(239) aJa
ika
ymyw
waha
tu
ta'iweru
ke
te
ho
aka
ete
kane
tsak
nup

"aborreci mento"
"enfado"
"medo"
"susto"
"aprova9ao com mofa: bem feito que
"impaciencia ante insistencia"
"pena"
"admira9ao"
"admira9ao ante coisa grande"
"dor (de ferimento tipo corte)"
"dor (de queimado)"
"olha la, olhe s6"
"veja s6" (cf. -etsak "ver")
"escuta" (cf. -'anup "ouvir")
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Seguem alguns exemplos, extraidos de textos, que ilustra1n o e1nprego de particulas interjectivas:

(240) aja I amonaw-a tete
we-ja -m
Intj kalapalo-N somente lsg-dizer-G
"ora, somente kalapalo [e que vai], eu disse"
(241) te I ikatu=a'ia'i te he i-'ar
-i
pa
Intj bem=lntens F Ev 3-escarificar-Circ MS
"puxa! vejo que ficou muito bem escarificado!"
(242) ke I o-jeka
a' e wa
lntj 3-quebrar Nint MS
"oh! quebrou-se!"

2.8 Ideofone

Sao elementos de natureza onomatopaica, que exprimern a~ao usuahnente expressa por verbo. 0 ideofone apresenta propriedades que fogem ao padrao fonol6gico
da lingua, incluindo unidades e combina~oes (oclusivas vozeadas e semivozeadas prenasalizadas) que nao ocorrem nas palavras de outras classes. Os ideofones sao frequentes
em distintos tipos de discurso, mas sao usados sobretudo em narrativas. Esses elementos nao constituem apenas in1ita~oes e recursos expressivos adicionais, mas podem
corresponder a enunciados descritivos.
Distinguem-se dois tipos de ideofones: (i) ideofones constituidos por um unico
1norfema e (ii) ideofones constituidos por t11na sequencia de formas reduplicadas, com
o numero de repeti~0es variando de tres a dez. Em geral, os do primeiro tipo exprin1em uma a~ao puntual, e as forn1as reduplicadas exprimem a~ao nao puntual, durativa:

(243) mbuk

"caiu"

(244) tsiwk tsiwk tsiwk

"cortando"

Sintaticamente os ideofones funcionam das seguintes maneiras:
1) como elemento portando a mesma significa~ao que um verbo presente na senten~a:

(245) tak tak tak i-po'o-po'o
-m i-moku-kuj
tirando
3-tirar fruta+Dur-G 3-derrubar-Suc
"ele foi tirando frutas e jogando-as uma ap6s outra"
2) como elemento da constru~ao sintatica, portando significa\:ao nao expressa por verbo
na constru~ao, acompanhado de adjunto:
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(246) tyk tyk tyk tyk tyk tyky I wyra -her-a retam-a rehe
indo
chegou passaro-Col-N aldeia-N Loe
"foi indo, chegou I a aldeia dos passaros"

3) como elemento de fala citada, em

senten~as

com o verbo -

'e "dizer" Cirreg.):

(247) uw uw uw tsi tsi tsi
o-ja-m je wyra-her-a
voando
voz de passaro 3-dizer-G passaro-Col-N
"voando, os passaros diziam tsi tsi tsi"

4) como senten\'.a de tipo menor, justaposta a outras

senten~as:

(248) 'ar-a o-'at
pok pok pok wan wari wari
dia-N 3-nascer andando
assobiando
"amanheceu e ele foi andando [para o banho] assobiando"

,
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3
FENOMENOS RELACIONADOS A SUBCONSTITUINTES DA ORA<;AO

3.1 Marca9,fio de caso
Ao figurarem como elementos de constru~oes sintaticas, os nomes (e seus equivalentes sintaticos) vem acompanhados de diferentes sufixos, mutuamente exclusivos,
que ocorrem como elementos terminais da palavra gramatical, assinalando distintos
papeis sintatico-semanticos dos nomes nas constru~oes. Esses sufixos sao interpretados como constituindo um sistema de flexao casual com tres termos marcados e um
nao marcado:
Nuclear (N):
Locativo (Loe):
Atributivo (Atr)t.

Nao marcadq,(NM):

{-a}
{-ip}

{-ram}
0

Descrevem-se a seguir os sufixos, seus alomorfes e su-as

fun~oes.

3.1.1 Caso "nuclear"
0 caso "nuclear" opera em distintos niveis sintaticos, relacionando o name a outro elemento na locu~ao, ou ao predicado na ora~ao. 0 sufixo de caso "nuclear" tern
tambem a fun~ao de indexar, isto e, de identificar o radical como nome.
0 caso "nuclear'' e usado em Kamaiura para marear as seguintes fun~oes tipicamente nominais:
i) sujeito de preaicados verbais e nao-verbais:

(249) kunu'um-a tete
tak o-ho ko'yt
menino -N somente At 3-ir FS
"somente o menino foi" ~

107

(250) i-'ajur
-a i-huku
3-pesco90-N 3-comprido
"o pesco90 dele ecomprido"
(251) pe
-a morerekwat
aquele-N chefe
"aquele e chefe"
ii) objeto de verbose posposi\:oes:

(252) kunu'um-a h-uwaj-a w-ekyj
menino -N 3-rabo-N 3-puxar
"o menino esra puxando 0 rabo dele''
(253) je = r-uw -a nite
lsg= Rel-pai-N com
"com meu pai"
iii) modificador (possuidor) na locuyao genitiva:
I

(254) jawar-a r -a'yt
on9a -N Rel-filho
"filho(te) de on9a"
iv) complemento de copula:

(255) kara'iw -a pe-ko
nao-fndio-N 2pl-C6p
"voces sao nao-indios"
v) predicado no1ninal:

(256) waniwani-a=te je ='al') i-'atywahaw-a ko=wa
N. pr.
-N=F=Rep=Pr6x 3-primo
-N FS=MS
"Waniwani era o primo dele"
vi) um nome nucleo modificado por outro nome nao possuivel, ou possuido prefixado
com marcador de possuidor indefinido de terceira pessoa:

(257) a) jawar-a kuja
on~a -N mulher
"on9a femea"
b) jawar-a t-a'yt
on9a-N 3-filho(te)
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Uma caracteristica do caso "nuclear" em Kamaiura e que ele e usado para marcar
nominais em fun~ao de sujeito de transitivos e intra nsitivos e tambem em fun\:ao de
objeto. Essas fun~oes se distinguem por outros meios, como a ordem e a presen~a
de distintas series de elementos pronominais no verbo.
0 sufixo {-al e geralmente atono, porem em certas situa~oes, como por exemplo,
quando o nome ocorre em posi\:ao nao usual (ver 4.1.4), o acento se desloca do radical
nominal para o sufixo. Na fala, principalmente rapida , o sufixo nao se realiza foneticamente, quando acrescentado a radicais terminados em a tonico e quando e imediatamente seguido por palavras iniciadas ein vogal atona (ver Fonologia):
(258) ywyra(-a) o-kaj
arvore-N 3-queimar
"a arvore esta queimando"
(259) jawar (-a) o-juka
on~a -N 3-matar
"ele matou a on~a"

3.1.2 Caso "locativo"
0 caso "locativo" e marcado pelo sufixo 1-ip} que se realiza em quatro alomorfes
-p ... -m - -ip - -im. Os dois primeiros se acrescentam a radicais terminados em vogal
e tern sua distribui~ao condicionada pela nasalidade ou oralidade do radical. Os alomorfes
de forma canonica VC sao usados com radicais tenninados em consoante, e sua distribui~ao e condicionad'f pelo tra~o [+soante] ou [-soante] da consoante final do radical
(ver Fonologia). As palavras terminadas em p ou m perdem essa consoante e recebem
0 sufixo com inicio vocalico:
(260) a) parana "rio"
ko
"r~a"
jawarun "Diawarun (n. pr.)"
kwat
"sol"
b) tap
t-etam

"povoado"
"aldeia"

-7
-7
-7
-7
-7
-7

parana-m
ko-p
jawarun-im
kwar-ip
taip
t-etaim

(*taw-ip; *tap-ip)
(*t-etam-ip)

Exceto nos casos em b), os alomorfes com form a canonica VC tern para si transferido o acento do radical a que se anexam:
(261) ok + ip
ypytun + im

-7
-7

okfp
ypytun-im

"em casa"
"a noite"

Os quatro alomorfes recebem uma vogal epentetica / el quando, em certos contextos, sao seguidos por palavras iniciadas em consoante (ver Fonologia).
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0 caso "locativo" exprime loca<;ao espacial e temporal e tambetn a dire<;ao. Eusado
para marcar nominais nas fun<;oes de adjunto da ora<;ao e de predicado.
Os seguintes dados exemplificam o uso dos alomorfes e as fun~oes marcadas no
"locativo":

(262) ka'a-p
i-ko -w
mata-Loc 3-estar-Circ
"ele esta na mata"
(263) xavantina-m i-jo-w
N.pr
-Loe 3-ir-Circ
"ele foi a Xavantina"
(264) po wararuwijaw-a a'e -p
Q cachorro -N esse-Loc
"la tern cachorro?"

Registra-se ainda em Kamaiura um outro sufixo locativo, 1-i},,.somente encontrado
com a palavra -'ajut "pesco<;o" e com um numero limitado de radicais nominais, formando com estes posposi<;oes derivadas (ver 2.5.1 e Cap.20): '
(265) mo'yr-a ne='ajur -i
colar -N 2sg=pesco~o-Loc
"o colar esta em teu pesco~o"

3.1.3 Caso "atributivo"
0 nominal no caso "atributivo", marcado pelo sufixo {-ram} (-am, ap6s consoantes), recobre em parte as fun<;oes dos casos "essivo" e "translative" do Finlandes e do
"instrumental" do Russo. Em Kamaiura e usado para marcar as seguintes fun<;oes:
i) complemento predicativo, em ora~oes com o verbo copula 1-ekol:

(266) ymawe i-tuw -i
manowor -am i-ko -w
ha muito 3-deitar-Circ moribundo-Atr 3-C6p-Circ
"ha muito ele esta deitado [como] moribundo"
ii) predicativo de sujeito de verbo intransitive e de objeto:

(267) jamurikuma jo'opyr -am oro-jomono-me ko'yt
N.pr.
convidado-Atr lPe-viajar -G FS
"n6s viajamos como convidados da festa Jamurikuma"
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(268) ma'anuar-a karamema-ram mara o-potat
o que
-N presente -Atr N.pr. 3-querer
"o que Mara quer como presente?"

iii) como adjunto da

ora~ao:

(269) kwaryw-am -e rak oro-jup
-e tete
quarup -Atr-Ep At 1Pe-descer/.G-Ep somente
"n6s descemos somente para [como] um quarup"

iv) predicado·de

ora~oes

nao-verbais:

(270) ije rak morerekwar-am
eu At chefe
-Atr
"eu fui/estive como chefe deles"

0 sufixo {-ram) e atono, porem em certos contextos para ele se desloca o acento
do radical a que se anexa. 0 sufixo pode tambem ocorrer seguido pela vogal epentetica
/el, como em (269).
0 "atributivo" e usado fundamentalmente para indicar estados (no sentido amplo
do· termo, abrangendo localiza~ao, posse etc. (cf. Lyons 1979: 316), vistas como contingentes., temporarios; nao permanentes, conforme ilustrado nos exemplos acima e
nos seguintes:
(271) myter-am o-ko -m ne =memyrake-a ko'y=kwaj
--N FS =MS
meio -Atr 3-estar-1G 2sg=filho
"como um no meio
,, deles estava o teu filho"
(272) je =okupats1 -ram jepe rak a-reko
lsg=namorado-Atr Frus At lsg-ter
"eu o tinha na qualidade de meu noivo"
,_

Mas o "atributivo" e tambem usado para indicar mudan~a de estado ou
e tambem para indicar 0 material de que algo e feito:

eondi~ao

(273) kawa'iw -am ete i-je -rowak-i
a'e wa ta'yj
indio bravo-Atr Verd 3-Refl.;virar -Circ Nint MS mana/Voc
"eles se transformaram em Indios bravos, mana"
(214) ita

'awyky-taw -er -a kye'i-ram
pedra fazer -Nom,.Pas-N faca -Atr
"faca feita de pedra" -[Lit.: "pedra feita como faca"]

Em certos contextos, na ausencia do sufixo {-bed "f:>assado nominal", pode remeter ao tempo futuro:
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(275) upi'a 'a11 karakarako-ram
ovo Pr6x galinha
-Atr
"este ovo sera uma galinha"

0 nominal no caso "atributivo" comporta-se coma um obliquo adverbial, o que se
evidencia pelo fato de acarretar a ocorrencia do verbo no modo circunstancial (cf.
exemplo 273) e de receber o no1ninalizador wat:
(276) h-upi'a o-je -ka
je =r -e'ymaw-am-e war -er -a
3-ovo 3-Refl-quebrar lsg=Rel-cria~ao-Atr-Ep Nom-Pas-N
"quebrou-se o ovo que ia ser minha cria~ao"

3.1.4 Caso "nao marcado"
0 nominal vem no caso "nao marcado" ao ocorrer nas seguintes

situa~oes:

,

i) como vocativo:
I

(277) 'ame rane=ke e -'in
ko'yr=a'e =wa je =y -0
aqui Cont=Vol 2sg-estar sentado/Imper FS =Nint=MS lsg=mae-NM
"voce fique sentada aqui, minha mae"
ii) coma constituinte deslocado:

Numa seqilencia paratatica de elementos em fun~ao de sujeito ou objeto, um deles,
marcado no caso "nuclear", ocupa a posi~ao usual, geralmente precedendo o verbo, e
os demais ocorrem deslocados, vindo entao no caso nao marcado, como no seguinte
exemplo:
(278) a'e-a rak paku-a o-juka mytu -0 jakuaem-0
ele-N At paca-N 3-matar mutum-NM jacu
-NM
"ele matou paca, mutum e jacu"

iii) coma predicado:
(279) ije morerekwat
eu chefe
"eu sou chefe"

iv) como forma citacional:
Quando enunciados isoladamente, os nominais ocorrem no caso nao marcado,
correspondendo a predicados que identificam objetos no mundo:
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(280) jawat-0
on~a-NM

"e o.n~a''

.No caso "nao marcado", os nomes possuidos correspohdem tambem a predicados
em constru~oes possessivas (ver 4.1.3.1):
(281) t-a'yt-0
3-filho-NM
"e filho dele" ou ''ele tern filho"

3.1.S 0 estatuto dos sufixos nominais
Os sufixos aqui considerados coma casuais tern cognatos claros.em outras linguas
da familia Tupi-Guarani, recebendo distfntos tratamentos nas fontes. Com rela~ao ao
Tupinamba, Anchieta (1990) afirma:
Os nomes n:lo tern casos ne numeros distinctos saluo vocatiuo, com est£ differen~a, a
saber, q os que tern accento na vltima, nada tnudao, . vt aba, em todos os .:asos. Os que
o te na penultitna perdem a vltima· vogal no vocatiuo., vt tuba, tub, xeruba, xerub, vel
xer6p, xeraira, xerair, -vel, xerait (pp. 37-8).

Barbosa (1956) afirma, seguindo Anchieta, _que em Tupinamba
sofre altera~oes de numero, ·genero e caso" (p. 4.3). Segundo ele,

"0

substantivo nao

I

0 a atono que cermina inumeros subscantivos (ex. ybaka), adjetivos (ex.

na) e pronomes (ex. ak06'ia) e um verdadeiro Ind ice nominal. Sufixa-se. aos temas tt.rminados
em consoante., pois o nome (substahtivo, adjetivo, pronome) deve acabar se.npre em
sllaba aberta (vogal) (p. 35).
1..

Em outro ponto, ao tratar de itens que sao "quase afixos", acrescenta que "caso
especial e o sufixo nominal, ou melhor, nominalizante, -a, nao vocativo, sempre final,
e que s6 aparece junto'a temas terminados em eonsoante ou semivogal" (Barbosa, 1956:

393).
Barbosa inclui os morfemas pee me (cognatos do. sufixo locativo do Kamaiura) e
tamoem o mo rfema r-amo (cognato do sufixo atributivo do Kamaiura) entre as "preposi~oe~s'' (pp. 74, 230). Entretanto, ele mesmo observa que> quando os morfemas pe/me
e ramo se acrescentam aos radicais, estes perdem "a ultima vogal", isto e, o sufixo -a.
Isso implica que os mencion~dos morfemas nao co-ocorrem com o sufixo -a e que sao
sufixos, e nao posposi~oes. Do mesmo 1nodo que em Kamaiura, as posposi~oes do
Tupinamba se ·c ombin·a m a nomes sufixados com {-a}.
Rodrigues (1953) tambem denomina o sufixo -a de "indice nominal", que teria a
fun~ao de marcar o "aspecto nominal" dos temas de substantivos, adJetivos e verbos
terminados em consoante, em oposi~_ao ao "aspecto verbal". Ja no texto Estrutura da
lingua Tupinamba (datil., s.d.}, em que apresenta a estrutura da llrigua, o autor subdi-
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vide os sufixos flexionais em casuais e modais, sendo os casuais definidos coma aqueles combinaveis com raizes ou temas nominais. 0 sistema entao proposto e constituido de seis casos, a saber:
Nominativo:
Predieativo:
Voeativo:
Loe. puntual:
Loe. difuso:
Loe. partitivo:

-a-0
-amo - -ramo - -namo
0
-pe - -ype --me --yme
-bo --ybo
-i --j - 0

Em versao posterior (1981?) do mesmo trabalho, o vocativo e eliminado do siste1na, e os termos "nominativo" e "predicativo" sao substituidos respectivamente por "caso
nominal" e "caso atributivo". Contudo, do mesmo, modo que na versao anterior, nao ha
indica~ao das fun~oes marcadas pelos casos, e os exemplos aduzidos nao ajudam a
esclarece-las, ja que sao simples paradigmas de flexao de palavras isoladas.
Em Kamaiura, se considerarmos as fun~oes especfficas que marcam, os quatro
casos presentes na lingua caem naturalmente em tres grupos, correspondences aos tres
tipos fundamentais de fun~oes gramaticais: internas nucleares, ,internas obliquas e externas (Andrews, 1985: 80), com uma subdivisao das fun~oes obllquas, conforme
esquematizado no quadro a seguir:

Fun~oes

Quadro 5 -

Fun~oes

dos sufixos casuais

gramaticais

T

Intemas
.

Externas

-

Nucleares

ObHquas
Suf. 0

Suf. {-a}

Suf. {-ip}

Suf. {-ram}

Caso nuclear

Caso locativo

Caso atributivo

.-

Caso nao marcado

.

3.1.6 A distin~ao verbo-nome
Como vista, os names marcados com os distintos sufixos casuais podem ocorrer
coma predicado; o name no caso nao marcado e usado coma forma citacional,
correspondendo a predicados que identificam objetos no mundo, e o sufixo {-a} assina-
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la todas as func;oes tipicame-nte nominais. Viu-se tambem que o sufixo "nuclear" tem a
func;ao de indexar radicais como names. Essas propriedades do nome em Kamaiura
manifestam-se ein outras Hnguas Tupi-Guarani~ como o Tupinamba, e tern motivado
coloca~oes quanto a inexistencia de distinc;ao entre o nome e o verbo nessas Hnguas.
Assim, Barbosa afirma que em Tupinamba "a distinc;;:ao verbo-nome nao e nitida, pois
todo nome ·pode tornar-se predicativo, e todo verbo no infinitivo e um verdadeiro
name. Os mesmos morfemas parece terem tiois status: o verbal e o nominal" (Barbosa,
1956: 393).
Observe-se que, por verbo no infinitive, o au tor entende o radical marcado com
o sufixo {-al.
No que respeita ao uso de names como predieados, nao se trata de uma caracteristica particular de Hnguas Tupi~Guarani, mas e fato comu1n em distintos tipos de Hnguas·. Um ponto interessante e que, em Kamaiura, os names marcados com os distintos
sufixos casuais p.odem· ocorrer como predicado em orac;;:oes nao-verbais, e names nos
casos "nuclear", "atributivo" e "nao marcado" sao frequentes em ora~oes que exprimem i_d entidade, func;ao, papet, situac;ao em que os '.diferentes casos assinalam distinc;oes de natoreza semantico... prag1natica. Ver Capitulo 4 para uma apresentac;ao mais
detalhada dessas orac;oes.
Quanta afunc;ao do sufixo {-a} coma nominalizador (cf. Vfeira, 1993: 23), de fato
o sufixo pode ocorrer com radicais de outras classes-, em particular de verbos intransitivos
ativos, que em. tal situac;ao apresentam outras caracteristicas de nominais. :Porem, segundo nossa interpretac;ao, nesses casos o acrescimo do sufixo a um radical de outra
classe nao o nominaliza propriamente, mas e conseqilencia da nominaliza<;;ao do radical por outros meios. Assim, por exe~plo, o radical intransitive ativo -je'eT) "falar", pode,
por deriva<;;ao "zero", ocorrer como nome, recebendo entao sufixos casuais e outros
morfemas tipica.mente nominais.
-D esse modo, em 1Kamaiura, e ao que parece tambem em outras Hnguas da mesma familia, nao ha tt>tal neutralidade dos radicais com respeito as categorias lexicais
nome-verbo. Conforme discutido no capitulo anterior, em Kamaiura propriedades
morfol6gicas e·sintaticas permitem distinguir o verbo do nome, e ha na lingua recursos
para transformo.r radicais de uma.classe em radicais de outra classe. Ao ocorrerem na
senten~a, os names sao acompanhaaos de flexoes, podendo preencher diferentes func;oes sintaticas. Esses fatos levam a concluir que, no nivel de representa~ao do mundo,
ha um primeiro eixo de distinga9, de natureza semantica, entre "nomes", de um lado,
e"processos, estados", de outro. Em um ·segundo nivel, envolvendo o uso sintatico
dessa distin<;;ao, ~ nome recebe marcas que assinalam seu status funcional especifico ..

3.2 Subconstltuintes nominais
Em Kamaiura, os nominais e seus equivalentes .sintaticos, exceto os pronomes,
·sao identifi~ados pela propriedade de receberem sufixos casuais .. Marcados com o sufixo {-a} "nuclear", os nominais ocorrem como sujeito, e objeto de verbos, como objeto
-de posposi<;;oes, modificador adnominal e tambem como predicados de orac;oes naGverbais. 0 nominal nessas func;oes sera ihdicado por Nominal, com inicial maiuscula,
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ein oposi~ao a nominal, com inicial minuscula. Este ultimo sera usado como equivalente de locu~ao nominal, para designar expressoes constituidas de nome.
Distinguem-se dois tipos basicos de locu~ao nominal (LN): a locu~ao nominal simples e a ora~ao no1ninalizada. Esta ultima sera discutida em 3.2.2.

3.2.1

Locu~ao

no1ninal simples

A locu~ao nominal simples pode ser pronominal ou nao pronominal. Por sua estrutura, a LN simples consiste de um nucleo, ou de um nucleo e modificadores prepostos
ou propostos:
(282)

LN ~ (Mod)

Nu

(Mod)

Em sua forma mais reduzida, a LN contem apenas o n(1cleo, e este consiste de um
nome nao possuido, um demonstrative, a palavra amo "outro", ou um pronome independente, conforme exemplificado a seguir:
I

(283) kunu 'um-a n
=o-ker -ite
menino -N Neg=3-dormir-Neg
"o menino nao dormiu"
(284) pe
-a ke e -kwa
upit
-e kor=a'e=wa
aquele-N Vol 2sg-ir/lmper 3+erguer/G-Ep FS=Nint=MS
"va pegar [erguer] aquele"
(285) amo -a n =o-yk
-ite ane
outro-N Neg=3-chegar-Neg Cont
"o outro ainda nao chegou"
(286) ije hek t =a -ha=n
eu Del Ex=lsg-ir =Pot
"eu irei"

Todos os os elementos acima ocorrem tambem como modificadores. Nessa fun&:ao
os pronomes ocorrem nas formas cllticas.

3.2.1.1

Locu~ao

genitiva

0 nucleo pode canter uma forma livre, nao possuida, como nos exemplos acima,
mas pode tambem conter um nome possuivel. Nesse ultimo caso o nome e precedido
por outro elemento que expressa o possuidor'(modificador), e com este constitui uma
LN com a estrutura representada em (287) e que pode ocorrer basicamente nos mesmos contextos que as formas livres:
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(287) LN

~ ({ ~~~

}) Rel-N

A locu<;ao do tipo LN ~ LN-a Rel-N corresponde a uma constru<;ao em que N e
o nome nucleo e LN e um elemento nao pronominal que exprime o possuidor. Nesse
ti po de locu<;ao, o nucleo e serripre marcado com o prefixo relacional r- oo 0 , e a LN
nao pronominal e marcada com 0 sufixo {-al "nuclear":
(288) moi -a r -upi'a (-a) tete
rake a -rur
a'e ahwaj-0
cobra-N Rel-ovo (-N) somente At lsg-trazer FM mano-NM
"eu trouxe somente ovo de cobra, mano,,
-a 0 -pere-a w-ekyj
(289) ka'i
macaco-N Rel-ovo -N 3-extrair
"ele tirou o figado do macaco"

Na LN pronominal, do tipo PRO Rel-N, o possuidor de primeira ou segunda pessoas e expresso P<?r pronomes cllticos. Como no tipo anterior, o nome nucleo vem
marcado com o prefixo relacional r- oo 0 :
(290) ne =r -amyj-a ke e -raha
2sg=Rel-avo -N Vol 2sg-levar/Imper
"leve 0 teu avo"

Uma locu<;ao do tipo LN ~ Rel-N corresponde a constru<;ao em que o possuidor
e uma terceira pessoa especificada ou indefinida, expressa respectivamente pelo prefixo Ii-} "terceira pessoa especificada" e pelo prefixo It-I "terceira pessoa indefinida":

"'

(291) t- amyj-a w-eraha
3-avo -N 3-levar
"ele levou 0 avo"

3.2.1.2 Modificadores

Ocorrem con10 modificadores na LN: os demonstrativos, a palavra amo "outro",
descritivos, constru~ao relativa, nomes, numerais. A orde1n dos constituintes na LN e
basicamente aquela indicada em (292).
(292) Demonstrativo
Numeral

Genitivo

Nucleo

Nome
Descritivo

Relativa

De modo geral, em uma LN estao presentes um ou dois modificadores, embora
em exemplos especialmente elicitados o numero seja maior, como em (293):
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(293) 'al'l=wan mokoj akwama'e-a o-yk-ama'e-her-a
este=Pl
dois homem -N 3-chegar-Nom-Pas-N
"estes dois homens que chegaram"
i)

Demonstrativos:
Sao encontrados precedendo o nome n(1cleo, marcados ou nao com o sufixo I-a}:

(294) 'all-a ja'apepo-a t-uwijaw-ama'e-a
esta-N panela -N 3-grande-Nom -N
"esta panela e uma que e grande"
(295) 'all kunu' um( -a) o-•anuw o-•am
este menino (-N) 3-ouvir 3-estar em pe
"este menino esta ouvindo"

No ultimo exemplo, o demonstrativo tern uma interpreta~:Io potencialmente
ambigua entre modificador e adverbial. De fato, e mais comum o uso das formas demonstrativas como particulas deiticas de segunda posi~ao, desprovidas de afixo, para
assinalar a distancia relativa do falante em rela~ao aos participantes da situa~ao cotnunicativa (ver 2.7):
(296) awa ipiraj -a okoj
quern tesoura-N Afast
"de quern e essa tesoura?/de quern e a tesoura af?"
ii) Palavra amo "ou.tro":

Ocorre marcada com o sufixo {-a}, basicamente precedendo o nucleo:
(297) amo -a jay-her -a rehe
outro-N lua-Pas-N Loe
"no outro mes passado"
iii) Descritivos:

0 modo mais comum de um descritivo modificar um nome e ocorrendo diretamente ligado ao nome, constituindo com ele um composto, ou sob a forma de uma
constru~ao relativa nominalizada. Contudo, o descritivo tambem e encontrado posposto ao nome nucleo, que vem sufixado com 1-a}. A presen~a do sufixo no nome e tomada como evidencia de que em constru~oes de~se tipo o descritivo funciona como um
modificador sintaticamente separado do nome, e nao como elemento de um composto.
A ocorrencia do descritivo como modificador na locu~ao e assinalada pelo deslocamento
do acento do nome nucleo para o sufixo I-a}:
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(298) ywak-a tsowy

ceu --N azul
"ceu azul"
(299) yfy.w -a katu
flecha-N reta/boa"
"flecha reta"

Ao participar como constituinte de uma constru~ao sintatica maior, a
modificador descritivo nao recebe sufixos casuais.

locu~ao

com

(300) y'yw -a katu n
=o-mopen -ite
flecha-N born Neg=3-quebrar-Neg
"ele nao quebrou a flecha reta"

A estrutura acima nao e bem aceita pelo informante, que considera preferivel uma
em que o madificador e uma ora~ao relativa, do tipo tratado a seguir.
iv)

Ora~ao

relativa:

0 nome nucleo pode ter como modiflcador ·posposto u1na. ora~ao relativa, formada com verbos intransitivos ativos ou descritivos e com os nominalizadores {-ama'e}
"atributivo" e {-uma'el "atributivo negativo".
(301)
·.
a ' e-a n

c

.
=o-mopen-1te

y ' yw-a

. k atu-ma ' e-a
1-

ele-N Neg...:3-quebrar-Neg flecha-N 3-bom-Nom-N
"ele nao quebrou a flecha que e reta"

(302) akwama'e-a i-akwahaw-ama'e-a ne 'art
a -ko ko=py
homem -N 3-saber -Norn -N Ass Pr6x 1sg-C6p FS=MS
"eu sou um homem [que e] inteligente"
~-

v) Nomes:
Elementos identificados coma nomes, segundo os criterios discl;.ltidos em 2, podem ocorrer na LN como modificadores pospostos ao nome nucleo marcado com o sufixo
{-al "nuclear", constituindo uma l0cu~ao especificadora, com a estrutura N1-N2. Quan,do terminado em consoante, a nome nucleo (Nl) vem ,m arcado com o sufixo {-a}:
(303) a) jawar-a kuja
on\:a -N mulher
"on\:a femea"
b) jawar-a t-a'yt

·on9a -N 3-filho
"on\:a filhote"
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(304) akwama'e mijat
homem bicho
"homem-bicho"

Nesse tipo de locu~ao, a LN total designa uma entidade codificada por Nl (o
nucleo), que e especificada por NZ. As expressoes acima referem-se a um tipo de on~a
(303) e de homem (304) nao a um tipo de mulher, filhote ou bicho.
A LN com modificador nominal posposto distingue-se da locu~ao genitiva pela
ordem interna dos constituintes, pelo tipo de nome que admite como nucleo e pelos
prefixos que nela ocorrem. 0 nucleo da locu~ao genitiva e um nome possuivel, vem
marcado pelo prefixo relacional r- oo 0 e e precedido pelo modificador. Na locu~ao
especificadora, 0 nucleo e um nome de qualquer classe, e e seguido pelo modificador.
Se este e um nome possuivel, vem prefixado com o relacional ti-) "terceira pessoa".
Nos exemplos a seguir, o nucleo vem em italico:
(305) jawar-a r -a 'yt
orn;a -N Rel-filho
"filho(te) de on\'.a"

[Mod. -a Rel - Nu]

(306) jawar-a t-a'yt
on\'.a -N 3-filho
"on\'.a filhote"

[Nu-a (Rel-) Mod]

,
I

Dado que nomes ocorrem como predicado de ora~oes nao-verbais, a constru~ao
em (306) e potencialmente ambigua, podendo corresponder a "(e) on~a filhote" ou a
"a on~a tern filhote". De fa to, os dois tipos de constru~ao se distinguem entonacionalmente: na ora~ao, mas nao na locu~ao, o predicado e separado do sujeito por pequena
pausa. Alem disso, o nominal sujeito pode vir separado do predicado por outros elementos, como em (307). A locu~ao se distingue pela possibilidade de ocorrer em posi~ao de LN dentro da ora~ao, con10 em (308):
(307) jawar-a 'all t-a'yt -0
on\'.a -N Pr6x 3-filho-NM
"esta on\'.a tern filhote"
(308) jawar-a t-a'yr-a n =o-juka-ite
on~a -N 3-filho-N Neg=3-matar-Neg
"ele nao matou a on<;a filhote"

-----

vi) Numerais:
Foi dito no Capitulo 2 que as palavras para numeros cardinais se comportam como
adverbios. Contudo, -ocorrencias como nos exe1nplos abaixo apontam para um uso
adnominal:
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(309) ini -a rak a-mojopepy mokoj mo'yr-a pype
rede-N At lsg-trocar
dois colar -N por
"troquei a rede por dois colares"
3.2.2

Nominaliza~oes

Ha em Kamaiura um conjunto de morfemas que derivam nomes a partir de verbais e adverbiais. As
dentes (ver 4.2).

deriva~oes

resultantes sao usadas tipicamente em ora~oes depen-

Sao os seguintes os nominalizadores (em geral as formas perdem a consoante inicial,
quando se acrescentam a radicais terminados em consoante, e perdem a vogal inicial, ao
se acrescentarem a radicais terminados em vogal; as consoantes /t/ e /pl finais das formas se alternam respectivamente com Ir/ e / w/ , ao precederem vogal):
1) {-tat) "agentive". Acrescenta-se somente a radicais verbais transitivos:
(310)

-juka "matar"

~

-juka -tat

"o que mata, matador"

2) {-tap) "nome de a~ao/estado " . Sufixa-se a radicais verbais transitivos, intransitivos
ativos e descritivos, formando nomes que indicam a a~ao, o lugar, o instrumento:
~
(311) -juka "matar"
-porajaj "dan~ar" ~
-katu "ser born" / ~
-apyk "sentar", ~
-kytsi "cortar"
~
-type'it "varrer" ~

-juka -tap "a~ao de matar"
-porahaj-tap "dan~a. baile"
-katu-tap "o fato de ser born"
apyk-ap "banco"
kytsi-tap "corte, a~ao de cortar"
type'i-ap "vassoura, a~ao de varrer"

3) {-emi) "nome de paciente/objeto". Trata-se do unico prefixo entre OS nominalizadores
do Kamaiura e do unico a determinar a classe do nominal derivado. Acrescenta-se somente a radicais transitivos, formando nominais da classe r- que vem sempre precedidos de um elemento dependente:
(312) je =r -emi -juka ~ "o que eu matei"
lsg=Rel-Nom-matar
4) {-ipyt} "nome paciente". Sufixa-se apenas a radicais transitivos e tern uso restrito,
ocorrendo somente em combina~ao com os sufixos t-hetl "passado nominal" e I-ram}
"atributivo". Na ausencia do sufixo de tempo passado, o sufixo atributivo implica um
desenvolvimento futuro:
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(313) i-juka -pyr -et
3-matar-Nom-Pas
"o que foi morto"
(314) i-juka -pyr -er -am
3-matar-Nom-Pas-Atr
"o que ia ser morto" [o que estava na qualidade de ser morto]
(315) i-juka -pyr -am
3-matar-Nom-Atr
"o que sera morto"

5) 1-ama'e} "nome atributivo". E sufixado somente a radicais intransitivos ativos ou
descritivos e a nominais em fun~ao descritiva, derivando nominais que indicam respectivamente "o que realiza X", "o que e X" e "0 que tern X":
(316) o-'ata -ma'e
3-andar-Nom
"o que anda"
I

(317) i-pitsun-ama'e
3-preto -Norn
"o que e preto"
(318) t-a'yr -ama'e
3-filho-Nom
"o que tern filho,,
...

6) (-uma'e} "nome atributivo negativo". E constituido de {-um} "negativo" e de {-ama'e}
"atributivo". Ocorre como o sufixo {-ama'e}, sendo a contraparte negativa deste:
(319) o-'ata -urna'e
3-andar-Norn
"o que nao anda"
(320) i-pitsun-uma' e
3-preto -Norn
"o que nao e preto"
(321) t-a'yr -uma'e
3-filho-Nom
"o que nao tern filho"

7) wat "nominalizador de circunstancia". Ocorre somente com adverbiais, formando
nomes que se caracterizam por sua rela~ao com a circunstancia expressa pelo adver-
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bial. 0 status de wat nao e o de um afixo propriamente dito. Assim·, ao juntar-se ao
adverbial, este vem com a vogal epentetica, como em (322). Contudo, nao ha registro
da ocorrencia do morfema como forma autonon1a.
(322) ka' a-p
-e wat
mata-Loc-Ep Norn
"o que e'da mata, 0 que fica na. mata"
(323) jepe' aw-a rehe wat
lenha -N por Norn
''b que vai por lenha"

8) {-het) "name de estado". Esse sufixo., formalmente identico a {-het} "passado nominal", e pouco produtiY-O, registrando OCOrrencias com radicais descritiVOS:
(324) -katu ''ser born" ~ -katu-het "o que e born"
-opeyj "ter sono" ~ -opeyj-het "sono"
9)

Ha situac;oes em que radicais verbais ocorrem em posic;ao de nome, marcados com

o sufixo (:.a} acentuado:
(325) a) ore -je' eI)-a n =o-kwahaw-ite
1pe-lfngua-N Neg=3-saber -Neg
"ele nao sabe a nossa lingua"
I
.;

3.2.2..1 Sintaxe das nominalizac;oes
1) Relac;oes gramaticais nas nominalizac;oes:

Os· nominais derivados com os afixos acima adquirem as propriedades de "nome":
recebem sufixos casuais, o sufixo t-hetl ''passado nominaf', negam-se com e'ym e tornam-se incompativeis com os prefixos subjetivos, passando ~ admitir como marcadores
de pessoa os pronomes cliticos e os relacionais. Ao mesmo tempo, o radical verbal
nominalizado mantem a sua valenc ia e ocorre com os mesmos argumentos que sao
encontrados com o verbo nao nominalizado.
No que segue e no decorrer de todo este trabalho, sao usados os simbolos A, Sa,
So e 0 conforme Dixon (1979, 1994), para indicar os papeis sintatico-semanticos associados ao .nominal. Aproximadamente,, Sa e So indicam o sujeito de uma ora~ao
intransitiva, que, respectivamente 1 exerce ou nao exerce voli~ao e controle sabre o
evento expresso pelo predica~do; A e 0 corresporidem, aproximadamente, ao sujeito e
ao objeto direto de uma ora9ao transitiva..
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2) Expressao dos argumento:
Exceto em certas situa~oes que envolvem radicais transitivos e objeto de terceira
pessoa (ver 4.2), apenas um argumento e marcado junto ao verbo nominalizado, como
o possuidor na locu~ao genitiva. A fun~ao desse argumento e interpretada como sendo
de A, 0 , Sa o u So com base na valencia e subclasse do radical verbal, no tipo de afixo
nominalizador envolvido e nos recursos usados para codificar o argu mento.
Nas nominaliza~oes com os afixos {-tap} "nome de a~ao/estado", {-tat} "agencivo"
e 1-emi-l "nome de pacience objeto", ha uma identidade formal e posicional entre os
elementos que codificam o argumento do verbo nominalizado e o possuidor na locu\:aO genitiva. 0 argumento e codificado por prefixo relacional de terceira pessoa, por
pronome clicico e por LN no caso nuclear. Quando os dois ultimos recurses sao usados,
o rad ical verbal vem prefixado com o relacional Ir-I .
0 argumento de verbos nominalizados com o sufixo {-tap} e interpretado como
sendo 0, se o radical verbal e transitivo, e como sendo S, se o radical verbal e intransitive:
(326) je = r-etsak-ap
lsg=Rel-ver-Nom
"a a~ao de [alguem] me ver"
* a a~ao de eu ver

I

(327) je = 0-maraka-tap
l sg= Rel-cantar-Nom
"a a~ao/o fato de eu cantar"

Os afixos {-tat} "agentivo" e {-emil "nome de paciente/objeto" orientam a interpreta~ao do argumento 1narcado junco ao radical verbal transitive como 0 e como A,
respectivamente:
(328) je =r -etsak-at
l sg=Rel-ver -Norn
"o que me ve"
* o que eu vejo
(329) je =r -emi -etsak
l sg=Rel-Nom-ver
"o que eu vejo"
* 0 que me ve

Nas nominaliza ~oes com os sufixos {-ipytl "paciente", 1-ama'el "nome atributivo"
e {-uma'el "nome atributivo negativo", o radical verbal vem sempre precedido par um
prefixo de terceira pessoa.
0 nominalizador {-ipytl funciona como um desagentivizador do radical transitivo
a que se anexa, tornando-o capaz de ocorrer somente com um argumento em fun~ao
de So, marcado pelo relacional {i-1:
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(330) i-mono -pyr -et
3-enviar-Nom-Pas
"o que foi enviado"

Em constru~oes especialmente elicitadas, um argumento en1 fun~ao de A pode
ocorrer coma obliquo, sob a forn1a de uma locu~ao posposicional com -upe "dativo":
(331) i-mono -pyr -er -a ne=upe
3-enviar-Nom-Pas-N 2sg=Dat
"o que f oi enviado por voce"

Nas nominaliza~oes formadas com {-ama'e} e {-uma'e}, o argumento unico de verbos intransitivos ocorre como S, sendo a distin~ao entre Sae So assinalada, mesmo no
caso de radicais intransitivos ativos, por distintos 1narcadores de terceira pessoa. 0 prefixo lo-} codifica Sa junto a radicais intransitivos ativos, enquanto o prefixo {i-} codifica
So junto a radicais descritivos e ativos, nas situa~oes em que o sujeito nao exerce
controle:
(332) o-je' efl-uma' e
3-falar - Norn
''um que nao fala" [e calado]

(Sa, verbo ativo)

(333) i-je'e11-uma'e
3-falar- Norn
"um que nao falai' [e mudo]

(So, verbo ativo)

(334) i-pituw

(So, verbo descritivo)

-uma'e

3-pregui~a-Nom

"um que nao tern pregui~a"

As fun~oes do argumento marcado por elementos nominais ou pronominais nas
distintas nominaliza~oes vem resumidas no Quadro 6:
Quadro 6 -

Fun~oes

dos argumentos marcados nas
A

-tap
-tat

-erru
o-...arna' e I -uma ' e
. ama' e I -uma,e
i-...
-ipyt

nominaliza~oes

Sa

So

0

+

+

+
+

+

+
+

+

-
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3)

Rela~oes

gramaticais na

senten~a:

As nominaliza~oes sao produtivamente usadas na deriva~ao de novas termos e
funcionam coma distintos elementos da senten~a. Ocorrem freqi..ientemente em ora~oes nao-verbais coma sujeito e coma predicado:
(335) akwama'e-a porawyky-taw -a ywyrapar-a ko'yt
-NFS
homem -N trabalhar-Nom-N arco
"arco e trabalho de homem"

Aparecem con10 complemento de copula, coma sujeito e coma objeto de
predicados verbais. Em geral, nessas fun~oes ocorre a forma nunima da nominaliza~ao
- o verbo nominalizado e seu argumento unico:
•

;

(336) petym-a 'u
-tar -a a-ko
fumo -N ingerir-Nom-N lsg-C6p
"eu sou fumante"
(337) jene-'ari -a 'u
-taw -a neje okoj o-mokoayay ko'yt
lpi -alma-N comer-Nom-N As Rep Afast 3-enfurecer FS
"o fato de ele [o gaviao] comer as nossas almas enfureceu-o"
(338) e -kytsi
ko'yt t =ere-ywo
katu i-'u
-tar -er -a
2sg-cortar/Imper FS Ex=2sg-flechar Intens 3-comer-Nom-Pas-N
"corte [a cobra em peda~os] para voce tlechar os comedores deles"

As nominaliza~oes sao amplamente usadas em
a particula inicial anite:

ora~oes

existenciais negativas, com

(339) anite rak oro-poroneta -taw -a
Neg At lPe-conversar-Nom-N
"n6s nunca conversamos" [Lit.: "nao houve o fato de n6s conversarmos"]
As nominaliza~oes constituem uma forma de subordina~ao (modo participial), ocor-

rendo coma complementos oracionais, coma ora~oes relativas, coma ora~oes finais
preventivas e coma forma de expressar o discurso indireto (ver Caps. 4 e 5).

3.3 Subconstituintes verbais

3.3.1 Modo
0 verbo Kamaiura ocorre com uma serie de marcadores (prefixos pronominais,

sufixos) que assinalam a categoria de modo. Distinguem-se atraves <lesses meios os
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modos: 1) indicativo, 2) imperativo, 3) exortativo, 4) gerundio, 5) subjuntivo, 6) consecutivo, 7) circunstancial e 8) participial (nominaliza~oes). Os tres primeiros modos
ocorrem como formas independentes, isto e, nao condicionadas por outros elementos
da ora~ao ou senten~a, e o exortativo ocorre tambem como forma apositiva. 0 Gerundio
ocorre como forma independente, apositiva e dependente, e as demais formas sao dependentes. Os modos subjuntivo, condicional, co_nsecutivo, circunstancial e tambem o
gerundio (em certos usos) sao obliquos, sendo usados para marcar ora~oes .subordinadas que funcionam como adverbiais na senten~a. b participial n1arca ora\'.oes subordinadas nominalizadas.
Os modos independentes nao apresentam formativos especiais na forma positiva,
mas distinguem-se por diferentes marcas de nega\'.ao. Os modos dependentes, ao contrario, negam-se da mesma maneira, distinguindo-se por formativos acrescentados ao radical verbal. Os modos independentes e dependentes se distinguem tambem pelo tipo
de marca\'.ao pessoal.
No Quadro 7, vein indicadas as distintas flexoes do verbo, em sua forma positiva
ou negativa, bem como os marcadores de pessoa usados com os diferentes modos (ver
Quadro 4 para as series de marcadores de pessoa):
Quadro 7 Formas verbais

lndependentes

Flexao de modo

Modo

Afixos
F. positiva

F. negativa

lndicativo

0

na=.......-ite

Imperativo

0

- -em

Marcadores de pessoa

Serie I, IV, Clft., Rel.
Serie III, Clft., Rel.

I

Exortativo

ta=........=in

Gerundio

{-m}, {-ram}

Subjuntivo
Consecutivo

,,

Dependentes

-um

= Indicativo

-e'ym

Serie II, Clft., Rel.

{-ramue}

-e'ym

Clft., Rel.

{-rire}

-e'ym

CJft., Rel.

-

~

Circunstanci aJ

{-i}

-e'ym

Rel.

Participial

varios afixos

-e'ym

Clft., Rel.

1) Modo indicativo:

No modo indicativo, o verbo tern sua forma negativa marcada concomitantemente
pelo proclitico na= (n= diante de vogais), posicionado imediatamente antes do marcador
de pessoa, e pelo sufixo -ite, acrescentado ao radical verbal:
(340) n =a -maraka-ite
Neg= I sg-cantar-Neg
"eu nao estou cantando"

127

A marca\:ao de pessoa junto ao verbo no indicativo e feita por elementos pronominais das series I e IV, por pronomes cliticos e prefixes relacionais. Os prefixos da
serie I sao usados para codificar Sa, com verbos intransitivos ativos, e A, com verbos
transitivos. Os pronomes cllticos marcam So junto a verbos descritivos e 0 junto aos
transitivos. Os prefixos da serie IV (portmanteau) sao usados exclusivamente com verbos transitivos para codificar A e 0 simultaneamente. 0 relacional Ir-} acrescenta-se ao
radical verbal transitive ou descritivo sempre que este e imediatamente precedido por
um pronome cHtico. Nos modos indicativo e exortativo, os relacionais de terceira pessoa somente sao usados com verbos descritivos e com nominais predicados.
Em Kamaiura, o verbo nos modos independentes admite apenas um marcador de
pessoa, que assinala o sujeito (A), o objeto (0) ou ambos. A escolha do marcador e
determinada por uma hierarquia de referencias que rege a concordancia com A (serie I),
com 0 (pronomes cliticos) ou com ambos (serie IV). A hierarquia ea marca\:ao de pessoa
no verbo sao discutidas mais detalhadamente em 3.3.5.

-

2) Modo imperativo:
0 imperativo caracteriza-se por apresentar formas apenas para as segundas pes-

soas e por apresentar, na forma negativa, um sufixo negativo especffico, {-em}.
No caso de verbos intransitivos ativos, a pessoa do sujeito (Sa) e marcada no
verbo por prefixos pessoais da serie III, e- "segunda pessoa do singular" e pe- "segunda pessoa do plural":
(341) e -ket
2sg-donnir
"durma"
(342) pe -ket
2pl-donnir
"durmam"

Estes mesmos prefixos sao usados com verbos transitivos cujo objeto e terceira
pessoa, expressa ou nao por um nominal:
(343) pe
-a e -upit
aquele-N 2sg-erguer
"erga aquele"

Objetos de primeira ou segunda pessoa sao codificados no verbo por pronomes
cllticos:
(344) je =mo'e =atsa
1sg=ensinar=Dim
"ensine-me um pouco"
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3) Modo exortativo:
0 exortativo caracteriza-se pelo proclitico ta• - t•, posicionado antes do marcador
de pessoa, e por um sufixo negativo especifico, {-um}. 0 proclitico e geralmente omitido
antes de elementos pronominais iniciados em consoante. Freqilentemente o exortativo
co-ocorre com a particula final in "potencial". A marca~ao de pessoa no exortativo segue
os mesmos principios que a do indicativo.
0 uso da particula katu "Intensivo; perfectivo" em segunda posi~ao, concomitantemente ao verbo no exortativo e um dos recurses existentes na lingua para expressar finalidade. Mais detalhes sabre o exortativo sao dados em 4.3 e no Capitulo 7.
4) Modo ger(1ndio:
0 gerundio (ver Cap. 15 para uma discussao das fun~oes) e marcado nos verbos
ativos pelo sufixo {-ml, e nos descritivos pelo sufixo {-ram}. Caracteriza-se ainda, no
caso de verbos intransitivos ativos e de um conjunto de verbos descritivos, por uma
serie especifica de marcadores de pessoa, a serie II.
0 sufixo I-ml sofre processo de assimila~ao a consoante final do radical a que se
anexa, o que resulta em distintos alomorfes:
'
I

-m
-t
-n
-p

ap6s vogais
ap6s /j/, em ambiente oral
ap6s /j/, em ambiente nasal
ap6s /w/

-karu "comer" --+ -karu-m
-kaj "queimar"--+ -kaj-t
-enoj "chamar"--+ -enoj-n
-aw "deitar-se"--+ -aw-p

Se a consoante e oclusiva ou nasal, ocorre a
cialmente a forma do verbo nao se altera:
(345) -'ytap "nadar"
-ket "dormir"
-ja'uk "banhar-se"
-em "sair"
-jan "correr"
-je'ert "falar''

degemina~ao,

de modo que superfi-

--+ -'ytap
--+ -ket
--+ -ja'uk
-+-em
--+ -jan
--+ -je'ert

0 gerundio e identificado nessas situa~oes par um ou mais dentre os seguintes
recursos: (i) pelos marcadores de pessoa, no caso de verbos intransitivos; (ii) pelo fato
de ficarem bloqueadas as alternancias p --+ w e t --+ r, (iii) pela presen~a da vogal
epentetica e, (iv) pelo morfema negative -e'ym e (v) pela presen~a do prefixo (i-).
No gen1ndio, o argumento de verbos intransitivos ativos (Sa) e marcado por prefixos pronominais da serie II, exclusivos dessa forma verbal. Esses mesmos prefixos sao tambem opcionalmente usados para codificar So com verbos descritivos da
subclasse 0:
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j

(346) a -jot we-maraka-m
lsg-vir lsg-cantar -G
"eu vim para cantar"
(347) a -jot we-katu-ram
lsg-vir lsg-bom-G
"eu vim para ficar born"

O argumento de verbos descritivos de qualquer subclasse e o argumento de vE:1bos
transitivos em fun<;ao de 0 sao marcados pelos mesmos recursos que codificam o possuidor na locu<;ao genitiva.
O Gerundio e uma forma amplamente usada em Kamaiura (e em outras Hnguas
da mesma familia) com fun~oes que se estendem alem do nivel da senten<;a. Tern seu
uso altamente restrito as situa<;oes em que ha co-referencia entre argumentos em fun~ao de S ou A de dois ou mais verbos.
O verbo no gerundio ocorre em ora~oes com valor imperativo, em ora<;oes dependentes adverbiais e em outros tipos de constru~oes envolvendo certos verbos e
particulas (ver 4.2 e Cap. 15).
,
5) Modo subjuntivo:

I

0 subjuntivo e formado pelo acrescimo do sufixo {-ramue} ao radical verbal. E
usado em ora<;oes adverbiais de semantica temporal, causal e condicional. Os argumentos do verbo no subjuntivo sao codificados da mesma maneira que o possuidor na locu~ao genitiva, e em geral nos verbos transitivos somente o objeto e marcado (ver
4.2.3.2):
(348) je =maraka-ramue
I sg=cantar -Subj
"quando eu cantar"

0 formativo {-ramue} anexa-se tambem a adverbiais e nominais, formando expressoes temporais:
(349) o'iran-amue
amanha-Subj

"amanha"

(350) kunu'um-amue
menino -Subj "quando menino"
6) Modo consecutivo:

0 consecutivo forma-se pela sufixa~ao de {-rire}: rire - -ire - -re "depois de, depois
que" ao radical verbal e tern os argumentos marcados da mesma maneira que no sub-
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juntivo. O consecutivo
4.2.3.3):

e usado em ora~oes adverbiais de semantica temporal ( ver

(351) ne =yk
-ire
2sg=chegar-Cons
"depois que voce chegou"

7) Modo circunstancial:
Essa forma verbal caractedza-se pelo .sufixo {-i}, com dois alomorfes: i- - -w, usados
respectivamente, ap6s consoantes e ap6s vogais, e porter sua ocorrencia condicionada
a presen~a de um elemento adverbial em posi~ao anteribr ao verbo, ou seja, s6 ocorre
numa constru~ao -em que ha a topicaliza~ao do adverbial. Em Kamaiura, o circunstancial
e usado somente com verbos ativos, nas situa~oes. em que o sujeito e uma terceira pessoa e nao vem expresso por nominal posicionado antes do adverbial. Nisso o Kamaiura
se distingue do Tupinamba, em que a forma .correspondente (denominada Indicativo II,
cf. Rodrigues, 1953) era tambem usada em constru~oes com sujeito de primeira pessoa.
No modo circunstancial, o verbo ocorre com o prefixo relacional Ii-} "terceira pessoa", ou com uma LN colocada imediatamente antes, caso em que vem prefixado com
o relacional {r-1. Esses elementos codificam Sa, se o verbo e intransitive, e 0, se o verbo
e transitivo:
(352) ikue rak i-ker
-i
ontem At 3-dormir-Circ
"ele dormiu ontem"
(353) o'iran sapa1-a, r -ur-i
=n
amanha N.pr.-N Rel-vir-Circ=Pot
"amanha Sapa1 vira"
(354) ma'are Ka'i
-a 0 -juka -w -por que macaco-N Rel-matar-Circ
''por que ele matou o macaco?"

I

3.3.2 Outras modalidades
Diferentes modalidades sao expressas em Kamaiura por raizes verbais afixadas
ao verbo principal e por particulas.
1) Desiderativo:
Exprime-se por meio de duas raizes verbais: -potat "querer, poder" e -wej "querer, ter vontade", que se sufixam ao ·verbo principal, constituindo com ele predicados
complexes (ver 3.3.8):
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(355) a -ha-potat
lsg-ir-Des.
"eu quero ir"
(356) n =a -'ata -potar-ite
Neg=lsg-andar-Des -Neg
"nao quero/posso andar"
(357) a - ' u
-weJ.
lsg-comer-Des
"eu quero comer"

A raiz -potat funciona tambem como verbo transitivo independente, "querer,
gostar":
(358) oro -potat
1sg/2sg-gostar
"eu gosto de voce"
I

A raiz -wej nao foi registrada como verbo independente, e seu uso e bastante
restrito. Como em Tupinaniba (cf. Barbosa, 1956: 310), parece aplicar-se somente a
apetites fisiol6gicos.
2) Irrealis:

E marcado pela particula ram, conjuntamente com o subjuntivo. A particula pode
ocorrer mais de uma vez na

constru~ao:

(359) je =u'u
-ramue=ram wararuwijaw-a a -juka
lsg=morder-Subj =Irr cachorro
-N lsg-matar
"eu mataria o cachorro, se ele me mordesse"

3) Varias modalidades sao expressas por particulas descritas e exemplificadas em 2.7.
Incluem-se entre elas as particulas de primeira posi~ao: nane "permissivo", ere "concessivo", tu'ari "aprobativo", e particulas de segunda po~i~ao : ik "volitivo", hek "de;..
liberativo", panen "proibitivo" etc.

3.3.3 Aspecto
Nao ha em Kamaiura um conjunto uniforme de morfemas aspectuais. Distin~oes
de aspecto sao assinaladas na lingua por (i) reduplica~ao do radical verbal, (ii) raizes
verbais sufixadas ao verbo principal, (iii) veibos auxiliares e (iv) particulas.
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i) Reduplica<;ao:
A reduplica<;ao tern efeitos distintos conforme a natureza do verbo.

E usada para

assinalar os seguintes aspectos:
1) Iterativo:

E marcado por morfema constituido pelas duas (tltimas silabas do radical verbal
ativo (Seki, 1984; Everett e Seki, 1985):
(360) -pyhyk "pegar, segurar"

~

-pyhy-pyhyk "pegar muitas vezes, apalpar"

2) Sucessivo:
Exprime-se por reduplica<;ao monossilabica, envolvendo a ultima sHaba do radical
verbal ativo:
(361)

-mokuj "fazer C(lir,,

~

-moku:-kuj "fazer cair um ap6s outro"

3) Intensivo:
Exprime-se por reduplica<;ao <las duas ultimas silabas de radicais descritivos:
(362) -kana "torto"
~ -kan<hkana "muito torto"'
-pinim "pintado" ~ -pini-pinim "muito pintado"
ii)

Raizes verbais:
Raizes verbais sufixadas ao verbo sao usadas para marcar os aspectos seguintes:

4) Cessativo:c

E expresso pela raiz -pik "parar, cessar", sufixada ao verbo. A raiz ocorre tambem
como verbo independente ambitransitivo:
(363) a -karu -pik
lsg-comer-Ces
"eu parei de comer"
5) ~ompletivo:

Exprime-se pela sufixa<;ao ao ver5o principal <la raiz verbal -pap. Esra furiciona
independentemente como verbo intransitivo "acabar, terminar". De fato, ao ocorrer sufixada a6 verbo, a raiz -pap expritne quantifica<;ao, indi~cando que a a<;ao se completou
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por atingir a totalidade dos objetos, no caso de verbos transitivos, ou a totalidade dos
sujeitos, no caso de verbos intransitivos:
(364) o-juka-pap
3-matar-Compl
"ele matou todos"
(365) o-mano-pap
3-morrer-Compl
"morreram todos"

Duas outras distin~oes de aspecto sao marcadas por morfemas que ocorrem como
raizes verbais independentes e como elemento posposto a verbos: -katu "ser born,
bem" e -potat "querer".
6) Perfectivo:
A raiz verbal descritiva

-katu "ser born, bem" posposta

~

verbos exprime o

perfectivo:
f

(366) o-juka-katu
3-matar-Perf
"ele matou-o [completamente]"

7) Iminentivo:

E marcado pela raiz verbal -potat "querer":
(367) mo1 -a a -pyrii-potat
cobra-N lsg-pisar-Inst
"eu quase pisei na cobra"

O _iminentivo e tambem assinalado pelo morfema -werep acrescentado ao ve rbo
principal:
(368) o-mano-werep
3-morrer-Imin
"ele quase morreu"

Com a mesma significa~ao , os dois formativos sao encontrados tambem ap6s o
adverbio awuje "ja", em posi~ao inicial da senten~a , co-ocorrendo com predicado verbal no gerundio:
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(369) awuje-werep we-kuj-t
ja
-Imin lsg-cair-G
"eu quase cai"
(370) awuje-potar i-juka-m
ja
-Imin 3-matar-G
"eu quase o matei"
A ocorrencia de -potat-ap6s verbo e ap6s adverbio sinaliza a sua
como particula.

gramaticaliza~ao

iii) Auxiliares:
.

As distin~oes de· asp.ecto assinaladas por verbos auxiliares tambem variam conforme o tipo do auxiliar e o tipo do verbo.
8) Durativo:

E expresso pelo ·v erbo t-eko} "copula", usado como auxi1iar de verbos ativos:
(371) jakui -a 'awyky-meje o-ko -me ko~kwaj
flauta-N fazer -G Rep 3-C6p-G FS=MS
"ele ficou fazendo flauta jacuf'
A mesma
9) Incept_ivo:

significa~.ao

e indicada por verbos auxiliares posicionais.

,

0 inceptive de verbos descritivos e indicado· pelo verbo {-eko} "copula!', e o de
verbos ativos, por verbos auxiliares de movimento:

(372) a) dalva-ne o-koay -ay -m o-ko-m
n.pr.-As 3-zangado.. Intens-G 3-C6p-G
"Dalva ficou muito zangada"
b) ipira je o-mano-m o-ho -me ko'
peixe Rep 3-morrer-G 3-Aux-G FS
"os peixes foram morrendo"
iv) Particulas:
10) Varias part1<culas exprimem distin~oes aspectuais. Incluem-se entre elas as particulas rane "continuativo prospe:ctivo"'', we "continuativo retrospectivo", tete "lusivo", jepe
1
'frustrativo", ko'yt "incoativo" (ver 'item 2. 7).
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3.3.4 Tempo
A categoria de tempo nao e marcada por morfemas flexionais no verbo. As distin~oes de tempo sao assinaladas por palavras e expressoes temporais e por particulas
que em sua maioria exprimem distinc;oes aspectuais e modais.
0 sistema temporal e de dois termos, com um termo marcado para referencia ao
futuro e um nao marcado, para referencia ao presente ou ao passado.
A ocorrencia do evento em memento posterior ao da fala e assinalada pelas particulas finais in "potencial" e korin "futuro ". Esta consiste da combinac;ao de ko'yt
"mudanc;a de ac;ao" e in "potencial", e implica a determinac;ao quanto a realizac;ao do
evento. A particula in "potencial" implica intenc;ao, expectativa:
(373) a -ha korin
lsg-ir Fut
"eu irei"

...
l

(374) a -ha=n
lsg-ir=Pot
"tenciono ir"

Na ausencia de implica~oes modais, aspectuais ou de palavras temporais, a orac;ao simples pode remeter ao tempo presente ou ao passado:
(375) ywyrapar-a o-ptn
arco
-N 3- esfregar
"ele esfrega/esfregou o arco"

Referencia ao passado e assinalada por duas particulas de atestac;ao que ocorrem
em segunda posi~ao: rak "atestado" e je "reportivo" (ver item 2.7) e que implicam
eventos anteriores ao memento da fala .
(376) oro -ker =ak a'e -pe kor=a'e=wa
lPe-dormir=At Dem-Loe FS=Nint=MS
"n6s dormimos la"
(377) o-'ute je h-e' yjryw-a ko' yt
3-vir =Rep 3-amigo -N PS
"chegou amigo dele, dizem"

3.3.5 Pessoa e n(1mero
A pessoa e o numero do sujeito e do objeto sao marcados no verbo por elementos pronominais - prefixes , pronomes cllticos e relacionais. 0 numero e assinalado
ta1nbem por prefixo reciproco e por um sufixo.

136

3.3.5.1 Marcadores de pessoa
Como discutido anteriormente, ha na lingua distintas series de marcadores de
pessoa, incluindo um conjunto de pronomes cliticos, tres series de prefixos subjetivos,
uma de prefixos portmanteau e um conjunto de prefixos relacionais. Os paradigmas
vem indicados no Quadro 4 e no Quadro 2.
A serie de pronomes cliticos inclui distintas formas para referencia ao falante e ao
ouvinte, no singular e no plural, e manifesta no ambito da primeira pessoa do plural
uma distin~ao entre primeira,pessoa inclusiva (n6s, incluindo o ouvinte) e pritneira pessoa
exclusiva (n6s, excluindo o ouvinte). Ao mesmo tempo, nao ha pronome de terceira
pessoa. Esta e marcada por prefixos relacionais, que no Quadro 4 foram incluldos entre parenteses.
As series I e II de prefixos manifestam as mesmas distin~oes de pessoa e numero
que OS ClitiCOS, incluindo ainda formas para a terceira pessoa, invariavel quanto a numero. A serie III inclui u1na categoria de pessoa, a segunda, e duas de numero: singular
e plural. As mesmas distin~oes se manifestam nas formas da serie IV, porem estas incluem referencia simultanea a primeira pessoa .
Os prefixos relacionais sao basicamente os mesmos que ocorrem com os nomes e
posposi~oes, e que sao indicados no Quadro 2.

3.3.5.2 Marca~ao de pessoa no verbo
0 uso das distintas series de marcadores esta relacionado

a natureza do verbo (ativo,

descritivo), a valencia do verbo (transitivo, intransitivo), a natureza do participante (A,
Sa, So, 0) e ao modo verbal.
Com verbos intransitivos
ativos, Sa e codificado por prefixos da serie I, nos mo,,
dos indicativo e exortativo, por prefixos da serie III, no imperativo, e por prefixes da
serie II, no gerundio:
(378) a-jan "eu corro"
ere-jan "voce corre" etc.
(379) e-Jan "corra"
pe-jan "corram"
(380) we-jan "eu correndo"
Com verbos transitivos nos modes independentes A, e codificado pelos mesmos
recursos que marcam Sa: por prefixes da serie I, nos modos indicativo e exortativo, e
por prefixos da serie III, no imperativo:
(381) a-pyhyk "eu o seguro''
(382) e-pyhyk "segure-o"
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Os pronomes cliticos marcam a pessoa do sujeito (So) junto a descritivos, e do
objeto (0) junto a verbos transitivos nos modos independentes, e tambem a pessoa
do possuidor, junta a nomes, e do objeto de posposi~oes:
(383) je-katu "eu sou born"
(384) je=pyhyk "voce/ele me segurou"
(385) je juru "minha boca"
(386) je=upe "para mim"

Os prefixos da serie IV sao portmanteau, usados somente com verbos transitivos
nos modos indicative e exortativo para referencia simultanea a A e 0 em certas combina\:oes de pessoa (cf. adiante):
(387) opo-pyhyk "eu seguro voces"

Nos modos dependentes, todos os participantes sao marcados por pronomes cliticos
e relacionais, exceto no ger(1ndio (ver Cap. 15) em que Sae cddificado por formas da
serie II. Em todas essas ocorrencias, exceto como objeto de verbos nos modos independentes, a terceira pessoa e assinalada pelo relacional {i-} "terceira pessoa". Sempre
que um pronome clitico e usado, 0 radical verbal vem precedido pelo relacional {r-}.

3.3.5.2.1 Hierarquia de referencias

Viu-se que com verbos transitivos nos modos indicative e exortativo sao usadas
as formas da serie I, para codificar A, os pronomes cliticos, para codificar 0 e os prefixes da serie IV, para marcar A e 0 simultaneamente.
Em Kamaiura, como em outras linguas da mesma familia (Monserrat, 1976), opera
uma restri\:ao segundo a qual apenas um participante, o sujeito ou o objeto, e ·marcado
no verbo transitive nos modos independentes, ou seja, prefixos subjetivos, portmanteau
e cliticos nao co-ocorrem no verbo:
(388) a) ne =r -etsak
2sg Rel-ver
"ele/eles te viu/viram"
b)

* o-ne-r-etsak
* o-ne-etsak

* ne-o-etsak
A sele\:aO do participante cuja marca estara presente no verbo transitive nos modos
independentes depende da pessoa em fun~ao de sujeito e de objeto: o sujeito (A) e
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marcado Se e primeira OU segunda pessoa e 0 Objeto e terceira pessoa, OU Se e primeira
pessoa do plural exclusiva com objeto de segunda pessoa singular; o objeto e marcado
Se e primeira OU segunda pessoa e 0 sujeito e terceira pessoa e tambem nas situa~oes
em que e primeira pessoa e 0 sujeito e segunda pessoa; 0 sujeito e 0 objeto sao marcados simultaneamente por prefixos portmanteau (serie IV) nas situa~oes em que o
sujeito e primeira pessoa do singular com objeto de segunda do singular OU e um SUjeito de primeira pessoa com objeto de segunda pessoa do plural. 0 esquema em (389)
resume as coloca~oes:
(389)
Partici )ante
1)

2)

3)
4)
5)

6)
7)

A

0

I, 2
3
3
2
lexcl
lsg
1

3
l, 2
3
l

2sg
2sg
2pl

.

Marcado junto ao verbo por
Serie I
Clftico
Serie IV
A
0
A
0
A
.
AIO
A/O

Verifica-se que a escolha do participante a ser marcado no verbo e governada por
uma hierarquia de referencias (Silverstein, 1976), indicada em (390), segundo a qual a)
a primeira pessoa tern precedencia sobre a segunda pessoa, b) a segunda pessoa tern
precedencia sobre a terceira e c) A tern precedencia sobre 0:
(390) a) 1 > 2 > 3
b) A>O

I

Conforme a hierarquia, dados dois participantes A e 0, aquele hierarquicamente
mais alto sera expresso junto ao verbo pelo elemento pronominal correspondente.
A exemplifica~ao a seguir mosi"ra que a hierarquia em (390) e capaz de explicar
a sele~ao de formas correspondentes as linhas 1-5 do esquema em (389):
(391) a-etsak
ja-etsak
oro-tscak
ere-etsak
pe-etsak

"eu o vejo"
"n6s (Incl) o vemos"
"n6s (Exel) o vemos"
"voce 0 ve"
"voces 0 veem"

(lsgVs. 3)
(lpi Vs. 3)
(lpe Vs. 3)
(2sg Vs. 3)
(2pl Vs. 3)

(392) je=r-etsak
jene=r-etsak
ore=r-etsak
ne=r-etsak
pe=n-etsak

"ele me ve"
"ele nos (llncl) ve"
"ele nos (!Exel) ve"
"ele te ve"
"ele ve voces"

(3 Vs. lsg)
(3 Vs. l pi)
(3 Vs. lpe)
(3 Vs. 2 sg)
(3 Vs. 2pl)
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(393) o-etsak

"ele 0 ve"

(3 Vs. 3)

(394) je=r-etsak
ore;:;r-etsak

"voce me ve"
"voce nos (Exel) ve"

(2sg Vs. lsg)
(2sg Vs. l pe)

(395) oro-etsak

"n6s (Exel) vemos voee"

(lpe Vs. 2sg)

Porem tal como formulada, a hierarquia nao e capaz de explicar totalmente as
formas correspondentes as linhas 6 e 7 en1 (389). De acordo com a hierarquia, nas situat;oes em que A e primeira pessoa e 0 e segunda pessoa, A deveria ser o elemento
marcado, o que resultaria nas seguintes formas:

(396)

(397)

a-etsak
a) * "eu te vejo
b) * "eu vejo voees"
oro-etsak
a) "n6s (Exel) vemos voce"
b) * "n6s (Exel) vemos voces"

(lsg Vs. 2sg)
(lsg Vs. 2p1)

(1 pe Vs. 2sg)

(lpe Vs. 2pl)

Entretanto, com excet;ao de C397a), as construt;6es acima sao agramaticais com o
sentido indicado. As formas gramaticais correspondentes sao aquelas em (398) e (399),
em que sao usados os prefixes portmanteau oro- (formalmente identico ao prefixo de
primeira pessoa exclusiva na serie I) e opo-:

(398)

(399)

oro-etsak
"eu vejo voce"

(lsg Vs. 2sg)

opo-etsak
a) "eu vejo voces"
(lsg Vs. 2pl)
b) "n6s (Exel) vemos voees" (lpe Vs. 2pl)

Desse modo, uma restrit;ao deve ser acrescentada a hierarquia que opera em
Kamaiura: a primeira pessoa tern precedencia sobre a segunda se e superior em n(1mero. Nas demais situat;oes, a primeira ea segunda pessoa sao marcadas simultaneamente por prefixes portmanteau.
Resumindo, verifica-se que em Kamaiura ha uma oposit;ao basica, envolvendo a
primeira ea segunda pessoa versus a terceira, ou, em termos de Benveniste (1976),
envolvendo as categorias [+pessoa] e [-pessoa]: o participante [+pessoal e sempre
marcado. Dentro da categoria [-pessoa], A e o elemento marcado. No ambito da categoria [+pessoa], sempre que 0 e [+ego}, 0 e marcado, e nas situat;oes em que 0 e
[+tu], ambos A e 0 sao marcados, exceto quando [+ego) e superior em numero, caso
em que sera o elemento marcado (ver Seki, 1990).
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l

3.3.5.3 Marcadores de numero
A primeira e segunda pessoas apresentam distintas formas pronominais (cliticos e

prefixos) para o singular e o plural. No caso da terceira pessoa, marcada por prefixos,
a categoria de numero e assinalada por outros recursos:
i) a particula flutuante

awa, descrita em 2.7, anexada ao radical verbal indica a plu-

ralidade do sujeito de terceira pessoa de verbos intransitivos e transitivos:
(400) o-ket
=awaje ko'
3-dormir=Pl Rep FS
"eles estavam dormindo"
(401) o-JaJe-a tym
=awaje
3-tia-N enterrar=Pl Rep
"enterraram a tia deles"

ii) o prefixo ljo-l "reciproco" implica a pluralidade do sujeito e do objeto. Por via de
regra, co-ocorre com awa, no caso de terceira pessoa:
(402) O-Jo-mono=awa
3-Rec-enviar=PJ
"eles viajaram" [Lit.: "enviaram-se mutuamente"]

iii) verbo 1-ekol "copula" apresenta a fonna -kwap, usada somente con1 sujeito plural:
J

(403) je ='apo
-a 'ari o-kwap
lsg-pertence-N Pr6x 3-estar/PI
"minhas coisas estao aqui"

--

iv) a reduplica~ao monossilabica do verbo implica uma seqiiencia de a~oes discretas
realizadas por diferentes sujeitos, no case de verbos intransitives, ou que afetam distintos objetos, no caso de transitivos:
(404) yawataj-a o-e-hem o-jo-akyheri
formiga-N 3-sair-Red 3-Rec-atras
"as formigas estao saindo uma ap6s outra [do formigueiro]"
(405) i-po' o-po'o-po'o-m i-moku-kuj-t
3-arrancar -Red -G 3-derrubar-Red-G
"foi arrancando-as e derrubando-as uma ap6s a outra"
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3.3.6 Verbos auxiliares
Ha em Kamaiura um conjunto de verbos que funcionam independentemente e
como auxiliares. Desse conjunto participam tres tipos de verbos - posicionais ou
posturais, de movimento e copula, em suas formas simples e comitativas. Na func;ao
de auxiliar, esses verbos vem normalmente posicionados ap6s o verbo principal, sao
marcados no gerundio, recebem marcadores de pessoa, prefixos reflexivo e reciproco,
mas nao os marcadores de negac;ao.

3.3.6.1 Verbos posturais ou posicionais
Sao tres os verbos posicionais: -'am "estar em pe; estar em posic;ao estendida,
verticalmente" ; -up "estar deitado; estar em posic;ao estendida horizontalmente"; -'in
"estar sentado; estar em posi~ao nao estendida" (intransitivos), e as respectivas formas
comitativas: -ro'am, -rup e -ro'in (transitivas). Como auxiliares, esses verbos indicam
a durai;;ao da ai;;ao e a posi~ao do sujeito, co-ocorrendo inclusive con1 verbos principais
de mesma area semantica:
(406) kunu'um-a o-'anuw o-'am
menino -N 3-ouvir 3-Aux
"o menino esta ouvindo [em posi~ao estendida, vertical]"
(407) o -'apyk o-'in
3-sentar 3-Aux
"ele esta sentado [em posi~ao nao estendida]"
(408) a -'aw we-jup
lsg-deitar lsg-Aux
"estou deitado [em posi~ao estendida, horizontal]"

3.3.6.2 Verbos de movimento
Sao freqilentemente usados como auxiliares os verbos -ho " ir", -'ut "vir" (irregulares) e suas formas comitativas -raha "ir com, levar" e -rut "vir com, trazer". Em construc;oes em que o verbo principal e um verbo de movimento, esses verbos assinalam
a direc;ao do movimento do sujeito em relac;ao a um ponto de referencia no qual esta
ou estava situado o sujeito ou o participante do evento. Em construc;oes com outros
tipos de verbos, exprimem o progressivo:
(409) awiaw-a o-'ute ko' I ihukue'ymawe o-jyp
o-'utjawyrypywan-a kwar-ip
aviao -N 3-vir/G FS logo
3-descer 3-vir ariranha
-N toca-Loc
"o aviao veio. Logo desceu, vindo, aToca das Ariranhas"
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...

(410)

1p1ra je o-mano-m o-ho-me ko'
peixe Rep 3-morrer-G 3-ir-G
FS
"os peixes foram morrendo"

3.3.6.3 Copula
Como auxiliar, o verbo {-eko} "copula" expritne distin~oes de aspecto. Con1 verbos ativos, assinala o durativo, e com verbos descritivos, marca o inceptive (ver 3.3.3).

3.3. 7 Incorpora~ao
Em Kamaiura, ocorre a incorpora~ao do nome ao verbo, um processo comum em
llnguas da mesma famllia. Em Kamaiura, a incorpora~ao resulta em distintos tipos de
estruturas, dependendo da natureza do nominal incorporado e do verbo. De modo geral,
o nominal prefixa-se ao verbo, formando com ele um constituinte cuja unidade
morfologica se manifesta em seu comportamento con1 rela~ao aos afixos - marcadores
de pessoa, relacionais, negativos, marcadores de modo. A forma fonologica do nominal
sofre altera~oes decorrentes de processos comuns nos Hmites de morfemas e palavras
da lingua, como a queda de consoante final, a mudan~a de t e p finais respectivamente para r e w, antes de vogal, a inser~ao de oclusiva glotal etc.

3.3.7.1

Incorpora~ao

de names possuiveis

Com a incorpora~ao de names possu1veis, o verbo mantem sua valencia original,
fato que contraria o "segundo universal sintatico de Mardirussian: "After incorporation
of the noum the verb becomes intransitive (if it was not already so)" (Mardirussian,
1975: 384).
Porem as rela~oes gramaticais na constru~ao se alteram, porquanto o possuidor
(modificador) da locu~ao passa a condi~ao de argumento do verbo.

3 .3. 7 .1.1

Incorpora~ao

a verbos transitivos

Com verbos transitivos, somente e possivel a incorpora~ao do objeto, o que esta
em consonancia com uma restri~ao considerada universal (Baker, 1985: 105). 0 nucleo
da locu~ao - o termo para o item possuido - incorpora-se ao verbo, e o modificador
- o possuidor - torna-se argumento do verbo. 0 processo vem exemplicado a seguir, com o verbo transitivo -ok - -'ok .... -wok "arrancar, tirar":
(411) tajau -a r -api'a
ere -'ok
porco-N Rel-testfculo 2sg-arrancar
"voce castrou o porco [voce extraiu os testfculos do porco]"
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(412) (ene) tajau -a ere-api'a -'ok
voce porco-N 2sg-testlculo-arrancar
"voce castrou o porco [voce testiculos-extraiu ao porco]"

Em (411), o verbo tern como objeto direto a locu\:ao tajaua rapi'a. Em (412), o
nucleo da locuc;ao, o termo -api'a "testiculo", aparece incorporado no verbo, e o modificador, o termo tajau "porco", ocorre como objeto direto da ora\:aO.
0 verbo transitivo com name incorporado mantem sua valencia original, o que se
evidencia pelo fato de exibir propriedades sintaticas e morfol6gicas caracteristicas de
verbos transitivos. Sintaticamente o verbo com nominal incorporado pode ocorrer com
dois constituintes nominais em fun\:ao de A e 0, como em (412). Morfologicamente, a
1narca\:ao de pessoa no verbo com nominal incorporado e feita pelos recursos regularmente usados com verbos transitivos em construc;oes sem incorporac;ao: por prefixos
subjetivos, pronomes cliticos, prefixos portn1anteau e relacionais, usados de acordo com
a hierarquia de referencia pessoal tratada em 3.3.5.2.1. 0 exemplo em ( 412) ilustra a
situac;ao em que A e uma segunda pessoa, e 0 (o possuidor original) e uma terceira
pessoa, expresso por nominal, caso em que se da a concordancia com A, marcada no
verbo por prefixo da serie I. Os dados a seguir exemplificam a situa<;ao em que o
possuidor e expresso por elemento pronominal. 0 nome nucJeo -atua "cangote" da
LN objeto de (413) vein incorporado no verbo -petek "bater com a mao espraiada"
em (414), e o possuidor "segunda pessoa do singular" ai ocorre como objeto direto.
Em conformidade com a hierarquia, sendo o sujeito uma primeira pessoa singular, a
concordancia e marcada pelo prefixo portmanteau oro- "primeira pessoa suj. vs. segunda pessoa obj.":
(413) ne =atua
a -petek
2sg=eangote lsg-bater
"eu bati no teu cangote''
(414) oro
-atua -petek
1sg/2sg-cangote-bater
"eu te bati [n]o cangote"

0 complexo verbal resultante da incorporac;ao ad1nite afixos nominalizadores que
sao exclusivos de verbos transitivos:
(415) Je =r -emi -ats1
-'ok
1sg=Rel-Nom-esporao-arrancar
"o esporao que eu arranquei"

Nas situac;oes em que o nome incorporado (o possuidor original) e co-referente
ao sujeito, ocorre a reflexivizac;ao, e o verbo adquire propriedades de verbo intransitivo
ativo. 0 possuidor original passa a condic;ao de Sa, sendo marcado no verbo por prefixos subjetivos da serie I:
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(416) ene ere-kytsi ne =py-a
voce 2sg-cortar 2sg=pe-N
"voce cortou o teu pe"
(417) ere -je -py-kytsi
2sg-Refl-pe-cortar
"voce se cortou [n]o pe"
Como ocorre com verbos intransitivos em constru<;oes nao incorporadas, Sa pode
ser expresso, fora do verb.o , por um nominal:
(418) ne =miruru-a o-je -to'ape-'ok
2sg=ferida -N 3-Refl-casca -arrancar
"arrancou-se a casea atua ferida"
Comumente incorporam-se ao verbo nomes possuiveis designativos de partes
do corpo. Contudo, ocorre tambem a incorpora~ao de outros tipos de nomes possuiveis:
(419) o'iran ja -ko -apy
korin a'e =wa
amanha 1pi-r~a-queimar Fut Nint=MS
"amanha queimaremos nossa r~a"

3.3.7.1.2 Incorpora~ao a verbos intransitivos
0 verbo intransitivo com nominal incorporado mantem a sua valencia. 0 nucleo
da LN sujeito original prefixa-se ao verbo, e o possuidor original passa a condi~ao de
argumento unico do verbo, S. Contudo, as duas classes de verbos intransitivos existentes em Kamaiura - descritivos e ativos -se comportam diferentemente quanto a
natureza semantica de S. No caso de verbos descritivos, o possuidor passa a sujeito/ So
da orac;ao, e como tal e codificado no verbo por pronomes cliticos e relacionais:

(420) je ='ajur

-a n =i-huku
-ite
lsg=pesc~o-N Neg=3-comprido-Neg
"meu pesc~o nao e comprido"

(421) na je ='aju
-wuku -ite
Neg= 1sg=pe~o-comprido-Neg
"nao tenho/sou pesc~o comprido"
No caso de verbos intransitivos ativos, porem, o possuidor passa a condi~ao de
sujeito do verbo nao como agentivo (Sa), mas sim como nao agentivo (So), vindo marcado da mesma maneira que no verbo descritivo, por pronomes cliticos e relacionais:
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(422) ne =r-ea
o-jekotsi
2sg=Rel-olho 3-girar
"voce cambaleou" [Lit.: "teu olho girou"]
(423) ne =r -ea -jekotsi
2sg=Rel-olho-girar
..voce cambaleou" [Lit.: "voce olho-girou"]

3.3.7 .2 Ineorpora\:ao de non1es nao possu1veis
As estruturas resultantes da prefixac;ao ao verbo de nominal nao possu1dq ~onsti
tuem formas lexicalizadas as quais nao se aplica1n as caracteri~ticas acima. A~sim, o composto -y'u "ingerir agua ou liquido", constituido c!~ name y "agua" e do verbo transitivo
-'u "ingerir" comporta-se coma um verbo intransitivo. Como tal, ocorre com apenas
um argumento em func;ao de Sa, recebe no gerundio os marcadores da serie II e pode
se ser retransitivado com o prefixo causativo mo-:

.
(424) Jawar-a
o-y - ' u
on~a -N 3-agua-ingerir
"a on~a esta bebendo agua"
(425) a -ha we-y -'u
-m
I sg-ir 1sg-agua-ingerir-G
"eu VOU beber agua"
akwama'e-a
(426) a -mo -y -'u
lsg-Caus-agua-ingerir homem -N
"eu fiz 0 homem beber agua"

Outros compostos de nome nao possuivel e verbo transitivo, como pina-momot
"pescar com anzol" Uil.: "anzol lanc;ar"] e pira-'ywo "pescar com flecha" [lit.: "peixe
flechar"] sao incapazes de receber marcadores de pessoa. Contudo, sao nominalizados
com {-tat): pira'ywo-tat "flechador de peixe".
Ja as formas constituidas de name nao possuivel e verbo intransitivo ativo ou descritivo resultam em names deverbais, como-ywak-un "nuvem" (lit.: "ceu escuro"), ywy-'am
"montanha" [lit.: "terra em pe"]. Ver Capitulo 20.

3.3.8 Predicados complexos
Mencionou-se anterionnente que as raizes verbais -potat "querer, poder", -wej
"desejar, ter vontade", -pap "terminar" e -pik "cessar" anexadas a outros verbos
exprimem distinc;oes de modo e aspecto. As construc;oes com esses verbos constituem

146

predicados cotnplexos monooracionais, o que se constata pelas seguintes propriedades
que apresenta1n:
i) a raiz verbal acrescenta-se imediata1nente ap6s o verbo principal, nada intervindo

entre eles. Na juntura, ocorrem processes fonol6gicos con1uns nos limites de 1norfe1nas,
come a queda de consoante final do primeiro verbo antes de consoante;
ii) os dois verbos da constru\ao requerem um mesmo sujeito, ea raiz verbal sufixada
nao tern especifica~ao para pessoa . Os argumentos/ a sele~ao de 1narcadores de pessoa sao determinados pelo verbo principal. Se este e descritivo, serao usados os pronomes cliticos e os relacionais:
(427) je=r-ae-potat
1sg=Rel-gritar-Des
"eu quero gritar"
(428) i-pytu-pap
3-inspirar-Compl
"ele se afogou [terminou de inspirar]"
(429) i-pytu-pik
3-inspirar-Ces
"ele parou de respirar"

Se

0

verbo principal e intransitive ativo, sao usados

OS

prefixes subjetivos:

(430) ere-o-potat
2sg-ir-Des
"voce quer ir"
(431) o-kaj-pap
3-queimar-Compl
"queimou-se todo"
(432) a-karu-pik
lsg-comer-Ces
"eu parei de comer"

Se 0 verbo principal e transitive, a marca~ao de pessoa no indicative e feita Conforme a hierarquia de referencias (ver 3.3.5.2.1). Nos exemplos abaixo, os verbos vem
precedidos do prefixo portmanteau opo-, que assinala um sujeito de primeira pessoa
e um objeto de segunda pessoa do plural:
(433) opo-eraha-potat
l/2Pl-levar-Des
"eu quero Ievar voces"
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(434) opo-kwaha-pap
l/2PJ-conhecer-Compl
"conhe~o voces totalmente"
(435) opo-nupa-pik
l /2Pl-bater-Ces
"parei de bater em voces"
iii) Os marcadores de nega~ao, de modo circunstancial, e o sufixo 1-ukatl "Causativo"

tern escopo sobre todo o predicado:
(436) n =a-ha-potar-ite
Neg= l sg-ir-Des-Neg
"eu nao quero ir"
(437) n =a-'u-paw-ite
Neg= l sg-comer-Neg
"nao comi completamente"

,

(438) n =i-pytu
-pik-ite
Neg=3-inspirar-Ces-ite
"nao parou de inspirar"

3.4 Subconstituintes adverbiais

Os adverbiais sao identificados pelas seguintes propriedades: (i) ao precederem
um verbo com sujeito de terceira pessoa, acarretam a ocorrencia do verbo na forma
circunstancial; (ii) sao nominalizados com wat; (iii) funcionam na senten~a como adjuntos e como predicado em ora~oes nao-verbais. Em Kamaiura, essas propriedades
sao partilhadas por adverbios, por nominais marcados nos casos obliquos e por locu~oes posposicionais.

3.4.1 Adverbios

Os adverbios foram tratados e exemplificados na

se~ao

2.4.

3.4.2 Nominais em caso obliquo

Viu-se na se~ao 3.1 que os casos "locativo" e "atributivo" marcam fun~oes obHquas. Os nominais com estrutura descrita em 3.2, marcados em um <lesses casos, adquirem as propriedades caracteristicas de adverbios.
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3.4.3 Locuc;ao posposicional

A locuc;ao posposicional (LP) tern a estrutura g.eral representada en1 ( 439), similar
a <la locu<;ao genitiva:
(439)

LP~({ ~-a }) Rel- Posp

A LP tern como n(1cleo um eleme:n to <la cl~sse "posposic;ao", descrita e exemplificada em 2.6. A posposic;ao vem sempre precedida de seu objeto, expresso pelos
mesn1os recursos que assinala1n o possuidor na locuc;ao genitiva: LN nao pronon1inal
marcada com o sufixo {-a} "nuclear", pronom~ clitico e prefixo relacional. Todos os tipos de LN tratados em 3.2 podem ocorrer como objeto de posposi<;ao:
(440) akwama'e-mer-a r -ehe
homem -Col-N Rel-Causa
"por causa d9s homens1'
(441) ne=·r -ehe
2sg=Rel-Causa
"por tua causa"

f

(442) h-ehe
3-Causa
"por causa dele"

Sintaticamente a LP funciona como adj unto da senten<;a, co1no complemento de
copula e como predie;:aoo de orac;oes nao-verbais:
(443) kunu'um-a o-jae'o motaw-a ,r-ehe
menino -N 3-chorar comida-N Rel-Causa
"o menino esta chorando por causa de comida"
(444) motaw-a r -ehe
i-ko -w
comida-N E.el-Causa 3-C6p-Cire
"ele esta por [em busca de] comida"
(445) mojii-a kwar-a y -a pupe
sucuri-N toca-N agua-N dentro
"a toca da sucuri e/fica dentro d'agua~'

Como outros adverbiais, -a LP te1n as propriedades de condicionar a ocorrencia do
verbo no modo ~ircunstancial e de ser nominalizada com wat:
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(446) tape
rupi i-'ata -w
eaminho por 3-andar-Cire
"ele esta andando pelo eaminho"
(447) pe
-a kyaw-a wite wat
aquele-N rede -N Comp Norn
"uma que eigual arede daquele"

A posposis;ao nao ocorre separada de seu objeto. Assim, regras de movimento,
como o fronteamento de interrogativos, por exe1nplo, afetan1 a LP como um todo:
(448) awa upe i-me'eti-i
quern Oat 3-dar -Cire
"a quern ele o deu?"

3.5 Categorias Jexicais e categorias sintatico-funcionais

,

Na sentens;a, os pronomes ocorrem tipicamente co1no argumentos, os verbos,
como predicados, e os adverbios, como adjuntos. Os nomes e nominais marcados com
as diferentes flexoes ou associados as posposis;oes se correlacionam a elementos dessas classes lexicais quanto as funs;oes sintaticas que desempenham, conforme esquematizado a seguir:
Argumentos
(Nominais)

Pronome
[nominal]N
[Or. Nominalizada]N

Adjuntos
(Adverbiais)

Predieados
(Verbais)

Adverbio
[nominal] Loe
[nominal]Atr
Loe. Posp

Verbo
[nominal]N,Loe,Atr,NM
Adverbiais

Em particular, nomes (e seu equivalente sintatico) marcados em qualquer dos casos
podem ocorrer como predicado em oras;oes nao-verbais. Nomes nos casos "nuclear",
"atributivo" e "nao marcado" sao freqilentes em oras;oes que exprimem identidade, funs;ao. De acordo com a nossa compreensao atual da lingua, as diferens;as entre esses tipos
de predicados podem ser assim resumidas (ver Cap. 4): na oras;ao com predicado nominal no "locativo", este assinala a locas;ao ou a existencia do objeto designado pelo nominal sujeito. Na construs;ao com predicado no caso "nuclear", o referente do no1ne sujeito e identificado ao referente particular/definido do Nominal predicado (a = b).
Predicados nominais nos casos "atributivo" e "nao marcado" assinalam a pertens;a do
referente do Nominal sujeito a uma classe, designada pelo nominal predicado. 0 referente do Nominal e identificado como pertencente contingencialmente a classe deno-
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tada pelo nominal predicado no "atributivo" (a EB), e como pertencente permanentemente a classe denotada pelo nominal predicado no caso "nao marcado" (a EB).
Essas diferentes significa~oes sao bastante bem traduzidas ao Portugues por meio dos
verbos "ser", "estar" e por meio dos artigos definido e indefinido, ou ausencia do artigo:
(449) je=tutyr-a morerekwar-a
lsg=tio -N chefe
-N
"meu tio e 0 chefe"
(450) je=tutyr-a morerekwat-0
lsg=tio -N chefe
-NM
"meu tio e [um] chefe"
(451) je=tutyr-a rak morerekwar-am
1s=tio -N AT chefe
-Atr
"meu tio esteve como chefe"

Essas diferentes marca~oes do predicado nominal se correlacionam a distintas possibilidades sintaticas, como, por exemplo, a capacidade de ocorrer ou nao com particula interrogativa, com marcas de atesta~ao (ver 4.1.3), e conferem ao predicado propriedades que os aproximam mais do nome (caso "nuclear") ou do verbo (caso "nao
marcado"):
Pred. Norn.+ Loe.
•

Pred. Norn.+ Nuclear
ldentifica~ao

Localiza~ao

Existencia

Pred. Norn. + Atr.
Perten~a

(a =b)

a uma classe
(aE B)

Pred. Norn. + N. Marc.
Perten9a a uma classe
(a e B)

Referente particular

Referente generico

Referente generico

Permanenternente

Contingencialmente

Permanenternente
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4
ESTRUTURA DA ORA~Ao

Em Kamaiura, as ora~oes independentes e as dependentes distinguem-se claramente por sua estrutura. Os dois tipos de ora~ao apresentam predicados verbais em
modos especificos e tambem diferentes sistemas de marca~ao pessoal.

4.1 Ora96es independentes

Ha em Kamaiura tres tipos basicos de ora~oes independentes: ora~oes com
predicado verbal, ora~oes com o verbo copula e ora~oes com predicado nae-verbal. A
distin~ao <lesses tipos, bem como dos subtipos envolvidos, fundan1enta-se em um conjunto de parametros, incluindo: (i) as diferentes classes de palavras que manifestam o
predicado, (ii) a presen~a de elemento tipo copula, (iii) 0 n(1mero e a natureza dos
argunientos nucleares possiveis, (iv) os recursos utilizados para expressar as categor~as
de pessoa, nega~ao, tempo, aspecto, interroga~ao.

4.1.1

Ora~oes

com predicado verbal·-

Caracterizam-se pela presen~a de um predicado verbal transitive, intransitive ativo ou descritivo. 0 verbo ocorre em um dos modos independentes, indicative,
exortativo ou imperative, recebendo marcadores de pessoa das series I, III, IV, cliticos
e relacionais. As ora~oes com predicado verbal admitem a particula interrogativa po e
a nega~ao sentencial correspondente ao modo verbal envolvido: n(a) ..... -ite (indicative), -em (imperative) ou -um (exortativo).

4.1.1.1

Ora~oes

transitivas

Sao ora~oes com predicado verbal transitive que admitem dois argumentos nucleares, um em fun~ao de A e outro em fun~ao de 0. Nessas ora~oes, elementos pronominais ocorrem necessarian1ente junto ao verbo, marcando a concordancia ou com A,
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ou com 0, ou com ambos, segundo a hierarquia de referencia pessoal tratada em
3.3.5.2.1. A essas diferentes concordancias estao relacionados tres tipos de estruturas:
(452) (LN) (LN)

Pref. Subj. - Vtr

(453) (LN) Pro. Cl. Rel. {r-}

- Vtr

(454) (LN)

- Vtr

Portm.

4.1.1.1.1 A estrutura representada em ( 452) e a de constru~oes em que o verbo
concorda com A, o que ocorre nas situa~oes em que 0 e terceira pessoa. Nesses casos,
dais nominais podem estar presentes na constru~ao, um em fun\:aO de A e outro em
fun~ao de 0, e A e obrigatoriamente marcado no verbo por prefixes subjetivos da serie
I (vet Quadro 4):
(455) kunu'um-a ka'i
-a r -uwaj-a w-ekyj
menino -N macaco-N Rel-rabo-N 3-puxar
"o menino esta puxando o rabo do macaco0
(456) (ene) ka'i
-a r -uwaj-a ere-ekyj
(voce) macaco-N Rel-rabo-N 2sg-puxar
"voce esta puxando o rabo do macaco"

As locu\:oes nominais nao pronominais sao marcadas da mesma maneira, com o
sufixo -a "nuclear", distinguindo-se pela orden1 de ocorrencia. Conforme mostram os
dados acima, em contextos nao marcados a ordem e AOV (ver 4.1.4). E possivel a.
omissao de uma ou ambas as locu~oes nominais, como nos exemplos a seguir, cada
um dos quais constitui uma ora\:ao completa:
(457)

kunu'um-a w-ekyj
menino -N 3-puxar
a) "o menino esta puxando"
b) "ele esta puxando o menino"

(458)

ka'i
-a r -uwaj-a w-ekyj
macaco-N Rel-rabo-N 3-puxar
"ele esta puxando o rabo do macaco"

(459)

w-ekyj
3-puxar
"ele o esta puxando"

A omissao dos constituintes nominais pode acarretar alguma ambigi.iidade, como
em (457) e (459) 1 porem na lingua em uso a ambigi.iidade e geralmente resolvida por
informa~ao contextual.
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4.1.1.1.2 A estrutura em ( 453) representa ora~oes em que a concordancia com
0 e marcada no verbo, 0 que se <la: (i) quando A e terceira pessoa e 0 e primeira OU
segunda pessoa e (ii) quando A e segunda pessoa e 0 e primeira pessoa. Nesses
casos, 0 e codificado junto ao verbo da mesma maneira que o possuidor na locu<;ao
genitiva, por pronomes cliticos e relacionais. 0 argumento A pode vir expresso por
uma locu<;ao nominal nao pronominal, marcada no caso "nuclear", ou por locu~ao pronominal:
(460) kunu'um-a je =r -etsak
menino -N lsg=Rel-ver
"o menino me viu"
(461) ene je =r -etsak
voce lsg=Rel-ver
"voce me viu"

Tambem aqui e comum a omissao da locu<;ao nominal em fun<;ao de A. A possivel
ambigi.iidade resultante e resolvida contextualn'lente:
(462) je =r -etsak
lsg=Rel-ver
"voce/ele me ve; voces/eles me veem"

0 aparecimento de um pronome independente em fun<;ao de 0 e restrito as situa<;oes que envolvem enfase ou contraste, isto e, ocorre somente em contextos marcados (ver 4.1.4), como no seguinte exemplo, em que o objeto e o constituinte negado:
(463) ije ruej je =r -etsak
eu Neg lsg=Rel-ver
"nao ea mim que ele/voce ve" [Lit.: "nao eu ele/voce me ve"]

4.1.1.1.3 A estrutura indicada em (454) corresponde as situa~oes em que o verbo
concorda simultaneamente com A e 0 , o que ocorre sempre que A e primeira pessoa
e 0 e segunda pessoa. A concordancia e assinalada no verbo por prefixo portmanteau:
(464) opo -etsak
l/2pl-ver
"eu vejo/n6s (excl) vemos voces"

Em geral, nas ora<;oes desse tipo pode ocorrer apenas u1na LN pronominal em
fun<;ao de A, caso em que se desfaz a ambigilidade presente em (464). A presen<;a de
uma LN em fun~ao de 0 , como em (466), restringe-se a contextos marcados.
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(465) ije opo -etsak
eu l/2pl-ver
"eu vejo voces"
(466) ene ruej oro -etsak
voce Neg l/2sg-ver
"nao e a voce que eu vejo"

4.1.1.2

Ora~oes

intransitivas ativas (Sa)

Sao ora~oes com a estruiura representada em (467). Tern por predicado um verbo intransitivo ativo e admitem apenas um argumento nuclear em fun~ao de Sa. Este
vem obrigatoriamente codificado no verbo por prefixos subjetivos da serie I, podendo
ser aditivamente expresso por uma LN. Se a LN-e nao pronominal, vem marcada no
caso "nuclear".

,

(467) (LN) Pref. Subj. I - Vintr.
(468) kunu'um-a o-ket

menino -N 3-dormir
"o menino esta dormindo"
(469) o-ket
3~dormir

"ele esta dormindo"

4.1.1.3

Ora~oes

intransitivas descritivas (So)

Empregam como predicado um verbo descritivo e tern um argumento nuclear em
fun~ao de So. Esse argumento unico vem codificado no verbo pelos mesmos elementos pronominais que exprimem o possuidor na locu~ao possessiva - pronomes cliticos
e prefixos relacionais, e pode tambem ocorrer com uma LN nominal, marcada no caso
nuclear, ou com uma LN pronon1inal, As estruturas correspondentes sao esquematizadas
em (470) e (471):
(470) (LN) Pro. Cl. Rel. {-r} Vdescr
(471) (LN) Rel. {-i} Vdescr

A estrutura em (470) e similar a de ora~oes transitivas indicada em (453). Os dois
tipos se distinguem pela natureza do verbo que manifesta o predicado e pelo tjpo de
concordancia que apresentam. Na ora~ao descritiva, mas nao na transitiva, ha concord~ nci:t obrigat6ria entre os elementos pronominais junto ao verbo descritivo e a LN
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sujeito. Tambem aqui a LN pode ser omitida, e o verbo, incluindo os elementos pronominais, constitui uma ora~ao completa:
(472) ene ne =r -oryp
voce 2sg=Rel-alegre
"voce e alegre"
(473) i-'ajur

-a

i-huku
3-pesc~o-N 3-comprido
"o pesc~o dele e comprido"

(474) i-huku
3-comprido
"ele ecomprido"

4 .1.1. 4 Constituintes perifericos
Alem dos argumentos nucleares A, Sa, So, 0 e do predicado verbal a ora~ao simples pode conter outros constituintes que exprimem distintos papeis semanticos objeto indireto, causa, loca~ao etc., e que sao tratados como adjuntos, dada a ausencia
de marcas gramaticais que permitam estabelecer uma distin~ao formal entre eles. Os
adjuntos ocorrem como adverbiais - adverbios, nominais em caso oblique e locu~oes
pospqsicionais, e geralmente ocupam posi~oes perifericas em rela~ao aos constituintes nucleares da ora~ao:
(475) tapi'ir-a w-eraba ywykwar-a rupi
anta -N 3-levar buraco -N por
"a an ta a levou [passando] por buracos"
(476) po mo'yr-a ere -me'el)-potatje =0 -upe
Q colar -N 2sg-dar -Des lsg=Rel-Dat
"voce quer me dar um colar?
0

(4 77) arehe a -ha=n
hoje 1sg-ir=Intent
"eu irei hoje"
(478) je =r -eakajym -ite ne -=r -ehe
lsg=Rel-esquecer-Neg 2sg=Rel-Causa
"nao me esqueci de voce''

A ora~ao pode conter mais de um adjunto, situa~oes estas em que eles podem
aparecer lado a lado, como em (479), ou separados, vindo um no inicio e o outro no
final da senten~a:
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(479) 'al'l-a rupi o'iran oro-jor=in =a'e =wa
este-N por amanha I Pe-vir=Intent=Nint=MS
"amanha viremos por aqui"
(480) o'iran a-ha kamajura r-etam
-a katy=n
Rel-aldeia-N Dir=Intent
amanha lsg-ir K.
"amanha irei a aldeia Kamaiura"

4.1.2 Ora<;oes com copula
Distinguem-se pela presen<;a do elemento verbal tipo copula -ko --eko "ser, estar, ficar", um argumento nuclear Sa e um complemento, expresso por LN. Sao usadas
para expressar identidade, fun<;ao, papel. A estrutura da ora<;ao copulativa vem
esquematizada em (481):
(481)

LN Pref. Subj. I- C6p

,
Viu-se em 2.4.1.4 que o verbo {-ekol e flexionado con10 um verbo intransitive
ativo, recebendo inarcadores de pessoa da serie I. Como verbo locativo, com o sentido
de "estar", flexiona-se normahnente para todas as pessoas e pode co-ocorrer com uma
LN em fun<;ao de Sa. Porem, ao ocorrer como copula, com o sentido de "ser", recebe
flexao apenas para a primeira e a segunda pessoas no modo indicative e nao admite
LN em fun<;ao de Sa. Estee marcado somente pelos prefixos subjetivos no verbo:
(482) ipira r -a'yr -a a -ko ko'yr=a'e =wa
peixe Rel-filho-N lsg-C6p FS =Nint=MS
"eu sou filho de peixe"
(483) paje cre-ko

paje 2sg-Cop
"voce e paje"
A forma correspondente

a terceira pessoa manifesta-se pelo demonstrative a'e

sufixado com {-ram} "atributivo":
(484) pehe kara'iw -a a'e-ram
voces nao-fndio-N Dem-Atr
"voces sao nao-fndios,,
A LN con1plemento nas ora<;oes copulativas precede imediatamente a copula e

pode vir marcada ou no caso nuclear ou no caso atributivo, o que se correlaciona ao
uso de distintos recurses para marcar a nega<;ao, a interroga<;ao e o tempo. As ora<;oes
com o complemento no caso nuclear nao admitem a particula interrogativa po e sao
interrogadas somente por meio da entona<;ao ou da particula final ko:
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(485) paje ere-ko
paje 2sg-C6p
"voce e paje?"
(486)

* po paje

ere-ko
Q paje 2sg-C6p
"voce e paje?"

(487) morerekwar-a te=' al') ere-ko ko
chefe
-N F=Deit 2sg-C6p Q
"voce e 0 chefe?''
A nega~ao e o tempo sao marcados nessas ora~oes por morfemas compaciveis

com nomes, isto e, pelos sufixos 1-e'yml
nal", respectivamente:

"nega~ao

de radical" e 1-hetl "passado nomi-

(488) anite/morerekwar-e'ym-a a-ko
nao chefe
-Neg-N lsg-C6p
"nao, eu nao sou o chefe"
(489) paje-e'ym-a a -ko
paje-Neg -N 1sg-C6p
"eu nao sou paje" [Lit.: "eu sou nao-paje"]
(490) morerekwa-er -a ere-ko
chefe
-Pas-N 2sg-C6p
"voce era o chefe" [Lit.: "voce eo ex-chefe"]
Nas ora~oes com complemento no caso "atributivo", essas categorias sao marcadas
par recurses usados nas ora~o~s com predicado verbal: particula interrogativa po, partfculas aspecto-temporais ea nega~ao sentencial:
(491) po morerekwar-am ere-ko =n
Q chefe
-Atr 2sg-C6p=Pot
"voce sera chefe [de posto] ?"
(492) morerekwar-am n =a -ko -ite
chefe
Atr Neg=lsg-C6p-Neg
"nao sou chefe" [Lit.: "nao estou na qualidade de chefe"]
(493) posto morerekwar-am a -ko korin=a'e =wa
posto· chefe
-Atr lsg-C6p Fut Nint=MS
"eu serei chefe de posto''
Semanticamente os dois tipos de complemento assinalam uma distin~ao entre estados vistas coma permanences (caso "nuclear") e estados vistas coma contingentes (caso
"atributivo"). Ver 3.5 para detalhes.
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4.1.3

Ora~oes

com predicado nao-verbal

Sao ora~oes com predicado nao-verbal e um argumento nuclear em fun~ao de So,
usadas para exprimir rela~oes de posse, identidade, loca~ao/existencia. Os parametros
em que se baseia a distin~ao dos tipos descritos a seguir sao: (i) a natureza da rela~ao
expressa, (ii) o elemento que manifesta o predicado, (iii) o sufixo de caso presente no
nominal predicado, (iv) os recurses usados para marcar a interroga~ao, a nega~ao e o
tempo.

4.1.3.1

Ora~oes

possessivas

Por sua estrutura, representada em (494), e pelas caracteristicas que apresentam,
sao similares as ora~oes descritivas, e sao consideradas um subtipo destas. Distinguemse pela natureza do predicado e pelo tipo de rela~ao que exprimem: nas ora~oes possessivas, 0 predicado e um nominal possuivei ea rela~ao expressa ea de posse. 0 possuidor passa a argumento da ora~ao, ocorrendo como sujeito:
(494) 0

~

(LN) Pro. Cl. Rel. (r-}N
(LN)
Rel. {i-}N

Nesse ti po de ora~oes, o predicado nominal vem no caso "nao marcado", e a LN
em fun~ao de So aparece no caso "nuclear". A LN sujeito pode ser om:itida, como em
(496) (497), sendo a pessoa do possuidor indicada somente por elemento pronominal junto ao nome:

e

(495) jawar-a 'at\
i-rnernyt-0
on~a -N Pr6x 3-filho -NM
"esta on~a tern filho[te]"
(496) je =0-memyt-0
lsg=Rel-filho -NM
"eu tenho filho"
(497) i-memyt-0
3-filho -NM
"ela tern filho[ te]"

Nas ora~oes possessivas, a interroga~ao, a nega~ao e o tempo sao marcados da
mesma maneira que nas ora~oes com predicado verbal:
(498) po ne =0 -pyt
Q 2sg=Rel-casa
"voce tern casa?"
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..a!'

(499) na je =0 -pyr -ite
Neg= 1sg=Rel-casa-Neg
"eu nao tenho casa"
(500) je =0 -pyr ..:.in

1sg=Rel-casa=Pot
"eu terei casa"
Para um tratamento geral das constru<;oes possessivas do Kamaiura, ver
tulo 13.

4.1.3.2

Ora~oes

Capi~

identificadoras

Consistem de dois nominais, um deles em func;ao de So, 1narcado no caso "nuclear",
e o outro em func;ao de predicado. Sao usadas para expressar identidade, func;ao, papel,
correspendendo a construc;oes com os verbos ser e estar do Portugues.
0 nominal pr~dicado pode ocorrer no caso "nuclear", no "atributivoi• e no ''nao
marcado", o que resulta nos diferentes subtipos de construc;oes tratados a seguir
(ver 3.5).

4.1.3.2.1 Ora<;oes equativas
As ora<;oes com predicado no1ninal no caso nuclear identificam o referente do
nominal So com o referente do nominal. predicado, correspondendo a ora~6es equativas.
0 no1ninal predicado e fono1ogicamente marcado pelo deslocamento do acento do
radical para o sufixo de caso:
(501) je =tutyr-a morerekwar-a

lsg=tio -N chefe
"meu tio e 0 chefe"

-N

Nas orac;oes equativas, a interroga~ao, a nega~ab e o tempo sao marcados somente
por recursos compativeis com nominais - entorra~.ao, sufixos (-e'ym} "nega~ao de radical'' e {-bet} "passado no1ninal":
(502) pe

-a morerekwar-a
aquele-N chefe
-N
"aquele e 0 chefe?"

(*po pea morerekwara)

(503) je =tutyr-a morerekwar-er -a

{*je tutyra rak morerekwara)

lsg tio -N chefe
"meu tio era o chefe"

-Pas-N
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(504) je =tutyr-a morerekwar-e'ym-a
-Neg -N
lsg=tio -N chefe
"meu tio nao e 0 chefe"

(*je tutyra morerekwarite)

4.1.3.2.2 Orac;oes classificadoras
As orac;oes com predicado nominal no caso "nao 1narcado" caracterizam o referente do nominal So coma pertencente a classe designada pelo nominal predicado:
(505) je =tutyr-a morerekwat-0
-NM
lsg=tio -N chefe
"meu tio e [um] chefe"

0 nominal So pode ser omitido, coma ern· (506), e esta
citacional:

e a forma usada coma

(506) morerekwat-0
chefe
-NM
"e chefe"

Nessas situac;oes, ha uma ambigi.iidade superficial entre a orac;ao possessiva ea
orac;ao classificadora cujo predicado e um nominal possuido:
(507) je =0 -pyt -0
lsg=Rel-casa-NM
a) "eu tenho casa" b)

"e minha casa"

Entretanto, na orac;ao possessiva o sujeito pode ser expresso por LN, isto e, o
marcador de pessoa no predicado assinala a concordancia com o sujeito (cf. 4.1.3.1).
Por outro lado, a ambigliidade desaparece em contextos de interrogac;ao, negac;ao ou
de tempo marcados, uma vez que essas categorias sao expressas por diferentes recursos nos dais tipos de orac;ao. Diferentemente do que ocorre nas orac;oes possessivas
(ver ex. 498-500), nas classificadoras a interrogac;ao, a negac;ao e o tempo sao marcados coma nas orac;oes equativas, por recursos compativeis com nominais:
(508) pe
-a morerekwat-0
aquele-N chefe
-NM
"aquele e chefe?"
(509) je =tutyr-a morerekwar-et -0
1sg=tio -N chefe
-Pas-NM
"meu tio era chefe"
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(510) je =tutyr-a morerekwar-e'ym-0
lsg=tio -N chefe
-Neg -NM
"meu tio nao e chefe"

4.1.3.1.3

Ora~oes

atributivas

N'a ora~ao com prepicado. nominal no caso atributivo, o referente do nominal So e
identificado como pertencente contingencialtnente a classe designada pelo predicado:
(511) je =tutyr-a morerekwar-am
lsg=tio -N chefe
-Atr
''meu tio esta como chefe"

As ora~oes atributivas admitem o sufixo negativo f-e;ym} e, para alguns falantes,
tambem a particula rak "passado atestado". Contudo,. a ocorrencia dessa particula e
mais comum nas ora\:f>es -em que o verbo copula {-eko} esta presente, como em (514):
(512) je =tutyr-a morerekwar-e'ym-am
lsg=tio -N chefe
-Neg -Atr
"meu tio nao esta como _chefe"
(513) ije rak morerekwar-am
-Atr
eu AT chefe
"eu era chefe"
(514) ije rak morerekwar-am a -ko
eu AT chefe ..
-Atr lsg-C6p
"eu era chefe''

4.1.3.3

Ora~oes

locativas e existenciais

Cohsistem de u1n nominal em fun&:ao de So1 marcado no caso nuclear, e de um
adverbial -e m funyao de predicado. O adverbial pode ser um adverbio, uma locu~ao
posposiciohal ou um nominal marcado no locativo:
(515) je =0 -pyr -a amoete
lsg-Rel-casa-N longe
"minha casa e/fica longe"
(516) mojii -a kwar-a y -a 0-pupe
sucuri-N t-oca-N agua-N Rel-Ines
"a toca da sucuri e/fica dentro d'agua"
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(517) je = 0 -hwa1yru-a 'art je =0 -popyta
-p
lsg=Rel-anel -N Pr6x lsg=Rel-palrna da rnao-Loc
"rneu anel esta na palrna de rninha rnao"

Geralmente a ora~ao tern uma interpreta~ao locativa se contem um nominal de referencia especifica em fun~ao de So, como em (517). A presen~a de nominal de referencia nao especifica favorece uma interpreta~ao existencial:
(518) wararuwijaw-a pern
cachorro
-N la
"la tern caehorro"

Contudo, a loca~ao e freqi.ientemente expressa via ora~oes com o verbo {-eko} "estar":
(519) rnarnene =r -a'yr-a r -eko-w
onde 2sg=Rel-filho-N Rel-estar-Cire
"onde esta o teu filho ?"

As ora~oes locativas/existenciais com predicado nao-verbal admitem a particula
interrogativa po e a particula rak "passado atestado":
(520) toryw-a rak ta
-ip
festa -N At aldeia-Loe
"a festa foi na aldeia"
(521) po ipira a'e-p
Q peixe Dist-Loe
"la tern peixe?"

4.1.3.4

Ora~oes

existenciais negativas

0 nucleo da ora~ao existencial negativa consiste da particula - predicado inicial
anite "afirma~ao de nao-existencia" e de um nominal marcado no caso "nuciear" em
fun~ao de So. 0 nucleo pode ser precedido ou seguido por adverbiais:
(522) anite ipira a'e -p
Neg peixe Dist-Loe
"la nao tern peixe"
(523) yrnawat
anite jy
-a ko=wa
antigarnente Neg rnaehado-N FS=MS
"antigamente nao havia rnaehado"
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4.1.3.5

Ora~oes

existenciais quantificadoras

Contem um nominal marcado no caso nuclear, em fun~ao de So, e a palavra i'aja11
"ser, existir em quantidade" como predicado:
(524) i-'ajal')
tptra
3-ser muito peixe
"ha muito peixe" [os peixes sao muitos]

A raiz -'aja11 apresenta propriedades de verbo descritivo, como a capacidade de
receber o nominalizador {-tapl "nome de estado, a~ao" ea nega<;ao sentencial, porem
nao se flexiona normalmente para pessoa, aparecendo somente corh o prefixo relacional
{i-) "terceira pessoa". Como outros descritivos, acompanhado do prefixo fi-1pode fun,.
cionar na senten~a como um constituinte adverbial, o que se evidencia pela propriedade de condicionar a forma circunstancial do verbo presente na constru~ao:
(525) i-'ajari
i-karu-w
3-ser muito 3-comer-Circ
"ele conieu muitoH

Alem dos constituintes nucleares, as ora~oes existenciais coin i-'aja11 pode1n conter adjuntos, geralmente locativos e temporais:
(526) kamajura i-'ajart arakuri'yw-a taw -a pype
N.pr.
3-ser muito N.pr. -N aldeia-N lness
"havia muito Kamaiura na aldeia Arakuri'yp"

4.1.4 Ordem dos constituintes na

ora~ao

simples

Em Kamaiura, o numero m1nimo de constituintes na ora~ao e um - o predicado.
Como em outras llnguas da familia Tu pi-Guarani, e comum a omissao de constituintes
nominais. Uma vez indentificados seus referentes, os participantes sao representados por
elementos pronominais no verbo, no nominal possuido e na posposi~ao e tambem
por deiticos.
Ein geral, em uma mesma ora<;ao e possivel a combina~ao de tres, e, mais raramente, quatro constituintes alem do predicado:
(527) tarekaja'a upi'a o-mo'at 'ytsil')-a 'arim
tracaja
ovo 3-botar areia -N sobre
"o tracaja bota ovos sobre a areia"
(528) ikue sapa1-a ywyrapar-a o-me'ert je =0 -upe
lsg=Rel~Dat
ontem N.pr.-N arco
-N 3-dar
"ontem Sapai me deu um arco"
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Nas ora~oes transitivas em que estao presentes duas locu~oes nominais em funs;ao de A e de 0, a ordem mais comum, nas situa~oes em que nao e evidente a influencia de fatores contextuais, e aquela em que o objeto precede o verbo e o sujeito precede o objeto: A-0-V:
(529) wararuwijaw-a moi -a o-u'u
cachorro
-N cobra-N 3-morder
"o cachorro mordeu a cobra"

As du as locu~oes sao marcadas da mesma maneira, com o sufixo {-a} "nuclear",
distinguindo-se as suas funs;oes pela ordem. Se se alterar a ordem dos constituintes da
oras;ao, altera-se o seu significado:
(530) moi -a wararuwijaw-a o-u'u
cobra-N cachorro
-N 3-morder
"a cobra mordeu o cachorro"

Nas oras;oes em que apenas uma locuvao em funs;ao de A ou,., de O esta presente,
sua posi~ao e comumente pre-verbal, como nos exemplos a seguir. Ein enunciados
isolados, e possivel alguma ambiguidade, conforme indicado nas tradu~oes, contudo,
usualmente o contexto esclarece o papel da LN presente:
(531)

wararuwijaw-a o-u'u
-N 3-morder
cachorro
a) "o cachorro a mordeu"
b) "ela mordeu o cachorro"

(532)

moi -a o-u ' u
cobra-N 3-morder
a) "a cobra o mordeu"
b) "ele mordeu a cobra"

As ordens OAV, OVA e AVO tambem sao possiveis, porem ou sao marcadas, ou
resultam ambiguas. Nas ordens· OAVe OVA, em que a: LN em fun~ao de A segue a LN
em funs;ao de 0, esta vem fonologicamente marcada com o deslocamento do acento
do radical para o sufixo de caso:
(533)

(534)

mo1 -a wararuwijaw-a o-u'u
cobra-N cachorro
-N 3-morder
a) "o cachorro mordeu a cobra"
b) "a cobra foi mordida pelo cachorro"
kunu'um-a o-mojoroaip galvao-a
menino -N 3-enganar N.pr. -N

(OAV)

(OVA)
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a) "Oalvao enganou o menino"
b) "o menino foi enganado por Galvao"

Sem o deslocamento do acento, as orac;oes acima seriam interpretadas como tendo
a ordem AOV e AVO, respectivamente, e suas traduc;oes seriam "a cobra mordeu o
cachorro" (533) e "o menino enganou Galvao" (534).
As ora<;oes com as ordens OAv ·e OVA. sao freqi.ientemente dadas como equivalentes de constru<;oes passivas do Portugues, como indicado nas traduc;oes dos exemplos
(533) e (534). Para uma discussao sobre construc;oes passivas, ver 11.3 neste trabalho.
A ordem AVO aparece mais comumente em orac;oes imperativas ou negativas, ou
ainda em orac;oes principais em que a LN objeto e modificada por constru~ao relativa
(ver 4.2.2). Ta1nbem em orac;oes com essa ordem ocorre o deslocamento do acento
para o sufixo t-al "nuclear":
(535) e

-nupa tnoi-a
2sg/lmper-bater cobra-N
"mate a cobra!"

(536) je =tutyr-a n =o-'u
-ite paku-a
lsg=tio -N Neg=3-comer-Neg paca-N
"Meu tio nao come paca"

Fora do contexto apropriado, as orac;oes com a ordem AVO podem resultar ambiguas. O comentario do informante a respeito e que com a ordem AOV "a gente sabe
logo quern fez o que", mas coni a ordem AVO "a gente pode nao entender direito e
tern que ficar perguntando", ou seja, que AOV e a ordem preferida quando se deseja
evitar ambigi.iidades1'
Evidencias adicionais a favor de se considerar a ordem AOV como basica sao a
ordem dos constituintes nas orac;oes subordinadas (ver 4.2), a incorporac;ao (ver 3.3.7)
ea ordem dos elementos em compostos (vet Cap. 20)
Viu-se que a orac;ao pode conter adjuntos, expressos por adverbiais, e que estes
ocorrem coma constituintes perifericos, precedendo A ou seguindo V. Contudo, o fato
de que, ao virem no inicio da ora9ao, os adverbiais condicionam o aparecimento do
verbo com sujeito de terceira pessoa na forma circunstancial le:va a concluir que a
posi9ao b~sica dos mesmos e p6s-verbal.
O esquema em (537) reflete a ordem basica dos constituintes em ora9oes transitivas independentes. Essa ordem pode ser alterada em conseqilencia de processos
relacionados ao fronteamento de constituintes:
(537) A - 0 - V - Adj

Em ora9oes intransitivas, A ordem basica dos constituintes e aquela em que o sujeito
precede o verbo, e em que os adjuntos vem posici-onados ap6s- o verbo:
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(538) S - V - Adj
(539) ywyra o-kaj
arvore 3-queimar
"a arvore esta queimando"

Ocorre tambem a ordem inversa, VS, a qual e comum no discurso direto, em orac;oes
com o verbo 1-'el "dizer" (irreg.):
(540) e
-pyta 'am [i-'i
janukula ne=upe]
2sg/lmper-ficar aqui [3-dizer N.pr. 2sg-Dat]
"fique aqui, diz-te J anukula"

Em outros contextos, a ocorrencia da LN sujeito em posic;ao p6s-verbal e marcada
com o deslocamento do acento para o sufixo !-al. Co1nparem-se os seguintes exemplos:
(541) jene=0 -'a11 -a o-je -apypyk o-'ut i-pojy -a wi
lPi =Rel-alma-N 3-Refl-afastar/G 3 -vir 3-perigo-N Abl
"nossas almas vieram se afastando do perigo deles"

,

(542) o-je -'atyka
-m o-'ut jene=0 -'a11 -a i-pojy -a wi
3-Refl-retroceder-G 3 -vir lPi=Rel-alma-N 3-perigo-N Abl
"vieram retrocedendo as nossas almas do perigo deles"

4.1.5 Estrutura da sentenc;a e particulas
Nas sec;oes anteriores, viu-se que sintaticamente a sentenc;a pode consistir somente
do predicado, ou do predicado acompanhado de seus argumentos nucleares e de adjuntos. 0 esquema em (537), aqui repetido como (543), representa a estrutura da orac;ao transitiva em que os argumentos sao expresses por nominais. Sob o ponto de vista
da lingua em uso, essa estrutura veicula a predicac;ao basica:
(543) [A 0 V Adj]

Entretanto, fatos considerados na sec;ao 2.7 em relac;ao ao posicionamento de
particulas levam a supor que a estrutura da orac;ao inclui duas outras posic;oes de constituinte a esquerda, como representado em (544):
(544)

[ II

[ I

[

A

0

v

Adj]

]

]

Na posic;ao I, imediatamente a esquerda da parte nuclear, pode ocorrer qualquer
elemento da predicac;ao basica, sem restric;oes quanto ao seu papel sintatico. 0 ele1nento nessa posic;ao mantem uma func;ao relativamente aos demais elementos da ora-

168

~ao,

sendo, porem, marcado sob o ponto de vista da comunica~ao. Considerem-se os
dados em (545)-(547) apresentados na mesma seqtiencia em que aparecem no texto
de onde foram extraidos:
(545) tapi'ir-a ta'yj -a w-eraha
anta -N menina-N 3-levar
"a anta levou a menina"
(546) ta'yj -a rake tapi'ir-a w-eraha
menina-N At
anta -N 3-levar
"a menina, a anta a levou"
(547)

a: I

w-eraha rake ta'yj -a kor=a'e
lntj I 3-levar At menina-N FS /FM
"oh! ela levou a menina"

0 primeiro <lesses dados (bem como outros de se~oes anteriores) mostra que uma
ora~ao nao conteni necessaria1nente particulas de segunda posi~ao. Os d ados subseqilentes contem uma particula de segunda posi~ao, rak "atestado", a qual assinala uma
fronteira na estrutura da ora\:ao. 0 objeto direto, em (546), e o predicado, em (547) ,
aparecem na posi~ao I, deslocados de sua posi~ao original.
Na posi~ao II, ocorrem elementos que correspondem a t6picos (Chafe , 1976): a
constituintes deslocados, locativos e temporais que proveem um quadro de referencia
para o restante da ora~ao. Quando nessa posi~ao ocorrem nominais deslocados, o referente do nominal e tambem marcado na parte nuclear. Observe-se, no exemplo seguinte, a ocorrencia do demonstrativo a'e, marcando junta ao verbo o refe re nte da LN
deslocada:
"
(548) je =r -a'yr a'e -a jo -taw -a jepe=te='a11 a -potat
lsg=Rel-filho Dem-a vir-Nom-N Frus=F=Pr6x lsg-querer
"meu filho, eu queria que ele viesse"

Tambem ocorre o deslocamento de constituintes a direita, para a posi~ao ap6s as
particulas finais (ver Cap. 8). Nos exemplos a seguir, aparecem deslocados os constituintes awaratsiT} e taratsikait, que desempenham n a senten~a as fun\:oes de A e 0,
respectivame nte:
(549) auje te ere -kwaha =ko=wa taratsikair
-a
ja F 2sg-conhecer=FS MS var. de passaro-N
"voce ja o conhece, o taratsikait?"
(550) minata tete
=ne je =ewokoj o-'u
ko=py awaratsiri-a
castanha somente=AF-Rep=Deit 3-comer FS=MS lobo(?) -N
"somente castanha e 0 que ele comia, 0 lobo(?)"
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No segundo exemplo, a referencia ao item deslocado e indicada, na predica~ao
basica, pelo deitico ewokoj.
Um conhecin1ento mais profundo da lingua Kamaiura e dos fatores de ordem semantica e pragmatica envolvidos no uso das particulas se faz ainda necessario, tendo
em vista verificar a adequa~ao da hip6tese acima aos fatos da lingua.

4.2 Ora9oes subordinadas
A ora~ao subordinada distingue-se da ora~ao principal por sua organiza~ao interna.
A ora\:ao principal tern organiza~ao identica a de ora~oes simples, independentes. Nas
ora~oes subordinadas, o verbo oco~re em modos especiais, isto e, elas contem no verbo
a marca da dependencia sintatica, e seus argumentos sao marcados diferentemente daqueles da ora~ao principal.
Nas ora\:6es subordinadas, nao opera a nierarquia de referencia pessoal que
condiciona a codifica\:ao dos participantes nas ora~oes independentes. Os elementos
pronominais das series I, III e IV nunca sao usados, e com exce~ao de verbos intransitivos
ativos no gerundio, que tern seu argumento marcado por prefixes subjetivos especi'ficos (serie II), a codifica~ao dos participantes e feita pelos mesmos recursos que marcam
So e 0 nas ora~oes independentes, e tambem o possuidor na LN genitiva e o objeto na
locu\:ao posposicional. Entretanto, conservam-se os papeis, que sao identificados por
outros meios morfol6gicos e sintaticos, como a valencia do verbo, o uso de distintos
afixos nominalizadores, a ordem.
Nas ora\:6es subordinadas, as categorias de nega\:ao e tempo sao assinaladas por
morfemas usualmente associados a nominais.
Os diferentes tipos de ora~oes subordinadas do Kamaiura e as correspondentes
formas do verbo sao indicados no Quadro 8 e descritos nas se~oes subseqi.ientes.
Quadro 8 -

Ora~oes

subordinadas
.

Tipo de ora9ao
Ora9oes complemento
Ora¢es relativas

Ora¢es adverbiais

4.2.1

Ora~oes

Forma do verbo
Nominaliza9ao com {-tap}
Nominaliza9oes
Nominaliza9ao + Posp. I+ Caso oblfquo
Subjuntivo: {-ramue}
(Subjuntivo +) ram
Consecutivo: {-rire}
Gerundio

complemento

Em Kamaiura, sao comuns constru~oes com complementos oracionais, isto e, constru~oes nas quais o que nocionalmente constitui uma senten\:a ocorre como argumento
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de um predicado (Noonan, 1985: 42). Os complementos oracionais funcionam nas senten~as da lingua como objeto (0), como sujeito So e Sae, mais raramente, como su,jeito (A):
(551) a -potar =ete [ i-jo-taw -a]
lsg-querer=Atual 3-ir-Nom""N
"eu quero que ele va"

(0)

(552) ajetewar-a a' e-ram [sapai-a r -u -aw -a]
verdade-N esse-Atr [n.pr.-N Rel-vir-Nom-N]
"'e verdade que Sapai vem"

(So)

(553) [o-je'qw-ama'e-her-a ikue] o-mano
(3-nascet-Atr -Pas-N ontem] 3-morrer
"o que nasceu ontem, morreu'~

(Sa)

(554) [jene=' all -a 'u
-taw -a] ne je okoj o-mokoayay ko'yt
[lPi =alma-N comer-Nom-N] As Rep Deit 3-erifurecer FS
"o fato de eles comerem as nossas almas enfureceu-o"

(A)

Complementos oracionais em fun~ao de So sao amplamente usados com a particula predicado anite "nao existente":
(555) anite rak ore=poroneta-taw -a
Neg At 1pe=conversar-Nom-N
"n6s nunca conversamos" [Lit. : "nao houve o fato de.n6s conversarmos"]

As ora<;oes principais
coin complemento oracional em fun~ao de objeto comu_,
mente incluem verbos como -:potat "querer", -etsak "ver"_, -'anup "ouvir, sentir", -pik
"cessar", -mo'ypy "comec;ar" e -kw:ahap "conhecer, saber;', sendo este ultimo muito
usado nesse tipo de constru\:ao.
Alguns dos verbos acima ocorn~Pl frequentemente acompanhados das particulas
ete "atual" e in "potencial". Com a presen~a de ete, o evento expresso na orac;ao subordinada e afirmado, visto corno factual, ao passo que com a presen;;a de in e visto
como potencial. A particula ete e compativel na senten~a com a particula rak "atestado",
de segunda posi~ao, e com o sufixo {-bed "passado nominal" no verbo dependente. A
particula in co-ocorre na senten;;a co m a particula final in "potencial" (eventualmente
reduzida a n) :
(556) a-kwahaw:::;ete =rak mokaw -a mepy -taw -er-a
lsg-~saber=atual=At carabina-N comprar-Nom-Pas-N
"eu sei que ele comprou a carabina"
(557) a-kwahaw=in wararuwijaw-a jene=u,u
-taw -a=n
lsg-saber=Pot cachorro
-N lPi =rnorder-Nom-N=Pot
"eu sei que o cachorro morde"
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4.2.1.1 Morfologia dos complementos
Ein Kamaiura, os complementos nominalizados nao vem associados a elementos
correspondentes aos complementizadores de linguas indo-europeias. Como mostram
os exemplos, a estrategia de complementiza~ao usualmente utilizada na lingua e a
nominaliza~ao da senten~a por meio de afixos acrescentados ao radical verbal.
Os sufixos mais comumente empregados na forma~ao de complementos sao {-tapl
"nome de a\:ao, estado" e 1-ama'e} "atributivo", como nos exemplos aduzidos. Como
uso <lesses sufixos, o enfoque e colocado na a~ao/estado, e nao nos participantes,
contrariamente ao que ocorre com o sufixo I-tat} "agentive" ou o prefixo {-emi-l "objetivo", por exemplo. Contudo, embora de modo menos produtivo, estes e outros afixos
nominalizadores ta1nbem aparecem nas ora~oes complemento:
(558) a -kwahaw=in [wararuwijaw-a jene=u'u
-tar -a =n]
lsg-saber =Pot [cachorro
-N lPi =morder-Nom-N=Pot]
"eu sei que o cachorro vai nos morder"
(559) a -kwahaw=ete
[wyrap1 -a ne= r -emi -pyhyk-er -a]
lsg-saber =Atual [passarinho-N 2sg=Rel-Nom-pegar-Pas-N]
"eu sei que voce pegou 0 passarinho"

Podem ocorrer na senten\:a como complementos nominalizados os distintos tipos
de ora~oes coin predicado verbal e com o verbo copula, descritos em 4.1. Os dados
anteriores exemplificam complementos com verbo transitive e intransitive ativo. Nos
dados a seguir, os complen1entos contem predicado verbal descritivo e o verbo copula
1-eko}:
(560) a -kwahaw=in [ne =r -akup -aw -a]
lsg-saber =Pot [2sg=Rel-doente-Nom-N]
"eu sei que voce e doente"
(561) a -kwahaw=in [morerekwar-am i-ko -taw -a] ko=py
lsg-saber =Pot [chefe
-Atr 3-C6p-Nom-N] FS=MS
"eu sei que ele vai ser chefe"

0 verbo {-ekol aparece em forma nominalizada tambem ao ocorrer coma auxiliar
na s enten~a complemento:
(562) awuje=ne [ne jae'o
ne=r -eko-taw -a] a -'anu=ko'y=py
ja
=As [2sg=chorar 2sg=Rel-Aux-Nom-N] lsg-ouvir=FS=MS
"eu ja ouvi que voce estava chorando"

As senten~as complemento nominalizadas apresentam caracteristicas de Nominais:
recebem os sufixos {-het} "passado", {-e'yml "nega~ao de radical", o sufixo {-a} "nuclear",
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que marca nominais em funi;ao de sujeito e de objeto, e te1n seus argumentos S e 0
genitivizados, como sera tratado a seguir.

4.2.1.1.1 Expressao dos argumentos

Nas ora<;oes complemento, nao se mantem a distin<;ao formal existente nas ora<;oes
independentes quanta a expressao dos argumentos em fun<;ao de Sa, So, A e 0. Os participantes sao codificados junta ao verbo de diferentes classes pelos mesmos recursos
e, parcialmente, da mesma fonna que o possuidor na locuc;ao genitiva. Assim, os elementos pronominais nao permitem, por si, a identificac;ao dos participantes. Os distintos
papeis sintatico-semanticos sao identificados com base na valencia do verbo, na presen<;a de Nominais nao genitivizados e na possibilidade de co-ocorrencia de pronomes
cliticos e prefixes relacionais de terceira pessoa, inexistente nas ora<;oes independentes.
0 argumento unico de verbos intransitives ativos OU descritivos (S) e marcado por
pronomes cliticos, see uma primeira ou uma segunda pessoa, e por Nominal ou pelo
prefixo {i-}, se e uma terceira pessoa. Os pronomes cliticos e o Nominal vem posicionados imediatamente antes do radical verbal prefixado com o relacional {r-1:
(563) a · -kwahaw=in [ne =0 -maraka-taw -a]
lsg-saber =Pot [2sg=Rel-cantar -Norn-N]
"eu sei que voce canta"
(564) a -kwahaw=in [ne =r -akup -aw -a]
lsg-saber =Pot [2sg=Rel-doente -Nom-N]
"eu sei que voce esta doente"

(V. intransitivo ativo)

(V. intransitivo descritivo)

(565) n =a -kwahaw-ite rak [sapai-a 0 -rnaraka-taw -a]
Neg=lsg-saber -Neg At [n.pr.-N Rel-cantar -Norn-NJ
"eu nao sabia que Sapa1 canta"
(566) n =a -kwahaw-ite [i -maraka-taw -a]
Neg=lsg-saber -Neg [3-cantar -Norn-NJ
"eu nao sabia que ele canta"

0 argumento S de terceira pessoa pode vir codificado simultaneamente pelo prefixo {i-} e por Nominal com a mesma referencia do prefixo:
(567) a -potar =ete
[kunu'urn-a brasilia -p i-jo-taw -a]
lsg-querer=Atual [menino -N Brasflia-Loc 3-ir-Norn-N]
"eu quero que o rnenino va a Brasflia"
(568) a -kwahaw=in [kunu'urn-a i-'akym -aw -a]
lsg-saber =Pot [menino -N 3-molhado-Nom-N]
"eu sei que o menino ficou molhado"
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Nas ora~oes complemento com verbos transitivos, o objeto direto ocupa a posicao
imediatamente antes do radical verbal nominalizado, vindo expresso da mesma maneira que S dos verbos intransitivos, par pronomes cllticos, no caso de ser uma primeira
ou un1a segunda pessoa, e por Nominal ou pelo prefixo relacional {i- }, see uma terceira pessoa:
(569) a -kwahaw=ete [ne =0 -u'u
-taw -a]
lsg-saber =Atual [2sg=Rel-morder-Nom-N]
"eu sei que ele vai te morder"
(570) a -kwahaw=ete rak [mokaw-a r -etsak-aw -er -a]
lsg-saber =Atual At [carabina-N Rel-ver -Nom-Pas-N]
"eu sei que ele viu a carabina"
(571) a -kwahaw=ete rak [i-pyhyk-aw -a]
lsg-saber =Atual At (3-pegar-Nom-N]
"eu sei que ele o pegou"

0 sujeito (A) pode ser omitido Ce zero), como nos exemplos acima, ou vem codifica~lo por uma locui;ao nominal posicionada imediatamente antes da LN objeto:
(572) a -kwahaw==ete rak [sapai-a mokaw-a r -etsak-aw -er -a]
lsg-saber =Atual A~ [n.pr.-N carabina-N Rel-ver -Nom-Pas-N]
"eu sei que Sapa1 viu a carabina"
(573) pe -a a'al1 o~kwahap [ene je =r -etsak-aw -er -a]
Dem-N Opin 3-saber [voce lsg=Rel-ver -Nom-Pas-N]
"aquele sabe que voce me viu"

Na ausencia da LN, a interpretai;ao mais comurn nesses casos e a de que A e uma
terceira pessoa. Contudo, outras interpreta~oes sao possiveis, como indicado em (574):
(574) a -kwahaw=in
Ue =0 -kytsi -taw -a] ko=py
lsg-saber =Atual [lsg=Rel-cortar-Nom-N]FS=MS
"eu sei que [voce/ele] vai, [voces/eles] vao me cortar"

Se A e primeira ou segunda pessoa, vem codificado por pronomes cliticos nas
situa~oes e1n que 0 e terceira pessoa. Nesses casos, 0 e marcado por prefixo relacional
junto ao verbo nominalizado, independentemente de vir ou nao expresso por locui;ao
nominal. Somente o alomorfe j- do prefixo e usado, mesmo com verbos da classer-:
(575) n =o-kwahaw-ite Uene=i -etsak-aw -a]
Neg=3-saber -Neg [I Pi =3-ver -Nom-N]
"ele nao sabe que/se n6s o estamos vendo"

174

(576) po ere-potat [karamema je =i -ru
-taw -a]
Q 2sg-querer [presente lsg=3-trazer-Nom-N]
"voce quer que eu traga um presente?''

Com a ausencia do clitico je, a interpreta\:ao da senten~a em (576) seria "*voce
quer que o presente me traga?"
Resumindo, nos complementos nominalizados, os argumentos em fun\:aO de S e
0 sao genitivizados, mas nao o argumento em fun\:ao de A. De fato, o predicado continua a governar as rela~oes gramaticais na ora~ao complemento independentemente
do verbo principal: alem do argumento 0 genitivizado, o verbo transitivo admite uma
posi~ao de A, e no caso de verbo intransitivo, a referencia a S genitivizado pode ser
opcionalmente expandida por uma LN. Considere-se ainda o exemplo seguinte, em
que o objeto do verbo principal aparece como sujeito do verbo complemento:
(577) kawa rak a -etsak [ko katy i-jo-taw -a]
n.pr. At lsg-ver [ro<;a Al 3-ir-Nom-N]
"eu vi Kawa indo/ir para a ro<;a"

Alem dos argumentos nucleares, a orai;ao complemento pode conter adjuntos como
em (567) e nos exemplos a seguir. Observe-se em (578) a ocorrencia do verbo {-ekol,
como auxiliar:
(578) a -kwahaw=in [i-'ata -taw -a o-ko -m tape
rupi]
lsg-saber =Pot [3-andar-Nom-N 3-Aux-G camjnho por]
"eu sei que ele esta andando pelo caminho"
(579) n =a -kwahciw-ite ['all -a katy je =r -u -aw -a ran]
Neg=lsg-saber -Neg [este-N Al lsg=Rel-vir-Nom-N lter]
"eu nao sabia que/se viria novamente para ca"

Complementos nominalizados. sao coordenados por meio da particula ran
"iterativa", tambem usada na coordena~ao de ora~oes independentes (ver Cap. 8):
(580) ere-kwahaw=in Ue=maraka-taw-a je =porahaj=taw -a ran]
2sg-sabe =Pot lsg=cantar-Nom-N lsg=dan~ar =Nom-N Iter)
"voce sabe que eu canto e dan~o"

4.2.1.1.2 Distribuii;ao dos complementos na

senten~a

De modo geral, nas senten\:as com complementos nominalizados mantem-se a
ordem de constituintes que ocorre na senteni;a independente, exceto em que o complemento em fun\:ao de objeto vem preferencialmente ap6s o verbo. As ora~oes complemento normalmente nao contem particulas em sua estrutura interna. As particulas
ocorrem em posi~6es usuais da senten~a na qual a ora~ao complemento funciona como
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um constituinte. Assim, particulas de segunda posi~ao aparecem ap6s o primeiro constituinte da senten~a, que pode ser o complemento nominalizado em fun\:ao de sujeito,
como em (554), ou um constituinte da ora~ao principal, se esta precede o complemento: o verbo, como em (572), o objeto, como em (577) ou o adjunto:
(581) awuje rak a -kwahap [kunu'um-a jo -taw -a ne=nite]
ja
At lsg-saber
menino -N vir-Nom-N 2sg=Com
"eu ja sei que o menino vem com voce"

A anteposi~ao de LN objeto do verbo principal em senten~as com complementos
sentenciais somente e possivel com determinados verbos, como -etsak "ver" ou -'anup
"ouvir, sentir", como em (577) , mas nao com outros. De fa to, em uma senten~a com
o verbo -kwahap "saber, conhecer", por exemplo, a anteposi~ao da LN objeto altera o
sentido da constru~ao: a LN e interpretada como
n(1cleo modificado pela ora~ao no-,
minalizada:
(582) akwama'e-a rak a -kwahap [ko katy i-jo-taw -a]
homem -N At lsg-conhecer [ro~a Al 3-ir-Nom-N]
"eu conhe90 o homem que esta indo para a ro9a"

I

Processos de movimento acarreta1n altera~oes na ordem de constituintes de senten~as com complementos nominalizados. Por exemplo, nas situa~oes em que a interroga\:aO recai sabre o adjunto da oras;ao complemento, a oras;ao precede o predicado
principal, sendo o adjunto movido para a posi~ao inicial da sentens;a, antes de particulas de segunda posi~ao:
(583) a -potar =ete
fje =r -a'yr -a brasilia-p i-jo-taw -a]
lsg-querer=Atual [lsg=Rel-filho-N n.pr. -Loe 3-ir-Nom-N]
"eu quero que meu filho va a Brasilia"
(584) [umame katu te='a11 i-jo -taw -a] ere-pota ko
[onde Intens F Deit 3-ir-Nom-N] 2sg-querer Q
"onde e que voce quer que ele va?"

Se a interroga~ao recai sabre argumentos da oras;ao complemento, esta nao e movida para a posis;ao inicial da senten\:a. 0 constituinte interrogado e movido para o
inicio da ora~ao complemento, e esta e nominalizada por outros afixos nominalizadores,
selecionados conforme a fun~ao que o elemento interrogado tern na ora~ao. Nos dados
a seguir, o constituinte interrogado e o sujeito (A), em (586), e o objeto, em (587),
sendo usados os nominalizadores {-tat} "agentive" e 1-emi-}"objetivo", respectivamente.
Observe-seem (587) a ocorrencia da particula rak "atestado", na ora~ao nominalizada:
(585) awuje rak a-kwahap [wararuwijaw-a kunu'um-a u'u
-taw -er -a]
ja
At lsg-saber [cachorro
-N menino -N morder-Nom-Pas-N]
"eu ja sei que o cachorro mordeu o menino"
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(586) awuje rak a-kwahap [awa kunu'urn-a u'u
-tar -er -a]
[quern rnenino -N rnorder-Norn-Pas-N]
"eu ja sei quern rnordeu o rnenino"
(587) awuje rak a-kwahap [awa rak wararuwijaw-a r -erni -u'u
-her -a]
[quern AT cachorro
-N Rel-Norn-rnorder-Pas-N]
"eu ja sei quern o cachorro 1TIOrdeu"

Quando 0 constituinte interrogado e 0 objeto e 0 sujeito esta presente, este e
deslocado para o final da orac;ao, e a construc;ao resultante e formalmente identica a de
perguntas indiretas:
(588) n =a-kwahaw-ite rna'anuar-a r -etsak-aw -er-a sapa1-a
Neg=lsg-saber-Neg o que -N Rel-ver -Nom-Pas-N N. pr.-N
"eu nao sei o que Sapa1 viu"

Alternativamente, e esta ea forma admitida por alguns falantes, o complemento
com constituinte interrogado ocorre como orac;ao com verbo no indicativo:
(589) awuje rak a-kwahap [awa rak wararuwijaw-a o-u'u]
[quern At cachorro
-N 3-morder]
"eu ja sei quern o cachoro rnordeu"

A situac;ao comum e aquela em que o complemento em func;ao de objeto se posiciona ap6s o verbo principal, e este e seguido pelas particulas ete "atual", rak "atestado" e in "potencial". A presenc;a dessas (e outras) part1culas marca a informac;ao veiculada na posic;ao a sda esquerda como constituindo uma asserc;ao, garantindo assim a
interpretac;ao da orac;ao nominalizada como complemento, e nao como modificador de
LN. Em certos contextos, sentenc;as com constituintes nominalizados resultam potencialmente ambiguas entre as duas interpretac;oes, como nos exemplos a seguir:

-

(590) po ere-kwahap [wararuwijaw-a je =u'u
-tar -er -a]
Q 2sg-saber cachorro
-N lsg=morder-Norn-Pas-N
"voce sabe que o cachorro me mordeu?"
(591) po ere-kwahap wararuwijaw-a [je =u'u
-tar -er -a]
-N lsg=rnorder-Nom-Pas-N
Q 2sg-saber cachorro
"voce sabe/conhece o cachorro que me mordeu?"

4.2.2 Orac;oes relativas
Em Kamaiura, nao ha itens lexicais correspondentes a pronomes relativos. A estrategia de relativizac;ao utilizada na lingua e a nominalizac;ao da orac;ao encaixada por
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meio de afixos nominalizadores (ver 3.3.4). Isso vem exemplificado na senten~a a seguir,
na qual a LN objeto wyrapy "gaviao" e modificada (restringida) pela ora~ao kunu'uma
pyhykarera, e esta tern o verbo -pyhyk "pegar, agarrar, segurar" nominalizado pelo
sufixo I-tat} "agentive":
(592) akwama'e-a o-juka wyrapy-a [kunu'um-a pyhyk-ar -er -a]
homem -N 3-matar gaviao -N [menino -N pegar -Nom-Pas-N]
"o homem matou o gaviao que pegou o menino"

Alem de relativas com nucleo, em Kamaiura ocorrem ta1nbem relativas sem nucleo. As relativas nessa lingua sao encaixadas, ou seja, juntamente com o nucleo, se
este esta presente, funcionam como um constituinte da senten~a.
Como em outras constru~oes nominalizadas da lingua, as categorias de tempo/
aspecto e nega~ao vem marcadas nas ora~oes relativas por afixos normalmente associados a nominais. 0 verbo nominalizado recebe sufixos casuais, posposi~oes e requer
seus argumentos S e 0, e em certas nominaliza~oes, tambem A, codificados como o
possuidor na loca~ao genitiva. A LN relativizada e omitida na ora~ao relativa, e seu papel
sintatico-semantico e ai recuperado pelo afixo nominalizador, conjuntamente ao conhecimento da valencia do verbo e da ordem e, em certos c~sos, pela presen~a de
Nominais nao genitivizados.

4.2.2.1

Posi~oes

relativizaveis

Em Kamaiura, podem ser relativizadas as posi\:oes de S, A, 0, Oi/Obliquos e
Genitivo, ou seja, todas as posi\:oes, exceto a de objeto de co1npara~ao, na hierarquia
de acessibilidade proposta em Keenan e Comrie (1977), embora com algumas restri~oes no que respeita a obliquos. A relativiza\:ao e marcada por distintos afixos nominalizadores, sendo a sele~ao de um dado afixo determinada pela fun~ao da LN nucleo
na ora~ao relativa, independentemente de seu papel gramatical na ora\:aO principal.

4.2.2.1.1

Relativiza~ao

de S

Nas situa~oes em que a posi~ao relativizada corresponde a Sa ou a So, os prefixos
pronominais no verbo nominalizado codificam o mesmo referente que a LN nucleo, ou
seja, a LN nucleo e representada na ora~ao relativa por prefixo pronominal. Tres sufixos nominalizadores sao utilizados nas ora~oes em que S e relativizado: {-ama'e}
"atributivo'', 1-uma'e} "atributivo negative" e 1-ipyt} "paciente". Os dois primeiros se
anexa1n a radicais verbais intransitivos ativos ou descritivos, e a distin~ao entre os papeis de Sa e So e assinalada por distintos prefixos pronominais no verbo. 0 prefixo
{o-} codifica Sa junto a verbos ativos, e o prefixo Ii-} codifica So junto a verbos descritivos e certos verbos ativos:
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(593) a -etsak kunu'urn-a [ o-je'eri-urna'e-a]
lsg-ver menino -N [3-falar -Norn -N]
"eu vi o menino que nao fala" (porque e calado)
(594) a -etsak kunu'urn-a ( i-je'eri-uma'e-a]
[3-falar -Norn -N]
"eu vi 0 menino que nao fala" (porque e rnudo)
(595) a -mo -y'u rak akwarna'e-a [i-'ywej -arna'e-her-a]
lsg-Caus-beber AT hornem -N [3-ter sede-Norn -Pas-N]
"fiz beber ao hornern que tinha sede"

0 sufixo {-ipytl "paciente" funciona como desagentivizador e, ao anexar-se a radicais verbais transitivos, acarreta a mudan~a do papel do argumento de 0 para So. 0
argumento So derivado vem codificado no verbo pelo prefixo fi- l "terceira pessoa.
Evidencia do processo e o fato de que o radical transitive nominalizado com 1-ipytl e
incapaz de co-ocorrer com um Nominal em fun~ao de A, o que seria possivel se a posi~ao
relativizada correspondesse a fun\:ao de 0. Em enunciados especialmente elicitados, o
agente ocorre como obliquo, sob a forma de uma locu~ao posposicional com a
posposi\:ao upe "dativo" :
(596) o-yk
akwarna' e-a [i-rnono-pyr -er -a posto katy]
3-chegar hornern -N 3-enviar-Norn-Pas-N posto AL
"chegou o homern que foi enviado ao posto"
(597) o-yk
akwarna'e-a [i-rnono-pyr -er -a rnorerekwar-a upe]
3-chegar hornem ' -N 3-enviar-Norn-Pas-N chefe
-N Dat
"chegou o homern que foi enviado pelo chefe"

Em Kamaiura, o verbo nominalizado com {-ipyt} ocorre somente com argumento
de terceira pessoa e em constru~oes marcadas para tempo, isto e, com radicais verbais
sufixados com {-het} "passado nominal" ou com {-raml "atributivo". Como se mencionou, na ausencia do sufixo d~ tempo passado o sufixo atributivo implica tempo futuro.

4.2 .2.1.2

Relativiza~ao

de A

Nas situa~oes em que a posi~ao relativizada corresponde a A, o verbo transitivo
vem sufixado com o nominalizador I-tat} "agentivo". A presen~a desse sufixo orienta a
interpreta~ao do e lemento genitivizado junto ao verbo como tendo a fun~ao de 0:
(598) akwarna'e-a o-juka wyrapy-a [kunu'um-a pyhyk-ar -er -a]
hornern -N 3-rnatar gaviao -N [menino -N pegar-Nom-Pas-N]
"o homem matou o gaviao que pegou o menino"
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4.2.2.1.3

Relativiza~ao

de 0

Quando a posi~ao relativizada corresponde a 0, o verbo recebe o prefixo {-emi-1
"objeto", o uni co prefixo entre os nominalizadores do Kamaiura. 0 nominalizador
f-emi-l orienta a interpreta~ao do argumento genitivizado como tendo a fun~ao de A.
Viu-se em 3.3.4 que o radical verbal com {-emi-l pertence a classer, isto e, ocorre coin
o alomorfe r- do prefixo relacional {r-l ao ser precedido por expressao referencial, e
com os alomorfes t- eh- do prefixo relacional {i-} "terceira pessoa nao reflexiva". Nas
situa~oes em que ha co-referencia, o argumento de terceira pessoa e codificado no
verbo nominalizado pelo prefixo lo-) "terceira pessoa reflexiva":
(599) je =r -yke;yr-a w-etsak kye'i-a [ne =r -erni -ekar
-er --a]
lsg=Rel-irmao-N 3-ver faea -N [2sg=Rel-Nom-procurar-Pas-N]
"meu irmao viu a faca que voce estava procurando"
-emi -ekar
-er -a]
(600) je =r -yke'yr-a w-etsak kye'i-a [w
lsg=Rel-irrnao-N 3-ver faca -N [3Refl-Nom-procurar-Pas-N]
"rneu irrnao viu a faca que estava procurando"
,
I

4.2.2.1.4 Relativizas;ao de obliquos
Viu-se em ses;oes anteriores que em Kamaiura o objeto indireto e expresso por
locu~ao posposicional e comporta-se em geral como outros obliquos. A relativiza~ao
de obliquos ocorre mais comumente e.m relativas se1n nucleo, conforme sera mostrado
adiante. Contudo, e encontrada tambem em relativas com nucleo.
A nominaliza~ao do verbo pelo acrescitno do sufixo I-tap) e o recurso usado em
Kamaiura para a relativiza~ao da posivao de objeto indireto. 0 elemento genitivizado
tern a fun~ao de 0, junto a verbo transitivo, e de S, junto a intransitiv0. Uma LN em
fun~ao de A pode ocorrer precedendo o objeto:
(601) a-etsak akwarna'e-a [kunu'um-a ywyrapar-a me'eti-aw -er -a]
lsg-ver hornern -N [rnenino -N arco
-N dar -Norn-Pas-NJ
"eu vi o hornern a quern o rnenino deu o arco"
(602) ja'iwe rak a-etsak akwarna'e-a [ne ='i
-aw -er -a ikue]
hoje At lsg-ver homern
-N [2sg=dizer-Norn-Pas-N ontem]
"hoje eu vi 0 homem a quern voce falou ontem"

De modo mais restrito, o mesmo nominalizador e empregado na relativiza~ao das
posi~oes de "ablativo" e de "instrumento". O falante nao concorda com a presen~a
das posposi~oes wi "ablative" e pupe "inessivo, instrumento" nessas constru~oes:
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(603) hok -a [ i-jo -taw -er -a] _o-kaj
casa-N [3-vir-Nom-Pas-N] 3-queimar
"a casa de onde ele saiu queimou"

(*i-jo-taw-er-a wi)

(604) ywyra [mo1 -a juka -taw -er. -a} t-uwijap
pau
cobra-N matar-Nom-Pas-N.] 3--grande
"o pau com que ele matou a cobra e grande"

(*....juka-taw-er-a pupe)

nossos dados exemplos de relativiza~ao de temporals. De modo geral,
na eHcita~ao de dados correspondentes a sentenc;as do Portugues que envolvem
relativizac;ao de temporais e tambem de outros obllquos, e co1num que o falante fornec;a enunciados con1 outro tipo de organizac;ao sintatica. Os seguintes exemplos servem como ilustrac;ao:
Nao

h~iem

(605) o-yk
ypytun-im [kunu'um-a mano -ramue]
3-chegar noite -.Loe [menino -N morrer_:Subj]
"ele chegou na noite quando o menino morreu"
(Solicitado: ele -chegou na noite em que o men:ino morreu)
(606) kye'i-0 a'e -a pupe a-juka
faca-NM Dem-N Instr lsg-matar
"a faca, com ela eu matei''
(Solicitado: a faca com que eu matei)

4.2.2.1.5 Relativii ac;ao de genitivo
Nas orac;oes em que a relatlvizac;ao se aplica a posic;ao de genitivo, o nucleo da
Jocuc;ao genitiva (o item· possuido) ocorre con10 constituinte da orac;ao relativa, e seu
modificador (o possuidor) constitui o nucleo da orac;ao relativa. Este vem repre.sentado na orac;ao relativa por prefixo re~acional anexado ao item possuido. O verbo recebe
o nominalizador apropriado a func;ao da LN nucleo na orai;~o relativa:
.

(607) jawar.;;a [t-a'yt -a je- =r -emi -pyftyk-er -a] o-jewaem
on~a -N [3-filho-N lsg=Rel-Nom-pegar -Pas-N] 3-fugir
"a on~a cujo'filhote eu pegu~i fugiu" -

Co.m pare-se o exemplo acima com aquele em (608), em que toda a
genitiva constitui o nucleo modificado pela orac;ao relativa:
(608) jawar-a r -a'yr -a Ue =r -emi -pyhyk-er -a] o-jewaem
on~a -N ReJ-filho-N [lsg=Rel-Nom-pegar -Pas-N] 3-fugir
''o filhote de on~a que·eu peguei fugiu"

181

locu~ao

0 prefixo pronominal de terceira pessoa em (607) e o mesmo que codifica o possuidor junto a u1n nome possuido em func;ao de modificador adnominal na LN (ver
3.3.3), o que possibilita a interpretac;ao da sentenc;a em (607) como tendo a estrutura
indicada em (609):
(609) jawar-a t -a'yr -a Ue =r -emi -pyhyk-er -a] o-jewaem
on~a -N 3-filho-N [lsg=Rel-Nom-pegar -Pas-NJ 3-fugir
"a on~a-filhote que eu peguei fugiu"

A ambiguidade desaparece na situac;ao em que a orac;ao relativa
a posic;ao pas-verbal, vindo separada da LN n(1cleo:

e deslocada para

(610) jawar-a o-jewaem [t-a'yr -a je =r -emi -pyhyk-er -a]
on~a -N 3-fugir
[3-filho-N lsg=Rel-Nom-pegar -Pas-N]
"fugiu a on~a cujo filhote eu peguei"

Uma outra estrategia utilizada em Kamaiura na relativizac;ao da posic;ao de possuidor e a incorporac;ao do item possu1do ao verbo. Este recebe 'O nominalizador e os
marcadores de pessoa apropriados a func;ao do item possuido. na orac;ao relativa.
(611) jawewyr-a Ue =r -emi -atsi
-ok
-er -a ] o-mano
arraia -N [l sg=Rel-Nom-esporao-arrancar-Pas-N] 3-morrer
"a arraia cujo esporao arranquei morreu"
(612) wararuwijaw-a [i-'apyte-tsi11 -ama'e-a] i-kamai
cachorro
-N 3-testa -branca-Nom -N 3-magro
"o cachorro que tern a testa branca e magro"

Os recurses usados na formac;ao das relativas em Kamaiura vem resumidos no
quadro a seguir:
Quadro 9 - Recurses usados na relativizac;ao
Posi~ao

Estrategia
Afixo nominalizador
Reten~ao

Sa

So

-ama'e

ama'e

-uma'e

-uma'e

{-o}
de
pref. pronominal

{i-}

So Deriv.

relativizada

varios

-ipyt

A

Gen.
-tat

0

Obi.

-em1-

-tap
-wat

{i-}

{i-}

Em Kamaiura, sao relativizaveis as posic;oes a esquerda de 0 comp na hierarquia de
acessibilidade das func;0es sintaticas a relativizac;.ao, formulada por Keenan e Comrie (1977):
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SU > DO> QI > OBL >GEN> 0 comp
Contudo, contrariamente ao que e previsto na generalizac;ao relativa a hierarquia,
as estrategias utilizadas em Kamaiura dividem a posic;ao de sujeito, distinguindo as posic;oes de S (Sa e So) e de A, e dividem o conjunto de posic;oes relativizaveis em segmentos nao continues: a retenc;ao de prefixo pronominal aplica-se aos sujeitos s, incluindo
Sa, So e So derivado, e ao Genitive, mas nao ao sujeito A, ao objeto e aos obliques.

4.2.2.2 Ordem dos constituintes
Em Kamaiura, encontram-se relativas pre e p6s-nucleares e, em certas situa~oes,
a LN nucleo pode ocorrer separada da orac;ao relativa. A LN nucleo e um constituinte
da orac;ao matriz, e as possibilid~des de posicionamento da ora~ao relativa que modifica a LN estao relacionadas a ordem de constituintes na sentenc;a coma um todo.
As sentenc;as intransitivas com constituintes relativizados admitem as mesmas
variac;oes de ordem que a sentenc;a simples, ou seja, a LN sujeito que ocorre coma
nucleo da orac;ao relativa pode seguir ou preceder o verbo principal, mantendo-se,
porem, adjacente a relativa. Nao ha em nossos registros exemplos de sentenc;a com a
ordem V - [0 rel] S:
(61~)

[kunu'um-a pyhyk-ar -er -a] wyrapy-a o-jewaem
[menino -N pegar-Nom-Pas-N] gaviao -N 3-fugir
"o gaviao que pegou o menino fugiu"

(0 rel] - S - V

:(614) wyrapy-a [kunu'u"m-a pyhyk-ar-er-a] o-jewaem
"o gaviao que pegou
., o menino fugiu"

S - [0 rel] - V

(615) o-jewaem wyrapy-a [kunu'um-a pyhyk-ar-er-a]
"fugiu o gaviao que pegou o menino"

V - S - (0 rel]

-

Nas sentenc;as transitivas em que estao presentes dais Nominais, as relativas sao
geralmente p6s-nucleares. Ocorrem as ordens AOV e AVO, sendo esta liltima a mais
comum nas situac;oes em que a LN nucleo tern a func;ao de objeto do verbo principal:

(616) akwama'e-a [tupaham-a pyhyk -ar -er -a] wyrapy-a o-juka
homem -N[corda -N segurar-Nom-Pas-N]gaviao-N 3-matar
"o homem que esta segurando a corda matou o gaviao"

A [0 rel] - 0 -V

(617) akwama'e-a [tupaharn-a pyhyk-ar-er-a] o-juka wyrapy-a
"o homem que esta segurando a corda matou o gaviao"

A [Orel] -V- 0

(618) akwama'e-a o-juka wyrapy-a [kunu'um-a pyhyk-ar -er -a]
homem -N 3-matar gaviao -N [menino -N pegar-Nom-Pas-N]
"o homem matou o g.aviao que pegou o menino"

A -V- 0 [0 rel]
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(619) kujamerer-a ipira [o-aju -ma'e-a] n =o-pyhyk-ite=rane ko=wa A-0[0 rel]-V
mulheres -N peixe [3-tonto-Nom-N] Neg=3-pegar-Neg=Cont FS=MS
"as muJheres nao pegam os peixes que estao tontos (com o timb6)"

A LN nucleo pode ocorrer separada da orac;ao relativa em resultado da aplicac;ao
de processos de movimento. Nos exe1nplos a seguir, a LN objeto do verbo principal e
nucleo da orac;ao relativa vem no inicio da sentenc;a, antes de particula de segunda
posic;ao, no inicio da sentenc;a, co1no constituinte interrogado, e no final da sentenc;a,
como constituinte extraposto (ver 4.1.5 e 6.1.2), nesta ordem:
(620) wyrapy-a rak o-juka [kunu'um-a pyhyk-ar -er -a]
gaviao -N AT 3-matar [menino -N pegar-Nom-Pas-N]
"ele matou o gaviao que pegou o menino"
(62 1) ma'anuar-a sapai-a w-etsak [kunu'um-a r -emi -ekar
-er -a]
o que
-N n.pr.-N 3-ver [menino -N Rel-Nom-procurar-Pas-N]
"o que Sapa1 viu que o menino estava procurando?"
(622) ywyrapar-a je =i -me'ell i-upe [i-'urire'e-taw -er -a]
/
arco
-N lsg=3-dar 3-Dat (3-pedir -Nom-Pas-N]
"dei-lhe o arco que ele havia pedido" [o arco eu lhe dei, que ele havia pedido]

4.2.2.3 Relativas sem nucleo
Relativas sem nucleo sao comuns nos textos Kamaiura. Tern a mesma estrutura que
as relativas com nucleo, e as posic;oes relativizadas identifica1n-se pelos mesmos recursos: distintos afixos nominalizadores, conhecimento da valencia do verbo, da ordem de
constituintes e possibilidade de ocorrencia de nominais e cliticos nao genitivizados. Seguem exemplos de relativas sem nucleo com os distintos nominalizado res:
(623) awuje oro-etsak [o-yk
-ama'e-her-a posto-p]
ja
lPe-ver [3-chegar-Nom -Pas-N posto-Loc]
"n6s ja vimos aquele que chegou no posto"
(624) t =a -kawe'e11 (je =r -emi -etsak-er -a]
Ex=lsg-contar [l sg=Rel-Nom-ver -Pas-NJ
"vou contar o que eu vi"
(625) 'all a'iweru i-'am -1
(je =r -eraha-tar -er -a] ko=ra'e
apa
aqui Aten 3-estar-Circ [lsg=Rel-levar-Nom-Pas-N]FS=AF /FM papai/Voc
"aqui esta o que me levou, papai"
(626) awa te'=ari [nujtu -mer-a r -akyheri je jan
-aw -er -a] o-'u
korin
quern F=Deit mulher-Col-N Rel-atras l sg=correr-Nom- Pas-N 3-comer Fut
"quern e que vai comer aquilo [as patas] com que eu corria atras da~ mulheres-chefe?"
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0 dado em (626) foi extraido de um mito sobre a anta, e refere-se ao momenta
em que o animal, preso em uma armadilha e sabendo que seria esquartejado, assado e
comido, indaga sobre o destino das diferentes partes de seu corpo, no caso do exemplo em foco, sobre quern iria comer suas patas.
A relativiza<;ao da posi~ao de oblfquos e de objeto de compara<;ao ocorre
freqtienten1ente sob a fonna de relativas sen1 n(1cleo. 0 verbo nominaHzado vem marcado com sufi:xo de caso obliquo ou vem associado a posposi<;oes:

(627) a'-e-a n =o-kwahaw-~te fje =o-taw -er ~a wi]
esse-N Neg=3-saber -Neg [lsg=ir-Nom-Pas-N Abl]
"ele nao sabe [o lugar] de onde eu vim'f
(628) [i-peir -ipyr -er -a wite] a'ia'iw=ine jene=r -etam -a ko'y=py
3-va:rrer-Nom-Pas-N Comp lntens =Af lPi =Rel-aldeia-N FS =MS
Hhossa aldeia e CQffiQ [uma] que foi ffiUito ·varrida"

Na relativiza~ao de objeto .d e compara~ao, a locu<;ao posposicional .constituida de
verbo noininalizado e da .posposi<;ao wite "comparativo" e novamente neminalizada
com wat "nominalizador de circunstaocia":
(629) tyruher-a e -mepy - je=upe ne =r -emi- mepy-her-a
wite=war -a i-upe
vestido-N 2sg-comprar ls.g=Dat 2sg=Rel-Nom-comprar-Pas-N'Comp=Nom-N 3-Dat
"compre·um vestido para mim igual ao que voce comprou para et'a"

4.2.3 Ora<;oes adverbiais

4.2.3.1 Ora<;oes adverbiais nominalizadas
Sao constituidas por verbo nonrinalizado e marcado com sufixo de caso obllquo
ou entao associado a posposi\:oes, situa~ao esta em que vem 1narcado com o sufixo de
caso nuclear. As ora<;oes adverbiais n0minalizadas exprimem diferentes tipos de rela<;6es, o que se correlaciona aos diferentes signifleados do sufixo obliquo ou da
posposi<;ao, bem como a natureza do predicado principal presence na constru\:ao. Focalizarri-se a seguir as ora~oes locativas, de ?Ssunto/causa, finais e finais ne.gativas:

1) Qra<;6es adverbiais locativas:

Nessas ora~oes, a no1ninaliza<;ao do verbo e realizada pelo sufixo {-tap} "nome de
a~aos estado". 0 verbo nominalizado e marcado no caso locativo, ou ocorre como objeto de posposi~ao locativa, vindo en tao sufixado com {-a} "nuclear". Estruturalm,e nte
·as ora<;oes locativas tern a.form.a tie relativas se1n nucleo:
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(630) [ne =in
-aw -er -ipe] e -jot
e -ine
kor=a'e=wa
[2sg=sentar-Nom-Pas-Loc] 2sg-vir /Imper 2sg-sentar/G FS=Nint=MS
"venha sentar-se onde voce esteve sentado''
(631) pe -o panen [je =o-taw -a katy]=n
2pl-ir Proib [lsg=ir-Nom-N Al]=lntent
"voces nao podem ir para onde eu vou"
(632) o-ko -me je h-e'yjryw-a [i -joereko-taw -er -a=awa rupi] o-jae'o-m
3-ficar-G Rep 3-amigo -N [3-ficar/pl-Nom-Pas-N=Pl por] 3-chorar-G
"o amigo dele ficou chorando [pelos lugares] em que eles haviam estado juntas"
2)

Ora~oes

adverbiais de assunto/ causa:

Sao constituidas de predicado nominalizado com o sufixo I-tap} "nome de a~ao,
estado", marcado com o sufixo I-a} "nuclear", e da posposic;ao r-ehe, usada com o
sentido de "sobre, a respeito de", ou como causal. Em senten~as com os verbos dicendi
-poranup "perguntar", -urire'e "pedir" e -jekawe'eTI "relatar, contar",
usados como
,
intransitivos, essas ora\:oes ocorrem como adverbiais de assunto, apresentando informa~ao sob a forma de discurso indireto (ver Cap. 5).
(633) a'e -a rak o-poranup [mawi je =r -u -aw -a r -ehe]
esse-N At 3-perguntar [de onde lsg=Rel-vir-Nom-N Rel-Posp]
"ele perguntou [a respeito] de onde eu venho"
(634) a -urire'e rak i-upe [i-pyta -taw -a r -ehe]
lsg-pedir At 3-Dat [3-ficar-Nom-N Rel-Posp]
"eu pedi~ a ele a respeito de ele ficar"
(635) janukula o-jekawe'eri ['am i-tu -aw -er -a r -ehe]
n.pr.
3-contar
[aqui 3-vir-Nom-Pas-N Rel-Posp]
"Ianukula contou a respeito de ter vindo aqui"
Em constru~oes com outros tipos de verbos, a ora~ao com a posposi\:aO -ehe pode
implicar uma rela~ao causal:
(636) tataw-a o-koayay [marko-a w
-y'yw -a mopen-aw -er -a r -ehe]
n.pr. -N 3-zangar-se [n.pr. -N 3Refl-flecha-N quebrar-Nom-Pas-N Rel-Posp]
"Tatap se zangou porque Marco quebrou sua flecha"
3) Ora\:oes finais nominalizadas no "atributivo":

As ora~oes em que o verbo e nominalizado e marcado com o sufixo {-ram}
"atributivo" constituem um dos recursos usados em Kamaiura para expressar finalida-
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de. Rela'.;oes de finalidade sao, tambem expressas na lingua por meio do gen1ndio (ver
4.2.3.5) e do exortativo (ver 4.3).
Diferentemente das ora~oes adverbiais locativas e de assunto exa1ninadas acin1a,
nas ora~oes finais sao usados distintos afixos nomjnalizadores, selecionados conforme
a valencia do verbo e a fun\:ao do nominal na ora\'.ao dependente. Nos exemplos a
seguir, o verbo aparece nomina1izado com o sufixo 1-tapl "nome de a~ao, estado" e
com o sufixo {-tat! "agentivo":
(637) kawa a -enoj
[i-jo-taw -am]
'n.pr. lsg-chamar [3-ir-Nom-Atr]
"eu chamei Kawa para ela ir"
(638) sapa1-a a --enoj [moi -a juka -tar -am]
n.pr. -N lsg-chamar [cobra-N matar-Nom-Atr]
"eu chamei Sapa1 para ele matar a cobra" [Lit.: "na qualidade de matador da cobra"]

As ora\'.oes finais nominalizadas contem pelo menos um argumento identico ao da
ora~ao principal,~ esse argumento e pronominalizado ou apagado, ou seja, a ora~ao
final sofre redu~ao de seus componentes nos dois casos.
Nas ora~oes finais com verbo intransitivo, o verbo e nominalizado com o sufixo
{-tap) "nome de a~ao, estado'', e seu argumento unico ecodificado por pronomes cliticos
e relacionais, como o possuidor na locu~ao genitiva, geralmente nas situa\:oes em que
e co-referente ao objeto da ora\:ao principal:
(639) kawa je =r -enoj
Ue =o -ta:w -am]
n.pr. lsg=Rel-chamar [lsg=ir-Nom-Atr]
"Kawa me chamou para eu ir"
J

Quando o suje-ito S da ora\:ao adverbial e co-referente ao sujeito (Sou A) da principal, o verbo dependente ocorre usualmente na forma gerundio (ver 4.2.3.5):
(640) pakU-a a -.juka we-karu-m
paca-N lsg-matar lsg-comer-G
"eu matei paca para comer"

Nas ora~oes adverbiais com verbos transitivos, ocorre o apagamento de argumentos em fun~ao de A ou de 0, nas situa\:oes em que sao co-referentes a argumentos em
fun~ao de A ou de 0 do verbo principal. A fun~ao do argumento on1itido na ora~ao
adverbial e assinalada pelo afixo nominatizador presente no verbo, e o afixo orienta a
interpreta~ao da fun\:ao do argumento que aparece genitivizado. Os nominalizadores
{-tat} "agentivo" e {-emi-} "objetivo" sao usados se a fun~ao do argumento omitido e
respectivamente A e 0, ea fun~ao do argumento genitivizado e 0 e A respectivamente.
A senten~a em (6383 exemplifica a situa9ao em que o sujeito (A), da orai;ao adverbial,
identico ao objeto da ora\::lO principal, e apagado, e o verbo ocorre com o nominalizador
{-tad "agentivo". Em (641) o objeto direto da ora~ao adverbial e apagado sob identida-
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de com o objeto direto do verbo principal, e o verbo dependente recebe o nominalizador {-emi-l:
(641) kunu'um-a w-eraha [kuja r -emi -etsak-am]
menino -N 3-levar [mulher Rel-Nom-ver -Atr]
"ele levou o menino para a muJber ver [o menino]"
Ora<;oes finais com verbo nominalizado sao frequentemente usadas nas situa<;oes em
que ambos os argu1nentos do verbo sao co-referentes aos argumentos da ora<;ao principal:
A
0
0
A
(642) morerekwar-a je =r -enoj
[je =r -,etsak-ar -am]
chefe
-N lsg=ReJ-chamar [lsg=Rel-ver -Nom-Atr]
"o chefe me chamou para [ele] me ver"
0
A
A
0
(643) ka'aher-a a -mepy
fje =r -emi -etsak-am]
papel -N lsg-comprar [lsg=Rel-Nom-ver -Atr]
''eu comprei o livro para eu ler [o livro]"

Se a identidade envolve argumentos de terceira pessoa, o argumento genitivizado
em fun<;ao de A OU de 0 e codificado pelo prefixo lo-} "terceira pessoa reflexiva":
(644) morerekwar-a je =r -en5j
[w
-etsak-ar -am]
chefe
-N lsg=Rel-chamar [3Refl-ver -Nom-Atr]
"o chefe me chamou para eu ve-lo [o chefe]"
(645) paku-a o-juka =awa [w -emi -'u
-ram]
paca-N 3-matar=Pl [3Refl-Nom-comer-Atr]
"eles mataram a paca para eles comerem"
A ora<;ao final pode ter seu verbo nominalizado pelo sufixo 1-ipyt} "paciente" nas
situa<;oes e1n que a fun<;ao do argumento omitido corresponde a de So derivado:
(646) i-potyr-a a -ha i-tsoro -m [i-etun -ipyr -am]
3-flor -N lsg-ir 3-buscar-G [3-cheirar-Nom-Atr]
"eu fui buscar a flor para voce cheirar" [Lit.: "para ela ser cheirada"]
Constituintes obliquos podem ser apagados nas ora<;oes finais, se sao co-referentes a argumentos da ora<;ao principal. A fun<;ao obliqua do constituinte omitido e assinalada pelo sufixo nominalizador {-tap} "nome de a<;ao, estado":
(647) ajanamaje pya o-awyky [pira pyhyk -aw -am]
n.pr.
Rep rede 3-fazer [peixe pegar-Nom-Atr]
"Ajanama estava fazendo rede para pegar peixe [com ela]"
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Ora\'.oes com verbo nominalizado pelo sufixo {-tap} '•nome de a~ao, estado" sao
usadas para expressar finalidade tambem em constru~oes sem verbo principal, nas quais
aparecem como predicado adverbial:
(648) yrypem-a u'i
-a moap -aw -am
peneira-N farinha-N peneirar-Nom-Atr
"peneira e para peneirar farinha"

4)

Ora~oes

adverbiais finais negativas (preveritivas):

Sao-ora~oes

em que o verbo ocorre nominalizado pelo sufixo {-tapl "no1ne de ai;ao"
e com a posposi~ao wi "ablativo". Exprimem a finalidade da ai;ao expressa pelo verbo
principal, sendo traduzidas ao Portugues por meio de construi;oes com "para nao", "a
fim de que nao". A implica~ao e de que o evento principal evita, previne o evento
expresso pelo verbo nominafizado:
(649) kunu'um-a a -pyhyk [i-kuj-taw -a wi]
menino -N lsg-segurar [3-cair-Nom-N Abl]
"eu segurei o meninoi para elei nao .c aii"

As ora~oes finais preventivas funcionam como um constituinte adverbial nq senten~a, o que se evidencia pela capacidade de acarretarem a ocorrencia do verbo principal
com sujeito de terceira pessoa na forma circunstan~ial, nas situa~oes em que o precedem:
(650) [i -kuj -taw -a wi] rak kunu'um-a pyhyk -i
[3- cair-Nom-.N Abl] At menino -N segurar-Circ
"elei segurou o"'meninoj para elei [o menino] nao cair"

Nas ora~oes finais preventivasl os argumentos sao marcados como nas ora\:6es
complemento. Os elementos genitivizados
Sao interpretados
como S, junto a radicais
......
.
verbais intransitivos, e como 0, }unto a radicais transitivos. Nessas ora96es, diferentemente do que ocorre naquelas com o verbo no gerundio (cf. adiante), pode haver ou
nao identidade entre o argumento do verbo nominalizado e o argumento em fun~ao
de sujeito do verbo principal. Havendo identidade, o argumento de terceira pessoa e
.marcado no verbo nominalizado prefixo {o-J "terceira pessoa reflexiva". Na ausencia
de identidade, 0 prefixo {i-J "terceira pessoa nan reflexiva" e usado:
(651) mo1 -a rak o-juka [o
-u'u
-taw -a wi]
cobra-N At 3-matar [3Refl-morder-Nom-N Abl]
"elei matou a cobra para ela nao merde-lo(·
(652) mo1 -a rak o-juka [ij-u,u
-taw -a :wi]
cobra-N At 3-matar [3-morder-Nom~N Abl]
"elei matou a cobra para ela nao morde-lo/~
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4.2.3.2

Ora~oes

adverbiais com {-ramue}

A ora<;ao dependente com o verbo no modo subjuntivo, marcado pelo sufixo l-ramue}
"quando, se, porque", funciona na senten<;a coma um constituinte adverbial. Assim, ao
preceder o verbo principal, condiciona a ocorrencia deste no modo circunstancial:
(653) i-porawyky-ramue i-maraka-w
3-trabalhar -Subj 3-cantar -Circ
"quando trabalha, ele canta"
Diferentemente do que ocorre nas ora<;oes nominalizadas, em que o tempo e
marcado por sufixos compativeis com nominais, na ora<;ao subordinada com {-ramuel
a categoria e assinalada por particulas finais ou de segunda posi<;ao colocadas na senten<;a da qual a ora<;ao adverbial e um constituinte. 0 verbo sufixado com {-ramuel
conserva sua valencia, porem tern seus argumentos marcados pelos mesmos recursos
usados nas ora<;oes complemento.

,

4.2.3.2.1 Codifica<;ao dos argu1nentos
I

Tres recursos sao usados para codificar S e 0: pronomes cliticos (primeira e segunda
pessoas), OS prefixos de terceira pessoa {i-l "terceira pessoa nao reflexiva" e {o-} "terceira
pessoa reflexiva" e Nominais (terceira pessoa), e o verbo recebe o relacional Ir-} sempre
que precedido por Nominal ou pronome. 0 argumento genitivizado junta ao verbo
dependente e identificado como Sa, So ou 0 conforme o radical verbal seja respectivamente intransitivo ativo, descritivo ou transitivo:
(654) [aviao-a r -ur-e'ym-amue] ere-jot moneta -m je=nite =n
[aviao-N Rel-vir-Neg-Subj] 2sg-vir conversar-G lsg=Com=Pot
"quando/se o aviao nao vier, voce vem para conversar comigo"
(655) [je =0 -katu-ramue] a -ha=n
[I sg=Rel-bom-Subj ] I sg-ir =Pot
"quando/se eu ficar born eu irei"
(656) [jene=0 -u'u
-ramue] mojii -a jene=r -ekyj typy katy
[lPi =Rel-morder-Subj ] sucuri-N IPi-Rel puxar fundo Al
"quando nos morde, a sucuri nos puxa em dire9ao ao f undo"
Como na locu<;ao genitiva, o Nominal genitivizado pode sofrer deslocamento
esquerda, caso em que e codificado no verbo dependente pelo demonstrativo a'e:
(657) [maitsarawa a'e -a ker
-amue] ywyra a -juap
[n.pr.
Dem-N dormir-Subj ] pau lsg-cortar
"Maitsarawa, enquanto ele dormiu eu cortei pau"
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a

0 argumento em fun~ao de A somente e marcado no verbo dependente coma
possuidor se e uma terceira pessoa e co-referente a um argumento do verbo principal
em fun~ao de sujeito S ou A. Nessa situa~ao, A e codificado no verbo dependente pelo
prefixo lo-} "terceira pessoa reflexiva":
(658) kuja
o-mano [w
-enoj -amue]
mulher 3-morrer [3Refl-chamar-Subj]
"a mulheri morreu quando [elai] o chamou"

Compare-se o exemplo acima com aquele a seguir, en1 que o objeto
mento marcado no verbo dependente:

e o argu-

(659) kuja o-mano [h-enoj -amue]
mulher 3-morrer [3-chamar-Subj]
"a mulheri morreu quando ele a1 chamou"

Alternativamente, A e zero, coma em (657), ou vem codificado por um Nominal
ou pronome clitico fora da constru~ao genitiva constituida pelo verbo e seu argumento genitivizado. Os pronomes cliticos somente sao usados se o argumento em fun~ao
de 0 e uma terceira pessoa, que neste caso vem sempre marcada pelo alomorfe i- do
prefixo {i-}, mesmo com verbos da classe r- e subclasses t - ou h-, co1no em (662):
(660) kunu'um-a o-mano-werep Uanuha ij-u'u -ramue]
menino -N 3-morrer-Inst [aranha 3-morder-Subj]
"o menino1 quase morreu quando/porque a aranha oi picou"
(661) [mewe ne =i -kawe'ert-amue] a -'anu-katu
devagar 2sg=3-contar -Subj lsg-ouvir-Perf.
"quando/se voce o conta devagar eu entendo"
(662) o-jan
o-ho -m Ue = i-(e)noj -amue]
..
3-correr 3-Aux-G [lsg =3-chamar-Subj]
"ele1 saiu correndo quando eu Oi chamei"

Quadro 10 -

Codifica~ao

Recursos
Pron. Clft. # Rel. {r-}
LN # Rel. {r-}
LN a'e#Rel. {r-}
Rel. {i-}
Rel. ( o-}

de argumentos em

ora~oes

adverbiais com -ramue

Sa

So

0

+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+

.

A

+

+

0
~

Pron. Clftico
LN

+
+
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Os recurses usados para codificar os argumentos nas orac;oes adverbiais com (-ramue)
vem resun1idos no Quadro 10. Os recursos indicados na segunda parte do quadro somente ocorrem quando o objeto de terceira pessoa vem genitivizado junta ao verbo,
ou seja, nas situac;oes em que A e marcado fora do verbo.
A distribui<;;ao dos recursos aponta, como se pode ver, para um subsistema ergativoabsolutivo de 1narcac;ao de caso, em que A recebe marca<;;ao distinta de Se 0, que sao
marcados da mesma maneira.

4.2.3.2.2 Rela<;;oes expressas
As ora<;;oes adverbiais com {-ramue) indicam primordialmente a locac;ao temporal
do evento expresso pelo verbo principal em relac;ao aquele expresso pelo verbo dependente, mas pode assinalar tan1bem relai;oes causais, explicativas e condicionais, que
sao identificadas pelo contexto em geral. No nivel da senten<;;a, certos parametros
auxiliam na identificac;ao dos diferentes tipos de rela<;;oes expressas, incluindo-se entre
eles a ordem relativa da orai;ao adverbial em relac;ao a principal, a forma e significado
do verbo principal , a ocorrencia de adverbios, a presenc;a e posi<;;ao de part1culas aspecto-temporais. A relac;ao expressa e entendida como temporal nas construc;oes que
nao contem particulas e etn que a ora<;;ao dependente precede a principal com verbo
no indicativo:
(663) [aman-a kyr
-amue] a -pyta hok-ip
[chuva-N chover-Subj ] lsg-ficar casa-Loc
"quando/enquanto chove fico em casa"

Essas construc;oes podem se referir a ac;oes habituais, coma no exemplo acima,
ou a eventos unicos no passado. 0 tempo, assim coma a simultaneidade ou sequencia
dos eventos, sao inferidos contextualmente.
(664) [tenoneypy je =i-tsak-amue] a -je -mopimil)
[Ii vez
lsg=3-ver-Subj] lsg-Retl-espantar
"quando o vi pela primeira vez, eu me espantei"
(665) [kunu'um-a a'e -a ker -amue] ini -a a -powan
[menino -N Dem-N dormir-Subj] rede-N lsg-tecer
"o menino, enquanto ele dormiu, eu teci rede"

A presenc;a de certas particulas de segunda posi<;;ao, como hek "deliberative", ik
"volitivo" ap6s a ora<;;ao dependente, e o uso do imperativo ou exortativo na orac;ao
principal levam a interpretar o tempo da sentenc;a como future:
(666) [je jae'o je r -eko-ramue]=ke e -yk
=ete je =r -ehe a'e =wa
[lsg=chorar Jsg=Rel-C6p-Subj]=Vol 2sg-chegar/lmper=Atual lsg=Rel-por Nint=MS
"quando eu estiver chorando, chegue para me buscar"
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O tempo e interpretado como passado se a sentenc;:a contem a particula rak "atestado" na ora~ao principal, como em (667) ou ap6s a ora~ao dependente, co-m 0 em
(668). No ultimo caso., a rela~ao expressa e geralrnente entendida como explicativa: a
particula marca a ora\:ao dependente como uma asser~ao, em rela~ao a qual o restante
da senten\:a e pressuposto:
(667) [je =r -akuw -amue] moan -a ra_k a -'u
[lsg=Rel-doente-Subj] remedio-N At lsg-ingerir
"quando fique-i doentet eu tomei remedio"

(668)

Oe

=r -akuw -amue]=rak moa:ri -a a -'u
[lsg=Rel-doente-Sutij ]=At remedio-N lsg-ingerir
"eu fiquei doente, por isso tomei remedio"

Nas senten~as que C0!1tem as particulas korin "futuro"' OU in °potencial"' a rela~ao
expressa jnclui um co1nponente condicional:
(669) [wararuwijaw~a je =u'u
-ramue] a -JuK.a korin
[cachorro _ -~ tsg::;morder-Bubj] lsg-matar Fut
~'quando/se o cachorro me morder, eu o matarei"

Uma ideia de causa e ·veiculada impficitamente nas senten~as em que a orai;ao principal precede a dependente. A ocorrenGia da p~rticula rak "atestado"·implica tempo passado:
(670) a -ha [aman -a kyr -a~ue]
lsg-ir [chuva-N chover-Subj]
"eu vou porque esta chovendo"
J

(671) n =a - -ha-ite rak [aman -a kyr -amue]
Neg-1sg-ir -Neg At [chuv.a-N chover-Subj]
"eu nao fui porque choveu/estava~hovendo''

As diferentes possibilidatles de ordem e respectivas significa~oes vem resumidas
no esquema a seguir;
V-ramue
V-ramue
Or. principal
V. -ramue

4.2.3.3

rak

+rak

Ora~oes

Or. pri-ncipal
.Or. principal
V. -ramue
Or. principal

+rak

+ korin/in

Temporal
Explicativa
Causal
Condicional

adverbiais com {-rire}: temporais consecutivas

Sao ora~oes com -o verbo no modo-cons€cutivo, formado· pelo acrescimo do sufixo
{-rire) ''depois de, depois qu-e 11 • 0 sufixo lneica que o evento expresso pelo verbo a
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que se anexa e anterior ao evento principal. As ora~oes consecutivas ocorrem na senten~a como constituintes adverbiais, e, ao precederem o verbo principal, este ocorre
modo circunstancial:
(672) [i-jo -moneta -re ] i-jo-w
[3-Rec-conversar-Cons] 3-ir_-Circ
"depois de conversarem um com o outro, eles se foram"

Nas ora~oes consecutivas, os argumentos, bem como as categorias de nega~ao e
tempo, sao marcados pelos mesmos recursos e da mesma maneira que nas ora~oes
temporais com {-ramuel. Porem, diferentemente destas, a ora~ao consecutiva ocorre
sempre em posi~ao inicial da senten~a:
(673) [yrypary-a je =i-mo'awyje-re] a -raha posto katy=n
[cesta -N lsg=3-aprontar-Cons] lsg-levar posto Al =Pot
"depois de aprontar a cesta, vou leva-la ao posto"
(674) ra11 -a wi je =yk
-ire] t =a -ha=n ma'ekuru'i-a tsar9 -me korine=wa
-N buscar-G Fut MS
[este-N Abl lsg=chegar-Cons] Ex =lsg-ir=Pot panela
"depois que eu chegar daqui, irei buscar panela"

4.2.3.4

Ora~oes

adverbiais com (subjuntivo +) ram: condicionais imaginativas

Viu-se que a ora~ao adverbial com {-ramue} ocorre como temporal e condicional.
Contudo, a neutraliza~ao se da somente com rela~ao ao condicional real e ao preditivo
(Thompson e Longacre, 1985). 0 condicional imagina-tivo, tanto o hipotetico quanta
o contrafatual, e marcado em Kamaiura pela particula ram "irreaHs". Na ora~oes que
exprimem condi~ao hipotetica, a particula se associa a forma verbal sufixada com
{-ramuel:
(675) ij-u'u
-ramue=ram wararuwijaw-a o-juka
3-morder-Subj =Irr cachorro
-N 3-matar
"se ele o mordesse, ele mataria o cachorro"
(676) aman-a kyr -amue=rame rak n =a -ha-ite
chuva-N chover-Subj=lrr At Neg=lsg-ir -Neg
"se tivesse chovido, eu nao teria ido"

Nas ora~oes condicionais contrafatuais, a particula ram se anexa aos distintos constituintes da senten~a, exceto o verbo principal:
(677) i-je'ya-ma'e=ramje =r -eko -ramue=ram ywyra'a=ram a -po'o ne=upe
3-alto -Nom=lrr lsg=Rel-C6p-Subj=Irr fruta
=Irr lsg- tirar 2sg=Dat
"se eu fosse [um que e] alto, eu tiraria com a mao a fruta para voce"
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(678) akwama'e-a=ram je =r -eko-ramue=ram pira r -ehe=ram a -ha
homem -N=Irr lsg=Rel-C6p-Subj =Irr peixe Rel-por=Irr lsg-ir
"se eu f osse homem, iria pescar"

Orac;oes condicionais concessivas co-ocorrem com verbo no indicativo ou no
gerundio, nas situac;oes em que ha identidade entre o objeto da condicional e o sujeito
da outra orac;ao:

-

. =moaryw-e ' ym-amue=ram we -o-me=ram
(679) 3e
lsg=convidar-Neg-Subj =Irr lsg-ir-G -Irr
"mesmo se ele nao me convidasse, eu iria"
A particula ram exprime condic;ao imaginativa tambem em sentenc;as que nao

contem verbo sufixado com {-ramue}. No exemplo a seguir, a particula ram aparece
na orac;ao inicial, seguindo o primeiro constituinte, associada as particulas jepe
"frustrativo", e te "foco", e na segunda orac;ao, ap6s o constituinte objeto:
(680) o-'aju -ma'e -ajepe=rame =te o-pyhyk kuja ko=wa ipira =ram o-hwerape ko'yt
3-tonto-Nom-N Fr =Irr =F 3-pegar mulher FS=MS peixe=Irr 3-convalescer FS
"seas mulheres pegassem os peixes que esrao tontos [com o timb6], eles convalesceriam"

4.2.3.5 Orac;oes adverbiais com o gerundio
0 gerundio e usado em dois tipos de construc;oes que envolvem verbos de movimento. Nas construc;oes do prin1eiro tipo, tratadas na sec;ao 3.4.5, o verbo no gerundio
e um verbo de movimento, um verbo posiciona} OU copula, desempenhando func;ao
de auxiliar. Os dois verbos da construc;ao partilham o mesmo sujeito e, se sao transitivos, tambem o objeto, e a relac;ao temporal expressa, e de simultaneidade. 0 verbo
no gen1ndio segue sempre o verbo principal, nao sendo possivel a ordem inversa.
(681) o-jan o-ho-m
3-correr 3-ir -G
"ele foi correndo" [Lit.: "ele correu indo"]

Nas construc;oes do segundo tipo, o verbo no gerundio pode pertencer a distintas
classes semanticas e participa na construc;ao como predicado de uma orac;ao adverbial.
Mantem-se a restric;ao quanto a identidade dos sujeitos dos dois verbos, porem nao ha
necessariamente identidade de seus objetos:
(682) o-ho [ka'i -a juka -m]
3-ir [macaco-N matar-G]
"ele foi [para] matar o macaco"
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Nessas constru<;oes, e possivel haver a inversao dos constituintes, e, quando isso
ocorre, o verbo principal com sujeito de terceira pessoa vem no modo circunstancial,
o que atesta a natureza adverbial da ora<;ao com o verbo no gerundio:
(683) [ka'i
-a juka -m] i-jo-w
[macaco-N matar-G] 3-ir-Circ
"ele foi [para] matar o macaco"

No que respeita as rela<;oes temporais na senten~a, a ora~ao adverbial com verbo
no gerundio pode expressar u1n evento realizado simultaneamente ao evento principal,
ou em seqliencia, seguindo o evento principal. A rela~ao semantica entre a ora~ao adverbial ea principal e de modo, no primeiro caso, e de finalidade, no segundo caso. Constru~oes com verbos que admitem as duas interpreta~oes sao potencialmente ambi'guas:
(684) a -jot kuruta'i-a py -m
lsg-vir tlauta -N tocar-G
"eu vim tocando tlauta"
"eu vim para tocar flauta"
"eu vim e toquei flauta"

I
-

As ora\:oes adverbiais com o gerundio co-ocorrem com verbos de movimento
intransitiVOS e transitiVOS, e nao ha restri~oes quanta a forma do verbo principal. 0 USO
do indicativo e do circunstancial vem ilustrado nos exemplos anteriores. Nos exemplos a seguir, o verbo principal esta respectivamente no imperativo e no exortativo:
(685) e -jot
[e -karu -m je=nite]
2sg-vir/lmper [2sg-comer-G lsg=Com]
"venha comer comigo"
(686) t =a -ha=n
[0-enoj-n]
Ex= 1sg-ir =Intent [3-chamar-G]
"irei chama-lo" [Lit.: "que eu va para chama-lo"]

0 primeiro verbo pode ocofrer no gerundio, nas situa~oes em que este e usado
com valor imperative (ver Cap. 15) ou em que a forma e condicionada por fatores
discursivos:
(687) ije ne-mano -ramue=n we-jot
ne=tsaro-m a'e=wa
eu 2sg-morrer-Subj =Pot lsg-vir-G 2sg=buscar-G Nint MS
"eu, quando voce morrer, venho te buscar"

No gerundio, os parametros envolvidos na codifica~ao dos argumentos sao a
valencia e a subclasse do verbo intransitivo. O argumento unico de verbos intransitives
ativos (Sa) e sempre marcado por elementos pronominais da serie II (ver 2.5), exclusivos do gerundio:
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(688) a -jot we-maraka-m
lsg-vir lsg-cantar -G
"eu vim cantando/para cantar"

Pronomes cllticos e relacionais codificam So junto a verbos descritivos, similarmente ao possuidor na LN possessiva, ea terceira pessoa e marcada somente pelo prefixo
{o-} "terceira pessoa reflexiva":
(689) a -jot je =r -akuw-am
lsg-vir lsg=Rel-doente-G
''"eu vim estando doente/para adoecer"
(690) o-'ut w-akuw-am
3-vir 3-doente-G
"ele veio estando doente/para adoecer"

Contudo, verbos descritivos da classe 0 (os que ocorrem com o alomorfe 0 do
prefixo-relacional {r-)) admitem tambem os marcadores da serie II:
(691) a-jot
we-katu
-ram
lsg-vir lsg-ser bom-G
"eu vim para ser/ficar born"

Os verbos transitivos tern seu argumento em fun~ao de 0 tambem marcado como
possuidor. Os cllticos sao usados, no caso de ser primeira ou segunda pessoa, porem a
terceira pessoa e codificada por uma LN ou pelo prefixo relacional fi-l "terceira pessoa
nao reflexiva".
(692) a -jot ne=0 -mo'e -m
lsg-vir 2sg=Rel-ensinar-G
"eu vim para te ensinar"
-

(693) a -jot kunu'um-a 0 -mo'e -m
lsg-vir menino -N Rel-ensinar-G
"eu vim para ensinar o menino''
(694) a -jot i -mo'e -m
lsg-vir 3-ensinar-G
"eu vim para ensina-lo"

A LN em fun~ao de 0 pode ocorrer genitivizada, como em (693), ou entao separada, como expansao da referencia ao objeto marcado pelo prefixo ti-I:
(695) a -jot kunu'um-a je =i -mo'e -m
lsg-vir menino -N lsg=3-ensinar-G
"eu vim para ensinar o menino"
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0 argumento em funs;ao de A nao

e expresso (e zero) no gerundio nas situas;oes

em que o objeto e uma primeira ou uma segunda pessoa. Porem pode vir codificado
por pronomes cliticos se o argumento em fun~ao de objeto e uma terceira pessoa,
marcado pelo prefixo {i-1. 0 pronome clltico e posicionado imediatamente antes do
prefixo, coma no exemplo em (697):
(696) o-'ut jene=0 -mo'e -m
3-vir lPi = Rel-ensinar-G
"ele veio para nos ensinar"
(697} a -jot je =i -mo'e -m
lsg-vir lsg=3-ensinar-G
"eu vim para ensina-lo"
A oras;ao adverbial com verbo no gerundio pode ser negada separadamente, par
meio do sufixo 1-e'ym} acrescentado ao verbo. Comparem-se os dados a seguir, com a
nega~ao

no verbo principal e no verbo dependente:

(698) n =a -jor-ite =rak we-porawyky-m
Neg=lsg-vir-Neg=At lsg-trabalhar-G
"eu nao vim para trabalhar"

I

(699) a -jor=ak we-porawyky -e'ym
lsg-vir=At lsg-trabalhar/G-Neg
"eu vim nao para trabalhar"

A oras;ao adverbial pode ocorrer no inicio da sentens;a, precedendo particulas de
segunda posis;ao:
('700) we-porawyky-me =nip a -jor=ane ja
lsg-trabalhar-G =Dub lsg-vir=Cont=MS
"pois sera que foi para trabalhar que eu vim?"

Os exemplos a seguir mostram que a oras;ao com verbo no gerundio pode ocorrer
separada da ora~ao principal nao somente por particulas, mas tambem par distintos constituintes. Em (701) a oras;ao adverbial vem posicionada ap6s adverbio e em (702) ocorre
ap6s particulas finais e vocativo da oras;ao principal, ou seja, fora da estrutura desta ultima:
(701) e -kwa
=te o'iran je =r -e'ymaw-a r -ekyj-te =wa
2sg-ir/Imper=F amanha lsg=Rel-animal -N Rel-tirar-G=MS
"va amanha tirar [do ninho] o nosso animal"
(702) ja -ha ko=kwaj ta'yj ne =memyn-a r -etsake ko=kwaj
lPi-ir/Ex FS=MS Voe 2sg=filho!Pl-N Rel-ver-G FS=MS
"vamos pois, mana, para ver os teus filhos"
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No que respeita as particulas aspecto/ temporais, estas foram registradas somente
na oravao principal, ou ap6s a ora\:ao principal. Ver (698), para a particula rak "atestado",
e (686), para a particula in "potencial".

4.2.3.6 Ora~oes pseudocompletivas
Oravoes com verbo no gerundio ocorrem em senten~as como elementos dependentes dos verbos intransitivos: -pik "cessar, parar de", -jemo'ypy "come~ar, dar inicio"
e -jemojuewit "tornar a, continuar", expressando um evento concomitante. Sao verbos
que Se re ferem a fase de uma avao OU estado, denominados "fasais" por Longacre e de
"aspectuais" por Newmeyer (apud Noonan, 1985: 129):
(703) n =a -pik -ite we-porahaj-te korin
Neg= 1sg-cessar-Neg 1sg-dan~ar -G Fut
"nao pararei de dan~ar"
(704) ja -jemo'ypy jere-karu-m
lPi-come~ar lPi-comer-G
"n6s come~amos a comer"
(705) o-jemojuewir=ane o-porawyky-m
3-continuar =Cont 3-trabalhar-G
"ele continuou trabalhando/a trabalhar"

Nas construvoes com verbos fasais, o verbo no gerundio ocorre como o que Seuren
deno1nina "pseudocomplemento". Conforme Seuren,
a pseudocomplement is a suppositious sentencial complement foisted on the syntax of
a verb which e ith er does not require such a comp le ment semantically, or, if it does,
does not allow it on grounds of lexico-grammatical restrictions (Seuren, 1990: 20).

Em Kamaiu ra, verbos fasais intransitivos ocorrem tambem com verbos nominalizados, marcados no atributivo, isto e, em forma obllqua:
(706) 'al'}amo a-pik
je =porawyky-taw-er-am
hoje lsg-cessar lsg=trabalhar-Nom-Pas-Atr
"hoje eu parei de trabalhar"

Observe-se que os verbos fasais transitivos correspondentes ocorrem com complementos nominalizados, marcados com o sufixo 1-a) "nuclear":
(707) n =o-pik -ite i-porahaj -taw-a
Neg=3-cessar-Neg 3-trabalhar-Nom-N
"ele nao parou de trabalhar"
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(708) o-mo'ypy o-karu -taw -a
3-come<;ar 3-comer-Nom-N
"ele com~ou a comer"

4.2.3.7 Outras

constru~oes

com o gerundio

1) Gerundio com particulas iniciais:
0 verbo no ger(1ndio ocorre como elemento dependente de particulas~predicado
iniciais que exprimem atos ilocucionarios. Diferentemente da particula po "interrogativa", que requer o verbo dependente no modo circunstancial, e da particula anite
"afirma~ao de nao-existencia", que requer complemento nominalizado, as particulas
na(ne) "permissivo", ere "permissivo concessivo" e tu'ari "aprobativo" requerem o
verbo dependente no gen1ndio:
(709) nane we-kete
'ame korin
Perm lsg-dormir/G aqui Fut
"deixa que eu durma aqui"

I

(710) ere =te e -o-me ko=kwaj
Conc-F 2sg-ir-G FS=MS
"esta bem, pode ir"
(711) tu'ari o-je -'apo-m
Aprob 3-Refl-bater-G
"e bem feito que ele tenha se machucado"

2) Gen1ndio com a particula meme:
A particula flutu ante meme ''cada de um conjunto" condiciona a ocorrencia do

verbo no gerundio em

senten~as

simples, como no exemplo a seguir:

(712) ywyraparian-a meme o-porahaj-t -awa o-'up
guerreiro/Pl -N Ptc 3-dan<;ar -0-Pl 3-Aux/G
"os guerreiros todos estao dan<;and_o"
A particula

e usada em senten~as que exprimem rela~ao temporal de correla~ao

entre dois eventos, e tambem nessas constru~oes condiciona a ocorrencia do verbo
principal no gerundio . A circunstancia de tempo ~ expressa por uma locu ~ao
posposicional constituida de verbo non1inalizado e da posposi\:ao r-ehe:
(713) je =o-taw -a r -ehe meme karamemaje =i-rut
lsg=ir-Nom-N Rel-Posp Ptc presente lsg=3-trazer/G
"toda vez que vou eu trago presente"
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0 verbo pode receber o sufixo nominalizador {-tap I "nome de a<;ao, estado", coma .
no exemplo acima, contudo seu st~z n.1s de constituinte non1inalizado nessas constru~oes e con1umente assina lado son1ente pelo sufixo I-a} "nuclear". Os argume ntos sao
marcados como nas ora\:6es complernento:
(714) je =i-pyhyk-a r -ehe meme we-jae'o -m
lsg=3-pegar-N Rel-Posp Ptc l sg-chorar-G
"toda vez que eu o pego eu choro"

Nessas senten\:aS, 0 USO do ger(1ndio nao esta sujeito a restri~ao rela tiva a corefe rencialidade de argun1entos. Pode haver ou nao identidade entre os argumentos
do verbo no ger(1ndio e a queles do verbo nominalizado:
(715) je =r -aem -a r -ehe meme o-jae' o -m
lsg=Rel-gritar-N Rel-Posp Ptc
3-chorar-G
"toda vez que eu grito ele chora"

4.3 Oraroes finais com verbo n o exortativo
Alem de ocorrer em senten~as de natureza imperativa e en1 senten\:as com o verbo
{-'e} "dizer", o exortativo e tambem usado e in ora~oes que exprime1n um e vento ainda nao realizado e que constitui a motiva\:aO para o evento principal. Nas orai;oes
finai s, o exortativo vem associado a particula de segunda posii;~o katu "intensivo,
perfectivo":
(716) ka'aher-a e -karaj
[ta je =r -ea' a =katu ne=r -ehe]
carta -N 2sg-escrever/Imper [Ex=lsg=Rel-lembrar=Ptc 2sg=Rel-Posp]
"escreva carta para que eu me lembre de voce"

Nas ora<;oes finais, o verbo no ex9rtativo conserva codas as propriedades que detem
em seus outros usos. Como foi discutido em 3.4, a marcai;ao de pessoa junta ao verbo
nessa forn1a e governada pela mesma hierarquia de referencias que opera no indicative,
ea nega<;ao e assinalada por um sufixo especifico -um. Com a preseni;a desse sufixo,
a constru\:aO exprime finalidade negativa:
(717) e -jot
Ue =r -eakajym-ume =katu ne =r -ehe]
2sg-vir/Imper [ 1sg=Rel-esquecer-Neg/Ex=Ptc 2sg=Rel-Posp]
"venha [me visitar] para que eu nao me esque~a de voce"

Como se pode ver, nos exemplos acima , as ora<;oes finais com verbo no exortativo
podem ter argumentos nao co-referentes aos da ora\:aO matriz, e nisso se distinguem
das o ra<;oes finais com verbo no gerundio e das finais nominalizadas obllquas. Contud o, sao tambem usadas nas situa\:oes em que ha co-referencia entre sujeitos e entre
obje tos:
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(718) o-juka paku-a t =o-'u =katu
3-matar paca-N Ex=3-comer=Ptc
"ele matou paca para comer"
(719) moa11 -a a -'u
t =a -hwera=katu=n
remedio-N lsg-ingerir Ex=lsg-sarar =Ptc=Pot
"eu tomei remedio para sarar"

Semanticamente as senten~as envo lvendo ora~oes finais com verbo no exo rtativo
implicam uma determina~ao do falante quanto a concretiza~ao do evento expresso pelo
predicado no exortativo. 0 exemplo a seguir contem uma ora~ao final com verbo no
gerundio, seguida por outra ora~ao final com verbo no exortativo:
(720) je =r -aem =ak i-mopimill -e'ym-awa mo1 -a wi katu t =o-jan -awa
lsg=Rel-gritar=At 3-assustar/G-Neg -Pl cobra-N Abl Ptc Ex=3-correr-Pl
"eu gritei nao para assusta-los, mas para que corressem da cobra"
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5
DISCURSO DIRETO E INDIRETO

5.1 Discurso direto
Em Kamaiura, o discurso direto e muito comum em todos os tipos de narrativas e
tambem na conversa~ao. Caracteriza-se por uma citai;ao geralmente associada ao verbo {-'el "dizer" (irreg.) e, de modo mais restrito, a outros verbos dicendi. No exemplo
a seguir, e nos demais desta se~ao, a parte correspondente a fala citada vem incluida
entre colchetes:
(721) ['am e -jor]
i-'i
[aqui 2sg-vir/lmper] 3-dizer
"'vem aqui', ele disse"

Em narrativas, o verbo {-'e} ocorre no gerundio, marcado pelo sufixo {-m } e por
prefixos pronominais da serie II. 0 uso <lesses prefixos, que em outros contextos ocorrem exclusivamente com verbos intransitivos no gerundio, prove uma evidencia de
que nas constru~oes de discurso direto o verbo -'e e intransitivo, e que a citai;ao nao
tern a fun~ao de objeto, mas de constru~ao aposta. Nessa forma o verbo ocorre ap6s a
fala citada dos distintos participantes, como no trecho a seguir, extraido de um relato:
(722) [maramue=te ere-o=n
] o-ja -m
[quando =F 2sg-ir=lntent] 3-dizer-G
"'quando e que voce vai?', ele disse"
(723) [n =a -ha-ite =n
a'e =wa] we-ja-m
[Neg=lsg-ir -Neg=Intent Nint=MS] lsg-dizer-G
"'nao pretendo ir', eu disse"

0 verbo -'e no gerundio segue a fala citada, independentemente de esta ter seu
estatuto de cita~ao indicado pelo mesmo verbo ou por um outro verbo dicendi em
uma senteni;a anterior:
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(724) xavantina katy ore =r -ur-amue t-okoj i-'i
ko=wa
n.pr.
Al 1Pe=Re1-vir-Subj F=Deit 3-dizer FS=MS
"quando n6s vfnhamos pa:ra Xavantina, aquele disse"
[ije posto morerekwar-am a -ko korin a'e wa] o-ja-m
[eu posto chefe
-Atr lsg-C6p Fut Nint=MS] 3-dizer-G
"'eu vou ser chefe de posto', ele disse"
(725) luci -a rak o-poranup ne =r -ehe [po i-tur-i =n
] i-'i
n.pr.-N At 3-perguntar 2sg=Rel-Posp [Q 3-vir-Circ=Pot] 3-dizer
"Lucy perguntou por voce: 'ele vira?', ela disse"

Contudo o verbo -'e pode ser omitido, ea fala citada ter seu estatuto indicado son1ente por um verbo dicendi em senten\:a anterior, como em (726), ou, nas situa~oes
em que isso nao ocorre, por elementos de sua pr6pria estrutura, como em (727):
(726) o-tutyr-a upe o-je -kawe'ell ko'yt [po je =kwaha =ko'yr api ]
3-tio -N Dat 3-Refl-contar FS [Q lsg=conhecer=FS tio/Voc]
_,.
''ele se revelou ao tio: 'voce me [re]conhece, tio?"'
(727) y -pe o-joeraha-me je ko'yt
rio-Loc 3-ir/Pl -G Rep FS
"eles foram ao rio"
['ame=rane=ke e -'in
ko'yr=a'e =wa je =y
]
[aqui =Cont-Vol 2sg-sentado/Imper FS =Nint=MS lsg=maeNoc]
"'voce fique sentada aqui, minha mae"'

No discurso direto, o falante repete literalmente as palavras de outrem e assim na
fa la citada ocorrem as mes1nas f onnas pronominais, elementos deiticos, particulas e
formas verbais que o autor usaria se estivesse se dirigindo diretamente ao destinatario.
Nos exemplos anteriores, a fonna itnperativa do verbo em (721), indicativa em (722)
e (723), bem como as particulas finais atestam que se trata de discurso direto, pois
essas formas e particulas nao ocorrem em ora~oes dependentes. 0 mesmo se passa
com a particula po "interrogativa":
(728) [po ere-pyta 'am] i-'i
rak a'e -a ne=upe
[Q 2sg-ficar aqui] 3-dizer At Dem-N 2sg=Dat
'"voce vai ficar aqui?', diz-te ele"

No discurso direto, pode haver encaixamento sucessivo, isto
uma cita~ao dentro da outra:

e, a ocorrencia de

(729) [ne=awuje-ramue=k [a -ha] ere
ko'yr=a' e =wa] o-ja-m
[2sg-pronto-Subj=Vol [lsg-ir ] 2sgldizer/Imper FS =Nint=MS] 3-dizer-G
"'quando voce estiver pronto, diga eu vou'' ele disse"
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0 autor da fala citada e codificado pelos marcadores de pessoa no verbo -'e, como
e1n (722) e (723), podendo vir conco1nitantemente expresso por u1na locuc;ao nominal marcada com o sufixo {-af "nuclear":
(730) [awa o-'ur=in ] i-'i
kunu'um-a je=upe
[quern 3-vir=Pot] 3-dizer menino -N lsg=Dat
'"quern vira?', disse-me o menino"

0 verbo pode ser omitido, sendo o autor da fala citada identificado somente por
uma locu~ao nominal:
(731) alvaro-a [uma te='a11 je =r -emi -me'en-er -a ne=upe ko']
n.pr. -N [onde F=Pr6x lsg=Rel-Nom-dar -Pas-N 2sg=Dat FS]
"Alvaro: 'onde esta a que eu dei para voce?"'

Nos textos e comum que a LN seja omitida, sendo a sua referencia recuperada via
elementos deiticos, como okoj, no exemplo em (724).
0 destinatario da fala relatada e codificado fora da citai;ao, por ele1nentos pronominais ou por nominais que ocorrem cotno objeto da posposi~ao upe "dativo". A
locui;ao posposicional ocorre na ora~ao con1 o verbo dicendi associada a citai;ao, como
exemplificado em (730), ou em senten~a precedente , como em (726). E possivel a
omissao do verbo dicendi, da locui;ao posposicional ou de ambos, sendo entao o referente do destinatario determinado por vocativos, se presentes na cita~ao, ou pelo contexto em geral. No exemplo a seguir, o referente do destinatario - que ea mae de
um personagem - e inferida atraves do pronome clitico presente na locui;ao nominal
que expressa o autor da fala citada, na ora~ao com o verbo dicendi:
(732) [oaje a'e jyjryp] o-ja -m ne =memyrake-a ko'yt
[lntj Ptc amigo] 3-dizer-G 2sg=filho
-NFS
"'com efeito, amigo' , disse o teu filho"
~

Nas narrativas os dialogos tern uma dimensao importance, e e comum que as falas
se sucedam, sem que estejam associadas a orai;oes com verbo dicendi, caso em que a
identidade do enunciador, do destinatario ou de ambos e recuperada pelo contexto:
(733) A: -haa/ ere-jo ko'yt
Intj 2sg-vir FS
"ah, voce veio"
B: -a -jo ko'yr=a'e =wa jyjryw-a nite rake a -ha wyra -her -a
lsg-vir FS =Nint=MS amigo -N Com At lsg-ir passaro-Col-N
juka -me ko'yr=a'e =wa
matar-G FS =Nint=MS
"eu vim. Eu fui com o amigo matar a passarada"
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Pelo contexto geral da narrativa de onde o dialogo acima foi extraido, sabe-se
que o personagem A e·a mae do amigo, e que o personagem Be Arawitara .

5.1.1 Orden1 dos constituintes

Como mostra a exemplifica<;ao aduzida, usualmente a ora<;ao com o verbo dicendi
ocorre posposta a cita<;ao. Das observa<;oes anteriores fica claro que, alem do verbo
dicendi, a ora<;ao associada a citas;:ao pode conter uma LN em funs;:ao de sujeito e uma
locu<;ao posposicional em fun<;ao de objeto indireto. Na ora<;ao pode tambe1n ocorrer
um adjunto, geraltnente temporal:
(734) [o'iran ja -jamuhut] i-'i
rak a'e -a je =upe ikue
[amanha lPi-ir/pl
] 3-dizer At esse-N lsg=Dat ontem
"amanha n6s iremos, disse-me ele ontem"

Nas situa<;oes em que todos os elementos estao presentes, a ordem de constituintes na ora<;ao com o verbo dicendi e aquela exemplificada acima:
(735)

[cita~ao]

V - S - Oi - Adj

Essa ordem sofre altera<;oes relacionadas a processos de movimento, que acarretam
o deslocamento de toda a ora<;ao associada ou de parte dela para a posis;:ao anterior a
citas;:ao. E o que ocorre nas situas;:oes em que constituintes da ora<;ao associada sao interrogados. Os exemplos a seguir ilustram casos de fronteamento de toda a ora<;ao (736)
e do constituinte interrogado (737):
(736) a) [mawi ere-jot] i-'i
a'e -a ne =upe
[de onde 2sg-vir] 3-dizer esse-N 2sg=Dat
"de onde voce vem?, ele diz a voce"
b) awa i-'i
je =upe [mawi ere-jot]
quern 3-dizer lsg=Dat [de onde 2sg-vir]
"quern me diz 'de onde voce vem'?"
(737) a) [e -kwa ko'yr] a -'e ij-upe
[2sg-ir/lmper FS ] 1sg-dizer 3-Dat
'"va [embora]', eu lhe disse"
b) awa upe [e -kwa
ko'yr] ere
quern Dat [2sg-ir/Imper FS ] 2sg-dizer
"a quern voce disse 'va [embora]'?"

Nas situas;:oes em que toda a ora<;ao com o verbo dicendi e interrogada, a cita<;ao
vem posicionada entre a particula interrogativa po e a oras;:ao:
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(738) a) ['am e -jor ] i-'i
[aqui 2sg-vir/lmper] 3-dizer
"'vem aqui', ele disse"
b) po ['am e -jor ] i-'i
Q [aqui 2sg-vir/lmper] 3-dizer
"ele disse 'vem aqui'?"

5.2 Discurso indireto

0 discurso indireto caracteriza-se pelo fato de que o controle da referencia pronominal e a deixis em geral sao baseados no enunciador que reporta a informa~ao e nao
no falante que a originou. 0 discurso indireto e expresso em Kamaiura por formas verbais
nominalizadas ou exortativas e pela particula je "reportivo". Na lingua, os verbos dicendi
correspondentes a "perguntar", "contar, relatar", "pedir" sao intransitivos, e nas construc;oes que envolvem esses verbos as nominalizac;oes sao marcadas com sufixo de caso
obliquo ou o~orrem como objeto de posposic;oes, isto e, tern a forma de orac;oes
adverbiais.
Nas sentenc;as que expressam discurso indireto, a entidade a quern se atribui o
ato de fala relatado aparece como sujeito do verbo principal. Exceto nas asser~oes
indiretas com a particula reportiva, o destinatario pode vir indicado por uma locuc;ao
posposicional com a posposic;ao upe "dativo".

5.2.1 Asserc;oes indiretas

As asserc;oes indiretas em sentenc;as com verbos dicendi ocorrem como orac;oes
adverbiais de assunto, tratadas na sec;ao 4.2.3. Nelas, o verbo nominalizado com o sufixo {-tap} "nome de ac;ao, estado" recebe o sufixo de caso nuclear e vem associado a
posposic;ao -ehe "causa, sobre, a respeito de".
As asserc;oes indiretas sao tambe1n assinaladas pela particula je "reportivo". Essa
particula, de uso muito freqilente em narrativas miticas, indica que o falante reporta as
palavras de outro e que nao atesta o conteudo da mensagem. Menos co1numente, ela
ocorre tambem no discurso quotidiano. 0 enunciado a seguir foi proferido pelo falante
para transmitir o que lhe havia dito a filhinha de tres anos, ao explicar o que fazia com
um livro:
(739) ka'aher-a 'ari je w-etsak
livro -N Pr6x Rep 3-ver/ler
"e1a diz que esta Jendo o livro"
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5.2.2 Perguntas indiretas
Perguntas indiretas e1n senten~as com verbos dicendi expri1nen1-se por meio de
ora~oes nominalizadas obliquas. A ora~ao pode canter palavras interrogativas, porem
nao admite a particula po "interrogativa":
(740) a'e -a rak o-poranup je=upe ['am ne =r -eko -taw -am]
esse-N At 3-perguntar lsg=Dat [aqui 2sg=Rel-estar-Nom-Atr]
"ele me perguntou se voce vai ficar aqui"
(741) a'e -a rak o-poranup [mawi je =r -u -aw -a r -ehe]
esse-N At 3-perguntar [de onde lsg=Rel-vir-Nom-N Rel-Posp]
"ele perguntou de onde eu vim"

5.2.3 Comandos indiretos
Comandos indiretos sao expressos por ora\:ao com verbo no exortativo. Em senten~as com essas ora~oes, o verbo -'e "dizer" tern um sentido manipulativo, e ha co-referencia entre 0 destinatario da mensagem e a entidade a qual 0 comando e dirigido:
(742) ere
ij-upe [t =o-ho-ume=n]
2sg/dizer 3-Dat [Ex=3-ir -Neg=Pot]
"diga a ele para nao ir"

5.3 Discurso direto livre
O verbo no exortativo e tambem usado em
discurso direto, indicada em (735):

senten~as

com a estrutura geral de

(743) [t =o-ur=ik o-karu -m] i-'i
hirosi ne=upe
[Ex=3-vir=Vol 3-comer-G] 3-dizer.n.pr. 2sg=Dat
'"que eta venha comer', diz-te Hiroshi"

Na senten~a acima, o falante reporta as palavras de outrem tal co1no as ouviu, e
o controle da referencia pronominal se baseia no autor da fala relatada, porem na cita~ao nao sao usadas as mesmas formas que o autor usaria se estivesse se dirigindo diretamente ao destinatario, e nisso a constru~ao foge ao padrao tipico de discurso direto.
0 uso do exortativo e do discurso direto se mescla por vezes na narrativa, como
na seguinte passagem, em que um rapaz ja falecido envia por um outro uma mensagem para a mae:
(744) a) [t =o-jae'o =panen je =y -a o-ko -me korin=a'e =wa
Ex=3-chorar-Proib lsg=mae-N 3-Aux-G Fut =Nint=MS
"que minha mae nao fique chorando"
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b) ikatu=we 'a =wan-a a'e =wa
bem=Retr Deit=Pl -N Nint=MS
"eles estao bem ainda"
c) t =o-jae'o =pane je =y -a korin=a' e =wa] h-e'yjryw-a o-ja -mje
Ex=3-chorar=Proib lsg=mae-N Fut =Nint=MS] 3-amigo -N 3-dizer-G Rep
'"que minha mae nao fique chorando', o amigo dele disse"
d) [ikatu=we a -ko a'e =wa]
[bem=Retr lsg-C6p Nint=MS]
"eu estou bem ainda"

I

,
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6
INTERROGATIVOS

Como em outras linguas, o Kamaiura emprega distintas estrategias para expressar
diferentes tipos de interroga<;ao. Os recursos utilizados na lingua para estruturar perguntas incluem (i) entona<;ao, (ii) partlculas e (iii) palavras interrogativas. No que segue, esses recursos serao examinados em conexao com os dais tipos basicos de perguntas - perguntas gerais e perguntas especiais, e tambem em relac;ao a perguntas
para confirma<;ao (eco) e perguntas ret6ricas.

6.1 Pergunta$ gerais

Perguntas gerais ou polares, tambem referidas coma perguntas "sim-nao", sao
aquelas em que o falante busca estabelecer a verdade de uma proposi<;ao. Em Kamaiura,
esse tipo de pergunt9 e formado ou por meio de entonac;ao ou por meio de particula.

6.1.1 Perguntas gerais sem particulas interrogativas

Ha dois contornos entonacionais que se aplicam as senten<;as interrogativas. O
primeiro e descendente, similar ao usado em sentenc;as declarativas, distinguindo-se
por uma mudanc;a mais acentuada de tom no nucleo do contorno. Nas perguntas, o
nucleo corresponde a silaba tonica do item interrogado:

____r---____
(745) A: kunu'um-a h-akup
menino -N 3-doente
"o menino esta doente?"

B: he'e kunu'um-a h-akuw o-ko-m
sim menino -N 3-doente 3-C6p-G
"sim, o menino ficou doente"
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(746)

__/---_
ere-'u
'ari
2sg-comer Pr6x
"voce deseja comer isto?"

0 segundo contorno e ascendente e parece implicar a expectativa do falante em
obter uma resposta afirmativa a sua pergunta. Assim, o enunciado em (748) constitui
uma resposta apropriada para a pergunta em (747):

____.,/
(747)

(748)

kunu'um -a h-akup
menino -N 3-doente
"o menino esta doente (nao e)?"

.i

.J

oaje h-akuw o -ko- m
Ptc 3-doente e-C6p-G
"assim e, ele fic o u doente"

Em certos contextos, a pergunta com o contorno ascendente pode indicar um
convite, um pedido ou um oferecimento:

--J
(749)

(750)

ere-jot
2sg-vir
"voce vem?"/"voce que vir?"

. =r -a' aro- =rane
Je
I sg-Rel-esperar=Cont
"voce me espera?"

Comumente o constituinte sabre o qual recai a pergunta ocupa a posi~ao inicial
da senten~a, vindo seguido pela particula te "foco", que ocorre tambem em senten~as
nao interrogativas (ver 2.7). A constru~ao com essa particula e geralmente traduzida
ao Portugues por meio de uma senten~a clivada. A pergunta no exemplo a seguir, em
que o constituinte interrogado e o objeto, tern como respostas apropriadas aquelas
ind icadas em (752):
(751)

paku-a te sapai-a o-juka ikue
paca-N F n.pr.-N 3-matar ontem
"e paca que Sapai matou ontem?"

(752) a) he'e paku-a rak
sim paca-N At
"sim, foi paca"
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b) anite paku-e'ym-a rak tapi'ir-a te rake wa
nao paca-Neg -N At anta -NF At MS
"nao, nao f oi paca. Foi an ta"

6.1. 2 Perguntas gerais com particulas
Em Kamaiura, ha duas particulas interrogativas que sao usadas em perguntas gerais: uma inicial, po, e uma final, ko.

6.1.2.1 Particula po
A particula po e usada em contextos nos quais o falante e neutro quanta ao conteudo da proposic;ao (resposta). 0 morfema faz pa rte de um conjunto de particulas
iniciais que ocorrem como predicados que exprimem atos de fala , e corresponde a "eu
pergunto se ... ":
(753) pone =akaT) -ay

Q 2sg=caber;a-doer
"voce esta com dor de cabe~a?"
Ao tentar esclarecer as perguntas com a particula po, o falante as traduz para o
Portugues por meio da conjunc;ao "se" ("se voce esta com dor de cabec;a"), o que aponta
a natureza de predicado da particula ea forma de pergunta encaixada.
A particula po distingue-se <las demais particulas iniciais pela propriedade que
tern, em comum com os adverbiais, de requerer a ocorrencia do verbo seguinte na forma
circunstancial, nas situac;oes em que o sujeito e uma terceira pessoa:
(754) a) po kunu'um-a ker

-i

Q menino -N dormir-Circ
"o menino dormiu?"
b) *po kunu'um-a o-ket
3-dormir-Ind
Como um constituinte inicial da sentenc;a, a particula po e imediatamente seguida
de particulas de segunda posic;ao, quando ha particulas presentes:
(755) ikue

rak i-ker -1
ontem At 3-dormir-Circ
"ontem ele dormiu"
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(756) a) po rak ikue i-ker -i
Q At ontem 3-dormir-Circ
"ontem ele dormiu?"
b) *po ikue rak i-ker-i
A particula po tern escopo sabre todo o enunciado de que participa, e assim nao

ocorre em

ora~oes

dependentes:

(757) a) po ere-kwahap [sapa1-a mo1 -a juka-taw -a]
Q 2sg-saber [ n.pr.-N cobra-N matar-Nom-N]
"voce sabe que/se Sapa1 matou a cobra?"
b) *ere-kwahap [po sapa1-a m6i -a juka -taw -a]
2sg-saber
[Q n.pr.-N cobra-N matar-Nom-N]
"voce sabe que/se Sapa1 matou a cobra?"

e mutuamente exclusiva com palavras interrogativas e nao co-ocorre
com a nega~ao sentencial. Tampouco e admitida em senten\'.as equativas e em
copulativas cujo complemento e um nominal marcado com o sufixo I-al "nuclear'':
A particula

6.1.2.2 Particula

ko

Essa particula distingue-se da anterio r em varios aspectos. E formalmente identica a particula-resposta ko "nao sei" e, ao funcionar coma particula interrogativa, ocorre
em posi~ao final, tendo coma escopo toda a senten~a. E usada tanto em contextos nos
quais o falante e "neutro" com rela\:ao a resposta, quanta naqueles em que tern a expectativa de uma resposta afirmativa, como exemplificado a seguir:
(758) wararuwijaw-a o-jaro
ko
cachorro
-N 3-investir Q
"o cachorro e bravo?"
(759) brasilia katy ere-o ko
n.pr. Al 2sg-ir Q
"voce foi a Brasilia [nao e]?"
A particula ko co-ocorre com palavras interrogativas (cf. adiante), com a particula

inicial po, e ha registros de seu uso em

ora~oes

(760) paje-a pe ko
paje-N Deit Q
"aquele e 0 paje?"
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equativas:

6.1.3 Perguntas alternativas
Sao perguntas que coloca1n ao ouvinte duas (ou mais) alternativas, uma das quais
e em geral indicada como resposta. Em Kamaiura, as perguntas alternativas exprimemse por meio de uma seq'Liencia de duas ora~oes justapostas em que se descrevem as
possibilidades. No exemplo a seguir, ha dois grupos entonacionais, cada um deles correspondente a uma ora~ao. 0 contorno da primeira ora~ao e ascendente, e o da segunda, descendente, assinalando a fronteira da senten~a:

__/

"---

(761) kunu'um-a o-jae'o o-huka
menino -N 3-chorar 3-rir
"o menino esta chorando ou esta rindo?"

-

A senten~a que expressa pergunta alternativa geralmente contem a particula po
em posi~ao inicial. No exemplo a seguir, a particula condiciona a forma circunstancial
do verbo nas duas ora~oes em que o sujeito e terceira pessoa:
(762) po kunu'um-a jae'o -w i-huka-w
Q menino -N chorar-Circ 3-rir -Circ
"o menino esta chorando ou rindo?"

As ora~oes podem expressar duas· possibilidades semanticamente opostas, caso
em que a segunda ora~ao ocorre em forma negativa. Tambem nessas situa~oes pode
estar presente a particula po:
(763) po ere-potat n =ere-potar-ite
Q 2sg-querer Neg=2sg-querer-Neg
"voce quer OU nao quer?"

6.2 Perguntas especiais

As perguntas especiais, ou de conteudo, ou ainda, perguntas com palavras interrogativas sao formadas em Kamaiura com elementos de um conjunto de proformas
- as palavras interrogativas, que ocorrem em posi~ao inicial da senten~a. As senten~as que expressam essas perguntas apresentam contorno entonacional descendente,
similar ao da senten~a declarativa, distinguindo-se desta pela mudan~a mais acentuada
do tom no nucleo do contorno entonacional, que cai na silaba t6nica da palavra interrogativa:
(764) maramue ko katy ere-o
quando ro~a Al 2sg-ir
"quando voce vai a ro~a?"
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Como primeiro constituinte da sentenc;a, a palavra interrogativa e incompativel
com a particula po "interrogativa" e pode vir acompanhada de part1culas de segunda
posi~ao. Estas, assim como outros tipos de particulas, conferem distintas nuan~as pragmaticas a pergunta. A palavra interrogativa e o foco da construc;ao, e con10 tal vem
freqi..ientemente seguida da particulate "foco", ein geral associada a particulas deiticas:
(765) maramue te ere-o=n
quando F 2sg-ir=lntent
"quando e que voce vai ?"
(766) awa nite te='al) ere-o ko'
quern Com F=Pr6x 2sg-ir FS
"com quern e que voce vai?"

6.2 .1 Palavras interrogativas
As principais palavras interrogativas do Kamaiura, ja mencionadas em sec;oes anteriores, vem reunidas em (767):
,
(767) a) awa
ma'anuat
mawitewat
b) mana'are
ma'are
na'are
mam
urn a
umam

"quern"
"o que"
"qual"
"porque"
"porque"
"porque"
"onde,aonde"
"onde,aonde"
"onde,aonde"

.

maw1
manaty
marup1
mawite
marawite
maramue

"de onde"
"para onde"
"por onde"
"como"
"quanto"
"quando"

Com excec;ao de awa "quern" (tambem "pessoa, gente"), as palavras interrogativas
do Kamaiura apresenta1n un1 formativo indefinido inicial ma- (Brandon e Seki, 1984),
combinado a outros morfe1nas claramente identificaveis na maioria dos casos.
0 conjunto de palavras interrogativas reflete as distinc;oes + humano/- humane e
argumento/obliquo. As formas em (767a) comportam-se come nominais, e aquelas em
(767b), come adverbiais. De modo geral, estas ultimas condicionam a ocorrencia do verbo
no mode circunstancial e podem ser nominalizadas com o nominalizador wat (ver 3.2.2).
6.2 .2 Elementos da sentenc;a que podem ser interrogados
6.2.2.1 Constituintes de orac;oes independences
Com excec;ao do verbo, qualquer constituinte da orac;ao principal pode ser substituido por uma palavra interrogativa. No que segue , sao consideradas as interac;oes entre
as palavras interrogativas e as distintas func;oes sintatico-semanticas na orac;ao principal.
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1) Sujeito e objeto:

As palavras awa e ma'anuat recebem o sufixo {-al "nuclear" e ocorrem en1 perguntas nas quais o constituinte interrogado e um nominal em func;ao de sujeito ou de objeto
da sentenc;a. A forma awa e empregada para interrogar itens de referencia [+ humano],
e ma'anuat, para aqueles de referencia [- humano]:
(768) awa o-'ur=in
o'iran
quern 3-vir=Pot amanha
"quern vira amanha?"

(Sa)

(769) awa jene=mo'ajan
quern lPi=empurrar
"quern esta nos empurrando?"

(A)

(770) awa a'e-ram
quern esse-Atr
"quern e ele ?"

(So)

(771) awa mo1 -a o-u'u
quern cobra-N 3-morder
"quern a cobra mordeu?"

(0)

(772) ma'nuar-a o-jo -akyhe-kyher-i
t-JO -w
o que -N 3-Rec-atras -Red -Loe 3-ir-Circ
"o que [e aquilo que] vai um atras do outro?"

(Sa)

(773) ma' anuar-a o-kwahap
o que
-N 3-saber
"o que ele sabe?''

(0)

Essas duas palavras sao tamben1- usadas para interrogar o modificador da locuc;ao
genitiva, co1no em (774) e (775) e o objeto da posposic;ao (cf. adiante):
(774) a) sapai-a r-a'yt
n.pr.-N Rel-filho
"filho de Sapa1"

b) awa r-a'yt
quern Rel-filho
"filho de quern?"
(775) a) juta'yw-a 'a
jatoba -N fruta
"fruta de jatoba"
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b) ma'nuar-a 'a
o que -N fruta
"fruta de que [pau]?"

As palavras interrogativas adverbiais nominalizadas com wat tambem sao usadas
para interrogar fun~oes non1inais. A forma marawitewat corresponde a "qual", e pode
ocorrer isoladamente ou modificando um outro nome:
(776) marawitewar-a a'e -ram
qual
-N esse-Atr
"qual e?"
(777) marawitewar-a mo'ytsowy-a ere-potat
qual
-N missanga -N 2sg-querer
"qual missanga voce quer?"

-

.
(778) maw1. -war -er -a meJu-a
de onde-Nom-Pas-N pao-N
"[e um que vem] de onde este pao?"
2) Objeto indireto e outros obliquos:
Viu-se anteriormente que em Kamaiura o objeto indireto e varios obliquos sao
marcados por posposi~oes. Os interrogativos que se aplicam a essas fun~oes te1n a forma de locu~oes posposicionais, com as palavras awa e ma,anuat como objeto. Seguem exemplos de perguntas que incidem sabre o objeto indireto, instrumento,
comitativo, fonte, e alativo:
(779) awa upe mo'yr-a ere-me'eT)
quern Dat colar -N 2sg-dar
"a quern voce deu 0 colar?"

(Objeto indireto)

(780) ma'anuar-a pupe i-kytsi -w
o que
-N Instr 3-cortar-Circ
"com que ele cortou?"

(Instrumento)

(781) awa nite ko katy ere-o
quern com r01;a Al 2sg-ir
"com quern voce foi a roc;a?"

(Comitativo)

(782) ma'anuar-a wi i-kyje -w
o que -N Abl 3-temer-Circ
"de que ele tern medo?"

(Fonte)

(783) awa katy i-jo-w
quern Al 3-ir-Circ
"em direc;ao a quern ele foi ?"

(Alativo)
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3) Locativos:
Adverbiais locativos sao interrogados por palavras derivadas de ma- pelo acrescimo de sufixo locativo (alomorfe -m) ou de posposi~oes locativas. 0 interrogativo mam
ocorre tambem nas formas uma e umam:
(784) mam ywykwar-a pe -jo'ok=in
onde buraco -N 2pl-cavar=lntent
"onde voces vao cavar o buraco?"

(Locativo)

(785) manaty tete ='an oro -eka
korin
para onde Ptc=Deit l/2sg-procurar Fut
"para onde/em que rumo e que YOU te procurar"

(AJativo)

(786) marupi katu ere-o korin
por onde Intens 2sg-ir Fut
"por onde voce vai ?"

(Locativo)

(787) mawi ere-jot
de onde 2sg-vir
"de onde voce vem?"

(Ablativo)

4) Temporais:
Em perguntas que elicitam um ponto no tempo, e usada a palavra maramue, formada pela sufixa~ao de -ramue "quando" (subjuntivo) ao indefinido ma-:
(788) maramue ere-o i-pyr -im
quando 2sg-ir 3-casa-Loc
"quando voce vai a casa dele?"

Para indagar sobre partes do dia, e usada a expressao mametuamue, constituida
do interrogativo mam "onde", da forma -tu do verbo "vir" (irreg.) e do sufixo -ramue
"quando", correspondendo a "quando onde esta/vem Co sol)":
(789) A: mametuamue ere-yk
quando
2sg-chegar
"quando voce chegou?"
B: ko 'em-amue a-yk
manha-Subj 1sg-chegar
"cheguei de manha"

5) Adverbiais de modo:
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Perguntas que inciden1 sabre adverbiais de modo en1pregam a palavra mawite,
formada pela sufixa~ao de wite "comparative" ao indefinido ma-:
(790) mawite pe-pyat
como 2pl-costurar
"como costuram voces?"
6) Causa, razao:

Perguntas que indagam sobre causa ou razao estruturam-se com os interrogatives
mana'are, ou ·n a'are ou ainda ma'are, aparente1nente equivalences:
(791) ma'are ka'i
-a juka-w
por que macaco-N matar-Circ
"por que ele matou o macaco?"

7) Quantidade:
Perguntas que requeretn informas;ao sabre quantidade formam-se com a palavra
marawite, derivada por nleio da sufixa~ao de wite "comparative". A palavra se aplica
a itens contaveis e nao contaveis:
(792) marawite ne =r -a'yn -a
quanto 2sg=Re1-filho/p1-N
"quantOS Sao OS teus fiJhos?"

6.2.2.1.1 Ordem de constituintes na

ora~ao

interrogativa

Viu-se en1 se~oes anteriores que alem do predicado a senten\:a pode center argumentos nucleares e adjuntos e que a ordem basica de coµstituintes e (A) (0) V (adj.).
Qualquer constituinte da ora~ao independente pode ser interrogado, sendo entao substituido pela palavra interrogativa correspondente e 1novido para o inicio da ora~ao. Os
demais constituintes pern1anecem ein sua posi~ao habitual. Em (793), ha tres constituintes nao-verbais: sujeito, objeto direto e objeto indireto, que aparecem interrogados
nos exemplos subseqilentes:
(793) sapai-a y'yw-a o-me'eT\ kunu'um-a upe
n.pr. -N flecha-N 3-dar
menino -N Dat
"Sapai deu uma flecha ao menino"
(794) awa y'yw-a o-me'eri kunu'um-a upe
quern flecha-N 3-dar
menino -N Dat
"quern deu uma flecha ao menino?"
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(795) rna'anuar-a sapa1-a o-rne'eri kunu' urn-a upe
o que -N n.pr. -N 3-dar
menino -N Dat
"o que Sapa1 deu ao rneni no?"
(796) awa upe sapa1-a y'yw-a o-me'eri
quern Dat n.pr. -N flecha-N 3-dar
"a quern Sapai deu urna flecha?"

Os dados a seguir ilustram perguntas envolvendo predicado nao-verbal e copula
(797b; 798b) e suas respectivas respostas (797a; 798a):
(797) a) ije Kawa
eu n.pr.
"eu sou Kawa"

b) awa ene
quern voce
"quern e voce?"

(798) a) karnajura a -ko
K.
l sg-C6p
"eu sou Karnaiura"

b) awa ere-ko
quern 2sg-C6p
"quern voce e?"

6.2.2.2 Constituintes da locu\:aO

Na locu\:ao genitiva, somente o possuidor (modificador) o u toda a locu<;ao podem
ser interrogados, mas nao 0 item possuido isoladamente. Quando 0 1nodificador e 0 elemento interrogado, ele e movido juntamente con1 o n(1cleo para a posi\:ao inicial da senten<;a:
I

(799) a) rnorerekwar-a r -a'yr-a o-ho Sao Paulo katy
chefe
-N Rel-filho-N 3-ir n.pr.
Al
Ho filho do chefe foi a Sao Paulo"
b) awa r -a'yr-a o-ho Sao Paulo katy
quern Rel-filho-N 3-ir n.pr.
Al
"o filho de quern foi a Sao Paulo?"
c) awa o-ho Sao Paulo katy
quern 3-ir n. pr.
AL
"quern foi a Sao Paulo?"

Nos demais tipos de locu<;oes nominais, apenas o nucleo pode ser substituido por
palavra interrogativa. Os modificadores nao sao expressos:
(800) a) kara'iw -a kuja -a =we
o-ho
nao-fndio-N rnulher-N =tambem 3-ir
"a rnulher nao-fndia tarnbern foi"
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b) awa o-ho
quern 3-ir
"quern foi?"

Na locu~ao posposicional, somente o objeto da posposi~ao pode ser substituido
por palavra interrogativa. A posposi~ao nao pode ocorrer separada de seu objeto, sendo
movida juntamente com a palavra interrogativa que o substitui para a posi~ao inicial
da senten~a:
(801) a) tyruher-a a -rnepy ne =r -ernireko-a upe
vestido-N lsg-comprar 2sg=Rel-esposa-N Dat
"comprei um vestido para tua esposa"
b) awa upe tyruher-a ere-mepy
quern Dat vestido-N 2sg-comprar
"para quern voce comprou o vestido?"

6.2.2.3 Constituintes da oras;ao subordinada
Excetuando-se o verbo, qualquer constituinte de oras;ao dependente pode ser
interrogado, vindo entao substituido pela palavra interrogativa correspondente. As palavras interrogativas sao as mesmas que ocorrem nas senten~as independentes.
Conforme discutido em 4.2, de 1nodo geral nas ora~oes dependentes ocorre a
genitivizas;ao de argumentos em fun~ao de S, de 0 e, no caso de nominaliza~oes envolvendo o prefixo {-emi-) "objeto", tambem de argumento em funs;ao de A. Al em dos
argumentos genitivizados, a oras;ao dependente pode canter adv~rbiais/adjuntos e
locu~ao nominal independente em funs;ao de A, nas situas;oes em que 0 e o argumento genitivizado, ou em fun~ao de 0, nas situa~oes em que A e o argumento genitivizado.
Com a forma\:ao de perguntas, a palavra interrogativa ocorre na posi\:ao inicial da
oras;ao dependente, e em certas situa\:oes a oras;ao dependente e movida para o inicio
<la sentens;a, de modo a preceder a oras;ao principal. Ao serem interrogados, os constituintes genitivizados nao se separam do nucleo. Nos exemplos a seguir, os constituintes interrogados sao respectivamente o objeto direto e o sujeito genitivizados de oras;ao relativa:
(802) a) a'e-a o-juka wyrapy-a [ kunu'um-a pyhyk-ar -er -a]
ele-N 3-matar gaviao -N [menino -N pegar -Norn-Pas-NJ
"ele matou o gaviao que pegou o menino"
b) a'e-a o-juka wyrapy-a [awa pyhyk-ar
-er -a]
ele-N 3-matar gaviao -N [quern pegar -Nom-Pas-N]
"ele matou o gaviao que pegou quern?"
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(803) a) sapa1-a w-etsak y'yw-a [kunu'urn-a r -erni -ekar
-er -a]
n.pr.-N 3-ver flecha-N [rnenino -N Rel-Norn-procurar-Pas-N]
"Sapa1 viu a flecha que o rnenino procurava"
b) sapa1-a w-etsak y'yw-a [awa r -erni -ekar
-er -a]
n.pr.-N 3-ver flecha-N [quern Rel-Nom-procurar-Pas-N]
"Sapa1 viu a flecha que quern procurava?"

Mencionou-se ja que o nucleo e um constituinte da ora~ao principal, sendo omitido na ora~ao relativa. Quando a interroga~ao recai sabre a LN n(1cleo, esta e movida
para a posi~ao inicial da senten~a, ocorrendo entao separada da relativa que a modifica. No exemplo a seguir, a LN y'yw-a, que ocorre come objeto em (803), e o constituinte interrogado:
(804) ma'anuar-a sapai-a w-etsak [kunu'urn-a r -erni -ekar
-er -a]
o que
-N n.pr-N 3-ver [rnenino -N Rel-Norn-procurar-Pas-N]
"o que Sapa1 viu que o menino procurava?"

Os seguintes dados exemplificam situa~oes em que a pergunta recai sobre constituintes nao genitivizados de ora~oes complemento nominalizadas: a LN sujeito (A),
em (805), e o adjunto, em (806):
(805) awuje rak a -kwahap [awa kunu'urn-a juka -tar -er -a]
ja
At lsg-saber [quern menino -N rnatar-Nom-Pas-N]
"eu ja sei quern matou o menino"
(806) n =a -kwahaw-ite [maramue sapa1-a r -u -aw -a]
Neg=lsg-saber -Neg [quando n.pr. -N Rel-vir-Nom-N]
"nao sei quando Sapai vern"

Nas constru~oes em que o consfituinte interrogado e o objeto direto genitivizado,
e em que esta presente uma locu~ao nominal em fun~ao de A, a locu~ao nominal sujeito e deslocada para 0 final da ora~ao, permitindo assim a ocorrencia da palavra
interrogativa, acompanhada do verbo dependente, em posi~ao inicial da ora~ao:
(807) a) n =a -kwahaw-ite [sapa1-a mokaw-a r -etsak-aw -er -a]
Neg=lsg-saber -Neg [n.pr. -N carabina-N Rel-ver -Norn-Pas-N]
"eu nao sabia que/eu nao sei se Sapai viu a carabina"
b) n =a -kwahaw-ite [ma'anuar-a r -etsak-aw -er -a sapa1-a]
Neg=lsg-saber -Neg [o que
-N Rel-ver -Norn-Pas-N n.pr. -N]
"eu nao sei o que Sapa1 viu"
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Os pr6ximos sao exe1nplos que ilustran1 a forma~ao de perguntas em orac;oes dependentes adverbiais temporais. Obs.erve-se que e1n (810) a LN sujeito t-uw-a "pai "
vem posposta ao verbo, e toda a orac;ao dependente e fronteada:
(808) ha'e-a o-jan o-ho -rn [t-uw-a rnoi -a juka-rarnue]
ele -N 3-correr 3-Aux-G [3:.pai-N cobra-N rnatar-Subj]
"ele saiu correndo quando o pai matou a cobra"
(809) ha'e-a o-jan o-ho -m [awa mo1 -a juka-ramue]
ele -N 3-correr 3-Aux-G [quern cobra-N rnatar-Subj]
"ele saiu correndo quando quern matou a cobra?"
(810) [ma'anuar-a juka-ramue t-uw-a] ha'e-a o-jan o-ho -m
[ o que -N rnatar-Subj 3-pai-N] ele -N 3-correr 3-Aux-G
"quando o pai matou o que ele saiu correndo?" '

Com a posposic;ao da LN sujeito tuw-a, ao mesmo tempo em que se aplica a regra
de movimento de interrogativos, garante-se a interpretac;ao da sentenc;a
com o sentido
,,.
indicado. De fato, considerando-se que nas orac;oes dependentes a LN genitivizada junto
a verbo transitivo e interpretada como objeto, e que as palavras interrogativas funcionam tambem con10 indefinidos (ver 6.5), a ocorrencia da LN tuw-a em outras posic;oes
da sentenc;a acima acarretaria mudanc;a de sentido, como mostram os dados a seguir:
(811) [rna' anuar
-a t-uw-a juka-ramue] a'e-a o-jan o-ho-m
[ o que/algo -N 3-pai-N matar-Subj] ele -N 3-correr 3-Aux-G
"quando algo rnatou o pai ele saiu correndo"
"quando o que matou o pai ele saiu correndo?"
(812) [t-uw-a ma'anuar
-a juka-ramue] a'e-a o-jan o-ho-m
[3-pai-N o que/algo -N matar-Subj] ele -N 3-correr 3-Aux-G
"quando o pai matou algo, ele saiu correndo"
6.2.2.4 Constituintes de estruturas coordenadas

A coordenac;ao exprin1e-se por justaposic;ao e por meio de morfemas conjuntivos
(ver Cap. 8). Em estruturas coordenadas, as orac;oes ou locuc;oes individuais nao podem ser interrogadas, ocorrendo a neutralizac;ao da coordenac;ao, como em (813):

.
..
. =1. -' u -me=ran
(813) a) a - ' u
pua
m1Jar-a
r -a ' o -a Je
lsg-comer peixe ca~a -N Rel-came-N lsg=3-corner-G =Coord
"eu como peixe e como came"
b) ma'anuar-a ere-'u
o que
-N 2sg-comer
"o que voce come?''
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6.3 Perguntas para confirmar;ao (Eco)
Sao perguntas usadas para confirmar parte ou todo o enunciado que o falante ouviu
do interlocutor - declara~oes, comandos, perguntas - e que podem ter a forma de
perguntas gerais ou de perguntas com palavras interrogativas.
Perguntas gerais para confirma~ao sao marcadas somente por entona~ao. Nessas
perguntas, pode ser repetida toda a estrutura ou parte da estrutura enunciada pelo primeiro falante, porem o predicado e elemento obrigat6rio, e ocorre a necessaria substitui~ao dos elementos deiticos:
(814) a) posto katy a -ha
posto Al lsg-ir
"eu vou ao posto"

i

...•

b) (posto katy) ere-o
2sg-ir
"voce vai (ao posto)?"
(815) a) o'iran
a -ha pinamomote=n
a man ha 1sg-ir pescar
=Intent
"amanha irei pescar"

'
I

b) o' iran ere-o=n
amanha 2sg-ir=lntent
"voce ira amanhaT'

Quando a duvida esta relacionada a um constituinte especifico, exceto o verbo, o
mais comu1n e a substitui~ao desse constituinte pela palavra interrogativa apropriada.
A palavra interrogativa ocorre geralmente acompanhada pelo verbo:
(816) a) posto katy =ane a -ha
posto AL =Cont lsg-ir
"estou indo ao posto"
b) umam ere-o
onde 2sg-ir
"onde voce vai ?"

Em perguntas para confirma~ao sobre perguntas gerais ou especiais, tambem pode
ser repetida toda a pergunta do primeiro falante, ou parte dela. Tais perguntas aparecem frequentemente em forma de discurso direto, em constru\:ao com o verbo -'e "dizer"
(irreg.). Nesse caso, o segundo falante repete o enunciado do primeiro tal como o ouviu:
(817) a) (po) posto katy ere-o
Q posto Al 2sg-ir
"voce vai ao posto?"
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b) posto katy ere-o ere
posto Al 2sg-ir 2sg/dizer
'"voce vai ao posto', voce diz?"
(818) a) na'are ka'i -a juka -w
por que macaco-N matar-Circ
"por que ele esta matando o macaco?"
b) na'are ka'i -a juka -w
ere
por que macaco-N matar-Circ 2sg/dizer
"'por que ele esta matando o macaco', voce diz?"

6.4 Perguntas ret6ricas

·-

Sao construi;oes com estrutura de perguntas, que semanticamente nao requerem
resposta, ou nao sao usadas com a finalidade de indagar. Em Kamaiura, as perguntas
ret6ricas geralmente contetn particulas finais ja, pa/ma'e etc., que assinalam distin\:oes
de sexo.
,
Nos exemplos a seguir, contrastam-se a senteni;a declaratJva (819) com a interrogativa, marcada com o contorno entonacional interrogative de pergunta geral (820).
Nesta ultima, o falante pergunta se veio para trabalhar, porem sua inteni;ao e afirmar
que nao:

(819) a -jor rak we-porawyky-m
lsg-vir At lsg-trabaJhar-G
"eu vim para trabalhar"
(820) we-porawyky-me nip a -jor=ane=ja
lsg-trabalhar-G Dub lsg-vir=Cont=MS
"sera que eu vim foi para trabalhar?"
0 uso de palavras interrogativas em perguntas ret6ricas produz o efeito de senteni;a negativa, como exemplificado em (823), no dialogo a seguir, e em (824):

(821) A: ma'anuar-a ko'
o que -N FS
"o que e?"
(822) B: janypaw -a 'a
genipapo-N fruta
"e fruta de genipapeiro"
(823) A: 5: awa okoj -a 'u =wa
i-'a
h-ewur =a'ia'i =kwaj
Intj quern Deit-N comer= MS 3-fruta 3-cheirar=Intens=MS
"ora, quern e que come isso ! a fruta dele cheira muito !"
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(824)

umam=a'a11 a -etsak 'a11 -a wite =war -a=pa
onde =Opin lsg-ver este-N Comp=Nom-N=MS
"onde e que eu vi coisa igual" ["eu nunca vi coisa igual !"]

Os dados seguintes exemplificam perguntas que o falante faz a si mesmo , sem
esperar resposta:
(825) a) mawite t=a -'e =ma'e o-ja -m je o-'upe =ko'
como F=lsg-dizer=FM 3-dizer-G=Rep 3-Hrz/G=FS
'"coma eque direi'' e1a ficou dizendo"
b) o-jemokarakatu-me je o-'upe = ko'
3- refletindo -G =Rep 3-HrzJG =FS

"ficou refletindo"
c) po=te aje i-' i
je =upe =ne =ma'e
Q=F sim 3-dizer l sg=Dat=Pot=FM
"sera que ela vai dizer sim?"

6.5 Outros usos das palavras interrogativas: indefinidos
As formas indicadas em (767), alem de funcionarem como interrogatives, ocorrem tambem coma indefinidos, correspondendo a "alguem", "alga", "algum lugar" etc.:

.

(826) po awa
r -ur -1
Q alguem Rel-vir-Circ
"veio alguem ?"
,

(827) ma11aty ma'anuar-a ne=i-juka -me=n a'e -a 'u -m
por ai algo
-N 2sg=3-matar-G=Pot esse-N comer-G
je =r -enoj -ne=n
1sg=Rel-chamar-G=Pot
"se voce matar algo por ai, chama-me para come-lo"
(828) po ma'anuar-a ere-'u
-potat
-N 2sg-comer-Des
Q algo
"voce quer comer alguma coisa?"

0 uso das formas coma interrogativos ou como indefinidos distingue-se pelos
contextos de ocorrencia. As formas indefinidas podem ocupar distintas posi~oes na senten~a, inclusive a inicial, (1nica posi~ao passive! para os interrogativos, e podem coocorrer com a particula interrogativa po, como nos exemplos acima.
Palavras interrogativas/indefinidas sao tambem encontradas em senten~as de natureza exclamativa:
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(829) ma'nuar-aje jatsi'ii-a
lndef -N Rep pernilongo-N
"quanto pernilongo !"
(830) ma'anuar-a pereher-utsar
-a je ij-y-a
lndef
-N figado -apreciador-N Rep 3-mae-N
"quao apreciadora de ffgado era a mae dela!"
A forma awa ocorre posposta a verbos e

locu~oes,

assinalando o plural de tercei-

ra pessoa (ver 3.3.5.2).

6.6 Respostas a perguntas
Respostas a perguntas ocorrem como se nten~as gramaticalmente completas ou
incompletas. Senten~as gramaticalmente incompletas sao aquelas em que o predicado
es ta a usente.

,

I

6.6.1 Respostas a perguntas gerais
Respostas a perguntas gerais com a particula po consistem minimamente do
predicado, geralmente acompanhado de particulas:
(831) A: po rak ere-o kuikuro-a r -etama katy
Q At 2sg-ir n.pr. -N Rel-aldeia Al
"voce (ja) foi a aldeia dos Kuikuro?"
B: a -ha rake ko'yt
lsg-ir At FS
·~a fui"

Perguntas gerais sem particulas interrogativas podem ter como resposta uma ora\:'10 incompleta, na qual esta presente o constituinte interrogado, geralmente acompanhado de particulas de segunda posic;ao ou de particulas finais:
(832) A:

mo1 -a=te kunu'um-a o-juka
cobra-N=F menino -N 3-matar
"foi cobra que o menino matou?"

B: 1) he'e mo1 -a rak
sim cobra-N At
"sim, foi cobra"
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B: 2) anite mo1 -e'ym-a rak
nao cobra-Neg-N At
"nao, nao f oi cobra"
Comumente, respostas a perguntas gerais ocorrem com particulas-resposta em
aposi~ao no inicio da senten~a . As mais co1nuns sao he'e (hehe, ehe, e'e) "sim" e
anite Cite, nite) "nao", exemplificadas acima (cf. 2. 7).

6.6.2 Respostas a perguntas com palavras interrogativas
Respostas a perguntas com palavras interrogativas podem ocorrer como senten\:as gramaticalmente completas, em que estao presentes minimamente o predicado e
o constituinte interrogado:
(833) A: uma kapitaw-a pyr-a ko'yt
onde capitao-N casa-N FS
"onde e a casa do capitao?"

B: pem kapitaw-a pyr-a kor=a'e =wa
la capitao -N casa-N FS =Nint=MS
"la e a casa do capitao"
(834) A: awa te='ari nujtu
-mer-a je =i-tsak-aw -er -a o-'u
korin
quern F=Pr6x mulher chefe-Col-N I sg=3-ver -Nom-Pas-N
3-comer Fut
"quern e que vai comer isto [os olhos] com que eu olhava as mulheres chefes?
[disse a antaf'

B: apa =t =o-'u
korin=a'e
papai=Ex=3-comer Fut =Nint=FM
"o papai OS comera"
Perguntas com palavras interrogativas podem ter como resposta uma ora\:aO incompleta, constituida apenas do constituinte correspondente ao interrogado, geralmente
acompanhado de particulas. 0 dado em (835) ocorre como resposta apropriada para a
pergunta exemplificada em (834) A:
(835) apa te=n =a'e
papat F=As =Nint-FM
"o papai"

Perguntas que ocorrem em forma de senten~as con1plexas podem ter como resposta so1nente a ora~ao dependente, como se pode ver nos dados a seguir:
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(836) A: kanaratykej e -kwa
=t o'iran jene=r -e'ymaw-a r -ekyj-te=wa
n.pr./voc
2sg-ir/Imper=F amanha lPi=Rel-animal -N Rel-tirar-G=MS
"Kanaratykej, va amanha tirar [do ninho] o nosso animal"
B: mawite i -'i
ne= r- yke'yr-a je= r -emymino
como 3-dizer 2sg=Rel-irmao -N lsg=Rel-neto
"como disse o teu irmao, meu neto?"
C: jene=r -e'ymaw-a r -ekyj-t i -'i =n =a'e =wa
lPi =Rel- animal -N Rel-tirar-G 3-dizer=As=Nint=MS
'"para tirar o nosso animal', ele disse"

,
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7
IMP ERATIVOS

As senten<;as imperativas sao marcadas por afixos no elemento verbal e por particulas. Caracteristicas morfossintaticas e semanticas permitem distinguir em Kamaiura
tres tipos de formas imperativas: o imperativo simples, o exortativo e o permissivo.

7.1 Imperativo simples
0 itnperativo simples caracteriza-se por apresentar formas somente para as segundas pessoas e por um sufixo negativo especffico.
Os verbos intransitivos ativos no imperativo tern a pessoa do sujeito marcada por
prefixos da serie III: e - "segunda pessoa do singular" e pe- "segunda pessoa do plural". Os verbos descritivos ocorrem com os pronomes cliticos ne= "segunda pessoa do
singular" e pe= "segunda pessoa do plural".

(837) a) e -karu
2sg-comer
"coma!"
b) pe -karu

2pl-comer
"comam!"
(838) a) ne =r -eakajym
2sg=Rel-esquecer
"esque~a"

b) pe =n -eakaj ym
2pl=Rel-esquecer
"esque~am"
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Os verbos transitivos no imperativo admitem somente um marcador de pessoa,
da serie III, ou um pronome clitico, marcador este que codifica respectivamente o sujeito,
nas situa~oes em que o objeto e uma terceira pessoa, ou o objeto, nas situa~oes em
que 0 objetO e primeira OU segunda pessoa:
(839) 'apykaw-a e -mo'uhwam
banco -N 2sg-levantar
"levante o banco !"
(840) je =mo'uhwam
1sg=levantar
"levante-me"

0 imperativo negativo e marcado pelo sufixo I-em}, que nao ocorre em nenhuma
outra forma verbal. Diferentemente da forma positiva, no imperativo negativo a pessoa do sujeito e marcada pelos prefixos ere- "segunda pessoa do singular" e pe- "segunda pessoa do plural", da serie I, usada tambem no modo indicativo:
(841) ere-karu -em
2sg-comer-Neg
"nao coma!"

I

0 mesmo sufixo marca o imperativo negativo de verbos descritivos:
(842) ne =r -eakajym -em
2sg=Rel-esquecer-Neg
"nao esquet;a !"

7 .2 Exortativo

0 exortativo caracteriza-se par um proclitico ta= (t= antes de vogais), preposto
aos marcadores de pessoa do verbo, e por um sufixo negativo especifico, -um(e).
Exprime uma gama de significa~oes - exorta~ao, delibera~ao, ordem - , dependendo
do contexto, da pessoa envolvida, de particulas presentes na constru~ao e tambem do
tipo de ora~ao - principal ou dependente - em que ocorre. Em ora~oes dependentes, a forma vem associada a particula flutuante katu "intensivo", "perfectivo", sendo
usada para expressar finalidade e comandos indiretos (ver 4.3 e 5.2).
Existem formas exortativas para todas as pessoas, porem o proclitico ta= registra
restri~oes de ocorrencia similares as que afetam o proclitico negativo na= (ver Cap. 18),
sendo geralmente omitido diante de formas pronominais iniciadas por consoante.
A marca<;ao de pessoa junta a verbo no exortativo e feita pelos mesmos recursos
usados no modo indicativo - prefixos subjetivos, prefixos portmanteau e pronomes
cliticos - e obedece a hierarquia de referencia pessoal tratada em 3.3.5.2. Como mostra
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o exemplo (844) a seguir, formas verbais exortativas co-ocorre1n normalmente na senten<;a com a particula in "potencial":
(843) t =a -ha=ne pe -a nupa-me ko'yr=a'e
Ex=lsg-i r=As Deit-N bater-G FS =Nint
"eu vou [que eu va] bater aquele"
(844) t =a -ha-ume=n
Ex=lsg-ir -Neg=Pot
"que eu nao va !"

7.3 Permissivo
Distinguem-se dois tipos de pern1issivo: o pennissivo nao obstativo e o permissivo concessivo, marcados respectivamente pelas particulas iniciais de senten<;a nane/
na e ere . Ambas requerem ora<;ao com predicado no ger(1ndio:
(845) nane we-kete
ko'yt
Perm 1sg-dormir/G FS
"deixe-me dormir"
(846) na
i-'awyky-wyky-m=awa
Perm 3-mexer -Red -G=Pl
"deixe-os ficar mexendo"
(847) ere t =e -o-me ko=kwaj
Cone F=2sg-ir-G
, FS=MS
"pode ir"

7.4 Diferentes graus de ilnperativo .
Diferentes graus ou nuan<;as de imperatives sao expresses pela modula<;ao (entona<;ao) e altura da voz e ta1nbem pelo uso de part!culas flutuantes e de segunda posi<;ao (ver 2.7).
A particula de segunda posi<;ao panen "proibitivo" ocorre em senten<;as com verbo
no exortativo ou no imperative. No ultimo caso, sao usados os marcadores de pessoa
que ocorrem no imperative negativo; ere- "segunda pessoa do singular" e pe- "segunda pessoa do plural". Senten<;as com essa particula exprimem proibi<;ao, e tambem
conselho, aviso, admoesta<;ao:
(848) kuja -merer-a panen t =o-'itse =n
tapyyj-a pype =n
mulher-Pl
-N Proib Ex=3-entrar=Pot rancho-N dentro=Pot
"as mulhe~es nao podem entrar no rancho [dos homens]"
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(849) ere-je -'apo panen korin
2sg-Refl-bater Proib Fut
"nao va se machucar"
(850) moi -a panen ere -'awyky-wyky
cobra-N Proib 2sg-mexer -Red
"nao fique mexendo com cobra"

As particulas atsa "diminutivo" e a'iwi "atenuativo" amenizam a ordem expressa
pelo imperativo, tornando-a mais polida e conferindo-lhe um carater de pedido. Traduzem frequentemente as formas do Portugues que incluem "por favor":
(851) tata =atsa e -monyk je =upe
fogo=Dim 2sg-acender lsg=Dat
"por favor, acenda o fogo para mim"
(852) mewe =atsa=a'iw1 e -moneta ko=kyn
devagar=Dim=Aten 2sg-conversar FS=FM
"por favor, converse/fale mais devagar"

,

A particula ik "volitiva", de segunda posi\:ao, ocorre comumente em ora\:6es imperativas, indicando a vontade do falante en1 que se realize a ordem ou pedido. 0 imperativo com essa particula e usado para expressar ordens ''-ret6ricas", como em (854):

(853) e -jor=ik
je =tsaro -m a'e =wa
2sg-vir=Vol lsg=buscar-G Nint MS
"venha me buscar"
(854) e -kyr =ik a'e =kwaj
2sg-chover=Vol Nint=MS
"tomara que chova!"

A particula hek "determinativo", de segunda posi\:ao, indica a
empenho do falante em que seja cumprida a ordem:

determina~ao,

o

(855) ije hek t =a -ha=n
ne=nite
eu Del Ex=lsg-ir =Intent 2sg=Com
"que eu va com voce"

Tambem ocorre comumente com o exortativo a particula de segunda posi\:ao
a'ua'ut "debitivo":
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(856) t =ere-etsak=a'ua'ut a'e =wa
Ex=2sg-ver =Debit Nint=MS
"voce devia ver"
7 .5 Outras maneiras de expressar o iJnperativo
Constru~oes

com verbo no gerundio (ver 4.2.3.5) sao usadas em Kamaiura com
valor imperative e admoestativo:
(857) peje-'ata -me=n ka'a rupi=n
ypytun-ime =n
2pl -andar-G =Pot mato por =Pot noite -Loc=Pot
"nao andem pelo mato a noite"

7.6 Respostas

Respostas a imperatives contem geralmente particulas que ocorrem prepostas a
senten~a (ver 2.7). As particulas aje "sim, de acordo", ere "esta bem" e he'e "sim"
exprimem a anuencia do ouvinte em cumprir a o rdem ou pedido. As particulas anite
"nao" e awujete "nao, deixa estar" expressam desacordo. Os seguintes exemplos (em
parte reproduzidos da se~ao 2.7) ilustram o uso das formas:
(858) A: e -jor
=ane =kwaj
2sg-vir/lmper=Cont=MS
"venha ca"
B: aje arehe "'ik =a'e =wa
sim logo =Vol Nint=MS
"sim, ja vou"
t'

A: e-kwat
o'iran jene=petym-a r -ehe =wa
2sg-ir/lmper amanha IPi =fumo -N Rel-por=MS
"va amanha buscar nosso fumo"
B: ere o' irane =hek t =a -ha=n =a' e
sim amanha=Del Ex=lsg-ir =Pot=Nint
"esta bem, amanha eu irei"
(859) A: e -me'en
=ane je =upe ne jy
-a
2sg-dar/lmper -Cont lsg-Dat 2sg=machado-N
"empreste-me seu machado"
B: awujete=rane
nao
=Cont
"agora nao"
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Com freqi..iencia, a resposta afirmativa a u1n pedido e dada atraves de um outro
imperativo. 0 enunciado em (860) constitui uma resposta apropriada para (859) A:
(860) e -raha
2sg-levar/lmper
"leve-o"

i

•

.l
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8
CooRDENA<;Ao

A coordena<;ao se realiza em Kamaiura por meio da parataxe (justaposi<;ao) e por
meio de elementos conjuntivos, recursos esses que acu1nulam outras fun<;oes na lingua. Distintos recursos de coordena<;ao sao empregados no nivel sentencial e no nivel
de constituintes, exceto a parataxe, que e usada em ambos os niveis.

8.1 Coordenarao senten<:ial

Em Kamaiura, ha duas estrategias basicas para assinalar a coordena<;ao de senten<;as: a parataxe e o uso da particula ran. Coordena<;oes que exprimem rela<;ao de contraste entre os conjuntos envolvem o uso de uma conjun<;ao, a'eramue, e de certas
particulas de segunda' posi<;ao.

,

8.1.1 Parataxe

A parataxe e usada como recurso para expressar coordena<;ao conjuntiva,
adversativa e disjuntiva, como mostram os exemplos a seguir:
(861) e -jot
e -itse
2sg-vir/lmper 2sg-entrar/Imper
"venha e entre"
(862) jakare-a o-juka tapi 'ir-a o-juka
jacare-N 3-matar anta -N 3-matar
"ele matou jacare e matou anta"
(863) sapa1-a a -kwahap aritana n =a -kwahaw-ite
n.pr.-N lsg-conhecer n.pr. Neg=lsg-conhecer-Neg
"eu conhe~o Sapa1 e/mas nao conhe~o Aritana"
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(864) ere-o n =ere-o -ite
2sg-ir Neg=2sg-ir-Neg
"voce vai ou nao vai ?"

Os dados a seguir mostram a coordenac;;ao de orac;;oes com sujeitos distintos:
(865) a -'apo rak o-jewaem
lsg-bater At 3-fugir
"eu bati nele e ele fugiu"
(866) ije a -kwahap sapai-a a'e-a je =kwahaw -ite
eu lsg-conhecer n.pr. -N ele -N lsg=conhecer-Neg
eu conhe<;o Sapai e/mas ele nao me conhece"

'
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A coordenac;;ao disjuntiva exprime-se freqilentemente via combinac;;ao de parataxe

e negac;;ao, como em (864): uma orac;;ao com predicado em forma positiva, seguida
por outra com predicado negativo, da a sentenc;;a um sentido de escolha.
A combinac;;ao da parataxe e da negac;;ao e um recurso tambem usado para expressar conjunc;;ao do tipo p e nao q (p6s-sec;;ao), nao p e q (pre-sec;;ao) e rejeic;;ao
(Payne, 1985). Vejam-se o exemplo (863) e os seguintes:
(867) kapina pype nite paku-a xillu-pe jue i-'ajall
n.pr. em Neg paca -N n.pr.-Loc Ptc 3-muito
"em Campinas nao ha paca, no Xingu tern muita"
(868) ka'i
-a n =a -'u
-ite jakare-a n =a -'u
-ite
macaco-N Neg=lsg-comer-Neg jacare-N Neg=lsg-comer-Neg
"eu nao como macaco nem como jacare"

Nos exemplos dados ate aqui, as orac;;oes coordenadas tern predicado no i1nperativo ou no indicativo. Contudo, o gerundio pode ser usado nas situac;;oes em que ha coreferencia entre argumentos de duas ou mais orac;;oes. Conforme visto, uma das func;;oes do gerundio e assinalar a coordenac;;ao. Construc;;oes com o verbo no gerundio sao
discutidas em 4.2.3. Nesse ponto, exemplifica-se o uso da forma em orac;;oes coordenadas:
(869) je =ajuwan je =mo -myta-m=awa kwar-a huku
-a wite
lsg=abra<;ar lsg=Caus-ficar -G=Pl sol -N comprimento-n Comp
o-ka'u
-m=awa o-porahaj-t =awa o-je -mo'atyro-m=awa
3-beber cauim-G=Pl 3-dan<;ar -G=Pl 3-Refl-enfeitar -G=Pl
"eles me abra9aram e me fizeram ficar, e durante todo o dia beberam cauim,
dan<;aram e se enfeitaram"
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(870) kunu'um-a h-aem wararuwijaw-a ij-u'u
-me ko'yt
menino -N 3-gritar cachorro
-N 3 -morder-G FS
"o menino gritou e o cachorro o mordeu"

8.1.2 Coordena\:ao com a particula ran
Uma alternativa normal para expressar a coo rdena~ao sentencial em Kamaiura e
o uso da part1cula ran, que em outros contextos funciona como particula iterativa, assinalando a repeti\:ao de uma a\:aO ou o retorno a um ponto anteriormente mencionado (ver 2.7). Como recurse de coordena\:ao, a particula vem posicionada no final da
ultima ora\:ao, por via de regra a segunda, ocorrendo nos mesmos contextos e expressando basicamente os mesmos tipos de coordena~ao que a parataxe, exceto a disjun\:ao:
(871) a -karu -potat a -ke
-pota =ran
lsg-comer-Des lsg-dormir-Des =Coord
"eu quero comer e dormir"
(872) paku-a n =a -'u
-ite tatupew-a n =a -'u
-ite =ran
-N Neg=lsg-comer-Neg=Coord
paca-N Neg=lsg-comer-Neg tatu
"eu nao como paca nem como tatu"
(873) sapa1-a a -kwahap n =a -kwahaw-ite aritana=ran
n.pr.-N lsg-conhecer Neg=lsg-conhecer-Neg n.pr. =Coord
"eu conhe~o Sapai, mas nao conhe~o Aritana"

Os dados seguintes exemplificam o uso da particula ran em construyoes que
envolvem a forma gerundio. Em (876), o verbo da primeira ora\:ao ocorre na forma
circunstancial em virtude da presen\:a do adverbial ikue "ontem" em posi\:ao anterior:

r

(874) a -ke
-potat we-pytu'u -me=ran
lsg-donnir-Des lsg-descansar-G=Coord
"eu quero donnir e descansar"

. mIJar-a
.. r -a ' o -a Je
. =1-. ' u -me=ran
(875) a -' u
ptra
lsg-comer peixe ca~a -N Rel-came-N lsg=3-comer-G =Coord
"eu como peixe e came de ca~a eu a como tambem"
(876) ikue i-jae'o -w 'aT\ o-jae'o -me=ran
ontem 3-chorar-Circ hoje 3-chorar-G =Coord
ontem ele chorou e hoje ele chorou"

8.1.3 Formas marcadas de coordena\:aO adversativa
Coordenayoes marcadas com o tra\:O [+adversativo], isto e, que assinalam a existencia de contraste entre os elementos ou suas implica~oes (Payne, 1985: 6), sao expressas
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em Kamaiura par meio de distintas estrategias, incluindo: (i) a inversao da ordem de
constituintes na segunda orai;;ao, (ii) uso de um elemento conectivo, a'eramue, (iii)
uso de certas particulas de segunda posi~ao em ambos ou em um dos conjuntos. Conforme sera mostrado a seguir, alguns <lesses recursos podem co-ocorrer entre si e com a
particula ran. Distinguem-se tres subtipos basicos de coordena~ao adversativa conforme as rela~oes entre os conjuntos: contrastiva, contra-expectativa e preventiva (Payne,
1985: 6).
1) Contrastiva:

0 contraste simples entre os elementos conjuntos pode ser assinalado de distintas maneiras:
a) pela reversao <la ordem dos constituintes na segunda
exemplos em (873) e (875);

ora~ao/senten~a,

co1no nos

b) pela particula de segunda posi~ao te "foco", em associa~ao com a particula deitica
'al), posicionadas ap6s o primeiro constituinte de cada ora~ao. Em constru~oes desse
tipo, os elementos coordenados apresentam similaridade de estrutura:
(877) sapa1-a te='al) brasilia katy o-ho=wa ije te='a11 sao paulo katy a -ha=wa
n.pr.-N F=Pr6x n.pr.
Al 3-ir =MS eu F=Pr6x n.pr.
Al ls-ir =MS
"Sapai foi a Brasflia, enquanto eu fui a Sao Paulo"
c) pela conjun~ao coordenativa a'eramue, constituida do deitico a'e "esse" e do
formativo -ramue "quando, se, porque". 0 conectivo vem posicionado no inicio <la
segunda ora~ao e co-ocorre na constru~ao com a particula ran:
(878) 'all akwama'e-a o-ho a'eramue pe
-a o-'ute =ran
este homem -N 3-ir Coord
aquele-N 3-vir/G=Coord
"este homem foi e aquele veio"
(879) sapai-a a -kwahap a'eramue aritana n =a -kwahaw-ite =ran
n.pr.-N lsg-conhecer Coord
n.pr. Neg=lsg-conhecer-Neg=Coord
"eu conh~o Sapai, mas nao conh~o Aritana"

(880) ije n =a -ha-ite
brasilia katy a'eramue sapai-a n =o-ho-ite
Coord
n.pr. -N Neg=3-ir -Neg
eu Neg=lsg-ir -Neg n.pr. Al
sao paulo katy=ran
n.pr.
Al =Coord
"eu nao fui a Brasilia e Sapai nao foi a Sao Paulo"
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No exemplo a seguir, o contraste e assinalado pela seqi.iencia de particulas te•'ari
na primeira ora\:ao e pelo conectivo a'eramue:
(881) kara'iw -a te='ari arowe o-'u
=wa a'eramue jene mejii-a
nao-fndio-N F=Pr6x arroz 3-comer=FS Coord lPi beiju-N

.
. ' u -me=ran
Jene=11Pi =3-comer-G =Coord
"os nao-i'ndios comem arroz, enquanto n6s comemos beiju"

0 conectivo a'eramue ocorre tambem em senten\:as resultativas (cf. adiante).
d) pela particula de segunda posi\:ao jue "somente, apenas" (ver 2.7). Construs:oes
coordenadas que contem a particula jue combinam parataxe e negas:ao, isto e, sao constituidas de uma ora~ao em forma positiva e outra em forma negativa, sendo usadas
para expressar rela~oes do tipo p e nao q (p6s-se\:ao) e nao p e q (pre-se~ao). A
particula jue vem posicionada ap6s o primeiro constituinte da ora~ao positiva ou negativa que contem o elemento contrastado. No ultimo caso, geralmente ocorre a inversao da ordem de constituintes da ora~ao:
(882) ludoviko-a i-hwarata -uma'e-a i-je'ya
jue
n.pr.
-N 3-ser forte-Norn -N 3-ser alto=Ptc
"Ludoviko nao e forte, mas e alto"
(883) kapina pype nite paku-a xiriu-pe jue i-'ajari
n.pr. Ines Neg paca -N n.pr.-Loc Ptc 3- ser muito
"em Campinas"nao ha paca, mas no Xingu tern muita"
(884) xiriu-pe jue i-'ajari
paku-a kapina pype anite
n.pr.-Loc Ptc 3- ser muito paca-N n.pr. Ines Neg
"no Xingu tern muita pac~ em campinas nao tern"
(885) sapa1-a o-kwahap hiroxi-a silene-a jue n =o-kwahaw-ite
n.pr.-N 3-conhecer n.pr. -N n.pr. -N Ptc Neg=3-conhecer-Neg
"Sapa1 conhece o Hiroshi, mas nao conhece a Cilene"

2) Contra-expectativa:
A coordena\:aO desse tipo exprime uma rela~ao de contraste pragmaticamente
baseado. A constru\:aO assinala que as expectativas decorrentes de um dado evento/
situa\:aO sao contrariadas. Em Kamaiura, a rela\:ao contra-expectativa e marcada pela
particula de segunda posi\:aO jepe "frustrativo", colocada na primeira ora\:ao. A particula co-ocorre freqi.ientemente com te "foco". Geralmente as senten\'.as coordenadas
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que contem essa particula traduzem-se ao Portugues por meio de construi;oes com
"mas" ' "porem"' "embora" ' "contudo" ' "no entanto" ' "apesar de"·.
(886) ludo-a jepe kara'iw -a ka'i
-a -'u -m
n.pr.-N Prus nao-lndio-N macaco-N -comer-G
"Ludo e nao-indio, porem come macaco"
(887) myra
jepe =t =a' e =wa ha' e-a o-porawyky
ser velho Frus=P=Nint =MS ele -N 3-trabalhar
"e}e e velho, mas trabaJha" OU "apesar de velho, ele trabalha"

3) Preventive:
A particula jepe "frustrativo" e tambem usada em constru~oes que expressam rela~ao

adversativa preventiva. A construi;ao distingue-se da contra-expectativa pela implicai;ao condicional que contem: o primeiro conjunto exprime um evento que hipoteticamente se realizaria, mas cuja concretizai;ao e prevenida pelo evento expresso no
segundo conjunto (Payne , 1985: 8):
(888) a -mepy -potar jepe yrypary-a je ='irii -a w-ereko momytsar-a
lsg-comprar-Des Prus cesta -N lsg=marido-N 3 -ter dinheiro -N
"eu queria comprar a cesta, mas meu marido tern [esta com] o dinheiro"

Uma outra estrategia utilizada para assinalar relai;ao adversativa preventiva e o
uso da particula de segunda posii;ao rap "caucional" no segundo conjunto. A implica~ao ea de que a realiza~ao de um evento X previne a concretiza~ao de um evento Y,
expresso pela ora~ao com a particula. Construi;oes desse tipo sao geralmente traduzidas
ao Portugues por meio de senteni;as que incluem "senao", "de outro modo", "do/ caso
contrario":
(889) ka'aher-a e -karaj
je =r -eakajym=ap
carta -N 2sg-escrever/lmper lsg=Rel-esquecer-Cauc
"escreva Carta, senao esque~o de Voce"

8.1.4 Outros tipos de

coordena~:io

A coordena~ao comparativa e assinalada pelo morfema wite, formalmente identico a posposii;ao comparativa (ver Cap. 14).
A coordena~ao circunstancial resultativa exprime-se pela conjuni;ao coordenativa
a'eramue, "por isso", "por causa disso", posicionada no inicio da segunda orai;ao:
(890) je =moryw -ite rak a' eramue n =a -ha-ite
lsg=convidar-Neg At Conj
Neg=ls-ir -Neg
"ele nao me convidou, por isso nao fui"
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(891) n =a -ha-ite rak a'eramue n =a -etsak-ite rak
Neg=lsg-ir -Neg At Conj
Neg=ls-ver -Neg At
"eu nao fui, por isso eu nao vi"

A coordenat;ao de orat;oes por meio da particula ran e tambem usada para expressar relat;ao conclusiva:
(892) ita -e'ym-a a -ko we-jae'o -me ran
pedra-Neg -N lsg-C6p lsg-chorar-G Coord
"nao sou pedra, portanto eu choro"

8.2

Coordena~ao

de constituintes

Constituintes sao coordenados em Kamaiura por meio da parataxe e por meio de
morfemas conjuntivos, distintos daqueles usados na coordenat;ao sentencial.

8.2.1 Parataxe
A parataxe e usada para expressar coordenat;ao de nominais em funt;ao de sujeito e de objeto direto e de adverbiais em funt;ao de adjunto. Adjuntos sao coordenados
somente via parataxe. Os dados a seguir exemplificam a coordenat;ao paratatica aditiva
de nominais em funt;ao de sujeito e de objeto direto:
(893) a'eramue ini -a kaj
-paw -i
tyruhet-0 ywyrapat-0 yrypary-0
entao
rede-N queimar-Compl-Circ roupa -NM arco
-NM cesta -NM
"entao queimaram-se totalmente as redes, os arcos, as cestas ... "
(894) ywatewar-a tete
o-'u =awajakuaem-0 johet -0 ma'anuaret -0
os do alto-N somente 3-comer=PL jacu
-NM tucano-NM pequena cac;a-NM
"comiam somente os do alto [=macaco], jacu, tucano, pequenas cac;as ... "

Nas duas primeiras sentent;as, os nominais coordenados sao elementos de seqiiencias abertas, dos quais apenas um ocorre na posi~ao usual, marcado com o sufixo -a
"nuclear", e os demais vem no caso "nao marcado" e deslocados para a posit;ao p6sverbal. Tambem na coordena~ao de locut;oes nominais membros de seqiiencia nao
aberta, a situat;ao mais comum e aquela em que somente um dos nominais ocorre na
posit;ao usual, sendo os demais deslocados para a posit;ao p6s-verbal. Porem o nominal deslocado vem marcado no caso "nuclear":
(895) ywyrapar-a o-me'eT\=awa y'yw -a ymawar -er -a
arco
-N 3-dar =Pl flecha-N velha
-Pas-N
"deram-lhe arco e flechas velhas"
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A coordena~ao paratatica disjuntiva de constituintes nominais ocorre geralmente
em senten~as interrogativas. Tambem nesse tipo de coordena~ao, ocorre o deslocamento de um dos elementos para a posi~ao p6s-verbal:
(896) n =a -kwahaw-ite jawar-a nip wararuwijaw-a o-juka mo1 -a nip
-N 3-matar cobra-N Dub
Neg=sg-saber -Neg on<ra -N Dub cachorro
"nao sei sea on~a ou a cobra matou o cachorro"
(897) awa rak o-yk
tenone ije rak a -yk
tenone takuma
quern At 3-chegar na frente eu At 1sg-chegar na frente n.pr.
"quern chegou na frente, eu ou Takuma ?"

A senten~a a seguir exemplifica a coordena~ao paratatica de locu~oes
posposicionais, e1n que os conjuntos aparecem lado a lado. A senten~a e ambigua,
admitindo uma interpreta~ao aditiva ou disjuntiva:
(898) kara'iw -a rak karamema o-me'e11 janukula-a upe tsikamak-a upe
nao-fndio-N At presente 3-dar
n.pr.
-N Oat n.pr.
-N Oat
"o nao-fndio deu presente a Janukula ea Tsikamak"

~ao

A coordena~ao adversativa e rejectiva de constituintes e expressa via justaposide ora~oes contrastivas, como nos exemplos seguintes:

(899) ka'i
-e'ym-a rak a -'u
paku-a te rak a -'u
=wa
macaco-Neg -N At lsg-comer paca-N F At lsg-comer=MS
"eu comi nao macaco, mas paca"
(900) n =a -etsak-ite etiene sergio-a n =a -etsak-ite =ran
Neg=lsg-ver -Neg n.pr n.pr. -N Neg=lsg-ver -Neg=Coord
"eu nao vi nem o Etiene nem o Sergio"

Quanto a locu~oes verbais, como ja visto, o verbo inclui referencia ao sujeito el
ou objeto direto e constitui uma ora~ao completa. Assim, coordena~oes do tipo (S) (O)V
+ (O)V sao interpretadas como coordena~ao de ora~oes, com elipse de nominais. No
exemplo a seguir, os verbos ocorrem com objeto pronominal , ea forma gerundio implica a identidade dos sujeitos:
(90 I) jene=u' u -ramue moJU -a jene=r -ekyj typy katy jene=mama -maman
lPi=morder-Subj sucuri-N lPi =Rel-puxar fundo Al !Pi =enrolar-Red/G
jene juka -me ko'
lPi=matar-G FS
"quando nos morde/come, a sucuri nos puxa em direc;ao ao fundo, fica nos
enrolando e nos mata"
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8.2.2 Morfemas conjuntivos
A coordena~ao conjuntiva de
nite, we e wan.

locu~oes

nominais

e assinalada por tres morfemas:

1) Coordena~ao com o morfema nite:

Esse morfema e identico a posposi~ao que 1narca o con1itativo, corn o sentido de
"coin". E utilizado para coordenar locu~oes non1inais em fun~ao de sujeito e de objeto
direto, com diferentes implica~oes para a estrutura <la senten~a.
Como elemento conjuntivo, o morfema ocorre apenas uma vez, associado ao
ultimo dos nominais conjuntos, como uma posposi~ao ao seu objeto. Comparem-se os
dois exemplos seguintes:

(902) jakare-a o-juka tapi'ir-a o-juka
jacare-N 3-matar anta -N 3-matar
"ele matou jacare e ele matou anta"
(903) jakare-a o-juka tapi'ir-a nite
jacare-N 3-matar anta -N Com
"ele matou jacare e anta"
Locu\:oes no1ninais objeto coordenadas com nite ocorrem geralmente como sequencias descontinuas, separadas pelo verbo, como em (903) e no seguinte dado:

(904) teamer-a po -p y'yw -a o-nu11 ywyrapar-a nite
morto -N mao-Loc flecha-N 3-por arco
-N Com
"ele pos flecha e arco na mao dos mortos"

•
t

No caso de locu~oes nominais em fun~ao de sujeito de verbos transitivos, contudo,
as locu\:oes nao pronominais coorde.nadas aparecem geralmente em sequencia, como
em (905). Como deslocamento da locu~ao associada a posposi\:ao nite para a posi~ao
p6s-verbal, a constru\:ao teria a leitura indicada em (906):

(905) galvao-a tataw-a nite ka'i
-a juka -w
n.pr. -N n.pr. -N Com macaco-N matar-Circ
"Galvao e/com Tatap matou macaco,,
(906) galvao-a ka'i -a o-juka tataw-a nite
n.pr. -N macaco-N 3-matar n.pr. -N Com
"Galvao matou o macaco e Tatap"
En1 todas as situa~oes acima, a locu\:ao nominal objeto direto precede imediatamente o verbo, o que resulta nas estruturas:
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O+nite 0 V
A A+nite 0 V
A 0 V O+nite
A construc;ao com nite em certos contextos e ambigua entre uma interpretac;ao
comitativa e conjuntiva. Evidencia de que o morfema conserva sua natureza
posposicional e o fato de que, ao preceder o verbo, acarreta a ocorrencia deste na forma
circunstancial, como em (905) e em (907):
(907) tapi'ir-a nite jakare-a juka -w
anta -N Com jacare-N matar-Circ
"ele matou anta e/com jacare"

Em que pesem as semelhanc;as entre o uso comitativo e conjuntivo do morfema
nite, ha propriedades que distinguem os dois tipos de construc;ao. Similarmente ao que
acontece na coordenac;ao paratatica, nas situac;oes em que mais de duas locuc;oes nominais em func;ao de objeto sao coordenadas, a primeira locuc;ao, bem como aquela
associada ao morfema nite recebem o sufixo {-a} "nuclear", e as locuc;oes intermediarias ocorrem no caso nao marcado:
(908) akwama'e-a o-juka tapi'ir-a paku-0 ka'i
-a nite
homem -N 3-matar anta -N paca-NM macaco-N Com
"o homem matou anta, paca e macaco"

Alem disso, diferentemente do que ocorre com o comitativo, a conjunc;ao de locuc;oes nominais em func;ao de sujeito por meio de nite e marcada no verbo intransitivo
pela concordancia. Nas situac;oes que envolvem a primeira ou a segunda pessoa do
singular, os marcadores de pessoa usados no verbo sao as formas plurais, que assinalam a concordancia com o total dos conjuntos. No exemplo a seguir, o primeiro conjunto ea locuc;ao pronominal ije "primeira pessoa do singular"' que e omitida, sendo
recuperada atraves do clitico je= junta ao verbo .;kytsi da sentenc;a inicial, e o segundo
conjunto e a locuc;ao kawa kywyr-a "irmao de Kawa", associada ao morfema nite, e
que vem deslocada para a posic;ao ap6s o verbo -ho "ir" . Este recebe o prefixo subjetivo oro- "primeira pessoa excl. ":
(909) myrytsi'yw-a je =i -kytsi -m myrytsi'yw-a kytsi -m oro -ho-m kawa kywyr-a nite
buritizeiro -N lsg=3-cortar-G buritizeiro -N cortar-G lPe-ir -G n.pr. irmao-N Com
"eu cortei buritizeiro; eu e o irmao de Kawa fomos cortar buritizeiro"

A terceira pessoa nao apresenta marcadores de pessoa distintos para o singular e
o plural, caso em que o numero e assinalado par outros recurses. Nos exemplos seguintes, os nominais coordenados com nite ocorrem coma sujeitos de verbo intransitivado
com o prefixo {jo-} "reciproco", que implica a pluralidade dos sujeitos. Na sentenc;a
(911), em que os sujeitos sao [+humano], o numero e marcado pela sufixac;ao de awa
"plural":
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(910) moi -a o-jo -u'u wararuwijaw-a nite
cobra-N 3-Rec-morder cachorro -N Com
"a cobra e o cachorro se morderam um ao outro"
(911) sapai aritana nite o-jo -popytywo=awa
n.pr. n.pr.
Com 3-Rec-ajudar =Pl
"Sapai e Aritana se ajudam um ao outro"

0 plural de verbos, particularmente verbos de movimento, e tambem assinalado
pelo uso concomitante dos prefixos causativo ou causativo-comitativo e reciproco, como
em (912):
(912) sapai-a manuew-a nite o-jo -era-ha ko katy
n.pr.-N n.pr. -N Com 3-Rec-Cc-ir ro~a Al
"Sapru e Manuel foram para a ro~a"

2) Morfema we "tambem":
A conjunc;ao de locuc;oes nominais e tambem assinalada pela particula flutuante
we "continuativo retrospectivo", "ainda", "tambem". Diferentemente do que ocorre na
coordenac;ao com nite, a_particula we indica que um elemento se acrescenta, se inclui
a algo ja existente:
(913) ije a -kwahap sapai-a galvao-0 manuew-a =we
eu lsg-conhecer n.pr.-N n.pr. -NM n.pr. -N=Ptc
"eu conh~o Sapai, Galvao e tambem Manuel"

r

De modo similar ao morfema nite, a particula we aparece apenas uma vez, associada ao ultimo conjunto, e as locuc;oes intermediarias ocorrem no caso "nao marcado",
como em (913). Tambem na coordenac;ao de locuc;oes nominais objeto com a particula
we, a locuc;ao associada a particula ocorre deslocada na posic;ao p6s-verbal. Comparemse os seguintes exemplos:
(914) a -jot ne =r -a'yr-a r -etsak fatima we
lsg-vir 2sg=Rel-filho-N Rel-ver/G n.pr. Ptc
"eu vim para ver teu filho e [ver] tambem a Fatima"
(915) oro -jot fatima nite ne =t -a'yr -a r -etsak
lPe-vir n.pr. Com 2sg=Rel-filho-N Rel-ver/G
"eu e a Fatima viemos para ver teu filho"

Do mesmo modo, a locuc;ao nominal em func;ao de sujeito quando coordenada
com we aparece deslocada a direita, porem nesse caso a particula we co-ocorre com o
conjuntivo ran, que, como visto, assinala coordenac;ao sentencial:
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(916) o-jo -mono-paw =awa rak morerekwar-a we =ran
3-Rec-enviar-Compl=Pl At chefe
-N Ptc;::;Co0rd
"foram.todos, e o chefe tambem"
(917) wetep tapi'ir-a r -ekar
-awa-w kuja -merer-a =we -ran
todos anta -N Rel-procurar-PI -Circ mulher-Pl -N=Ptc=Coord
"todos procuram a anta, e as mulheres tambem [a procuram]"
3) Morfema wan:
U1na outra estrategia usada em Kamaiura para expritnir conjun<;:ao e indicar a
pluralidade da locu<;:ao nominal, marcando-a corn a particula wan "plural; e outros".
Outras locu<;:oes nao sao expressas, porem sao entendidas como incluidas na constru<;:ao. Nas constru<;:oes com a particula, a concordancia e marcada no verbo. Comparemse os dois exemplos seguintes:
(918) sapa1-a 'ari ko katy o-ko
n.pr. -N Pr6x ro~a Al 3-estar
"Sapa1 esta na roc;a"

I

(919) sapa1-wan-a 'ari ko katy o-jo -ere -ko
3-Rec-Cc-estar
n.pr. -Pl -N Pr6x r~a Al
"Sapai e outros estao na ro~a" [Lit.: "fazem-se estar mutuamente na roc;a"]

8.3 Paralelismo estrutural na coordenap1o
Na coordena<;:ao sentencial, os conjuntos mantem as estruturas de constru<;:6es independentes. Como mostra a exemplifica<;:ao aduzida, os conjuntos podem incluir predicados verbais em formas possiveis em ora<;:oes independentes. Nessas ora<;:6es, o predicado ocorre nos modos indicativo e imperativo e, em caso de topicaliza<;:ao de adverbiais, tambem no modo circunstancial. 0 predicado de conjuntos coordenados pode
estar no gerundio, nas situa<;:oes em que ha co-referencialidade entre seu(s) argumento(s) e o(s) de uma ora<;:ao anterior. Resumem-se a seguir as possibilidades de combina<;:ao de formas verbais na coordena<;:ao de ora<;:6es independentes. Os numeros entre
parenteses remetem aos res pectivos exemplos:
(920)

Indicativo
lndicativo
Imperativo
Circunstancial

+
+
+
+

Indicativo
Gen1ndio
Imperati vo
Gen.Indio

(862)
(870) (869)
(861)
(876)

Na coordena<;:ao de constituintes, normalmente os conjuntos sao de mesmo tipo e
tern a mesma fun<;:ao.
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A coordena~ao de ora<;oes e de constituintes de ora<;oes subordinadas e 1narcada
pelos mesmos recurses descritos para as constru~oes independe ntes.
As ora<;oes subordinadas ocorrem em forma nominalizada (ora~6es relativas, ora<;oes
complemento e ora~oes adverbiais, com as nominaliza~oes marcadas em caso oblique)
ou sao marcadas por formas verbais especiais, entre elas o gerundio. Na coordena<;ao
de ora~oes subordinadas, foram observadas as seguintes possibilidades de combina<;ao:
1) Nominaliza~ao +

Nominaliza<;ao:

(921) a -kwahaw=ete
rak [mokaw -a mepy -taw -a i-me'eri-aw -a i"-upe ran]
lsg-saber =Atual At [carabina-N comprar-Nom-N 3-dar -Nom-N 3-Dat Coord]
"eu sei que [ele comprou a carabina e deu-a para ele]"

2) No111inaliza<;ao + Gerundio:
(922) ere-kwahaw=in [sapai-a urua py -taw -a o-juetyke ran]
2sg-sabe r=Pot [n.pr.-N flauta soprar-Nom-N 3-lutar/G Coord]
"voce sabe que [Sapai toca flauta urua e lutar'

3) Gerundio + Gerundio:
(923) a -jot [ we-porahaj-t we-maraka-m]
lsg-vir [lsg-dan~ar -G lsg-cantar -G]
"eu venho [para dan~ar e para cantar]"

Observe-se nos dados acin1a a presen\:a da particula ran, que assinala a coordena<;ao de ora~oes independentes. No dado segu inte, a ora<;ao subordinada contem
constituintes coordenados por meio do n1orfen1a nite:

r

1

(924) a -jot [mo'yr-a r -etsak yrypary-a nite]
lsg-vir [colar -N Rel-ver cesta- -N Coord]
"eu venho para ver o colar e a cesta"

8.4 Elipse de elenJentos na coordenarao

8.4.1 Elipse do verbo
Na coordena<;ao sentencial, verbos podem ser omitidos sob identidade com o verbo
do primeiro conjunto, havendo ou nao co-referencialidade entre os sujeitos:
(925) 'an-a jay
-a r -ehe i-tur-i
amo-a jay-a r -ehe rake 0 ran
este-N lua/mes-N Rel-por 3-vir-Circ outro-N lua-N Rel-por At 0 Coord
"ele veio neste mes e [veio] no outro"
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(926) galvao-a o-kowe ta
-1p sapa1-a 0 ko katy
n.pr. -N 3-estar aldeia-Loc n.pr. -N 0 ro~a AL
"Galvao esta na aldeia e Sapa1 [esta] na r~a"

8.4.2 Elipse de nominais
Na coordena~ao de ora~oes que contem uma LN comu1n, com frequencia, mas
nao em todos os casos, a segunda ocorrencia da LN e omitida. No que segue, sera adotado como ponto de partida o esquema basico proposto por Dixon (1994: 157), tendo
em vista examinar as restri~oes sobre os tipos de apagamento de uma LN em termos
das fun~oes (S, A, O) da LN co-referente. Com rela~ao ao Kamaiura, e necessario considerar que, em conexao com a existencia de duas classes de verbos intransitivos, a
categoria S nao e unificada na lingua, mas subdivide-seem Sa (sujeito de verbos ativos) e So (sujeito de verbos descritivos), o que tesulta em quatro relas;:oes nucleares
basicas: Sa, So, A e 0. Por outro lado, deve ser considerado o uso da forma verbal
gerundio, que em certas situa~oes assinala a co-referencialidade. Alem disso, como ja
mencionado em outros pontos do trabalho, a omissao de constituintes nominais e um
fen6meno geral na lingua, ocorrendo em distintos contextos. Assim, os exemplos trazidos adiante foram em grande parte obtidos via elicita~ao, com o objetivo de confirmar hip6teses relativas ao apagamento de constituintes.
i) Coordena~ao de ora~oes intransitivas:

Na coordena~ao de duas oras;:oes intransitivas, a LN em fun~ao de Sa ou de So e
apagada se seu referente e identico ao de uma LN em uma dessas funs;:oes na primeira
oras;:ao. 0 verbo do segundo conjunto pode ocorrer ou nao no gerundio:
1) Sa= Sa

(927) marko-a o-yk
0 o-karu-m
n.pr. -N 3-chegar 0 3-comer-G
"Marko chegou e comeu/para comer"
(928) marko-a o-yk
0 o-karu
n.pr. -N 3-chegar 0 3-comer
"Marko chegou e comeu"

2) Sa= So

(929) kunu'um-a o-jan
0 w-aem-am
menino -N 3-correr 0 3-gritar-G
"o menino correu e gritou/gritando"
(930) kunu'um-a o-'ata 0 i-kaneo
menino -N 3-andar 0 3-cansar
"o menino andou e cansou"
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3) So= Sa

(931) kunu'um-a h-aem 0 o-jae'o -m
men1no -N 3-gritar 0 3-chorar-G
"o menino gritou e chorou"
(932) kunu'um-a h-aem 0 o-jae'o
menino -N 3-gritar 0 3-chorar
"o menino gritou e chorou"

4) So= So

(933) a'e-a i-kyra
0 o-katu
-ram
ele-N 3-ser gordo 0 3-ser bom-G
"ele e gordo e born"
(934) a'e-a i-kyra
0 i -pitsun
ele-N 3-ser gordo 0 3-ser preto
"ele e gordo e preto"

Nessas senten~as, o uso do verbo no indicativo ou gerundio corresponde a diferentes constru~oes. Aquelas com o gerundio assinalam uma rela~ao de simultaneidade
ou finalidade. As estruturas resultantes da coordena~ao de ora~oes intransitivas vem
resumidas a seguir:

s

v

Sa= Sa

0

V ger IV ind

Sa=So

0

V ger IV ind

So= Sa

0

V ger IV ind

So= So

0

V ger IV ind

[S V]

+

.,

ii) Primeira

ora~ao

intransitiva, segunda

ora~ao

transitiva:

Nessas constru~oes, se a segunda LN tern a fun~ao de A, ela e apagada, e da mesma
maneira que na coordena~ao de ora~6es intransitivas, o verbo pode vir ou nao no gerundio:
5) Sa= A

(935) marko-a o-yk
0 galvao-a mo'e -m
n.pr. -N 3-chegar 0 n.pr. -N ensinar-G
"Marko chegou e ensinou Galvao"
"Marko chegou para ensinar Galvao"
(936) marko-a o-yk
0 galvao-a o-mo'e
n.pr. -N 3-chegar 0 n.pr. -N 3-ensinar
"Marko chegou e ensinou Galvao"
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6) So= A

(937) kunu'um-a h-aem 0 wararuwijaw-a nupa-m
-N bater-G
menino -N 3-gritar 0 cachorro
"o menino gritou e bateu/aq bater no cachorro"
(938) kunu'um-a h-aem 0 wararuwijaw-a o-nupa
menino -N 3-gritar 0 cachorro
-N 3 bater
"o menino gritou e bateu no cachorro"

Nas situa~oes em que So = 0, a segunda LN e pronominalizada, vindo marcada
por prefixo junto ao verbo no gerundio:
7) So= 0

(939) kunu'um-a h-aem wararuwijaw-a i-u'u
-me ko'yt
menino -N 3-gritar cachorro
-N 3-morder-G FS
"o menino gritou e o cachorro o mordeu"

•

J

Se a LN no pritneiro conjunto tern a fun~ao de Sa, distintas estrategias sao empregadas com rela~ao a LN objeto: (i) pode haver ou nao apagatnento, sendo usada a forma
verbal indicativa (940); (ii) a LN e codificada por ele1nento prono1ninal junto ao verbo
no gerundio (941) ou (iii) a LN e omitida, tendo seu papel indicado pelo prefixo nominalizador l-emi-1 no radical verbal (942):
8) Sa= 0

(940) marko-a o-yk
galvao-a w-etsak (marko-a)
n.pr. -N 3-chegar n.pr. -N 3-ver (n.pr. -N)
"Marko chegou e Galvao o viu" [Galvao viu Marko]
(941) marko-a o-yk galvao-a

i-mo'e-m
3-ensinar-G
"Marko chegou e Galvao o ensinou/para ·Galvao ensina-lo''

(942) marko-a o-yk galvao-a r -emi -mo'e -a
·
Rel-Nom-ensinar-N
"Marko chegou e foi ensinado por Galvao"

O esquema abaixo resume as estruturas resultantes <las diferentes combina~oes
de fun~oes da LN na coordena~ao de ora~ao intransitiva e ora~ao transitiva:
0
LN
LN

v

0

LN
LN

V ger
Vind

So=O

LN

Pro

V ger

Sa=O

LN
LN
LN

LN
Pro
·0

Vind
V ger
emi-V

[S V] +

A

Sa=A

0
0

So=A

0
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V ger
Vind

As construc;oes acitna com o verbo no gerundio ein geral nao resuita1n an1biguas,
ja que, no caso de Sa =A ou de So= A, o objeto vem genitivizado junto ao verbo transitivo, e a co-referencialidade indicada pela forma e entendida como se aplicando ao
argumento em func;ao de A. Alternativamente, a LN objeto e marcada por prefixo na
forma verbal ger(1ndio, sendo a LN precedente interpretada como A. Esta alternativa e
empregada nas situac;oes em que a LN co-referente tern a func;ao de 0 , ou seja, nas
possibilidades So= 0 e Sa= 0. Por outro lado, nas construc;oes com verbo no indicativo,
em principio a omissao da LN pode produzir ambigilidade. Dado que, nas orac;oes com
o verbo nessa forma, tanto a LN sujeito, quanto a LN objeto pode1n preceder o verbo,
e dado que o 1narcador de pessoa no verbo codifica sempre o sujeito nas situac;oes en1
que o objeto e terceira pessoa, a LN presente poderia ser entendida ou co1no sen do A
ou como sendo 0. A sentenc;a em (940), por exemplo, sem a LN marko, teria a leitura
"Marko chegou e viu Galvao" (Sa = A). Alem do gerundio, as estrategias usadas para
resolver as ambigilidades sao o nao-apagamento da LN, no caso de verbo no indicativo,
e a nominalizac;ao do verbo com o prefixo 1-emi-} "nominalizador de objeto", que pode
funcionalmente corresponder a uma construc;ao passiva (ver 3.2.2)
A elipse da LN nas coordenac;oes envolvendo duas orac;oes intransitivas ou de orac;ao intransitiva e transitiva, nessa ordem, aponta uma situac;ao acusativa, na medida em
que assinala um comportamento sin1ilar de Sa, So, e A, em oposic;ao a 0: nos casos em que
a LN comum ocorre como Sa, So ou A, a segunda ocorrencia da LN e omitida, e o verbo
pode estar no indicativo ou no ger(1ndio. Porem, se a LN comum tern a func;ao de 0,
ela nao sofre apagamento, mas ocorre como LN plena com o verbo no indicativo, ou e
pronominalizada junto ao verbo no gerundio. Ao mesmo tempo, ha uma cisao entre Sa
e So, na medida em que distintos recursos sao empregados na correlac;ao de cada uma
dessas func;oes com 0. Para a correlac;ao So= 0, somente o uso do gerundio com a
pronominalizac;ao de 0 e possivel, enquanto a correlac;ao Sa = 0 admite tambem o
verbo no indicativo, sem o apagamento da LN.
iii) Primeira orac;ao transitiva, segunda orac;ao intransitiva:

Aqui ha duas situac;oes conforme a correlac;ao de func;oes da LN comu1n nas duas
orac;oes. Nos casos em que A = Sa e 0 = So, a segunda ocorrencia da LN e omitida, e a
forma gerundio e usada na segunda orac;ao:
9)

A= Sa

10) 0 =So

(943) marko-a w-etsak galvao-a 0 o-je'o -m
n.pr. -N 3-ver n.pr. -N 0 3-chorar-G
"Marko viu Galvao e chorou''
(944) wararuwijaw-a o-u'u
kunu'um-a 0 w-aem -ame ko'yt
cachorro
-N 3-morder menino -N 0 3 -gritar-G FS
"o cachorro mordeu o menino e ele gritou
0

Nos casos em que A = So ou 0 = Sa tambem e omitida a segunda ocorrencia da
LN, porem a orac;ao tern o verbo no indicativo:
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11) A = So

(945) kunu' um-a w-etsak moi -a 0 h-aem
menino -N 3-ver cobra-N 0 3-gritar
"o menino viu a cobra e gritou"

12) 0 =Sa

(946) marko-a samita o-'apo-'apo 0 o-jae'o
n.pr. -N n.pr. 3-bater-Red 0 3-chorar
"Marko bateu na Samita e (ela) chorou"

As estruturas correspondentes as possibilidades acima vem resumidas no seguinte
esquema:
AOV
A=Sa
O=So
A=So
O=Sa

+

Sol Sa
0
0
0
0

v
V ger
V ger
Vind
Vind

Nas coordena~oes envolvendo uma ora\:ao transitiva e uma intransitiva, nessa
ordem, o uso do gerundio aponta uma oposi\:ao ativo/estativa uma vez que somente
se aplica nas correla~oes A= Sae 0 =So.
iv) Ambas as orac;oes sao transitivas, com apenas uma LN comum, uma situac;ao que
compreende as combina\:oes A= A (sendo 0 # 0), 0 =A (sendo A# 0), A= 0 (sendo
0 #A), 0 = 0 (sendo A# A):
Nas senten\:as em que a LN comum e A nos dois conjuntos, a segunda ocorrencia
da LN e omitida, e o verbo vem no gerundio, ou alternativamente o verbo vem no
indicativo, podendo a LN sofrer OU nao apagamento:
13) A= A

(947) pedro-a o-pyhykjuaw-a 0 rafaew-a 'apo-me ko'
n.pr -N 3-pegar n.pr. -N 0 n.pr. -N bater-G FS
"Pedro segurou Joao e bateu no Rafael"
(948) pedro-a o-pyhykjuaw-a pedro-a rafaew-a o-nupa
n.pr -N 3-pegar n.pr. -N n.pr. -N n.pr. -N 3-bater
"Pedro segurou Joao e bateu no Rafael"

Nao ha nesse caso condic;ao de ambigi.iidade, visto que a LN objeto ocorre
genitivizada junto ao verbo, e a forma gerundio assinala a co-referencialidade entre os
sujeitos e, no caso do indicative, a segunda ocorrencia da LN nao e em geral omitida.
Se em (948) houver o apagamento da LN Pedro na segunda ora\:aO, a senten\:a poderia ser interpretada con10 "Pedro segurou Joao e Rafael bateu em Pedro" (A= 0), ou
"Pedro segurou e Rafael bateu no Joao" (0 = O).
Se a LN comum e 0 no primeiro conjunto, e A, no segundo, tampouco ocorre o
apagamento. A forma do verbo pode ser ou nao a do gerundio:
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14) 0 =A

(949) pedro-a o-momot joaw-a joaw-a rafaew-a o-nupa
n.pr. -N 3-empurrar n.pr.-N n.pr.-N n.pr. -N 3-bater
"Pedro empurrou Joao e Joao bateu no Rafael"
(950) pedro-a o-momotjoaw-a joaw-a rafaew-a nupa-me ko'yt
n.pr. -N 3-empurrar n.pr.-N n.pr.-N n.pr. -N bater-G FS
"Pedro empurrou Joao e Joao bateu no Rafael"

0 apagamento da segunda ocorrencia da LN joaw nas senten\:as acima mudaria o
sentido das mesmas. A senten~a em (949) corresponderia a "Pedro empurrou e Rafael
bateu no Joao" (0 == 0) e aquela em (950) seria inte rpretada como "Pedro empurrou
e bateu no Rafael" (A = A).
Tambem nas situa~oes em que A= 0, o verbo pode ocorrer ou nao no gerundio.
Porem diferentemente do caso anterior, tem-se a o missao da segunda ocorre ncia da
LN, se o verbo estiver no indicativo, ou a sua prono1ninaliza\:aO, se o verbo estiver no
gen1ndio:

15) A= 0

(951) pedro-a o-'apo-'apo w-emireko-a i-kywyr-a 0 o-juka
n.pr. -N 3-bater-Red 3-esposa -N 3-irmao -N 0 3-matar
"Pedro bateu na esposa e o irmao dela o matou"
·
(952) pedro-a o-'apo-'apo rafaew-a juaw-a i-nupa-me ko'yt
n.pr. -N 3-bater-Red n.pr. -N n.pr. -N 3-matar-G FS
"Pedro bateu em Rafael e Joao matou Pedro"

As mesmas estrategias sao usadas nas coordena~oes em que a LN comum tern a
fun~ao de 0 nas duas ora~oes: a segunda ocorrencia da LN e omitida, podendo o verbo
aparecer no indicativo ou n o gerundio:

16) 0
r
•
'f

=0

(953) pedro-a o-pyhyk kunu'um-a moari -a jar -a 0 o-kutuk
n.pr. -N 3-segurar menino -N remedio-N dono-N 0 3-furar
"Pedro segurou o menino ea enfermeira o furou [deu inj~ao]"
(954) pedro-a o-pyhyk kara'iw -a juaw-a i-juka -me ko'
nao-fndio-N n.pr.-N 3-matar-G FS
"Pedro segurou o nao-fndio e Joao o matou"

Essas constru\:oes, tanto as que tern o verbo no indicativo quanto aquelas com o
verbo n o gerundio, sao potencialmente ambiguas. Dependendo do contexto, a LN
omitida o u o 1narcador de pessoa no verbo podem ser interpretados como sendo coreferentes a A ou a 0.
v) Ambas as ora~oes sao transitivas, com duas locu~oes nominais em comum, o que
resulta em duas combina~oes possiveis: A== A, sendo 0 = 0 , e 0 ==A, sendo A= 0:
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No caso da primeira possibilidade, as locuc;oes co-referentes sao 01nitidas na segunda ora~ao, porem 0 e codificado por prefixo na forma verbal gerundio:
17) 0 = 0
A=A

(955) pedro-a o-pyhyk kunu'um-a 0 i-'apo -me ko'yt
n.pr. -N 3-segurar menino -N 0 3-bater-G FS
"Pedro segurou o menino e bateu neleu

Na segunda possibilidade, ocorre a pronominalizac;ao da LN objeto junta ao verbo
no gerundio:
18) 0 =A
A=O

(956) pedro-a o-momot rafaew-a rafaew-a 0 i-juka -me ko'yt
n.pr. -N 3-empurrar n.pr. -N n.pr. -N 0 3-matar-G PS
"Pedro empurrou Rafael e Rafael o matou (Pedro)"

0 esquema a seguir resume as possibilidades de apaga n1ento em coordenac;oes
envolvendo duas orac;oes transitivas:
A

0

v

A=A

0
LN

LN
LN

V ger
Vind

O=A

LN
LN

LN
LN

V ger
Vind

A=O

LN
LN

0
Pro

Vind
V ger

0;:;: 0

LN
LN

0
Pro

Vind
V ger

0:0 I A=A
A=O I O=A

0
LN

Pro
Pro

V ger
V ger

AOV --t AVO

+

Assin1, em Kamaiura, das dez possiveis correlac;oes envolvendo Sa, So e A, somente
uma, A = So, nao foi registrada com o verbo no gerundio. Entretanto, a forma e tambe1n
usada na llngua em combinac;oes envolvendo 0. De fato, em varias co1nbinac;6es o gerundio aparece como alternativa ao indicativo, porem ea unica possibilidade nas combinac;oes So = O, 0 = So, A = Sa e tambem nas combinac;oes A = A I 0 = 0 e O = A I O = A.
Exceto no caso da ultima correla~ao, o uso do gerundio nessas situac;oes reflete um
subsistema ativo/estativo.

8.4.3 Elipse de elementos da LN
0 nucleo de uma LN modificada por demonstratives ou pela palavra amo ''outro"
pode ser omitido, caso em que o modificador passa a funcionar como nucleo:
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(957) 'a11 kunu'um-a o-ho a'~ramue pe
-a 0 o-'ute =ran
este menino -N 3-ir Coord
aquele-N 0 3-vir/G=Coord
"este menino foi e aquele veio"
(958) mokoj kunu'um-a o-yk
amo -a 0 n =o-yk
-ite
dois menino -N 3-chegar outro-N 0 Neg=3-chegar-Neg
"dois meninos chegaram, o outro nao chegou"

8.4.4 Elipse de outros elementos
A particula po "interrogativa" ta1nbe1n pode ser omitida ao ocorrer na seqtiencia
potenip (po+ te+ nip) "talvez", como no seguinte exemplo:
(959) po=te=nip a -ha arehe=n =a'e
0 te=nip o'iran =a'e
Q =F=Dub lsg-ir hoje =Pot=Nint/FM 0 F=Dub amanha Nint=FM
"talvez eu va hoje, talvez amanha"

Em certas constru~oes coordenadas do tipo p e nao q , a forma negativa pode
ser redu zida a particula anite, como no exemplo abaixo:
(960) mokoj kunu'um-a o-yk
amo -a 0 anite
dois menino -N 3-chegar outro-N 0 Neg
"dois meninos chegaram, o outro nao"
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9
PARATAXE

Entende-se aqui por parataxe a justaposi~ao de constituintes, ora~oes ou senten~as, cada um dos elementos constituindo um grupo entonacional distinto, ocorrendo
fonologicamente deslocado dos demais. Em Kamaiura, a parataxe e muito comum, sendo
usada com varias fun~oes, entre elas a de coordena\:ao, tratada na se\:ao anterior. Nesta se~ao, retoma-se a parataxe, discutindo-se suas fun~oes e focalizando-se principalmente a parataxe de constituintes da senten~a.

9.1 Parataxe de constituintes da

senten~a

Qualquer constituinte nao-verbal da ora~ao pode ocorrer sob a forma de constru~ao paratatica. Os seguintes dados exemplificam a parataxe de constituintes nominais
em fun~ao de sujeito e de objeto:
(961) a'e-her -a jar -a jue
hok-jar -a jue
i-poy
-a rehe o-ho-me ran
isso-Pas-N dono-N somente casa-dono-N somente 3-alimento-N por 3-ir -G lter
"af entao somente o dono, somente o dono da casa vai novamente em busca do
alimento deles"
(962) ne =r -amyj-a tajykapar-a e -raha
korin a'e wa
2sg=Rel-avo -N caimbra -N 2sg-levar/lmper Fut Nint FS
"leva 0 teu avo, a caimbra"

Parataxe de locu~oes em fun~ao de objeto indireto, de outros adjuntos expressos
por adverbios, locu~oes posposicionais ou por ora<;oes subordinadas adverbiais, de
adjuntos mistos e de nominais predicados vem exemplificada abaixo:
(963) i-'i
akwama'e-a upe ko katy o-ko -ma'e-a upe
3-dizer homem -N Dat r~a AL 3-estar-Nom-N Dat
"diz ao homem, ao que esta na ro~a"
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(964) oro-ket
o'iran ja'iwete oro -jote ko'yt
lPe-dormir amanha cedinho lPe-vir/G FS
"n6s dormimos e no dia seguinte, hem cedo, nos viemos"
(965) nan
je wyra o-je -'apypyk awa pojy -a w1 Jene=r -ewur -a wi
para la Rep ave 3"'.'Retl-retroceder gente perigo-N Abl 1Pi =Rel-cheiro-N Ahl
"para Ia, dizem, as aves retrocediam do perigo de gente, do nosso cheiro"

(

(966) ta'yj ahwaj-wan-a r -emijar-a r -uw -amue tapi'ir-a okoj-a katy
voe. mano-Pl -N Rel-presa -N Rel-estar-Subj anta -N Deit-N Al
i-tuw -amue=n
i-juka -awa-ramue a'eramue i-perehe=tete
3-estar-Subj =lnten 3-matar-Pl -Subj entao 3-ffgado=Ptc
l•

>

. =upe=n
ere- ' o k Je
=a ' e
2sg-tirar lsg=Dat=Pot=Nint/FM
"filha, sea presa dos manos estiver deitada, sea anta estiver deitada por af, sea tiverem
~
matado, entao voce tira somente o ffgado dela para mim" ·
(967) oro -ho-me ko .-p ja'iwete karakarako-a je'eri-amue=we
lPe-ir -G ro~a-Loc cedinho galo
-N cantar-Subj=Ptc
"nos vamos a ro~a bem cedo, desde quando o galo canta"
(968) tapi'ir-a r -emi'u -a janypaw-a 'a myrytsi'yw-a 'a juta'yw . -a 'a
anta -N Rel-comida-N genipapo-N fruta buritizeiro -N fruta jatobazeiro-N fruta
"a comida da anta e fruta de genipapeiro, fruta cle buritizeiro, fruta de jatobazeiro"

Ha sequencias de verbos em forma finita, nas quais o segundo elemento da serie
e um verbo posicional ou verbo de movimento, em

fun~ao

de auxiliar (ver 3.3.6):

(969) kunu'um-a o-'anuw o-'am
menini -N 3-ouvir 3- Vert
"o menino esta ouvindo [em pe]"
(970) o'irane je o-ja'uk
o-'up =awa
amanba Rep 3-banbar-se 3- Hrz=Pl
"no dia seguinte, eles estavam se banhando [em posi~ao estendida horizontal]''

Em todos esses exemplos, a justaposi~ao de constituintes se da a direita, e este e
o tipo dominante de parataxe em Kamaiura. Contudo, nominais em fun~ao de modificador na locu~ao genitiva, de objeto na locu~ao posposicional ou de argumento genitivizado junto a formas verbais dependentes sao justapostos a esquerda da constru~ao,
na qual vem codificados pelo demonstrativo a'e:
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(971) kuikuro-0i a'e -ai r -etam -a amoete utsu
n.pr. -NM esse-N Rel-aldeia-N longe Intens
"os KuikurOj, a aldeia deles1 e muito longe"

Outros elementos que ocorrem justapostos a esquerda da senten~a sao particulas-resposta, interjei~oes e vocativos. Estes ultimos podem tambem ocorrer a direita
(cf. adiante).

9 .1.1 Deslocamento fonol6gico
Como mencionado, na parataxe de constituintes ocorre o deslocamento fonol6gico,
ea tendencia geral e no sentido de que os constituintes justapostos venham separados
por pausa, cada u1n deles apresentando seu contorno entonacional pr6prio, por via de
regra ascendente. No exemplo a seguir, a pausa vem representada por uma virgula:
(972) 'aT\ o-'upe 'am, jakare-p, jawarun-im, o-huhuk -ete
='aT\ o-'ut 'aT\
agora 3-estar aqui n.pr. -Loe n.pr.
-Loe 3-estourar-verd. =Pr6x 3-vir Pr6x
"agora eles estao aqui, no Jaeare, no Diawarun, eles vem estourando agora"

Encontram-se tambem locu~oes nominais em aposi\:ao pronunciadas sem pausa,
como e o caso das locu~oes no enunciado em (962).

9.1.2 Parataxe descontinua
Constituintes em rela~ao paratatica poden1 vir lado a lado, como mostra a
exernplifica~ao aduzida ate o momenta. Porem com freqilencia os constituintes ocorrem em seqilencia descontinua, com apenas um constituinte em sua posi-;ao usual, vindo
os demais deslocados para outra posi-;ao na senten\:a.
(973) a'eramue ini -a kaj
-paw -i
tyruhet-0 yrypary-0 ywyrapat-0
entao
rede-N queimar-Compl-Cire roupa -NM eesta -NM areo
-NM
"en tao as redes se queimaram completamente, as roupas, as cestas, os arcos... "
(974) a'e-a paku-a o-juka mytii -0 jakuaem-0
ele-N paea -N 3-matar mutum-NM jacu
-NM
"ele matou paea, mu turn, jacu... "
(975) ne =r -amyj-a =ke e -raha kwa'yw-a 'ype -a a'e =wa
2sg=Rel-avo -N=Vol 2sg-levar carvalho-N casea-N Nint MS
"leve o teu avo, a casca de carvalho"

Tambem modificadores, geralmente sob a forma de ora\:6es nominalizadas relativas, ocorrem deslocados:
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(976) ywyrapar-a je =i -me'e11 i-upe i-'urire'e-taw -er -a
arco
-N lsg=3-dar
3-Dat 3-pedir -Nom-Pas-N
"dei a ele o arco que ele havia pedido"

9.1.3

Marca~ao

dos nominais

Na parataxe de locu~oes nominais, estas aparecem no caso, nao marcado em certas
situa~oes, e no caso nuclear em outras situa~oes. Nominais no caso nao marcado ocorrem como constituintes gramaticalmente externos a estrutura da ora~ao/senterr~a, vindo
a ela ligados fonologicamente. Sao assim reconheciveis nominais membros de uma seqilencia aberta, como em (973) e (974), relacionados parataticamente a nominais em
fun~ao de sujeito ou objeto. Em seqil~ncias desse tipo, apenas um dos nominais, marcado no caso nuclear, ocupa a posi<;ao usual antes do verbo, vindo os demais deslocados para a posi<;ao p6s-verbal, no caso nao marcado.
Aparecem tambem no caso nao marcado os nominais vocativos, como em (977),
nominais inseridos parenteticamente na constru~ao, como em (978), e nominais
topicalizados deslocados (979):
(977) ja -pik =a'e
kunu'umet -0
lPi-cessar=Nint mo<rada/Voc-NM
"vamos parar, mo~ada!"
(978) mo'ytsowy-a 0 -jam -a o-hok
inimo -0 a'eramue h-ejar-i
entao
3-cair-Circ
colar
-N Rel-corda-N 3-arrebentar fio-NM
"a corda do colar arrebentou, o fio, entao ele caiu"
(979) jenemyop -0
a'e -a pype i-tsahaw-i
tipo de folha-NM esse-N Instr 3-cobrir ~Circ
"jenemyop, com ela ele o cobriu"

Os nominais marcados com o sufixo (-al "nuclear" figuram como constituintes gramaticalmente internos da construp1o sintatica. Nao sao membros de uma seqiiencia paratatica aberta, mas nominais em fun<;ao de sujeito ou de objeto que, em decorrencia de
processos de movimento, ocorrem em uma posi<;ao deslocada, a direita da ora~ao/sen
ten~a da qual sao constituintes e na qual vem codificados por marcadores de pessoa
ou por partk:ulas deiticas. Nessa situa~ao, os constituintes podem vir fonologicamente
deslocados, como elementos parataticamente relaciortados ao restante da constru\:aO.
No exemplo a seguir, o nominal 'at "dia, luz", em fun~ao de sujeito da senten~a, vem
marcado com o sufixo f-a} "nuclear" e posicionado a direita, ap6s a particula final da
senten~a. 0 prefixo o- "terceira pessoa" no verbo -'ut "vir" assinala a concordancia
com o nominal sujeito deslocado:
(980) jawa'iw-a r -ow -a wyr
-a r -eapem
o-'ute ko' 'ar
-a ko'
arbustos-N Rel-folha-N inferior-N Rel-iluminar/G 3-vir/G FS luz do dia-N FS
"ela vinha iluminando sob as folhas dos arbustos~ a luz do dia"
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Mais de um constituinte pode ocorrer deslocado. No dado a seguir, aparecem
deslocados o nominal sujeito e o adjunto:
(981) 'ame je o-yk
o-jo -eraha-me ko' jawar-a awawoja
aqui Rep 3-chegar 3-Rec-levar -G FS on9a -N jovem
awaratsill -a ja'uk -aw -a rehe
lobo branco-N banhar-Nom-N Loe
"aqui [estava o sol] eles foram chegando, os jovens-orn;a ao local de banho do
lobo branco"

9.2

Fun~oes

da parataxe

A parataxe de constituintes e de sentenc;as e um mecanismo utilizado para expressar distintos tipos de coordenac;ao (ver Cap. 8) e perguntas alternativas (ver Cap. 6).
Outras func;oes da parataxe incluem as seguintes:
permitir seqilencias de adjuntos em uma sentenc;a - cf. exemplos (965) e (967);
ii) expressar modificac;ao, geralmente sob a forma de orac;ao nominalizada relativa cf. exemplos (963) e (976);
iii) acrescentar informa'i;ao que especifica crescentemente a identidade de um determinado item (cf. adiante);
iv) marcar elementos topicalizados ou enfatizados;
v) indicar durac;ao, distancia, quantidade;
vi) no nivel do discurso, as construc;oes parataticas introduzem redundancia, que da
coesao e unidade ao discurso (cf. Halliday e Hasan, 1976: 278), reduzem a rapidez do
fluxo de informac;ao e tern tambem a func;ao de esclarecer possiveis ambigilidades.
i)

r

•

1

No que respeita a-func;ao de especificac;ao (cf. item iii, acima), o elemento justaposto acrescenta especificac;ao em relac;ao ao referente de uma LN presente .na construc;ao
sintatica. Sao co_mumente encontradas seqilencias de duas locuc;oes nominais de mesma
referencia, a primeira mais generica, seguida por outra, de referencia mais especifica:
(982) ne =r -amyj-a -ke e -raha
kupi'i-a a'e =wa
2sg=Rel-avo -N=Vol 2sg-levar/lmper cupim-N Nint=MS
"leve o-teu avo, 0 cupim"
A locuc;ao justaposta pode consistir somente do nucleo, como no exemplo acima,

porem com freqilencia e uma forma expandida da locuc;ao a qual se relaciona parataticamente OU e uma expansao (modificador) dessa locuc;ao:
(983) marupi katu te='a11 jawar-a r -ape
-a jawar-a awawoja r -ape
-a ma'e
por o-nde Intens F=Pr6x on9a -N Rel-caminho-N on9a -N jovem Rel-caminho-N FM
"por onde mesmo e o c.aminho das on9as, o caminho do povo jovem das on9as?''
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(984) i -nami -a poka -poka-m tapi'ir-a nami -a poka -poka-me je ko'
3-orelha-N torcer-Red -G anta -N orelha-N torcer-Red -G Rep FS
"ia torcendo a orelha dela, ia torcendo a orelha da anta"

Os dados em (976) e (963) exemplificam situa~oes em que o constituinte justaposto e respectivamente uma expansao da locu~ao nominal objeto ywyrapat "arco",
e da locu~ao nominal objeto indireto akwama'e "homem".
A especifica~ao pode se dar atraves de locu~oes que sao constituintes de ora~oes
justapostas, como no exemplo (966), aqui reproduzido co1no (985):
(985) ta'yj
ahwaj-wan-a r -emijar-a r -uw -amue tapi'ir-a okoj-a katy
fiJha/vo<;. mano-Pl -N Rel-presa -N Rel-estar-Subj anta -N Deit-N Al
i-tuw -amue=n
i-juka -awa-ramue a'eramue i-perehe=tete
3-estar-Subj =lnten 3-matar-Pl -Subj entao.. 3-figado=Ptc

. =upe=n =a ' e
ere- ' ok Je
2sg-tirar 1sg=Dat=Pot Nint
"filha, sea presa dos manos estiver deitada, sea anta estiver deitada por af, sea tiverem
matado, entao voce tira somente o ffgado dela para mim"

No pr6ximo exemplo, as locu~oes parataticas esclarecem a identidade do sujeito
e do objeto, codificados na senten~a pelo prefixo junto ao verbo e pela particula deitica
ewokoj:
(986) o-'awyky=ane je ewokoj ajanamajakui -a ko=py
3-fazer =Cont=Rep Deit
n.pr.
flauta-N FS=MS
"ele ficou fazendo aquilo: Ajanama, flauta jacuf''

A especifica~ao se da tambem com rela~ao a verbos de movimento. Comumente
uma constru~ao com auxiliar ocorre deslocada, como expansao de um verbo anterior:
(987) joetykaw-a wite katu awiaw-a o-ho-me ko' o-yk . o-ho-me ko'
luta
-N Comp Intens aviao -N 3-ir -G FS 3-chegar 3-ir -G FS
"na hora da luta, o aviao foi; foi chegando"

Os dados acima mostram que em Kamaiura a

especifica~ao

opera nas seguintes

dire~oes:

expressoes de referencia generica
anaforas

~
~

expressao de referencia mais especffica
expressoes plenas

Em (985), por exemplo, a locu~ao tapi'ir-a "anta" especifica o referente de r-emijar-a
"presa, ca~a", e em (984) a mesma locu~ao especifica o referente do possuidor, codificado pelo prefixo Ii-} "terceira pessoa" jun to ao nome -nami "orelha".

264

Com rel a~a o aos fatos acima, o Kamaiura apresenta uma situa\:ao similar a do
Hixkariana (Derbyshire , 1985: 134), fatos esses que contradizem a generaliza\:aO fo r1nulada por Grimes, de que "no identification is stronger than the o ne before it" (Grimes,
1975 : 92-3).
A ocorrencia da parataxe em conexao com a topi ca li za~ao e expressao de enfase
vem ilustrada no seguinte exemplo, em que a locu~ao Ajanama e o constituinte topicalizado (a esquerda) e a l ocu~ao Ajanama awawoja e enfatizada :
(988) ajanama a'e -a awawoja te je ='ari ipira ajanama awawoja
n. pr.
esse-N povo
F=Rep=Pr6x peixe n.pr.
povo
"Ajanama, o povo dele era peixe, o povo de Ajanama"
A parataxe de constituintes identicos (repeti~oes) , incluindo nominais, adverbiais,

ora\:oes, e usada para indicar o deslocamento no espa~o/distancia, a passagem do tempo/dura\:ao , a quantidade. Confiram-se os exemplos a seguir. Em (989), a repeti~ao do
adverbio 'am indica po ntos sucessivos do percurso do sol no ceu, marcando a passagem das horas:
(989) 'ame je kwar-a 'am, 'am, 'am
aqui Rep so] -N aqui aqui aqui
"aqui estava o sol, aqui, aqui, aqui"
(990) ka'a pupe e -ro
-itse -m e -raha-m ka'a rupi ka'a rupi ka'a rupi
mato dentro 2sg-C.Com-entrar-G 2sg-levar-G mato por mato por mato por
"entrando com ela na mata, foi levando-a pela mata, pela mata, pe1a mata"
(991) kwar-a o-' at jay-a jay-a jay-a jay-a jay-a jay-a
sol -N 3-cair lua-N lua-N lua-N lua-N lua-N lua-N
"passaram-se um ano e seis meses"
(992) a'e-a je o-ho o-ket
o-ket
o-ket auje' _
ele-N Rep 3-ir 3-dormir 3-donnii' 3-dormir Ptc
"ele foi e dormiu tres dias [isto e, ficou tres dias]"
(993) yapem -a o-'awyky-m yapem -a o-'awyky-m yapem -a o-'awyky-m
borduna-N 3-fazer -G borduna-N 3-fazer -G borduna-N 3-fazer -G
"ficaram fazendo bordunas"
A repeti~ao do verbo co m diferentes verbos auxiliares de movimento indica a
mudan~a

do ponto de referencia e de

dire~ao:

(994) a'e=t=okoj oro -yk
oro-ho-me ko' 'ara wite katu oro-yk
oro-jot posto-p
la =F=Deit IPe-chegar IPe-ir -G FS de madrugada lPe-chegar lPe-vir posto-Loc
"la n6s chegamos [indo], de madrugada n6s chegamos [vindo] ao posto"
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10
ANAF ORA

10.1 Meios de expressao da anafora
A anafora exprime-se em Kamaiura por meio de apagamento de constituintes e
por meio de afixos, cliticos, deiticos e particulas.

10.1.1 Apagamento

r
"i

.

A anafora e expressa por apagamento nas seguintes situa~oes: (i) apagamento de
elementos em senten~as que exprimem discurso direto; (ii) apagamento de elementos em senten~as interrogativas; (iii) apagamento, em respostas ou replicas, de elementos pressupostos ou anaforicamente relacionados a perguntas, comandos e declara~oes. Esses tipos de apagamento ocorrem atraves de limites de senten~as, com o elemento antecedente em uma senten~a, e o anaf6rico em outra senten~a. 0 apagamento
de nominais que sao marcados no verbo ou em outros constituintes ocorre dentro da
ora~ao e atraves de limites oracionais e sentenciais, e sera tratado adiante. Ver tambem
o Capitulo 8, para a elipse de constituintes em constru~oes coordenadas.
1) Apagamento de elementos em

senten~as

que exprimem discurso direto:

Como vista no Capitulo 5, o discurso direto e assinalado pelo verbo -'e "dizer"
(irreg.), e mais raramente por outros verbos de enuncia~ao. 0 autor da fala cicada e
codificado coma sujeito do verbo -'e, e o destinatario e expresso por uma locu~ao que
ocorre como objeto <la posposi~ao upe "dativo". Na mesma se~ao, foram discutidos os
tipos de apagamento que ocorrem em constru~oes de discurso direto e que sao aqui
apenas exemplificados: apagamento da LN sujeito (995); apagamento da locu~ao
posposicional (996); apagamento da LN sujeito e da locu~ao posposicional (997); apagamento do verbo e da locu~ao posposicional (998) e apagamento de toda a senten~a
com o verbo de enuncia~ao (999). Nos casos de apagamento da LN sujeito, este e
codificado por prefixo no verbo:
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(995) e -kwa
ne=pyr -im i-'i
kunu'um-a upe
2sg-ir/Imper 2sg=casa-Loc 3-dizer menino -N Dat
"'va para tua casa', ele disse ao menino"
(996) e -kwa
ne=pyr -im i- 'i
janukula
2sg-ir/Imper 2sg=casa-Loc 3-dizer n. pr.
'"va para tua casa', disse Janukula"

(997) e -kwa
ne=pyr -im i-'i
2sg-ir/Imper 2sg=casa-Loc 3-dizer
"'va para tua casa', ele disse"
(998) sub-favaro-a rane kwaj pe =tykwara'ip panen a'e =wa
2Pl=ter pressa Proib Nint=MS
n.pr.
-N Cont MS
"o Sub-Favaro:
'voces nao tenham pressa"'
,
(999) o-jomuhut=awa ta'yj -a rake tapi' ir-a w-eraha
3-vir/Pl =Pl menina-N At anta -N 3 -levar
"elas vieram: 'a anta levou a menina"'

2) Apagamento de elementos em

senten~as

interrogativas:

A questao foi tratada no Capitulo 6, e nesse ponto sera apenas trazido um exemplo. Nas perguntas com palavras interrogativas, qualquer ele1nento, exceto o interrogado, pode ser omitido:
(1000) A:

B:

te ke ky
1sg-comer F Vol FM
"eu gostaria de comer"
a

-'u

ma'anuar-a ko'
0 que
-NFS
"o que?"
~

3) Apagamento de elementos em respostas

OU

replicas:

Em respostas OU replicas, e comum 0 apagamento de elementos pressupostos
anaforicamente relacionados a perguntas, comandos ou declara~oes:
(1001) A:

B:

brazilia katy ere-o ko'
Al 2sg-ir FS
n.pr.
"voce foi a Brasilia?"
a -·ha rake ko'yt
lsg-ir At FS
"fui"
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(1002) A:

e -kwa
=t o'iran jene=yapem -a r -ehe
2sg-ir/Imper=P amanha lPi =borduna-N Rel-por
"va amanha buscar nossa borduna"

B:

o'irane =hek t =a -ha=n =a'e
amanha=Del Ex=lsg-ir =Pot=Nint
"amanha eu irei"

(1003) A:

posto morerekwar-a a -ko korin
posto chefe
-N lsg-C6p Fut
"eu vou ser chefe de posto"

B:

e -ko
=t :;a'e =wa
2sg-C6p/Imper=P=Nint==MS
"seja!"

4) Apagamento de nominais nas situac;oes em que sao marcados no verbo ou em outros constituintes:
a) Apagamento de nominais marcados por prefixos pessoais em outros constituintes:
0 verbo ocorre com marcadores de pessoa que codificam o sujeito ou o objeto
direto, independentemente de estes serem expressos por nominais. 0 sujeito e o objeto nominais sao normalmente omitidos e, de fato, sao pouco freqilentes ora<;oes em
que estao presentes dois nominais. No exemplo a seguir, o nominal Ajanama, que
aparece na primeira senten<;a, e apagado nas senten<;as subseqi.ientes. A forma gerundio
em que aparecem os verbos -'awyky "fazer" e -mo'awuje "aprontar" nessas senten<;as,
assinala que o sujeilo e identico ao da primeira. 0 nominal objeto pya "rede" e apagado na ultima senten<;a, vindo codificado no verbo pelo prefixo {i-l "terceira pessoa":
(1004) ajanamaje pya o-'awyky pira pyhyk-aw -am
n.pr.
Rep rede 3-fazer peixe pegar -Nom-Atr

pya 'awyky-me je ko'yt awuje' i-mo'awuje-me je ko'
rede fazer -G Rep PS
Ptc
3-aprontar -G Rep FS
"Ajanama fez rede para pegar peixe. Picou fazendo rede, pronto. Aprontou-a"

Tambem ocorre o apagamento de nominais em fun<;ao de possuidor na locuc;ao
genitiva e em fun<;ao de objeto na locu<;ao posposicional, sendo a referencia a eles
marcadas por elementos pronominais junto ao nominal e a posposi<;ao:
(1005) jakui-a je'el'}-a je o-'ute ko=kwaj i-nite je kujahap1-a o-'ute ko'
flauta-N som -N Rep 3-vir/G PS=MS 3-Com Rep caba~a -N J-vir/G PS
"o som da flauta jacui veio. Com ele veio a caba~a"
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(1006) a'eher
-a i-'atywahaw-a h-eraha-me ko'
isto passado-N 3-primo
-N 3-levar -G FS
"entao o primo dele a levou"

Em (1005), o referente da locur;ao jakuia je'eria e substituido pelo prefixo {i-}
junta a posposi~ao nite "comitativo", na segunda senten~a. Em (1006), esse mesmo
prefixo substitui o nominal Ajanama junta a -'atywahap "prime". A LN objeto jakui
"tipo de flauta" e codificada junta ao verbo -eraha "levar" pelo prefixo h- .
b) Apagamento do n(1cleo da orar;ao relativa:
0 nominal nucleo e sempre apagado na orar;ao relativa, tendo a sua fun~ao ai
indicada par afixos nominalizadores presentes no verbo dependente (ver 4.2.2). No
exemplo aqui oferecido, a fun\:ao do nucleo na ora\:ao relativa e a de sujeito A, assinalada pelo sufixo nominalizador {-tatl "agentivo": ~
(1007) wararuwijaw-a o-nupa [ kunu'um-a u'u -tar
-er -a]
cachorro
-N 3-bater [menino -N morder-Nom-Pas-N]
"ele bateu no cachorro que mordeu o menino"

,

10.1.2 Anafora marcada por reflexives

Em Kamaiura, nao ha pronome reflexivo. Ha um prefixo reflexive {o-} "terceira
pessoa reflexiva", que ocorre com nominais possuiveis, posposi\:oes e formas verbais
dependentes (ver 2.1.1.1), marcando um referente identico geralmente ao su}eito da
mesma ora~ao ou da ora~ao matriz:
(1008) poromo'ema'e-a w - a'yr -a wejue o-mo'e
professor
-N 3Refl-filho-N mesmo 3-ensinar
"o professor esta ensinando o pr6prio filho"

(1009) kunu'um-a o-jae'o w -enyr-a r -ehe
menino -N 3-chorar 3Refl-irma-N Rel-causa
"o menino esta chorando por causa de sua irma"
(1010) kuja o-mano
w -enoJ -amue
mulher 3- morrer 3Refl-chamar-Subj
"a mulher morreu quando o chamou"

10.1.3 Anafora marcada por formas deiticas

As formas deiticas sao usadas anaforicamente dentro da orar;ao e atraves de limites
oracionais/sentenciais. Como elementos anaf6ricos, as formas ocorrem (i) marcadas com
sufixos casuais e (ii) sem sufixos, coma particulas.
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10.1.3.1 Fo rmas marcadas com sufixos casuais
1) A forma deitica a'e marcada com sufixos casuais ocorre como pronome, em fun\:ao
de suje ito e objeto de verbos, objeto de posposi\:ao, mo dificador na locu\:aO genitiva,
ou como obliquo. Mais raramente outras formas deiticas sao tambem assim usadas:
(1011) moi -a r -upi'a tete
rake a -rur a'e ahwaj a'e -a te=nipe='ari
cobra-N Rel-ovo somente At l sg-trazer Nint Voe esse-N F=Dub=Pr6x
je =py'a -a pupe o-'itse =a'e
lsg-barriga-N dentro 3-entrar=Nint/FM
"eu trouxe somente ovo de cobra, mano; acho que e ele que entrou em minha barriga"
(1012) A:

B:

fabi -a yar -a pype a -ha=n
-a'e =wa we-ja -me ko'
FAB-a canoa-N dentro l sg-ir =Pot =Nint MS l sg-dizer-G FS
'" eu irei no aviao da FAB', eu disse"
hehe a'e -a pype e -kwa
ko'yt
sim esse-N dentro 2sg-irflmper FS
"sirn, va nele"

(1013) wararu'a ry -a yawaw -a a'e -p =ane
caranguejo agua-N passagem-N esse-Loc=Cont
oro -jo -mo'atyro-m oro -jupe ko'yt
lPe-Rec-enfeitar -G lPe-Aux FS
J

"na passagem do C6rrego do Caranguejo, la n6s nos enfeitamos"
(1014) ma'anuar-a ne =i-juka -me=n a'e -a 'u -m ore=r -enoJ
-n=en
algo
-N 2sg=3-matar-G=Pol esse -N comer-G lPe=Rel-chamar-G=Pot
"voce matando algo, chame-nos para come-lo"

2) A fo rma a'e e regularmente usada em constru\:oes com nominais, posposi\:oes e
formas verbais dependentes, em que vem anaforicamente relacio nada a um nominal
deslocado para a posi~ao imediatamente antecedente na senten~a:
(1015) ajanama a'e -a r -e' yjawa te=je =' ari ipira ko=wa
n.pr.
esse-N Rel-povo F=Rep Pr6x peixe FS=MS
"Ajanama, o povo dele e peixe"
a' e-a pype o-joerut
-awa ko'
(1016) funaj-a yat -0
n.pr -N canoa-NM esse-N dentro 3-vir em grupo-Pl FS
"o aviao da FuNAI, nele eles vieram"
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(1017) a -ha rane ipira a'e -a r -etsake ko'yt
lsg-ir Cont peixe esse-N Rel-ver /G FS
"eu YOU, para ve-}O, 0 peixe"

10.1.3.2 Formas nao marcadas com sufixos casuais

As formas okoj e ewokoj (ver 2.7) ocorrem tambem desprovidas de afixos casuais,
ap6s particulas de segunda posi~ao, como elementos anaf6ricos e cataf6ricos, assinalando sucessivos aparecimentos dos participantes, em condi~oes que ainda nao estao
totalmente claras, masque parecem relacionadas ao status focali'tematico dos mesmos.
Considerem-se os seguintes exemplos:
(1018) h-eny: ma'e-a o-'ut kwaj 'al') taw -a 'ar
-a rupi o-'ut
3-luz - Nom-N 3-vir MS Pr6x aldeia-N parte superior-N por 3-vir

ywy-p
okawyter-ip o-pyta -me ko' okawyter-ip ane i-pyta -w
terra-Loc patio -Loe 3- parar-0 FS patio -Loe Cont 3-parar-Circ
,
wararuwijaw-a o-jaro
h-ehe a'eramue okoj 1-Jupir -i
cachorro
-N 3-avanftar 3-Posp entao
Deit 3- subir-Circ
"o objeto luminoso veio, veio por sabre a aldeia em dire~ao a terra e pairou sobre o
patio. Ficou pairando sobre o patio, os cachorros avan~aram nele, entao ele subiu"

No exemplo acima, a forma okoj remete anaforicamente a locl,l~ao nominal
henyma'e, que aparece na primeira senten~a. Na ausencia da forma deitica, o prefixo
{i-} junto ao verbo -jupit "subir_" na (1ltima senten~a teria como antecedente o nominal
wararuwijap ''cachorro" ea senten~a seria interpretada como ''entao o cachorro subiu".
(1019) mojii -a o-mokon jakare-a n =o-ero
-ypywyk -ite ko'
sucuri-N 3-engolir jacare-N Neg=3-Cc-mergulhar -Neg FS

ywyra 'arim o-jeupit o-'upe ko' ypywyri jue
te=ewokoj
pau
sobre 3-subir 3-deitar FS no fundo somente F=Deit
i-'aka11 -a ko=wa o-owaj-a ypywyri ran a'eramue t=okoj ko=wa
3-ca~~a-N FS=MS 3-rabo -N _no fundo lter entao
F=Deit FS=MS
yrywu-a w-etsake ko'
urubu-N 3 -ver -G FS
"a sucuri engoliu um jacare, mas nao mergulhou com ele. Subiu e ficou deitada sobre
um pau; no fundo [sob a agua] ficaram somente a cabe~a -e o rabo dela. Entao os urubus a viram"
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Nesse trecho, a forma ewokoj remete anaforicamente a locu~ao nominal mojii
"sucuri", ea forma okoj remete cataforicamente a locu~ao yrywu "urubu". Ver tambem
o uso cataf6rico do deitico ewokoj na senten\:a a seguir:
(1020) na'are te=ewokoj ere-pyhyk ko tupaham-a ko'
por que F=Deit
2sg-segurar Q corda -NFS
"por que voce esta segurando isso, a corda?"

Contudo, os antecedentes nem sempre sao nominais, mas as formas remetem a
fragmentos oracionais, a ora~oes, ou mesmo a um contexto:
(1021) mewe =atsa=a'iwi=te e -moneta
ko=kyn a'eramue
devagar=Dim-Desv=F 2sg-conversar/Imper FS=FM entao
a'iw1=te=ewokoj
Desv=F-Deit

a -kwahap korin
l sg-entender Fut

"por favor, converse mais devagar, entao entenderei [o que voce disser]''

10.1.4 Anafora e conectivos de discurso

Formas deiticas com diferentes flexoes sao amplamente usadas como conectivos
de discurso. Ocorren1 geralmente no inicio da senten~a e remetem a constituintes de
senten\:a anterior, a ora~oes, senten~as ou seqtiencias de senten~as precedentes no
discurso. Tambem aqui a forma a'e ea mais comum. Sao os seguintes os conectivos
mais freqilentes:
"
1) a'ep "la, ali". 0 conectivo e constituido da forma a'e e do sufixo {-ip} "locativo":

(1022) oro -jomono-me yupaw-a r -eme'y -pe ko'yt
lPe-viajar -G lagoa -N Rel-margem-Loc FS
a'epe tsimo-a ore -ro'ate
ko'yt
la
timb6-N lPe-descarregar/G FS

"n6s viajamos para a margem da lagoa. Lil n6s descarregamos o timb6"

2) a'ehera "isso passado, depois disso, entao". Esse conectivo, constituido de a'e, do
sufixo {-hetl "passado nominal" e do sufixo {-a} "nuclear", assinala uma rela\:ao de
temporalidade em referencia a um evento anterior, como no seguinte exemplo. Observe-se tambem a ocorrencia do anaf6rico a'epe "la" na primeira senten\:a:
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(1023) waura r -eta -1m rak oro -ket
a'epe ko' a'ehera ko'em -amue =we
n.pr. Rel-aldeia-Loc At 1Pe-dormir la
FS entao manha-quando=Retr
oro -jomuhute ran
lPe-ir em grupo Iter
"na aldeia Waura, la n6s dormimos. Entao, ainda de manna n6s fomos novamente"

3) a'ehera wi "dai, dali, de la". :E constituido da forma anterior e da posposic;;ao wi
"ablative". Assinala mudan\:a de cenario:
(1024) akari-a pyr -ime te je =r -akuw =a'ia'i ko=wa a'ehera wi te rak
n. pr.-N casa-Loc F lsg=Rel-adoecer=Intens FS=MS dali
F At
ko'
oro -jot 'ame oro -kete
lPe-vir aqui lPe-dormir/G FS
"na casa de Akari, eu fiquei muito doente. De la n6s viemos aqui e dormimos"

4) a'ea wi "dele, dai" - Esse conectivo assinala mudan\:a no tempo ou espa\:O em
rela~ao a pessoas. E constituido de a'e, marcado com o sufixo I-al "nuclear" e <la
posposi\:ao wi "ablative":
(1025) galvao-a pyr -a wi t=ewokoj darsi-a r -etsak oro -ho ko=wa
n.pr.-N Rel-ver I Pe-fr- FS=MS
n.pr. -N casa-N Abl F-Deit
a'ea wi oro -jewyj-te ran akari-a pyr -im

daf

lPe-voltar-G Iter n.pr.-N casa-Loc

"da casa de Galvao n6s fomos para ver o Darcy. Oaf n6s voltamos novamente acasa
de Akarr'

5) a'ea/'aria/poa + wite "assim, dessa maneira". Sao conectivos constituidos de formas deiticas, marcadas com o sufixo 1-a} "nuclear", e da posposis;:ao wite "comparative", e que podem ser nominalizados com wat "nominalizador de circunstanciais". Fazem remissao anaf6rica ou cataf6rica, de modo geral a por~oes maiores do texto. Nos
exemplos seguintes, as formas 'ari "pr6ximo" e po "audivel" sinalizam uma referencia
respectivamente cataf6rica e anaf6rica as ora~oes que exprimem fala citada:
(1026)

'a1] -a wite -war -a rak a -'e

ne =upe a'e =wa jyjryp
Pr6x-N Comp-Nom-N At lsg-dizer 2sg=Dat Nint=MS amigoNoc
je jae'o je =r -eko-ramue=ke e -yk
=ete je =rehe a'e=wa
lsg=chorar lsg=Rel-C6p-Subj =Vol 2sg-chegar/lmper=Atual lsg=por FS=MS
"assim eu disse para voce, amigo: 'quando eu estiver chorando, venha por mim"'
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(1027) pehe jepe pe -kwahaw-ite ko=kwaj ta'atu
a'iwi=te ije
voces Frust 2pl-saber -Neg FS=MS do mesmo modo Desv=F eu
ere
-n =a'e =0
Aud-N Comp 2sg+dizer=Pot Nint FM

po -a wite

'"voces nao sabem, do mesmo modo eu [nao sei]', diga assim [como ouviu]"
6) a'eramue "entao, por causa disso".

E constituido da forma a'e e do formativo -ramue

"subjuntivo: quando, se, porque". Remete a um evento anterior que e tornado como
ponto de referencia temporal, de causa ou explica~ao:
(1028) awuje kor=a'e kunu'umer-a o-ja -m a'eramueoro -jepe'a -me ko'
basta FS =Nint rapaziada -N 3-dizer-G entao
lPe-afastar-se-G FS
"basta, rapaziada, ele disse. Entao nos nos afastamos"
10.1.5 Outras formas

1) a'iwi, a'iki, a'iweru "desvaloriza~ao". Essas particulas de segunda posi~ao, como
ja mencionado, ocorrem ap6s constituintes nominais, predicados e adjuntos, porem sempre se referem ao participante codificado por marcadores de pessoa no verbo da senten~a, e que pode ter um antecedente nominal na mesma senten~a ou em senten~a
anterior. Observem-se os seguintes dados:
(1029) marapytej-a a'jki o-ket
a'epe=we mejii -a 'u -wej -t a'iki o-ko -m
n.pr.
-N Desv 3-dormir la
=Retr beiju-N comer-Des-G Desv 3-C6p-G
"a coitadinha da Marapytej dormiu ainda let A pobrezinha ficou querendo comer
beiju"

"
f

•

2) ·A forma kori substitui o verbo da ora~ao precedente, ou toda a ora~ao:
(1030) ore jue
=te=rak oro -etsak ko=wa wetep kori
lPe=somente=F=At lPe-ver FS=MS todos
"somente n6s o vimos, todos [n6s o vimos]"

10.2

Observa~oes

sobre a anafora em diferentes contextos sintaticos

10.2.1 Anafora intra-oracional

Podem ter seu antecedente na ora~ao os marcadores de pessoa do verbo, do
nominal e da posposi~ao. 0 antecedente geralmente precede o elemento anaf6rico,
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porem em caso de inversao de ordem, como na topicalizac;ao de obliquos, por exemplo, o antecedente segue o anaf6rico. Isso vem exemplificado em (1033):
(1031) akwama'e-a w
-a'yr -a w-eraha
homem -N 3Refl -filho-N 3-levar
"o homem levou seu [pr6prio] filho"
( 1032) kunu'um-a o-'ata o
-'y -a nite
menino -N 3-andar 3Refl-mae- Com
"o menino esta andando com a mae dele [mesmo]"
(1033) o
-y -a nite i-'ata -w
3Refl-mae-N Com 3-andar-Circ
"ele esta andando com a mae dele [mesmo]"

Tambem os de1nonstrativos podem ter o antecedente na mesma orac;ao. Ver
10.1.3.1 para exemplos.

,
10.2.2 Anafora em estruturas coordenadas
As normas gerais de anafora entre orac;oes e entre sentenc;as se aplicam as estruturas coordenadas (ver Cap. 8).

10.2.3 Anafora em sentenc;as envolvendo orac;oes subordinadas
A anafora expressa por apagamento e por marcadores de pessoa pode ocorrer
entre a orac;ao subordinada ea orac;ao matriz, com o antecedente n esta ultima . A orac;ao subordinada pode seguir ou preceder a principal, e pode, assim, haver referencia
anaf6rica ou cataf6rica.
Em certos tipos de sentenc;a, nas situac;oes em que o sujeito e o antecedente, o
prefixo lo-} "terceira pessoa reflexiva" e o anaf6rico na orac;ao subordinada e, quando
o utro constituinte e 0 antecedente; 0 anaf6rico e 0 prefixo {i-} "terceira pessoa n ao
reflexiva" (ver 4.2). Comparem-se os exemplos:
(1034) moi -a rak oi-juka [oi
-u'u -taw -a wi]
cobra-N At 3-matar [3Refl-morder-Nom-N Abl]
"elei matou a cobra para ela nao morde-Iot
(1035) kunu'um-ai rak orupit
y -a wi [jakare-a ii -u'u -taw -a wi]
menino -N At 3- erguer agua-N Abl [jacare-N 3-morder-Nom-N Ab)]
"ele ergueu 0 menino da agua para 0 jacare nao come-lo"
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A anafora ocorre tambem dentro e entre ora<;oes subordinadas, isto e, com o antecedente e o elemento anaf6rico na mesma ora<;ao ou em diferentes ora\:oes:
(1036) po ere -potat [karamemai je =ii-rut -aw -a]
Q 2sg-querer [presente
lsg=3-trazer-Nom-N]
"voce quer que eu traga um presente?''
(1037) yrypary-a o-'awyky [iakaw-a a'e-a ~ r -emi -me'eu-am sao paulo-p]
cesta -N 3-fazer [n.pr. -N ele-N Rel-Nom-vender-Atr n.pr.
-Loe]
"ele fez cestas para Iakap vende-las em Sao Paulo"

10.2.4 Anafora intersentencial
Todos os tipos de anafora discutidos anteriormente ocorrem entre senten\:as: (i)
apagamento, (ii) apagamento nas situa<;oes em que o elemento e marcado em outros
constituintes, (iii) reflexivo, (iv) deiticos e (v) particulas. Vero trecho a seguir, extraido de um texto, e em que aparecem distintos recursos anaf6ricos:
(1038) {a) jakui-a te je ='all a -mo'a =pa o-ja -me je =ko' ajanama ko'
flauta-N F-Rep=Pr6x lsg-apanhar=MS 3-dizer-G=Rep=FS n.pr.
FS
'"e flautajacui que eu peguei!', ele disse, o Ajanama"
(b) a'eramue te=je o
-yar -a pupe 0 y -a nu11 -i
ko=wa
entao
F Rep 3Refl-canoa-N dentro 0 agua-N colocar-Circ FS-MS
"entao em sua canoa ele colocou agua"
(c)

y
-a =ne je =ewokoj o
-yar -a pupe o-nu11
ko=py
agua-N=Cont=Rep=Deit 3Refl-canoa-N dentro 3-colocar FS MS
"agua ele foi pondo em su~ canoa"

r

i

(d) jakui -a 0 o-nu11e
je =ko' o
-yar -a pupe awuje'
ftauta-N 0 3-colocar/G=Rep=FS 3Retl-canoa-N dentro Ptc
"a tlauta jacuf ele colocou dentro de sua canoa, pronto"
(e)

o-jype je =ko'
3-descer=Rep FS
"ele embarcou"

(f)

w-eraha=ane je =ewokoj o -pyr -ime ko=py
3-levar =Cont=Rep=Deit 3Refl-casa-Loc FS=MS
"levou-a para sua casa"

(g) h-eraha-me je =ko' o
-pyr -im i-'uwane
je =ko'
3-levar -G =Rep=FS 3Retl-casa-Loc 3-envolver/G=Rep=FS
"levou-a para sua casa envolvendo"'.a"
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(h) o
-pyr -im h-ero -itse -me ko' h-eroko -katu -me je =kot awuje'
3Refl-casa-Loc 3-Cc-entrar-G FS 3-guardar-Perf -G =Rep=FS Ptc
"com ela entrou em sua casa e guardou-a bem, pronto"
(i)

a'ehera je o' iran o-je -kawe'e11e je =ko' w -emireko-a upe
ai
=Rep amanha 3-Refl-relatar/G =Rep=FS 3Refl-esposa -N Oat
"ai, no dia seguinte, ele se abriu com sua esposa"

0 nominal Ajanama, name do personagem principal da narrativa , aparece somente na primeira senten<;a do trecho acima, sendo referido anaforicamente por distintos recursos nas senten<;as subseqi.ientes, ou seja:
1) por apagamento, na senten<;a em (b);
2) por apagamento, vindo marcado pelo prefixo subjetivo {o-} "terceira pessoa" nos
verbos -'e "dizer", em (a), -nu11 "colocar'', em (c)-e (d), -jyp "descer", em (e), e -eraha
"levar", em CO;
3) pelo prefixo {o-} "terceira pessoa reflexiva" nos nominais yat "canoa", em (b), (c) e
(d), -pyt "casa", em (0, (g) e (h), e -emireko "esposa", em (i); ..
4) pela forma deitica ewokoj em (c) e (0 .
A forma gerundio, em que ocorrem os verbos nas senten<;as em (d), (e), (g), (h)

e (i) , assinala que o sujeito e identico ao das senten<;as anteriores .
Ha uma referencia cataf6rica na ora<;ao com o verbo -'e "dizer" da primeira senten<;a. Todas as demais referencias sao anaf6ricas .
0 nominal jakui "um tipo de flauta " ocorre coma objeto direto em todas as senten<;as no trecho acima, porem somente aparece nas senten<;as em (a) e (d). E omitido
em todas as demais, vindo assinalado anaforicamente pelo prefixo {i-} "terceira pessoa
nao reflexiva" (alomorfes i- e h-) junta aos verbos -eraha "levar" ·e -'uwan "embrulhar", em (g), e junto aos verbos -eroitse "entrar com" e -eroko "guardar" em (h) e
por apagamento, em (0.
0 trecho contem ainda dois conectivos que incluem a forma deitica a'e:
a'eramue, em (b), e a'ehera, em (i).
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11
CONSTRU<;OES REFLEXIVAS, RECIPROCAS E "PASSIVAS"

11.1

Constru~oes

reflexivas

A reflexividade exprime-se em Kamaiura por meio de um prefixo {je-}, exclusive
de verbos e posposi,oes, e de um prefixo especial {o-1 "terceira pessoa reflexiva", que
ocorre com nominais possuiveis, posposi~oes e formas dependentes do verbo.

11.1.1 Prefixo {je-1

a) Prefixo {je-} com verbos:

r

0 prefixo {je-} e invariavel e anexa-se ao verbo, ocupando a posi~ao entre o radical
e o marcador de pessoa. 0 radical verbal e da classe transitiva e, ao receber o prefixo,
sofre redu~ao em sua va1encia, convertendo-se em radical intransitivo ativo, ou seja,
que tern as propriedades de verbos intransitivos ativos, conforme descrito em 2.4.1.1.
Semanticamente o prefixo assinala que o objeto direto e co-referente ao sujeito do
verbo. 0 prefixo acumula, portanto, as fun~oes de reflexivo e de intransitivizador:

i

(1039) ka'aher-a o-kytsi kye'i-a pupe
papel -N 3- cortar faca -N Instr
"ele cortou o papel com a faca"
(1040) kunu'um-a o-je -kytsi kye'i-a pupe
menino -N 3-Refl-cortar faca -N Instr
"o menino se cortou com a faca"
(1041) ene ere-je -kytsi kye'i-a pupe
voce 2sg-Refl-cortar faca -N Instr
"voce se cortou com a faca"
A. senten~a em (1039) contem o verbo transitive -kytsi "cortar", com um sujeito

de terceira pessoa, codificado pelo prefixo pessoal no verbo, uma locu~ao nominal objeto
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direto, ka'ahet "papel", e um objeto oblique, kye'i "faca", marcado pela posposi~ao
pupe "instrumento". A senten~a em (1040), em que o verbo vem prefixado com !je-}, e
intransitiva, nao admitindo uma LN objeto. Conte1n a LN sujeito, kunu'um "menino", e
o mesmo objeto oblique da senten~a anterior. 0 dado em (1041) mostra que o prefixo
e invariavel.
Tambem admitem o prefixo reflexive lje-} os radicais transitivos que tern nomes
possuiveis incorporados. Como ja visto, com a incorpora\:ao o verbo transitive mantem
a sua vale ncia, podendo ser intransitivado pelo prefixo reflexive:
(1042) ere-je -py-kytsi
2sg-Refl-pe-cortar
"voce se cortou o pe"
Em alguns casos, radicais verbais prefixados com lje-} parecem ja lexicalizados,
com uma significac;ao que e distinta da soma <las partes:
(1043) -hun
-potat
-ekyj

"bater, pulsar"
"querer
"extrair"

-je-hufl "morrer"
-je-potat "sair da agua"
-je-ekyj "expirar, morrer"

b) Prefixo {je-} com posposic;oes:
O prefixo {je-l ocorre como reflexive tambem com posposic;oes, nas situa~oes em

que o objeto e co-referente ao sujeito da senten~a . 0 prefixo vem posicionado entre
o radical posposicional e o marcador de pessoa:
( 1044) ere-mepy rak ne je -upe
2sg-comprar At 2sg=Refl-Dat
"voce o comprou para si"
A terceira pessoa objeto de posposic;ao prefixada con1 lje-} e codificada pelo pre-

fixo lo-} "terceira pessoa reflexiva" (cf. adiante):
(1045) o-mepy
rak o-je -upe
3-comprar At 3-Refl-Dat
"ele o comprou para si"
0 reflexive {je-} co-ocorre frequentemente na

constru~ao

com o elemento enfatico wejue "mesmo, pr6prio", constituido da sequencia de particulas we "continuativo
retrospective" e jue "somente":
(1046) ne je -ehe
a'e 0
e -peju
wejue =k
2sg-Refl-Causa mesmo=Vol 2sg-rezer/Imper Nint FM
"reze por voce mesmo,,
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c) Escopo do reflexivo {je-}:
Como regra geral, o escopo da reflexividade expressa pelo prefixo {je-} restringese a sentenc;a. 0 reflexivo toma como antecedente o sujeito, que pode vir assi nalado
na sentenc;a somente por afixos no verbo, sendo a sua referencia recuperada pelo
contexto lingtiistico e nao lingtiistico. No exemplo a seguir, a forma gen1ndio do verbo
dependente indica que o sujeito e o mesmo da orac;ao principal, em que vem codificado pelo prefixo {a-I "primeira pessoa do singular":
(1047) a -ha [i-mepy -mje je -upe]
lsg-ir [3-comprar-G lsg=Refl-Dat]
"eu vou compra-lo para mim"

11.1.2 Prefixo {o-1
0 prefixo lo-} "terceira pessoa reflexiva" ocorre coin nomes possuiveis, com

posposic;oes e formas verbais dependentes, em construc;oes nas quais existe uma relac;ao reflexiva entre um elemento da sente nc;a, geralmente o sujeito, e um elemento,
marcado pelo prefixo, e que e parte de um outro constituinte da mesma orac;ao ou de
uma orac;ao mais alta. Em todas essas situac;oes, o prefixo aparece como o possuido r
em relac;ao ao item a que se anexa, e nesse sentido ocorre con10 modificador do item.

11.1.2.1 Relac;oes entre o prefixo {o-) e seu antecedente na orac;ao

Nas orac;oes independentes, o objeto direto de terceira pessoa nao e expresso
por afixos no verbo (e zero), podendo vir expresso fora do verbo por uma locuc;ao
nominal marcada com o sufixo {-a} "nuclear". A orac;ao independente pode conter adjuntos, expressos por nominais em caso obliquo ou por locuc;oes posposicionais. Assim, na orac;ao independente, o reflexivo {o-1 pode ocorrer:
,
a) como modificador em locuc;ao nominal objeto direto:
( 1048) o-pyru -a o-tsim
3-sapato-N 3-cal~ar
"ele cal~ou seu [pr6prio] sapato"

b) como modificador de nominal adjunto, marcado em caso obliquo:
(1049) ajanamajakui -a w-eraha o
-pyr -im
n.pr.
flauta -N 3 -levar 3Refl-casa-Loc
"Ajanamai levou a tlautajacuf para suai casa"

c) como modificador de locuc;ao nominal objeto de posposic;oes em distintas func;oes:

281

( 1050) o-mepy
rak w -emireko-a upe
3-comprar At 3Refl-esposa -N Dat
"elei o comprou para suai esposa"
(1051) a'e-a h-eakajym w -a'yr-a rehe
ele-N 3-esquecer 3Refl-filho-N sobre
"elei esqueceu sobre o seui filho"

11.1.2.2 Relac;oes reflexivas na sentenc;a
As orac;oes subordinadas ocorrem sob forma nominalizada ou tern seu verbo marcado por morfemas especiais, e nessas orac;oes ocorre a genitivizac;ao de argumentos,
como discutid9 em 4.2.
0 prefixo {o-l pode modificar basicamente os mesmos constituintes que modifica
na orac;ao independente, respeitadas as restric;oes relativas a expressao dos argumentos genitivizados nos diferentes tipos de orac;oes dependentes (ver 4.2). Nessas orac;oes, o reflexivo pode ocorrer:
a) como modificador de LN objeto de verbo no gerundio:
(1052) oi-'u=rak [wi
-a'yr-a mo'e -m]
3-vir=At [3Refl-filho-N ensinar-G]
"elei veio e ensinou seui filho"

b) como objeto direto de verbo nominalizado com os sufixos 1-tatl "agentivo" e {-tap}
"nominalizador de ac;ao" em forma obliqua:
(1053) morerekwar-ai je =r -enoJ [wi -etsak-ar -am]
chefe
-N lsg=Rel-chamar [3Refl-ver -Nom-Atr]
"o chefei me chamou para eu ve-Iot
(1054) mo1 -a rak oi-juka [oi
-u'u -taw -a wi]
cobra-N At 3-matar [3Refl-morder-Nom-N Abl]
"elei matou a cobra para ela nao morde-Iot

c) como sujeito A de verbo nominalizado com o prefixo 1-emi-} "nominalizador de objeto":
(1055) oi-'awyky y'yw -a [kara'iw -a upe wi -emi -me'eri-am]
3-fazer flecha-N [nao-fndio-N Dat 3Refl-Nom-dar -Atr]
"elei fez flecha para elei vender ao nao-fndio"

d) como sujeito de verbo sufixado com {-ramuel "subjuntivo":
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(1056) kujai o-mano [wi -enoj -ramue]
mulher 3- morrer [3Refl-chamar-Subj]
"a mulheri morreu quando el3t o chamou"
(1057) a'eramue ii-jemim -i
ok -ip [wi
-ekyje -ramue]
entao
3-esconder-Circ casa-Loc [3Refl-ter medo-Subj]
"entao ela se escondeu na casa, porque teve medo"

11.1.2.3 Escopo do reflexivo {o-l

De modo geral, o reflexivo lo-} toma o sujeito como antecedente, e isso e o que
ocorre nos exemplos aduzidos, em que o controlador da reflexividade e o sujeito da
ora~ao principal. Os exemplos dados mostram tambem que o prefixo lo-} opera atraves de limites oracionais.
Nas situa~oes em que ha dois possiveis antecedentes na sentenc;a, o controlador
e o antecedente mais pr6ximo. Observem-se os exemplos:
(1058) sapa1-a o-koayay [galvao-a w -y'yw -a mopen-aw -er -a rehe]
n.pr.-N 3-zangar-se [n.pr. -N 3Refl-flecha-N quebrar-Nom-Pas-N Causa]
"Sapa1 se zangou porque Galvao quebrou sua [de Galvao] flecha"
(1059) sapa1-a o-koayay [w
-y'yw -a mopen-aw -er -a rehe galvao-a]
n.pr.-N 3-zangar-se [3Refl-flecha-N quebrar-Nom-Pas-N Causa n.pr. -N]
"Sapa1 se zangou porque Galvao quebrou sua [de Sapa1] flecha"

r
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Em (1059), o deslocamento da LN sujeito da ora~ao subordinada (Galvao) para a
posi~ao final da senten~a prove as condi~oes para que a reflexividade se aplique a LN
Sapai, sujeito da orai;ao principal, garantindo a interpretai;ao da sentenc;a com o sentido indicado.
Contudo, o reflexivo pode ter como antecedente um constituinte que nao e o sujeito da orai;ao principal, em situa~oes em que ha uma ligai;ao intermediaria entre o
constituinte e o sujeito da orai;ao subordinada. Vero exemplo (1053) e o seguinte:
(1060) kawai rak a -etsak [oi
-pyr -a katy i-o-taw -a]
n.pr At lsg-ver [3Refl-casa-N Al 3-ir-Nom-N
"eu vi a Kawai indo para a casa delaj"

11.2

Constru~oes

reciprocas

A relai;ao reciproca e marcada por um prefixo invariavel ljo-}, que se anexa a radicais verbais transitivos e a radicais posposicionais, ocupando a posii;ao entre o radical e os marcadores de pessoa.
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11.2.1 Prefixo reciproco com verbos

Similarmente ao que ocorre com o reflexivo, o verbo prefixado com tjo-} tern
reduzida a sua valencia, adquirindo as propriedades de verbo intransitivo ativo:
(1061) a'e-a oro -nupa
ele-N 1Pe-bater
"ele nos (excl.) bateu"
(1062) oro -jo -nupa
I Pe-Rec-bater
"nos nos batemos [batemos um no outro]"

0 verbo,na forma reciproca exige sujeito plural, geralmente animado, e assim
ocorre somente com formas pronominais do plural - primeira pessoa inclusiva e exclusiva, segunda e terceira pessoa plural. No caso da terceira pessoa, a concordancia em
numero e marcada pela particula awa "pl.", acrescentada ao verbo, por locu<;oes coordenadas ou pela particula wan, anexada ao nominal. Frequentemente o verbo aparece
em forma reduplicada:
(1063) pe -jo -pepy -pepyt
2pl-Rec-alternar-Red
"voces se alternam"
(1064) mo1 -a o-jo -u'u
wararuwijaw-a nite
cobra-N 3-Rec-morder cachorro
-N Com
"a cobra e o cachorro se morderam [um ao outro]"
(1065)

a'e~wan-a

o-jo -'akap
ele-Pl -N 3-Rec-discutir
"eles discutiram [um com o outro ]"

=awa
(1066) o-jo -pyhy -pyhyke=tete
3-Rec-segurar-Red/G=somente=Pl
"eles ficaram somente se segurando [um ao outro]''

Do mesmo modo que o reflexivo, o prefixo reciproco se anexa a verbos transitivos com nominal incorporado:
(1067) o-jo -hwa-pyhyk =awa
3-Rec-mao-segurar=Pl
"eles se seguraram as maos"
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11.2.2 Prefixo reciproco com posposic;oes

0 reciproco somente foi registrado com posposic;oes marcadas com prefixo de
terceira pessoa reflexiva {o-}. Esta ultima forma ocorre mesmo nas situac;oes em que a
primeira ou a segunda pessoa estao envolvidas na construc;ao, como nos exemplos em
(1070) e (1071):
(1068) o-jepe'a =awa o-jo -wi
3-afastar=Pl 3-Rec-Abl
"eles se afastaram um do outro"
(1069) karamema o-me'e11-awa o-jo -upe
presente 3-dar -Pl 3-Rec-Dat
"eles deram presentes um ao outro"
(1070) pope -jo -popytywo o-jo -upe
Q 2Pl-Rec-ajudar
3-Rec-Dat
"voces se ajudam um ao outro?"
(1071) o-jo -wi wejue oro -kyje
3-Rec-Abl mesmo lPe-temer
"n6s tememos uns aos outros"

Os dados apresentados mostram que a forma reciproca implica a alternancia dos
participantes nos papeis de sujeito e objeto: um participante Xe o sujeito e um participante Y e o objeto em uma instancia da ac;ao, e seus papeis se invertem em uma outra instancia. Contudo, no exemplo a seguir, a forma reciproca indica uma relac;ao de sucessao:
(1072) yawataj-a o-ehem o-jo -'akyheri
formiga-N 3-sair+Red 3-Rec-atras
"as formigas estao saindo [do formigueiro] uma atras da outra"

11.3

Constrv~oes

"passivas"

11.3.1 Construc;oes com o morfema {-ipytl

Ha um tipo de construc;ao em Kamaiura, envolvendo no1ninalizac;ao de verbos

transitivos com 0 sufixo {-ipyt} "paciente"' que e funcionalmente equivalente a passiva
do Portugues. Comparem-se os dais exe1nplos:
(1073) t
-owajar-a akwama'e-a o-juka
3/Indef-inimigo-N homem -N 3-matar
"o inimigo matou o homem"
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(1074) pe akwama'e-a juka -pyr -am t
-owajar-a upe
Dist homem -N matar-Nom-Atr 3/lndef-inimigo-N Oat
"aquele homem foi morto pelo inimigo"
As duas sentenc;as acima tern em comum o verbo, o agente responsavel pela ac;ao
e o paciente (objeto) afetado pela ac;ao. 0 exemplo (1073) e uma orac;ao ativa, com
verbo no modo indicativo, em que a LN towajat "inimigo" e o agente ea LN akwama'e
"homem" e o paciente. Em (1074), akwama'e aparece coma sujeito, towajat coma
objeto obliquo, marcado pela posposic;ao upe "dativo", o verbo vem nominalizado com
o sufixo {-ipytl e marcado no caso "atributivo". Em sec;ao anterior, viu-se que as
nominalizac;oes com {-ipytl se restringem a situac;;:oes que envolvem a terceira pessoa,
e somente ocorrem em construc;;:oes marcadas para tempo, e que, na ausencia do sufixo {-het} "passado nominal", o sufixo atributivo remete ao futuro.
Nas con~truc;;:oes com {-ipytl, o paciente e necessariamente expresso por locuc;ao
nominal ou pelo prefixo {i-} no verbo nominalizado. 0 agente, quando expresso, ocorre
sempre coma obliquo, marcado pela posposic;ao upe. Essa posposic;ao exprime tambem
o "dativo" e o "beneficiario" (ver 2.5), podendo, portanto, haver ambigilidades:

(1075) 'all hok-a i-'awyky-pyr -er -a morerekwar-a upe
Pr6x casa-N 3-fazer -Nom-Pas-N chefe
-N Posp
"esta casa foi feita pelo chefe/para o chefe"
Em ta is casos, a leitura usual e a · de dativo, e de fa to, em construc;;:oes ·com o
nominalizador {-ipyt}, o mais comum e que o agente nao s<:ja expresso:

(1076) i-momyrue-pyr -er -am morerekwar-a
3-escolher -Nom-Pas-Atr chefe-N
"ele foi escolhido chefe"
11.3.2 Construc;oes com o morfema {-emi-}
Uma outra construc;ao que pode ser funcionalmente equivalente a passiva e uma
com o prefixo nominalizador {-emi-} "objeto", que se anexa a radicais verbais transitivos. Ao contrario do tipo anterior, nas nominalizac;oes com o prefixo {-emi-l o agente
e necessariamente expresso, e nao ha restric;ao quanta a pessoa nem quanta ao tempo
envolvidos na construc;ao. Observem-se os exemplos:

(1077) moi -a kururu-a o-mokon
cobra-N sapo -N 3-engolir
"a cobra engoliu o sapo cururu"
(1078) kururu-a moi -a r -erni -mokon -er -a
sapo -N cobra-N Rel-Nom-engolir -Pas-N
"o sapo cururu foi engolido pela cobra"
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Como mostra o ultimo exemplo, na constru~ao nominalizada com o prefixo {-emi-}
o agente ocorre imediatamente antes do verbo, come argumento genitivizado, e o paciente o precede.
Comparem-se ainda os dados a seguir, contendo uma sente n~a independente
(1079), constru~ao com o nominalizador {-ipyt} (1080) e constru~ao coin o nominalizador
{-emi-} (1081):
(1079) towajar-a morerekwar-a o-juka
inimigo-N chefe
-N 3-matar
"o inimigo matou o chefe"
(1080) morerekwar-a juka -pyr -er -am (towajar-a upe)
chefe
-N matar-Nom-Pas-Atr (inimigo-N Dat)
"o chefe foi morto (pelo inimigo)"
(1081) morerekwar-a towajar-a r -emi -juka -her -a
chefe
-N inimigo-N Rel-Nom-matar-Pas-N
"o chefe foi morto pelo inimigo"

11.3.3 Outras

constru~oes

Os falantes Kamaiura freqtientemente traduzem ora~oes passivas do Portugues
usando constru~oes em que o objeto precede o sujeito, isto e, constru~oes com as ordens
OVS ou OSV (ver 4.1.4). A situa~ao mais comumente encontrada e esta ultima, vindo
o objeto direto deslo<1ado para a posi~ao inicial da sente n~a , antes de particulas de
segunda posi~ao:
~

(1082) kururu-a'iki -a moi -a o-mokon
sapo -Desv-N cobra-N 3-engolir
.
"o coitado do sapo, a cobra o engoliu"/"o sapo foi engolido pela cobra"
(1083) moi -a te='a11 wararuwijaw-a o-u'u =wa
cobra-N F=Pr6x cachorro
-N 3-morder=MS
''foi acobra que o cachorro mordeu"/"a cobra foi mordida pelo cachorro"
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12
CoNSTRU\:OES CAUSATIVAS

Em Kamaiura, a causativiza~ao realiza=se morfologicamente pelo acrescimo de
morfemas a radicais intransitivos e transitivos. Com a afixa~ao <lesses morfemas, cria-se
uma posi~ao sintatica que inexistia no verbo-base correspondente e que passa a ser
ocupada pelo Causer, o nova agente, e ocorre o deslocamentp do sujeito original para
outras posi~oes.
Examinam-se a seguir os diferentes tipos de causativos do Kamaiura. Seguindo
Comrie (1989), parte-se aqui da distin~ao de verbos nao causativos basicos em
intransitivos (sem objeto direto), monotransitivos (com objeto direto, sem objeto indireto) e ditransitivos (com objeto direto e indireto).

12.1 Causativos de verbos intransitivos
Distinguem-se dais tipos de causatives derivados a partir de radicais intransitives:
o causative simples e o causative comitativo. Ambos sao formados por meio de prefixos.

12.1.1 Causativo simples
0 causative simples forma-se com o prefixo {mo-}, que pode perder a vogal ao
anexar-se a radicais iniciados por vogal, e pode nasalizar a consoante oclusiva inicial do
radical (cf. Fonologia). Trata-se de um prefixo altamente produtivo, que se acrescenta a
radicais verbais intransitivos ativos e descritivos, e tambem a nominais predicados, derivando radicais transitivos que se distinguem semanticamente conforme a base (ver Cap. 20).
Todos os radicais derivados com o prefixo {mo-~) sao transitivos, tendo uma posi~ao
sintatica a mais em rela~ao aos radicais intransitivos basicos, posi~ao esta que e ocupada
pelo nova sujeito A, o Causer. Considerem-se os seguintes exemplos:
(1084) a)

kunu'um-a o-wawak
menino -N 3-acordar
"o menino acordou"
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b)

(1085) a)

b)

(1086) a)

b)

kuja kunu'um-a o-mo-wawak
mulher menino -N 3-Caus-acordar
"a mulher acordou o menino"
je =yar -a i-katu
lsg=canoa-N 3-ser born
"minha canoa e/esta boa"
jukaje =yar -a o-mo -Ttatu
n.pr. lsg=canoa-N 3-Caus-ser born
"J uca consertou minha canoa"
ore=ywyrapat -0
1Pe=arco/arma-NM
"n6s temos arco/arma"; "e nosso arco/arma"
a'ewan-a te='aT\ n =ore-mo -ywyrapa-potar-ite ko'y=wa
eles -N F=Pr6x Neg=lPe-Caus-arma -Des-Neg FS =MS
,.
"eles nao querem nos armar"

Como mostram os dados acima, as constru~oes com verbo causativo, exemplificadas
em (1084)-(1086) b, tern uma posi~ao adicional, a do Causer, que aparece como sujeito A do verbo. 0 sujeito S das constru~oes intransitivas correspondentes, em (1084)(1086) a, passa a objeto direto- Causee- do verbo causativo. Nessas constru~oes,
o Causee e tambem o Causer podem ser [± humano} ou [± animado]. 0 Causer tern
uma rela~ao direta com o Causee, porem nao e, ele mesmo, afetado pela a~ao. Vejamse os exemplos dados e os seguintes:

(1087) kwar-a yj -a o-m -akup
sol -N terra-N 3-Caus-esquentar
"o sol esquenta a terra"
(1088) aman -a o-mo -jan akwama'e-a
chuva-N 3-Caus-correr homem -N
"a chuva fez o homem correr"

12.1.2 Causativo comitativo
0 causativo comitativo forma-se com o prefixo (ero-} (ero- - era- - ra- - er- - r-),
bem menos produtivo que o sufixo {mo-}. Acrescenta-se a radicais de verbos intransitivos
ativos posicionais e de movimento, aparecendo ainda com alguns outros verbos, como
-koay "zangar-se" e -ts1 "envergonhar-se".
Similarmente ao prefixo {mo-}, o prefixo comitativo transitiva os radicais a que se
anexa. Nas constru~oes causativas derivadas, o Causer e codificado como sujeito A, o
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sujeito original ocorre coma Causee, ocupando a posi~ao de objeto di~eto do verbo, e
o Causer tern uma rela~ao direta com o Causee. Porem diferentem,e nte do causativo
simples, no causativo comitativo o Causer e tambem de algum modo afetado pela a~ao
que afeta o objeto direto. Comparem-se os exemplos a seguir:
(1089) kunu'um-a o-janjawar -a pojy -a wi
menino -N 3-correr on~a-N perigo-N Abl
"o menino correu do perigo da on~a"
(1090) kunu'um-a o-mo -jan jawar-a pojy -a wi
menino -N 3-Caus-correr on~a-N perigo-N Abl
"ele fez o menino correr do perigo da on~a"
(1091) kunu'um-a w-ero-jan jawar-a pojy -a wi
menino -N 3-Cc -correr on~a-N perigcr-N Ahl
"ele fez o menino correr com ele do perigo da orn;a"

A senten~a (1090), com o causativo simples, refere-se ~ uma situa~ao em que o
Causer atuou de modo a fazer o menino correr, independentemente dele. Ja a senten~a em (1091), com o causativo comitativo, expressa o fato de que, ao fazer o menino
correr, o Causer correu com ele.
Nos dados disponiveis, as constru~oes causativo-comitativas ocorrem com Causer
[+ animado].

12.2 Causativos de verbos monotransitivos
0 causativo de verbos transitivos forma-se pelo sufixo {-ukat} "causar, mandar,

fazer", que se acrescenta a radicais transitivos simples ou derivados por meio do prefixo causativo ~mo-I:
(1092) -juka
-moflet

"matar"
"fazer dormir"

-juka-ukat
-mofler-ukat

"mandar matar"
"mandar f azer donnir"

0 sufixo {-ukat} vem posicionado ap6s morfemas aspectuais e antes dos sufixos de
modo e nega~ao. Nas constru~oes com esse sufixo o Cflusere o Causeesao [+ humano].
No verbo causativo transitivo, o Causer aparece como sujeito A e o sujeito original passa a condi~ao de Causee, ocorrendo tipicamente como objeto indireto, assinalado pela posposi~ao upe "dativo". 0 objeto direto da constru~ao nao causativa correspondente se mantem como objeto direto:

v
0
(1093) i-kywyr-a h-y'yw -a o-'awyky
3-irmao-N 3-flecha-N 3-fazer
"o irmao dela fez as flee has dele (outro)"
A
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•

v
Oi
0
-kywyr-a upe
(1094) kuja -a h-y'yw-a o-'awyky-ukat o
mulher-N 3-flecha-N3-fazer -Caus 3Refl-irmao -N Oat
"a mulher mandou seu irmao fazer as tlechas dele (outro)"
A

Nos exemplos acima, o objeto direto e expresso pela LN h-y'yw-a "flecha dele",
que ocorre precedendo o verbo. 0 sujeito original de (1093), a LN i-kywyt "irmao dela",
aparece na constru~ao causativa como obliquo, e o Causer, expresso pela LN kuja
"mulher", ai ocupa a posi~ao de novo sujeito.
0 causativo com 1-ukatl e diretivo, nao manipulativo, isto e, o Causee e volicional
e o Causer somente expressa sua autoridade.
As diferen~as semanticas entre os tres tipos de causativos em Kamaiura vem resumidas no esquema a seguir:
Causer

Humano
Animado
Manipulativo
Participati vo
Oiretivo

{mo-}

{-ero}

+
+

+
+

+

+
+

{-ukat}

,

+
(+)

+

12.2.1 Ordem dos constituintes e omissao dos nominais
Nas constru~oes transitivas causativas, a orde m dos constituintes e aquela
exemplificada em (1094): A 0 V-ukat Oi/Causee, porem e frequente a omissao do
Causer ou do Causee, ou mesmo de ambos:
a) Omissao do Causer:
(1095) 0 h-y'yw -a o-'awyky-ukat o
-kywyr-a upe
3-tlecha-N 3-fazer -Caus 3Refl-irmao -N Oat
"(ela)1 mandou seu1 irmao fazer as flechas delej (outro)"
(1096) 0 kunu'um-a o-morier
-ukat kuja -a upe
menino -N 3-fazer dormir-Caus mulher-N Oat
"(ele) mandou a mulher fazer o menino dormir"

b) Omissao do Causee:
(1097) kuja -a h-y'yw -a o-'awyky-ukat 0
mulher-N 3-tlecha-N 3-fazer -Caus
"a mulher mandou-o fazer as tlechas dele ( outro )"
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(1098) akwama'e-a kunu'um -a o-moner
-ukat 0
homem -N menino -N 3-fazer dormir-Caus
"o homem mandou-a fazer o menino dormir"

c) Omissao do Causer e do Causee:
(1099) 0 h-y'yw -a o-'awyky-ukat 0
3-flecha-N 3-fazer -Caus
"(ela) mandou-o fazer flecha"
(1100) 0 kunu'um -a o-moner
-ukat 0
menino -N 3-fazer dormir-Caus
"(ele) mandou-a fazer o menino dormir"
("o menino mandou-a faze-lo dormir")
(1101) 0 je =mo'atyro-ukat 0
lsg=enfeitar -Caus
"ele, voce 0 fez/eu 0 fiz me enfeitar"

,

Conforme as regras vigentes em Kamaiura, nas orac;oes independentes o verbo
transitivo ocorre corn marcadores de pessoa que assinalam a concordancia com o sujeito, com o objeto ou com ambos, segundo a hierarquia de referencias que opera na lingua (ver 3.3.5.2.1; e tambem Seki, 1990). Nas sentenc;as acima, em (1101) o objeto e
o constituinte marcado no verbo, ja que ocupa uma posic;ao mais alta que o sujeito na
hierarquia. Nas demais sentenc;as, pela mesma hierarquia, o constituinte codificado no
verbo por prefixo e o sujeito, independentemente de ele vir adicionalmente expresso
por um nominal, co1no em (1097) e (1098), ou nao, como em (1095), (1096), (1099)
e (1100). Assim, de modo geral a omissao de constituintes nao produz ambiguidade,
exceto em sentenc;as com a estrutura daquela em (1100), que admite as duas interpretac;oes indicadas. A possivel ambigilidade da sentenc;a decorre do fato de que (i) o objeto
direto de terceira pessoa nao e codificado por elementos pronominais no verbo independente, (ii) a LN da sentenc;a tern referencia [+humano], o que permite sua interpretac;ao como Causer e (iii) houve o apagamento da LN objeto, fato que e bastante comum na lingua.
Nas situac;oes em que o Causer, o Causee e o objeto direto sao [+humano], ocorre
o deslocamento da LN objeto para o final da sentenc;a:
(1102) h-emireko-ai rak o-pyhyk -ukat oi
-'irii -a upe kunu' um-a
3-esposa -N At 3-segurar-Caus 3Refl-marido-N Dat menino -N
"a esposai mandou o marido delai segurar o menino,,

Dado que a posposic;ao upe marca tambem o objeto indireto e o beneficiario, e
dado que o Causee pode ser omitido, sem o deslocamento da LN objeto a construc;ao
teria uma outra interpretac;ao:
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(1103) h-emireko-a rak kunu'um-a o-pyhyk -ukat o
-'irii -a upe
3-esposa -N At menino -N 3-segurar-Caus 3Refl-marido-N Dat
"a esposa mandou (alguem) segurar o menino para o marido dela"
12.3 Causativos de verbos ditransitivos

Os verbos ditransitivos admitem um objeto indireto, que em Kamaiura e expresso
por uma locu<;ao posposicional com a posposi<;ao upe "dative", e se comporta em geral
como outros adjuntos da lingua:
(1104) akwama'e-a ywyrapar-a o-me'ri kara'iw -a upe
homem -N arco
-N 3-dar nao-fndio-N Dat
"o homem deu um arco ao nao-fndio"

Em constru~oes causativas com verbo ditransitivo, o Causer aparece como sujeito e
o objeto direto e o objeto indireto se mantem como tais. Quanto ao Causee (o sujeito
da constru<;ao nao causativa correspondente), ha tres alternativas para a sua expressao:

,

a) o Causee e omitido:

I

(1105) akwama'e-a 0 o-me'eri-ukat ywyrapar-a kara'iw -a upe
homem -N 0 3-dar -Caus arco
-N nao-fndio-N Dat
"o homem mandou-o dar o arco ao nao-fndio"

b) o Causee ocorre como objeto direto; o Causer e omitido:
(1106) 0 kunu'um-a o-me'eri-ukat ywyrapar-a kara'iw -a upe
0 menino -N 3-dar
-Caus arco
-N nao-fndio-N Dat
"ele mandou o menino dar o arco ao nao-fndio"

c) o Causee ocorre como objeto indireto:
(1107) (ije) pedro-a upe ka'aher-a a -mohur-ukat ne=upe
eu n.pr. -N Dat carta -N lsg-trazer -Caus 2sg=Dat
"(eu) mandei Pedro trazer uma carta para voce"

As constru<;oes ditransitivas ocorrem com dois tipos de ordem, conforme o Causee
venha expresso como objeto direto ou como obllquo:
(1108) a)
b)

A O/Causee V 0 Oi
A Oi!Causee 0 V Oi

0 Causee ocupa a posi<;ao ap6s o Causer, inserindo-se entre este e os demais
constituintes da constru~ao, que mantem a ordem basica CO V Oi) nas situa<;oes em
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que o Causee ocorre como objeto indireto. Nas situa~oes em que o Causee e expresso
como objeto direto, o objeto direto original ocorre ap6s o verbo, ou seja, duas locu~oes com fun~oes identicas nao ocorrem em sequencia.

12.4 Controle da referencia
Os dados acima confirmam o que foi ja colocado anteriormente: que, afora o verbo,
a senten\:a Kamaiura contem tres constituintes no maxima e que e comum o apagamento de nominais. Considerando-se as possibilidades de apagamento do Causee, como
em (1105), e do Causer, como em (1106), e considerando-se que tanto um quanto o
outro ocorrem em posi~ao pre-verbal e nao se distinguem por marcas morfol6gicas
especfficas (ambos sao marcados com o sufixo 1-a} "nuclear"), surge a questao relativa
a interpreta\:ao da LN ora como Causer(sujeito), ora como Causee (objeto). Em outros
termos, nao seria a LN pre-verbal em ambas as senten~as uma manifesta~ao do Causer,
sendo entao o Causee sistematicamente expresso como obliquo, sendo omitido em
certas situa~oes? Ou, inversamente, nao seria a LN sempre uma expressao do Causee,
sendo entao o Causer sistematicamente omitido? As normas r~ferentes a reflexiviza~ao
em Kamaiura corroboram a interpreta\:ao de que a LN pre-verbal exprime o Causer em
certas situa~oes, e o Causee, em outras.
No Capitulo 11, viu-se que o prefixo lo-I "terceira pessoa reflexiva" tern como
controlador o sujeito da mesma ora~ao ou de uma ora~ao mais alta, mas nao o objeto,
e que a LN antecedente pode ser omitida, tendo seu referente marcado por elemento
pronominal no verbo. Considerem-se as senten~as causativas a seguir, ambas com apenas
uma LN pre-verbal, sendo a segunda LN omitida:

•

(1109) akwama'e-ai o-me'eri-ukat wi -y'yw -a kara'iw -a upe
homem -N 3-dar -Caus 3Refl-flecha-N nao-fndio-N Dat
"o homem mandou-o dar sua flee ha ao nao-fndio"
(1110) kunu'um-ai o-me'eri-ukat hi-y'yw -a kara'iw -a upe
menino -N 3-dar
-Caus 3-flecha-N nao-fndio-N Dat
"ele mandou o menino dar sua flecha ao nao-fndio"

Esses exemplos mostram que ha uma diferen~a de comportamento entre as locu~oes akwama'e "homem" em (1109) e kunu'um "menino" em (1110). A primeira
controla a reflexividade, ou seja, ocorre como sujeito (Causer) da senten~a, enquanto
a segunda nao e um antecedente apropriado para o reflexivo, ou seja, ocorre como
objeto direto (Causee).
As mesmas considera~oes relativas ao controle da reflexividade se aplicam as
construi;;oes com verbos monotransitivos. Os dados em (1111) e (1112) mostram que
o Causer (A) controla o uso do reflexivo na locu~ao posposicional que manifesta o
Causee, e que isso ocorre mesmo nas situa~oes em que a LN/Causer e omitida:
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(1111) kuja -ai hry'yw-a o-'awyky-ukat oi -kywyr-a upe
mulher-N 3-fle.cha-N3-fazer -Caus 3Refl-irmao -N Dat
"a mulher mandou seu irmao fazer as flechas dele (outro)"
(1112) 0 wi -a'yr -a oi-pyhyk-ukat wi -emireko-a upe
3Refl-filho-N 3-segurar-Caus 3Refl-esposa -N Dat
"elei mandou a esposa delei segurar seui (pr6prio) filho"

No dado a seguir, a LN kunu'um "menino" nao controla a reflexividade, ou seja,
nao ocorre como Ca user, mas como objeto direto da construc;ao:
(1113) kunu'um-ai o-mo -11er -ukat hrenyr-a upe
menino -N 3-Caus-dormir-Caus 3-irma-N Dat
"(ele) mandou a irma (do menino) f azer o menino dormir"

1

12.5 Causativos e1n Kamaiura ea hierarquia de rela~oes gramaticais
.#'

Os fatos do Kamaiura confirmam, com algumas reservas, as generaliza~oes relacionadas a hierarquia de relac;oes gramaticais em (1114), propost~ por Comrie (1976b):
(1114) SUJ. > OBJ. DIR. > OBJ. IND. > OBL.

Em Kamaiura, nao ha restric;oes sintatic~s quanto a formac;ao de construc;oes
causativas: elas sao formadas a partir de verbos intransitivos, monotransitivos e
ditransitivos. Em todas as situac;oes, o Caus·er e o novo sujeito A da construc;ao, e o
sujeito original, o Causee, e demovido para outras posic;oes, conf9 rme resumido no
esquema a seguir (Comrie, 1976b):
(1115)

Constru~ao

Intrans.

Constru~ao

basica

s

A

cat,1sativa
Monotrans.

0
Monotrans.

A
0
01

Di trans.

s

A

Di trans.

01

0
01

s ----0

Di trans.

.

-c:::::::::::::

0 ---.._:____
---------

No caso de verbos monotransitivos, a posic;ao de objeto direto ja e ocupada pelo
objeto direto do verbo nao causativo original e o Causee e codificado como objeto
indireto. No caso de verbos ditransitivos, tanto a posic;ao de objeto direto quanto a de
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objeto indireto estao preenchidas, e o Causee pode ser codificado ou como objeto direto,
ou como objeto indireto, ou seja, pode haver a duplica\:ao dessas posi\:oes, porem o
Causee nao aparece como outro obliquo. 0 obliquo usado e marcado pela mesma
posposi~ao que codifica o dativo, o beneficiario e tambem o agente em constru~oes
nominalizadas coin o sufixo 1-ipytl De fato, ocorre comumente o apagamento de um
dos constituintes, e disso podem resultar an1biguidades, porem ha evidencias de que
as posi~oes existem.

I
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13
CONSTRU\:OES POSSESSIVAS

Foi dito no Capitulo 2 que em Kamaiura os itens da classe "nome" se dividem em
tres subclasses pelo parametro "possuibilidade": nomes inalienavelmente possuidos,
nomes alienavelmente possuidos e nomes nao possuidos, conforme, respectivamente,
a ocorrencia obrigat6ria, nao obrigat6ria ea nao-ocorrencia com um possuidor expresso por marcadores de pessoa (cliticos, prefixos) ou por LN. De fato, nao ha diferen~a
formal entre posse inalienaYel e alienavel, exceto no que se refere a obrigatoriedade
de expressao do possuidor.
No que segue, serao discutidos os diferentes tipos de constru~oes que exprimem
posse em Kamaiura, bem como as estrategias utilizadas na lingua para expressar posse
em rela~ao a itens nao possuiveis segundo o criterio mencionado.

13.1
1)

Locu~oes

Locu~ao

que ~xprimem posse

genitiva:

A posse alienavel e inalier:iavel exprime-se por meio de locu\:aO genitiva, descrita
e exemplificada em 3.2. Viu-se que na locu~ao genitiva o possuidor/modificador pre-

cede o nucleo (o ite1n possuido), e que a constru~ao aparece em tres variantes, conforme o possuidor seja expresso por LN, por pronome clitico (primeira e segunda
pessoas) ou por prefixo relacional (terceira pessoa):
(1116) LN-a
Pron. Cl.

Rel. {r-}N
Rel. {r-}N
Rel. {i-}N

0 nucleo da locu~ao genitiva vem marcado pelo prefixo Ir-I: r- oo 0 nas situa~oes
em que o possuidor e codificado por expressao referencial (nominal ou pronominal).
0 nominal modificador (o possuidor) vem marcado pelo sufixo {-al "nuclear":
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•

( 1117) wyrap1
-a r -upi' a
passarinho-N Rel-ovo
"ovo de passarinho"

2)

Locu~ao

especificadora

A posse alienavel e expressa por constru\:ao do tipo locu~ao especificadora, descrita e exemplificad a no Capitulo 3. Viu-se que, diferentemente da locu~ao genitiva,
na locu~ao especificadora os constituintes sao apostos, e o nucleo geralmente precede o
modificador. 0 nominal nucleo especifica uma classe generica, e o o utro nominal especifica o ite1n pertencente a classe, coma por exemplo: kuja pira (n1ulhe r peixe) "sereia",
kuja mama'e "mulher fantasma". A constru~ao e frequentemente usada para expressar
posse e m rela~ao a itens nao possuiveis, isto e, que nao admitem 0 possuidor expresso.
Nesse caso, o nucleo da locu~ao especificadora e uma locu~ao genitiva que tern por nucleo
um nominal possuido de referencia mais gen e rica, na qual se inclui o referente da LN
modificadora em aposi~ao e que e o item em rela\:ao ao qual a posse e expressa:
(1118) orlando-a yar
-a aw1aw
n.pr. -N transporte-N aviao
a) "o meio de transporte do Orlando, o aviao"
b) "o meio de transporte do Orlando e o aviao"

Conforme indicado na tradu~\:ao em (1118)b, a constru~ao acima e potencialmente
uma constru~ao predicativa, tendo a segunda LN por predicado. Contudo, do mesmo
modo que a locu~ao genitiva, a locu~ao especificadora ocorre como constituinte d a
senten~a, recebendo entao as marcas de caso apropriadas a fun~ao que desempenha
na constru~ao sintatica maior:
( 1119) wyrapi
-a r -upi' a o-je-ka
passarinho-N Rel-ovo 3-Refl-quebrar
"o ovo de passarinho quebrou"
(1120) ne =r _ -eymaw-a kawaru-a o-jewaem
2sg=Re1-cria9ao-N cavalo -N 3-fugir
"tua cria9ao, o cavalo fugiu"

Comumente o modificador da locu\:ao especificadora ocorre separado do nucleo,
vindo deslocado para o utra posi~ao na sen ten~a (ver Parataxe).

13.2 Constru{:oes possessivas predicativas

Distinguem-se tres tipos de senten~as que exprimem posse em Kamaiura : (i)
constru~ao possessiva nao equativa, com predicado nao-verbal, (ii) constru~ao possessiva e quativa e (iii) constru~ao possessiva com predicado verbal.
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13.2.1 Constru<;ao n ao equativa com predicado nao-verbal
Trata-se de constru<;ao usada para expressar posse inalie navel, e que por sua estrutura constitui um subtipo de ora<;ao intransitiva descritiva (ver 4.1.1.3). Tern como predicado um nominal possuido no caso nao marcado, prefixado com elementos pronominais (cliticos e prefixos) que exprin1em o possuidor, sendo este al<;ado no nivel da
ora<;ao, na qual passa a funcionar como sujeito:
(1121)

(ije) je =pyt -0
eu lsg=casa-NM
"eu tenho casa"

0 estatuto de predicado do nominal evidencia-se pelo fato de que se combina a
morfemas normalme nte associados a verbos, como as marcas de nega<;ao standard, de
exortativo, particulas aspecto/temporais e de poder ocorrer com uma LN sujeito, a qual
concorda com os marcadores de pessoa. no nominal predicado:
(1122) na

je =pyr -ite
Neg=lsg=easa-Neg
"eu nao tenho casa"

(1123) ta je=pyr=in

Ex= 1sg=casa=Pot
"que eu tenha casa"
( 1124) ije rak je =pyt /

eu At l sg=casa
"eu tinha cas'a"

De fa to, nessas constru<;oes o sujeito nao e normalmente expresso por LN, exceto
quando enfatizado ou quando a constru<;ao requer particula d e segunda posi<;ao, como
rak, no ultimo exemplo.
Similarmente a verbos intt~ansitivos, o nominal predicado pode receber os sufixos
nominalizadores {-ama'e} "atributivo" e 1-uma'e} "atributivo negacivo, abessivo", resultando em formas com a significa<;ao "um que tern" e "um que nao tern", respectivamente:
(1125) a)
b)
c)

t-a'yt
t-a'yr-ama'e
t-a'yr-uma'e

"ele tern filho"
"ele e um que tern filho; ele e pai"
"ele e um que nao tern filho"

13.2.2 Ora<;oes possessivas equativas
A posse alienavel e cambem expressa por constru<;ao equaciva em que o item
possuido aparece como sujeito e em que o predicado e um nominal possuido de mes-
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ma referencia, porem mais generica que a do sujeito. O nominal predicado ocorre co1no
nucleo de uma LN possessiva, vindo precedido de elementos que codificam o possuidor:
(1126) paku-a je =r -emijat
paca -N lsg=Rel-presa
"a paca e minha presa"
(1127) ini -a je =kyap
rede-N lsg=lugar de dormir
"a rede e meu ]ugar de dormir"

Constru<;6es equativas desse tipo constituem uma estrategia utilizada para expressar
posse alienavel em rela<;ao a itens nao possuiveis, como e o caso de paku "paca" e de
ini "rede" nos exemplos acima. Contudo, a constru<;ao e tambem usada em rela<;ao a
itens possuiveis alienavelmente. Ao ocorrerem como sujeito na constru<;ao equativa,
esses itens vem marcados com prefixo de possuidor generico, indefinido:
(1128) t-ata
-her -a je =r -ata
3/Indef-fogo-Der-N lsg=Rel-fogo
"o f6sforo/isqueiro e meu fogo"

I

Os nominais possuiveis mais frequentemente encontrados na fun<;ao de predicado
nas equativas possessivas sao:
a) -emijat "presa, ca<;a" [Lit.: "o que e apanhado"]. Termo generico que se aplica a animais
capturados na ca<;a ou pesca e que se destinam ao consumo:

•

(1129) ipira je =r -emi -jat
peixe lsg=Rel-Nom-apanhar
"o peixe e minha presa"

b) -emi'u "comida" [Lit.: "o que e ingerido"]. Aplica-se a alimentos, inclusive produtos
de ca<;a e pesca:
(1130) tptra je =r -emi -'u
peixe lsg=Rel-Nom-ingerir
"o peixe e minha comida"

c) -eymap "animal domestico, cria<;ao". Termo generico para animais que sao criados
ou mantidos na aldeia, como cachorro, por exemplo:
(1131)

..

.

wararuwtjaw-a Je =r -eymap
cachorro
-N lsg=Rel-cria~ao
"o cachorro e minha cria~ao"
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d) yat "canoa; veiculo, meio de transporte". Aplica-se a itens usados coma meio de
locomo~ao , inclusive animais. Assim, o termo cavalo, por exemplo, pode co-ocorrer na
constru~ao com -yat, see focalizado sob o ponto de vista de seu uso coma montaria ,
e com -eymap " cria~ao" , se focalizado coma animal domestico:
(1132) awiaw-a orlando-a yat
aviao -N n.pr. -N transporte
"o aviao e o meio de transporte do Orlando"
e) -ywyrapat "area, arma":
(1133) mokaw -a je =ywyrapat
espingarda-N lsg=arma
"a espingarda e minha arma"

&
•
j

f) -yru "cobertura, envolt6rio, roupa". Aplica-se geralmente a pe~as de vestuario:

( 1134)

,

-yru -her-a je =r -yru
3/Indef-roupa-Der-N lsg=Rel-roupa
"a camisa e minha roupa"
t

I

g) -pyt "corpo, casa". Aplica-se ao termo nao possuivel hok "casa,

edifica~ao" :

( 1135) hok -a je -pyt
casa-N lsg=casa
"a casa [edifica\ao] eminha casa"
h) -kyap "lugar de dormir, rede". Aplica-se ao termo nao possuivel ini "rede". Ver

exemplo (1127).
i)

-ata "fogo". Aplica-se a f6sforo, isqueiro. Ver exemplo (1128).

j) -apo "feitura , pertence". 0 termo e usado para expressar posse alienavel em rela~ao
a itens fabricados , manufaturados, em geral manuseaveis, incluindo um grande numero
de itens novos na cultura. A rela~ao em (1136) apresenta alguns exemplos:
(1136) kwara ra'ariap
jaya ra'ariap
mo'itsetap
ja'e
t-yruhet

"rel6gio"
"lantema"
"gravador"
"panela de barro"
"roupa"

ka'ahet
mariap
yrypary
kye'i
t-atahet

(1137) kye'i-a 'ari je =apo
faca -N Pr6x lsg=pertence
"esta faca e meu pertence/e minha"
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"papel, livro"
"bola"
"cesta"
"faca"
"f6sforo, isqueiro"

A implica\:ao e a de posse mais permanente de objetos que ficam com o possui-

dor, e assim nao se aplica a termos como mejii "beiju" ou petym "cigarro" que, conforme o falante, "a gente usa e acabam?'. 0 nominal -apo tampouco e aceitavel em
constru~oes com yat "canoa" ou ini "rede".

13.2.3

Constru~ao

possessiva verbal

Uma outra estrategia usada em Kamaiura para expressar posse alienavel e o uso
do verbo possessivo -reko "ter, fazer estar com", derivado do verbo copula {-eko} "ser,
estar", por meio do prefixo 1-ero-) "causativo comitativo". Como outras deriva\:oes desse
tipo, a forma e transitiva, 0 que se evidencia pelo fato de apresentar propriedades sintaticas e morfol6gicas de verbos transitivos.
Na constru~ao com o verbo -reko, o possuidor e codificado como sujeito, e o
item possuido ocorre como objeto do verbo, correspondendo a senten~as do tipo "X
tem Y", do Portugues:
(l 138) je =r -a'yr -a w-ereko ywyrapar-a
lsg=Rel-filho-N 3-ter arco
-N
"meu filho tern arco"

,
I

A senten~a com o verbo -reko ocorre com sujeito [+ animado] e expressa uma
associa~ao contingente, temporaria com o item, sendo em certos contextos mais apropriadamente traduzivel por "estar com":
(1139) moi -a a -reko je =py'a -a pupe kyn ahwaj .
cobra-N lsg-ter lsg=barriga-N dentro FM manoNoc
"estou com uma cobra em minha barriga, mano"

A natureza contingente da rela~ao assinalada pelo verbo -reko manifesta-se claramente nos seguintes exemplos, em que corresponde ao verbo "tratar" do Portugues:
(1140) wararuwijaw-a wite je =reko-m=awa
cachorro
-N Comp 1sg=ter -G=Pl
"eles tiveram-me/trataram-me como a um cachorro"
(1141) a'e-wan-a o-jo -ereko=katu
ele-Pl -N 3-Rec-ter =lntens
"eles se tem/se tratam bem um ao outro"

Em virtude do carater comitativo, a constru~ao com o verbo -reko pode ter como
objeto um nome nao possuivel, como em (1139), alienavelmente possivel, como em
(1138). Mais raramente, o objeto e um nominal inalienavelmente possuivel, caso em que
este ocorre com prefixo de possuidor nao especificado, indefinido, e a constru~ao pro-
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duz o efeito de posse alienave-1. Considere-se o dialogo a seguir, em que a palavra
correspondente a "dinheiro1' ocorre na forma absoluta (com possuidor indefinido, expresso pela alternancia p > m), na sentens;a com o verbo -reko, e como nominal inalienavel, com possuidor de segunda pessoa expresso pelo clitico ne=:
(1142) A:

po momytsar-a ere-reko
Q dinheiro -N 2sg-ter
"voce tem/esta com dinheiro?"

B:

he'e "sim"

A:

marawite ne =popytsat
quanto 2sg=dinheiro
"quanto e 0 teu dinheiro?"

0 verbo -reko pode ta1nbem ocorrer com termos para partes do corpo e outros

inalienaveis, em contextos especiais:

,

-

(1143) je =r-ea
a-reko je =pyr -a rehe
/
lsg=Rel-olho 1sg-ter 1sg=casa-N Posp
"eu tenho os olhos em minha casa" [Lit.: "fico pensando em minha casa"]

13.3 Expressao de posse e sua relarao com o ten1po
Nas constru~oes possessivas, o tempo e assinalado pelos mesmos recursos que
ocorrem em outros tipos de construs;oes nominais ou verba·is da Hngua, ja tratados
anteriormente.
Dois sufixos envolvidos na expressao do tempo ocorrem com nominais possuidos: o sufixo {-het} "passado nominal", e o sufixo {-ram} "atributivo". Este n-ao e propriamente u1n morfema de tempo, mas um sufixo de caso obHquo, que marca um estado
contingente, nao permanente e que e usado para indicar mudans;a de estado, condis;ao
(ver Cap. 3). A presens;a do sufixo geralmente remete a um estado futuro, em situas;oes nao marcadas para o passado, porem, quando ocorre em construs;ao marcada para
tempo passado, remete a um estado contingente no passado. 0 presente e nao marcado em Kamaiura. As-formas sufixadas com t-hetl sao freqilentemente traduziveis por
meio do prefixo "ex-" do Portugues:
(1144)

i-'irii "marido dela"

(1145} i-'irii
-het
3-marido-Pas
"ex-marido dela"
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(1146)

. ,.

-

tru

-ram
3-marido-Atr
"futuro marido dela" [o que se transformara em marido dela]

1-

O sufixo 1-het} nao altera a natureza sintatica do radical nominal a que se anexa,
ou seja, o radical com o sufixo conserva as propriedades de nome, podendo receber
sufixos casuais, inclusive o "atributivo". Nesse caso, a forma resultante remete a um
estado que sera passado no futuro, correspondendo a "o que deixara de ser, o que tera
sido" ou "futuro ex":
(1147) je r -emi'u -her -am
1sg=Rel-comida:.Pas-Atr
"o que deixara de ser minha comida"
"o que tera sido minha comida"

As formas sufixadas com I-ram} sao de natureza adverbial, sendo nominalizaveis
com o morfema wat "nominalizador de circunstanciais". A forma nominalizada pode
receber o sufixo {-het}, resultando em derivac;oes com o sentido de futuro passado,
correspondendo a "o que ia ser, o que seria":
'
I

(1148) upi'a o-je -ka
je =r -eymaw-ame war -er -a
ovo 3-Refl-quebrar lsg=Rel-cria~ao-Atr Nom-Pas-N
"quebrou-se o ovo que ia ser/se transformar em minha cria~ao"

0 sufixo {-het} e amplamente usado com termos relativos a partes e 6rgaos do corpo
humano e anitnal, e em geral a itens inalienaveis, quando os termos se referem aos itens
separados de seu todo/possuidor, ou a relac;oes de parentesco que deixaram de existir:
'(1149) -pir-et
-a'yj-het
-ywypy-het
-emireko-het

"pele, couro"
"semente"
"tronco cortado de arvore"
"ex-esposa"

-akal'l-et
-ai-het
ty-het
-eyjryw-et

"caveira"
"dente"
"sumo"
"ex-amigo"

0 sufixo e tambem usado com termos referentes a itens pertencentes anteriormente a pessoas, ja falecidas ou nao, ea sinais deixados por partes do corpo:
(1150) ini-het
-py-het

"rede [de um morto]''
"rastro, pegada"

-epotsi-het
-emikaraj-het

"fezes"
"letra"

(1151) ini -her-a a -pahwa-pahwat t-apy
-m
rede-Pas-N lsg-enrolar-Red 3-queimar-G
"enrolei as redes [que eram deles] para queima-las"
(1152) a'e-wan-a ywyrapar-er -a tete
te='an oro-ereko k_o 'y=wa
ele-Pl -N arma
-Pas-N somente F=Pr6x lpe-ter
FS =MS
"n6s temos somente as armas usadas deles"
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CONSTRU\:OES COMPARATIVAS E EQUATIVAS

14. 1

Constru~oes

comparativas

0 Kamaiura emprega distintas estrategias para expressar a comparac;ao. Em geral,
todas elas e nvolvem o uso de particulas quantificadoras que marcam algum tipo de
grau. A particula especialmente associada a expressao da comparac;ao ea particula flutuante a'ia'ip, glossada em geral como "intensificadora", que apresenta distintas nuanc;as
de significado conforme o constituinte a que se associa sintagmaticamente seja nominal,
verbal, adverbial. No que segue, serao descritas as constru~oes usadas para exprimir
comparac;ao.

1) Comparac;oes que envolvem verbos descritivos sao expressas por meio de uma construc;ao na qual o nominal que manifesta o standard da comparac;ao ocorre como objeto
da posposi~ao wi "ablativo", e o termo de comparac;ao ocorre como sujeito da construc;ao, vindo associado a particula quantificadora a'ia'ip. Como mostram os exemplos seguintes, a particula pode vir posposta ao constituinte nominal sujeito ou, na ausencia
deste, ao constituinte verbal, no qual o sujeito vem marcado por elemento pronominal:
(1153) ene =a'ia ' ip ne jey'a je wi
voce=Intens 2sg=ser alto 1sg=Abl
"voce e mais alto do que eu"
(1154) ne jey'a a'ia'ip je =wi
2sg=ser alto Intens lsg=Abl
"voce e mais alto do que eu"

A mesma estrategia e usada na

compara~ao

(1155) ene tykwara'i a'ia'ip ere-'ata je =wi
voce rapido
Intens 2sg-andar lsg=Abl
"voce anda mais rapido do que eu"

307
f

envolvendo adverbios:

2) A compara~ao envo lvendo verbos intransitivos ativos ou descritivos pode ser expressa por constru~ao em que o verbo vem nominalizado com o sufixo {-ama'e} e en1
que o standard de comparac;ao vem asssociado a forma nominalizada 'apyrahapara
"sobrepassante, ultrapassa nte", constituida dos elementos 'apyt "po nta, extremidade"
+ ahap "passar por" + at "no m. agentivo" +a "caso nuclear". A particula quantificadora
a'ia'ip vem posicionada ap6s o primeiro constituinte, q ue e o te rmo de comparac;ao:
(1156) ' an=a'ia'ip kuja
i-katu
-ma'e-a pe
-a 'apyrahapara
esta Intens mulher 3-ser bom-Nom-N aquela-N Comp
"esta mulher e mais bonita que aquela"
(1157) jawar=a'ia'ip o-jan -ama'e-a tapi'ir-a 'apyrahapara
orn;a =Intens 3-correr-Nom -N anta -N Comp
"a on~a corre mais que a anta"

3) Um outro recurso usado para exprimir cornparac;ao envolvendo verbose a justaposi<;ao de sentenc;as positiva e negativa, nas quais a particula a'ia'ip vem associada ao
termo de compara<;ao:
,
I

(1158) ene =a 'ia'ip ne =porojuka'ip je =porojuka' iw-ite
voce=Intens 2sg=valente
l sg=valente
-Neg
"voce e mais valente do que eu"
(1159) ne =upe=a'ia 'iw i-me'en-i
je =upe n =o-me'en-utsu -ite
2sg-Dat=Intens 3-dar -Circ lsg=Dat Neg=3-dar -Intens-Neg
"ele deu mais para voce do que para mim"

4) A comparac;ao envolvendo verbos e ainda expressa por constru<;ao em que o standard
de comp a ra~ao vem associado a fo rma -remom, cuja significac;ao nao esta clara. A
quantificac;ao e marcada por adverbio, e aditivamente por particula no verbo. Os adverbios ikatu '"bem" e tuwijap "grande" sao usados respectivamente em compara<;oes
que se referem a qualidade e quantidade:
(1160) pedro-a je =moporepy ikatu juaw-a remom
n.pr. -N lsg=pagar
bem n.pr.-N Comp
"Pedro me paga melhor do que Joao"
(1161) rafaew-a o-karu =a'ia'ip tuwijap juka remom
n.pr. -N 3-comer=Intens grande n.pr. Comp
"Rafael come muito mais do que o Juca"

A comparac;ao e m que um item se sobressai por uma propriedade em re la<;ao a
outros de um conjunto e expressa por constru<;ao em que a particula a'ia'ip aparece
associada ou ao termo para o item, ou ao termo que designa a classe a qual pertence o
item. Nessas constru~oes, diferentemente do que se passa nas anteriores, a particula ocupa
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uma posi~ao interna ao constituinte nominal, precedendo o sufixo 1-a} "nuclear". Conforme o nominal designe o item ou a classe, o efeito da particula assim posicionada e (i)
definir um conjunto constituido pelo item que se sobressai, e que e assim destacado da
classe, ou (ii) definir um conjunto que abrange todos os membros da classe aqual pertence
o itetn, que tambem nesse caso e destacado de sua classe. Comparem-se os exemplos:
(1162) tapi 'ir=a'ia 'iw-a tuwijap mijar -a 'apyrahapara
anta =lntens-N grande animal- Comp
"a anta e 0 maior dos animais"
(1163) ipira='ia'iw -a i-'aro
-ma'e-a huruwi -a
peixe=lntens-N 3-ser gostoso-Nom-N surubim-N
"de todos OS peixes 0 surubim e 0 mais gostoso"

14.2 Equativos

Equativos sao expressos por meio de constru~oes com a posposi~ao wite "comparativo" (igual, parecido, semelhante), que ocorre associada ao standard de compara~ao, constituindo com ele uma locu~ao posposicio nal. Distinguem-se alguns tipos de
estruturas, conforme a compara~ao envolva somente um constituinte nao-verbal, ou
inclua tambem o verbo, e conforme a fun~ao do constituinte na senten~a.
1) 0 standard de compara~ao e expresso por uma LN simples + wite. lsso ocorre quando
0 parametro de COmpara~aO e SUjeitO de oras;ao, OU e objeto pronominal:
(1164) t-uw-a wite i-ko -w
3-pai-N Comp 3-C6p-Circ
"ele e igual ao pai dele"
1"
•

I

(1165) galvao-a sapai-a wite
n.pr. -N n.pr. -N Comp
"Galvao e igual a Sapai/parecido com Sapai"
(l 166) wararuwijaw-a wite je =reko-m=awa
cachorro
-N Comp lsg=ter -G=Pl
"trataram-me como a um cachorro"
(1167) kunu'um-a kywaw-a o-'awyky-potat o
-uw-a wite
menino -N pente -N 3-fazer -Des 3Refl-pai-N Comp
"menino quer fazer pente igual ao pai dele

2) 0 standard de compara~ao (a LN com wite) ocorre sob forma nominalizada com
wat "nominalizador de circunstanciais", como no exemplo a seguir, em que o parametro
de comparas;ao e uma LN em funs;ao de objeto:
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(1168)

-a a -potat pe -a kyaw-a wite =war -a
rede-N lsg-querer aquele-N rede -N Comp=Nom-N
"eu quero uma rede igual adaquele"
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em que o parametro de compara~ao inclui o verbo, a LN associada a
posposi~ao wite ocorre s.ob a for ma de ora~ao nominalizada relativa, e a locu~ao posposicional resultante e renominalizada com wat:

3) Nas

situa~oes

(1169) tyruher-a e -mepy
je =upe [ne =r -emi -mepy -her'-a
camisa-N 2sg-comprar/Imper lsg=Dat [2sg=Rel-Nom-comprar-Pas-N
wite =war -a i-upe]
Comp=Nom-N 3-Dat]
"compre uma camisa para mim igual

a que voce comprou para ele"

4) 0 standard de compara~ao ocorre em forma nominalizada, como relativa sem nucleo, em constru~oes coma nos exemplos a seguir, correspondendo a senten~as do
tipo "parece que ... " do Portugues:
(1170) o-kyr-ama'e-a wite aman-a
3-cair-Nom -N Comp chuva-N
"parece que vai chover [e como uma que vai cair, a chuva]"
(1171) o-'ur-ama'e-a wite sapa1-a
3-vir-Nom -N Comp n.pr. -N
"parece que Sapai vem"
5) Constru~oes em que a posposi~ao wite vem associada a demonstrativos sao amplamente usadas na lingua para indicar tamanho, quantidade, modo e tempo. Confiram-se
os exemplos:
( 1172)

tupe a' e-a wite =war -a
cesto ele -N Comp=Nom-N
"[ele era] do tamanho do cesto"

(1173) 'al'l-a wite h-eta
awa ko'
este-N Comp 3-ser em numero pessoa FS
"eles eram assim em numero [mostrando na mao]"
(1174)

po 'ari-a wite i-'awyky-taw -a
Q este-N Comp 3-fazer -Nom-N
"e assim que se faz?"

(1175) 'at'l-a wite -ramue o'iran we-tut
we-yke
korin
este-N Comp-quando amanha lsg-vir -G lsg-chegar/G Fut
"a uma hora como esta chegarei amanha"
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Observe-se ainda no exemplo a seguir o uso da posposi<;ao wite com verbo
nominalizado negado com -e'ym, em constru<;ao que exprime correla~ao temporal:
(1176) ja -porawyky=ane jene=r -enoj -e'ym-a wite
lPi-trabalhar =Cont lPi=Rel-chamar-Neg -N Comp
"vamos ficar trabalhando enquanto nao nos chamarem"

I
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15
CONSTRU\:OES COM 0 GERUNDIO E SUAS FUN\:OES

Retomam-se aqui as constru~oes com a fbrma verbal ger(1ndio, mencionadas em
distintos pontos do trabalho, tendo em vista um tratamento unificado da mesma.
O tenno "gerundio" e usado seguindo uma tradi~ao iniciada por Anchieta (1990)
e continuada por Rodrigues (1953) em seus trabalhos sobre o Tupinamba, e por outros
estudiosos de Hnguas Tupi-Guarani (Leite, 1978). A forma e tambe1n referida como
"verbo nao inicial" por Nicholson (1975), em rela\ao ao Asurini, como "marca de dependencia", por Harrison (1986) em rela~ao ao Guajajara, e co1no "verbo serial" por Jensen
(1990) em rela\ao ao Wayampi e outras linguas da mesma familia, poren1 essas alternativas nao parecem mais satisfat6rias que o termo "gerundio". De fa to, embora a forma
seja comumente usada em contextos nao iniciais, pode tambem ocorrer como inicial
e como independente em certas constru\6es da lingua. Por outro lado, as constru\6es
com o ger(1ndio apresentam propriedades que levam a questionar a sua caracteriza~ao
generica tomo sendo "verbo serial" (cf. adiante).
J

15 .1 Gerundio na sentenfa
'

As constru~oes com o gerundio em Kan1aiura (e em outras linguas da familia) em
grande parte envolvem dois (ou mais) verbos que partilham um mesmo argumento,
1nais freqiientemente o sujeito, e geralmente o segundo verbo expressa um evento
que e entendido como sendo sin1ultaneo, ou desenvolvido em seqiiencia, ou ainda como
sendo o resultado ou finalidade do evento/estado expresso pelo prin1eiro. As constru\6es com o gerundio sao, portanto, um forte candidato a serem interpretadas como
sendo verbos seriais. De fato, Jensen (1990) sustenta que sao desse tipo as constru~oes de Hnguas Tupi-Guarani com a forma que denominamos gerundio:
By definition a serial verb in Tupi-Guarani languages is a verb which appears together
with an independent verb to express simultaneous action, purpose or sequential action,
when the subject of both verbs is identical (Jensen, 1990: 124).

Contu.do, essa defini~ao apresenta problemas em rela~ao aos dados do Ka1naiura.
Segundo a defini\aO acima, OS unicos parametros considerados por Jensen sao a identi-
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dade do sujeito dos dois verbose o tipo de rela~ao expressa (simultaneidade, finalidade,
seqilencia), o que reduz as constn1p3es com o gerundio a um tipo uniforme de estruturas
sintaticas, nao se levand? em conta outros aspectos nelas envolvidos. Na realidade, as
constru\:6es com a forma gerundio em Kamaiura sao diversifica<las no que respeita a
seus constituintes. Podem envolver verbos de distintas subclasses sintaticas (transitivos,
intransitivos), semanticas (ativos e descritivos; verbos de movimento, verbos posturais,
verbos fasais) e tambem particulas, e constituem diferentes tipos de estruturas, dependendo da classe semantica do verbos que delas participam e da ordem em que ocorrem.
Recupere-se de capitulos anteriores que, similarmente a outras formas verbais
dependentes do Kamaiura, o gerundio e assinalado por sufixo no verbo, e negado com
-e'ym e nas constru~oes com o gerundio nao opera a hierarquia de referencias vigente
nos modos independentes. Assim o gerundio e uma forma marcada por sufixos especificos, que poderiam ser considerados como marca de dependencia, como as demais
formas dependentes do Kamaiura. A.lem disso, em Kamaiura o verbo no gerundio e
marcado por elementos pronominais, dife rentemente do que ocorre em constru~oes
tipicas de verbos seriais, como aquelas presentes em linguas africanas, en1 que os verbos vem justapostos, sem marcas expressas de liga~ao.
0 gerundio distingue-se de outras fonnas dependentes em qµe (i) e formado por
meio de dois sufixos: {-ml, com distintos alomorfes, que se acrescenta a verbos ativos,
e {-ram), que se anexa a verbos descritivos; (ii) e a unica forma que apresenta marcadores de pessoa especificos, a serie II, usada com verbos ativos e, parcialmente, com
descritivos, (iii) e uma forma em que S nao aparece como categoria unificada, sendo a
distin~ao entre Sa e So marcada pelo uso de diferentes sufixos e pelo uso de diferentes marcadores de pessoa e (v) no gerundio ocorre a genitiviza~ao de 0 e So, mas nao
de Sa ou de A.
Sao as seguintes as principais

constru ~oes

e fun\:6es do gerundio

~m

Kamaiura:

1) Ger(1ndio com valor imperativo/ condicional (ver 7.5). Nessas constru~oes, o verbo

no gerundio assume a

posi~ao

e a fun\:ao de predicado independente:

(1177) peje-'ata -me=n ka'a rupi=n ypytun-ime =n
2pl -andar-G =Pot mata Loe-Pot noite -Loc=Pot
"nao andem pela mata anoite"
. . ka -me=n a ' e -a ' u
(1178) ma ' anuar-a ne =1-JU
-m ore=r -enoj -ne=n
algo
-N 2sg=3-matar-G =Pot Deit-N comer-G 1pe=Rel-chamar-G=Pot
"se voce matar algo, chame-nos para come-lo"

2) Gerundio com

fun~ao

de

coordena~ao:

Geralmente as constru\:6es desse tipo nao incluem verbos de movimento, fasais,
posturais ou a copula (ver: 8.1.1-2), e podem conter a particula ran "iterativa", tambem usada na coordena~ao de ora~oes com verbos no indicativo. A presen\:a da particula em constru~oes com o verbo no gerundio assinala uma rela~ao de coordena~ao, e
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nao de finalidade ou sirriultaneidade entre os eventos expressos pelos dois verbos. Por
outro lado, os verbos da seqi.iencia podem ter objetos diferentes e adjuntos diferentes:
(1179) kunu'um-a h-aem wararuwijaw-a ij-u'u-me ko'yt
menino -N 3-gritar cachorro-N 3-morder-G FS
"o menino gritou e o cachorro o mordeu"
(1180) a -ke
-potat we -pytu'u -me=ran
lsg-dormir-Des lsg-descansar-G=Conj
"eu quero dormir e descansar"
(1181) juka a-popytywo ij=yar-a mol)atu-m
N .pr. 1sg-ajudar 3=canoa-N consertar-G
"ajudo o Juca a consertar a canoa dele"
(1182) ikue i-jae'o -w
'al) o-huka-m
ontem 3-chorar-Circ hoje 3-rir -G
"ontem ele chorou e hoje esta rindo"

3) Gerundio em ora<;ao adverbial:
Em constru<;oes com verbo de movimento como primeiro elemento, o verbo no
gerundio ocorre como ora<;ao subordinada adverbial que exprime finalidade, simultaneidade ou sequencia.
(1183) o-'ut je =r-a'yr-a mo' e-m
3-vir lsg=Re1-fi'iho ensinar-G
"ele veio para ensinar meu filho"

Mostrou-se em 4.2.3.5 que a ordem das ora<;oes pode ser invertida, e que o verbo
no gerundio comporta-se como constituinte adverbial, uma vez que condiciona a ocorrencia do verbo seguinte no modo cfrcunstancial. Mostrou-se tambem que nao ha correla<;ao de modo entre os dois verbos, que eles podem ser negados separadamente e
podem vir separados por particulas e por outros constituintes. Alem dos exemplos
dados, considerem-se os seguintes:
(1184) e -kwa
=te o'iran jene=r -e'ymaw-a r -ekyj-te=wa
2sg-ir/Imper=F amanha lPi =Rel-animal -N Rel-tirar -G=MS
"va amanha tirar [do ninho] o nosso anima1 de cria~ao"
(1185) ja -ha ko=kwaj ta'yj
ne =memyn-a r -etsake ko=kwaj
lPi-ir FS=MS mana/Voc 2sg=filho/Pe-N Rel-ver/G FS=MS
"vamos pois, mana, para ver os teus filhos"

4) Gerundio como pseudocomplemento:
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0 e111prego do gen1ndio con10 pseudocomplemento de verbos "fasais" intransitivos

foi tratado e exemplificado e1n 4.2.3.6. Os exen1plos disponiveis no carpi.is nao sao
suficientes para testar as possibilidades de co-ocurrencia com a nega~ao e outros
operadores.
(1186) ja -jemo'ypy jere-karu-m
lPi-come~ar I Pi-comer-G
"n6s come\:amos a comer"

5) Gen1ndio em

constru~oes

com particulas iniciais e nao iniciais (ver 4.2.3.7):

As particulas iniciais que requere111 o uso do gerundio ocorrem como predicados
que nao tern posi~ao para o argumento nocionaln1ente entendido co1110 o que da a permissao, manifesta o acordo ou a aprova<;ao. No caso da particula nane "permissivo", o
sujeito do verbo intransitivo e o objeto do verbo transitiv.o no gerundio e entendido
como sendo co-referente ao objeto nocional da particula:
( 1187) nane we-kete
Perm lsg-dormir/G
"deixa eu dormir"
(1188) nane i-'awyky-m
Perm 3 -mexer-G
"deixa ele mexer"
0 mesmo nao parece ocorrer nas constru\'.oes com as particulas ere "concessivo"

e tu'ari "aprobativo":
(1189) ere =te=e -o-m
Conc=F=2sg-ir-G
"pode ir"
(1190) tu'ari o-je -'apo
-m
Aprob 3-Retl-machucar-G
"bem feito que ele tenha se machucado"

6) Gerundio com valor de auxiliar (ver 3.3.5):
Sao constru~oes em que o verbo concatenado no ger(1ndio e um verbo de movimento, postural ou copula, tipos de verbos apontados por Foley e Olson (1985) como
os mais provaveis de serializa~ao. E111 Kamaiura (e outras Hnguas Tupi-Guarani), essas
constru~oes apresentam propriedades caracteristicas de verbos seriais. Nelas, a rela~ao
entre os eventos expressos pelo~ verbo~ da seqliencia e entendida somente como
rela~ao de simultaneidade. Ha uma correla<;ao entre a valencia dos verbos concatenados:
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ou sao a1nbos intransitives, ou sao ambos transitivos, o q ue sugere que, alem da identidade do sujeito, ha tambem identidade do objeto. 0 segundo verbo ocorre em geral
justaposto imediatamente ap6s o outro e nao pode ser negado separadan1ente. A inversao da o rdem acarreta muda nc;a no significado:
(1191 ) o-' itse-m o-'ut
3-entrar-G 3-vir/ Aux/G
"ele veio entrando" [Lit.: "ele entrou vindo"]
(1192) o-'ut o-'itse-m
3-vir 3-entrar-G
"ele veio e entrou"

15.2 Gerundio no texto

Como mencionado, o u so do gerundio nao se confina ao ambito da sentenc;a, mas
se estende a unidades maio res de textos, assinalando a concatenac;ao de eventos/ estados relacio nados a um determinado participante. 0 seguinte exemplo serve como ilustrac;ao :
(1193) a) ajanamaje py'a o-awyky pira pyhyk-aw -am
n. pr. Rep rede 3-fazer peixe pegar -Nom-Atr
"Ajanama fez rede para pegar peixe"
b) py'a awyky-me je ko'yt awyje'
rede fazer -G Rep FS
Ptc
"ficou fazendo, pronto"

1'
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c) i-mo'awyje-me je ko'
3-aprontar -G Rep FS
"aprontou-a"
d) a'eher-a wi je o-ho-me ko' py' a r -ero-in
1ptra r -ape
-a pemi-m
isso -N Abl Rep 3-ir -G FS rede Rel-Cc-Nest peixe Rel-caminho-N fechar-G
"daf ele foi colocar a rede para fechar o caminho do peixe"
e) 1p1ra r -ape
-a ne je ewokoj o-pemi-m
peixe Rel-caminho-N Cont Rep Deit
3-fechar-G
"ele fechou o caminho do peixe"
f)

ajanama o-pemi-m ko=py awyje'
3-fechar-G FS=MS Ptc
n.pr.
"Ajanama o fechou"
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g) i-'awyky-me je o-ko -me ko'yt awyje'
3-fazer -0 Rep 3-Aux-O FS Ptc
"ficou fazendo-a, pronto"

No trecho acima, ha sete sentenc;as, e somente na primeira o verbo aparece no
modo indicativo, com o prefixo o-, que assinala a concordancia com o sujeito, expresso
pelo nominal Ajanama. Todos os verbos das sentenc;as subseqtientes vem marcados
no gen1ndio, e este assinala que o sujeito e o mesmo da primeira senten<;a. Contudo,
ha textos em que a forma gerundio e usada ja na sentenc;a inicial. 0 exemplo a seguir
ea primeira sentenc;a de um texto que versa sobre o trabalho com a mandioca:
(1194) oro -ho-me ko -p ja'iwe-ete
karakarako-a je'eT} -amue-we
lPe-ir -0 ro~a-Loc cedo -lntens galo
-N cantar-Subj-Retr
"nos vamos aro~a bem cedo, desde a hora em que o galo canta"

De fato, o gerundio ocorre em extensoes ainda maiores de texto, marcando um
mesmo referente atraves das ora<;oes. Diferentemente do gerundio, as demais formas
verbais da lingua nao implicam identidade do referente, sendo a co-referencialidade
ou nao-co-referencialidade indicada nao pela forma verbal em si, mas por marcadores
de pessoa.
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16
QUANTIFICACAO

Distintos recursos sao usados para exprimir quantifica~ao em Kamaiura, incluindo-se entre eles: (i) palavras para numeros e quantificadores que funcionam coma
adverbiais; (ii) elementos verbais ti po descritivos; (iii) particulas flutuantes; (iv) raizes
sufixadas ao verbo3 (v) reduplica~ao.
1) Palavras

para n(1meros e quantificadores coma "todos", "poucos" sao entendidos como
estando associados ao item contavel da constru~ao, e que pode ser o nominal em fun~ao de sujeito, ou de objeto, ou ainda o evento, porem nao ocorrem como determinantes
de nominais, mas apresentam propriedades de adverbios (ver 2.6):
(1195) mokoj kunu'um-a o-yk
dois
menino -N 3-chegar
"dois meninos chegaram"
(1196) mo'apyt moytsowy-a r -iru -a a -mepy
Tres
missanga -N Rel-pacote-N lsg-comprar
"e_u comprei tres pacotes de missanga"
( 1197) mojepete rak a-jot sao paulo katy
um
At lsg-vir N.pr. Al
"eu vim a Sao Paulo uma vez"

Esses elementos podem ocorrer em posi~ao nao adjacente ao nome, e em determinadas condi~oes o numeral pode vir sozinho, sendo recuperada pelo contexto a
referencia ao item a que se relaciona:
(1198) yrypary-a a-pyhyk mokoj
cesta -N lsg-pegar dois
"eu pego duas cestas"
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(1199) awiaw-a r -ataeny-a wite okoj mokoj i-pepo katy
aviao -N Rel-luz
-N Comp Deit dois
3-asa Dir
"era como luzes de aviao aquilo: duas na diret;ao das asas"

0 quantificador universal wetep "todos" tambem apresenta propriedades de adverbio. Porem nao ocorre como predicado e quantifica somente o sujeito:
(1200) wetep ij-yk
-awa-w
Quant 3~hegar-Pl-Circ
"todos vieram"
( 120 I) wetepe =ne=rak oro-etsak=ane=py
Quant =As=At I Pe-ver=Cont=MS
"todos n6s o vimos"

Outros quantificadores coma amoramete "pouco, em pequena quantidade",
ta'ypiatsa "pouco, em pequeno tamanho", tuwijap "1nuito, e1n grande tamanho" ocorrem coma modificadores de verbose como predicados (ver 2.6.1.5).
2) As particulas flutuantes descritas e exemplificadas em 2. 7 .1.1 sao usadas para exprimir distin~oes de aspecto e quantifica~ao. Diferent~mente dos adverbios, as particulas
nao ocorrem isoladamente como um constituinte e nao apresentam as propriedades
caracteristicas de adverbiais. Ven1 sintagmaticamente ligadas ao coristituinte que e ou
contem o elemento sabre o qual tern escopo. As particulas tlutuantes podem modificar nominais, adverbiais ou o verbo. Nesse grupo de particulas se incluem: tete "somente", meme "cada", atsa "pouco, pequeno'', utsu "muito", a'ia'ip "muito". Seguem
exemplos com a particula tete:
(1202) ene tete ere-ko
voce Ptc 2sg-estar
"somente voce esta?''
(1203) arehe ere-ko tete
hoje 2sg-estar Ptc
"hoje voce esta a toa [esta somente)''
(1204) ka'aruk-amue tete a -ha 'y -p
tarde -Subj Ptc lsg-ir agua-Loc
"somente a tarde eu vou banhar"
(1205) ywyra -tete-a ne =i-'awyky-m e -ko -me heme=pa
madeira-Ptc-N 2sg=3-fazer -G 2sg-Aux-G Ev =Ms
"voce fi ca fazendo-os de q ualq uer madeira [por isso nao da certo] !"
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(1206) i-'irii
-ma"e-her-a tete je ewokoj o-momytsa-pap
3-marido-Nom-Pas-N Ptc Rep Deit 3-colocar -Compl
"somente aquelas que tinham marido ele as colocou todas"
3) Dentre as raizes verbais que se sufixam ao verbo assinalando distin~oes aspectuais,
a raiz -pap "acabar, terminar; Completivo" exprime quantifica~ao universal, associada
aos argumentos sujeito de verbos intransitivos e objeto de verbos transitivos. Com a
sufixa\:ao de -pap entende-se que o evento/as;ao abrange a totalidade do item, considerado em sua unidade, ou a totalidade dos itens. No (1ltimo caso, em geral a marca de
numero esta presente na constru~ao:
( 1207) ywyra o-kaj
-pap
pau 3-queimar-Compl
"o pau queimou-se todo"
(1208) O-Jomono-pap =awa
3-ir(Pl) -Compl=Pl
"foram todos"
(1209) o-juka -pap
3-matar-Compl
"matou todos"
Comparem-se os seguintes exemplos com os quantificadores wetep, associado
ao sujeito de transitivos e -pap, associado ao objeto:
(1210) wetep tapi'ir-a r -ekar
-awa-w
Quant anta -N Rel-procurar-Pl -Circ
"todos procuram a(s) anta(s)"
(1211) tapi'ir-a w-eka
-paw-awa
anta -N 3-procurar-Compl-Pl
"procuram todas as antas"
4) Ha dais elementos verbais tipo descritivos que ocorrem como quantificadores: i-'ajatt
"ser muito, muito, muitas Vezes" e -eta "ser numeroso" . 0 primeiro s6 ocorre com
marcador de terceira pessoa e, coma outros descritivos, pode ocorrer coma adverbio:
(1212) i'ajart i-karu -w
Quant 3-comer-Circ
"ele comeu muito [muitas vezes]"
(1213) i'ajart apykaw-a a -erut
Quant banco -N 1sg-trazer
"trarei muitos bancos"
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0 quantificador -eta e da classer-, marcando a terceira p essoa com o alomorfe hdo prefixo {i-} "terceira p essoa nao reflexiva" . Diferenteme n te da forma anterior, o
quantificador -eta co-ocorre com prono mes cllticos:
(1214) ore r -eta
1Pe Rel-Quant
"n6s somos numerosos"

•

!

(1215) 'all -a wite je h-eta -awa ko'
Deit-N Comp Rep 3-Quant-Pl FS
"eles eram como isto [mostrando a mao] em numero"

5) A reduplica~ao e u m recurso usado p ara expressar distin~oes de aspecto e o utros
tipos de quantifica ~ao. Po de m reduplicar-se radicais nominais, a dverb iais e verba is,
geralmente assinalando o ite rativo, distrib utivo e- inte nsivo :

.

(1216) Jene rae-raem
je='a-je'at
mojepetepete
i-kana-kana
o-kytsi-kytsi

"nossos gritos [multiplos]"
"meu dia-a-dia, meu cada dia"
"de um em um"
"muito torto, todo torto"
"ele cortou muito, retalhou"

Quantificado res n egados sao tratad os e m 16. 10. Ve r tambe m 2.6 e 2.7.
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17
SISTEMA PRONOMINAL

0 sistema pronominal do Kamaiura inclui pronomes pessoais livres, pronomes
cliticos e prefixos. Os paradigmas completos sao dados no Quadro 11.

17 .1 Pronomes pessoais livres

0 paradigma de pronomes pessoais inclui diferentes formas para a primeira e a
segunda pessoa do singular e do plural. Na primeira pessoa do plural, ha uma distin~ao
de forma inclusiva e exclusiva em rela~ao a segunda pessoa: I + II "n6s, incluindo o
interlocutor" e I-II + III "n6s, excluindo o interlocutor". Nao ha pronome pessoal para
a terceira pessoa.
Os pronomes pessoais livres nao recebem flexao de caso e ocorrem isoladamente como um constituinte. Sao usados em respostas e tambem como sujeito em ora~oes
com predicado nao-verbal. Aparecem ainda como sujeito e objeto enfaticos ou
contrastivos em outros tipos de constru ~oes. Para detalhes e exemplos, ver 2.2. 1.

17.2 Pronomes pessoais cliticos

0 paradigma de pronomes cHticos apresenta as mesmas distin\:oes de pessoa que
o dos pronomes livres. As formas de primeira pessoa inclusiva e exclusiva sao identicas nos dois paradigmas, e as de primeira pessoa do singular e segunda pessoa do singular e plural sao formas reduzidas das livres correspondentes.
Os pronomes cliticos distinguem-se dos livres por suas propriedades morfossintaticas: nao ocorrem isoladamente, mas sempre vinculados como cliticos a um nome, a
uma posposi\:ao ou a um verbo, sendo usados nas fun~oes de possuidor na locu~ao
genitiva, de objeto de posposi\:ao, sujeito de verbos descritivos e objeto de verbos
transitivos em ora~oes principais, e tambem de sujeito ou objeto de verbos em constru\:oes dependentes. Em todos esses usos, os pronomes cllticos ocupam a mesma
posi\:ao que um nome, ocorrendo imediatamente antes do radical nominal, posposicional
ou verbal, que vem prefixado com o relacional {r-l. Para exemplos e detalhes ver 2.2.2.
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17.3 Prefixos
A categoria de pessoa e codificada por tres tipos de prefixos: (i) subjetivos, (ii)
portmanteau e (iii) relacionais.

17.3.1 Prefixos subjetivos
Ha tres series de prefixos que marcam a pessoa do sujeito junto a verbos ativos.
Os prefixos da serie I apresentam as mesmas distin\:5es de pessoa e numero que os
pronomes, incluindo ainda uma forma para a terceira pessoa singular ou plural. Os
prefixos dessa serie sao usados nos modos indicativo e exortativo para codificar a pessoa do sujeito (Sa) de verbos intransitivos ativos e de copula e tambem o sujeito (A)
de verbos transitivos cujo objeto e uma terceira pessoa.
Os prefixos da serie II apresentam as mesmas distin\:5es de pessoa e numero que
os da serie I. Sao usados somente no modo gerundio para marcar o sujeito de verbos
intransitivos ativos e de uma subclasse de descritivos (ver 2.4.1).
A serie III tern apenas uma categoria de pessoa, a segunda, com formas distintas
para o singular e o plural, que ocorrem somente no modo imperativo positivo para
marcar o sujeito de verbos intransitivos ativos (Sa) e o sujeito de verbos transitivos (A)
cujo objeto e terceira pessoa. No imperativo negativo, sao usados os prefixos ere- "segunda pessoa do singular" e pe- "segunda pessoa do plural"' identicos aos da serie I.

17 .3.2 Prefixos portmanteau
Ha dois prefixos portmanteau, usados con1 verbos transitivos nos modos indicativo
e exortativo para marcar um sujeito de primeira pessoa e um objeto de segunda pessoa singular Coro-) e um sujeito de primeira pessoa com um objeto de segunda pessoa
plural (opo-).

17.3.3 Prefixos relacionais
A terceira pessoa e codificada par tres prefixos relacionais: {i-} "terceira pessoa
especificada, nao reflexiva", lo-} "terceira pessoa reflexiva" e {t-} "terceira pessoa indefinida". 0 primeiro prefixo ocorre nas mesmas fun\:5es que os pronomes cliticos: coma
possuidor junto ao name, como objeto de posposi~ao, coma sujeito de verbo descritivo e como sujeito ou objeto de verbos em ora~oes dependentes. 0 prefixo lo-} "terceira pessoa reflexiva" aparece em todas as fun\:5es acima, exceto a de objeto de verbos.
0 prefixo {t-} "terceira pessoa indefinida" e encontrado somente nas fun\:5es de possuidor junto a nome e de sujeito de alguns verbos descritivos.
Na marca~ao pessoal do Kamaiura, esta envolvido um outro prefixo relacional Ir-}.
Esse prefixo anexa-se ao radical de nome, posposi~ao ou verbo, assinalando que este
e precedido por um elemento sintaticamente dependente, constituido par uma expressao referencial (name ou pronome clitico).
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0 quadro a seguir reune
Quadro 11 Pronomes
Livres Clft.

l l! sing.

..

IJe
l" pi
jene
I" pe
ore
2a- sing.
.
ene
2i! pl.
pehe

.

Je
jene
ore
ne
pe

3ll

OS

paradigmas de pronomes livres, cliticos e prefixos.

Pronomes e outros elementos pronominais

Prefixos subjetivos
.Portm.
I
II
111
IV
wea.
Jere
Jaorooroere~
ee/ere- oropeopopepeJe-

3ll def.

Relacionais
311 refl. 3ll indef.

{r-}
.

.

o-

{i-}

o-

Rel.

{o-}

{t-}

17.4 Pronomes demonstrativos
Os demonstrativos foram tratados no item 2.3.

17. 5 Pronomes possessivos
Nao ha formas especiais para pronomes possessivos. ·Os pronomes cliticos funcionam como possuidor de primeira e segunda pessoas, e o possuidor de terceira pessoa
e codificado por prefixos relacionais. Na terceira pessoa, ha distin~ao entre possuidor
especifico e indefinido, reflexivo e nao reflexivo (ver 2.1.1).

17 .6 Pronomes interrogativos

Ha duas palavras interrogativas de natureza nominal: awa "quern", que substitui
nomes com o tra\:o [+humane], e ma'anuat "o que", que substitui nomes com o tra\:o
[-humano]. Outros interrogativos sao nominalizados com wat (ver 2.6.1.3).

17.7 Pronomes relativos
_Nao ha pronomes relatives. Seu equivalente funcional sao afixos nominalizadores,

tratados em 4.2.2.

17.8 Pronomes indefinidos
Indefinidos especificos sao expressos por termos identicos aos interrogatives: awa
"quern, pessoa, gente, alguem"; ma'anuat "o que, coisa, algo". 0 uso como interrogativo
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ou indefinido distingue-se pela distribui~ao sintatica. As formas indefinidas podem ocupar
distintas posi~oes na ora~ao, inclusive a inicial, unica em que aparecem os interrogativos.
Diferentemente destes, os indefinidos podem co-ocorrer com a particula interrogativa
po.
Em contextos de nega~ao, as formas awa e ma'anuat podem expressar indefinidos negativos "ninguem", "nada".
Alem de ocorrer como interrogativo (quern) e como indefinido (alguem), o
morfema awa e empregado tambem para assinalar o plural de uma terceira pessoa,
vindo entao posposto ao radical verbal, ap6s o sufixo -ite "nega~ao" e antes dos sufixos de modo (cf. 3.3.5.3). Tais construs;oes com awa sao frequentemente dadas como
correspondentes a construs;oes do Portugues com sujeito indeterminado:
(1217) o-mopen-awa te nipe= 'a11=a'e
3-quebrar-Pl F Dub= Pr6x=Nint/FM
"quebraram algo"
(1218) o-apt -awa
3-atirar-pl
"atiraram nele"

A categoria de indefinido nao especifico pode ser expressa por formas de primeira
pessoa inclusiva. Nessa fun~ao o pronome livre jene vem sufixado com 1-het} "plural"
e recebe o sufixo I-a} "nuclear". Observe-se que no exemplo a seguir a concordancia
se faz com marcadores de terceira pessoa:
(1219) wetep jene-her-a h-ekowe i-potawyru
Quant lPi -Pl -Nu 3-cora<;ao 3- intestinos
"toda a gente tern cora<;ao, intestinos"

17 .9 Distin~oes honorfficas

Em Kamaiura, ha uma varias;ao no uso de formas de tratamento e referencia dependendo da identidade do interlocuto r o u da pessoa referida, identidade esta considerada do ponto de vista de relas;oes interpessoais de parentesco, mais especificamente,
rela~oes de evita~ao/respeito existentes entre parentes afins. Tais rela~oes refletemse nao s6 em normas de comportamento social dos individuos, mas tambem em normas de comportamento lingtiistico cuja observas;ao e interpretada como manifestas;ao
de respeito. Sob o ponto de vista linguistico, as rel a~oes de evita~ao implicam, de um
lado, a proibi~ao de pronunciar o nome do parente mesmo na ausencia da pessoa referida, e de outro lado, condicionam a sele~ao de formas pronominais de tratamento e
referencia. Ao se dirigirem ou ao se referirem uns aos outros, mesmo que individualmente, as p essoas implicadas nessas rela ~oes fazem uso das formas pronominais de
segunda pessoa plural (pehe, peje, pe-, opo-) e terceira pessoa plural (deiticos com
o sufixo wan) em lugar das formas de segunda pessoa singular (ene, ere-, e-, oro-) ou
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terceira pessoa do singular (deiticos sem o sufixo wan). Comparem-se os seguintes
pares de exemplos:
( 1220) ko katy rak ere-ko
ro9a Dir At 2sg-C6p
"voce estava na ro9a"
(1221) ko

katy rak pe -ko
2pl -C6p
"voces estavam na ro9a,,

(1222) a'e -a o-kwahap
esse-N 3-saber
"ele sabe"
(1223) a'e =wan-a o-kwahap
=Pl -N 3-saber
"eles sabem"

Os exemplos em ( 1220) e (1222) sao usados nos casos em que o referente das
formas pronominais e uma unica pessoa, nao envo)vida em rela~oes de evita~ao. Aqueles
em (1221) e (1223) sao empregados tanto nas situa~oes em que o referente e mais de
uma pessoa, quanta nas situa~oes em que e uma unica pessoa envolvida em tais rela~oes (cf. Seki, 1983).
I
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18
NEGA<;Ao

Ha em Kamaiura distintos morfemas que sao usados para formar constru<;oes negativas. Os parametros envolvidos na sele<;ao dos morfemas sao (i) o tipo de ora<;ao:
independente ou dependente; (ii) o modo verbal nas ora~oes independentes: indicativo,
imperativo, exortativo; (iii) a natureza do predicado nao-verbal em ora<;oes independentes: adverbial, nominal obllquo ou nao obliquo; (iv) o tipo de rela<;ao expressa nas
onu;oes independentes nao-verbais: posse, identidade, loca<;ao, existencia; e (v) o
escopo da nega<;ao: senten<;a, constituinte, radical. Por sua forma os morfe1nas negativos sao sufixos, partrculas e proclitico.

18.1 Nega9ao e1n

ora~oes

independentes

.,
18.1.1 Ora<;oes declarativas: morfe1na descontinuo (na• ) ....... -ite
A nega<;ao em ora<;oes declarativas independentes
l

i

e marcada por um morfema

descontinuo, constituido de um procHtico na= e de um sufixo -ite, que ocorrem envolvendo o predicado e os morfemas a ele associados (cf. adiante). Por suas origens, o
proclitico parece relacionado a particula nane/na/n "permissivo" (ver Cap. 7). Como
morfema negativo vem s.empre associado ao sufixo -ite, que permanece invariavel em
todos os seus contextos de ocorrencia. 0 proclitico tern seu uso quase totalmente restrito as situa<;oe.s em que o predicado contem marcadores de pessoa iniciados em vogal, porem e encontrado em formas com o pronome clitico je= "primeira pessoa do
singular", o que leva a sua interpreta<;ao como proclitico, e nao como prefixo. Ao preceder morfemas com inicio vocalico, o proclitico perde sua vogal, ocorrendo como n =.
0 morfema se realiza, portanto, nas formas indicadas em (1), u1na situa<;ao similar a do
negativo ne ...... pas, do Frances:
(1224) n(a)=.......... -ite
0
..........-1te
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18.1.1.1 Tipos de predicados negados com o morfema descontinuo
O morfema (na-) .... -ite e usado para negar distintos tipos de predicados possiveis em ora~oes declarativas independentes. No caso de predicado verbal, o morfema
somente ocorre com verbo no modo indicativo:
a) Predicado verbal transitivo:
(1225) n =a -etsak-ite
Neg=lsg-ver -Neg
"eu nao 0 vejo"
(1226) je =r -etsak-ite
lsg=Rel-ver -Neg
"ele/voce nao me ve"

b) Predicado verbal intransitivo ativo:

,

(1227) n =o-ker
-ite
Neg=3-dormir-Neg
"ele nao esta dormindo"

c) Predicado verbal descritivo:
(1228) (na=) je =0 -'amor
-ite =ne=ko=py
(Neg) lsg=Rel-ter saudade-Neg=As=FS=MS
"eu nao tenho saudades"
(1229) n -i -huku
-ite
Neg=3-ser comprido-Neg
"ele nao e comprido"

d) Predicado nominal :
Como apresentado anteriormente (ver Cap. 4), nominais no caso nao marcado
ocorrem como predicados com propriedades similares as de predicados descritivos,
sendo negados do mesmo modo que os predicados verbais, por meio do morfema
descontinuo. Os nominais possuiveis em fun~ao de predicado exprimem rela~ao de
posse, e os nao possuiveis exprimem existencia:
(1230) na je =0 -pyr -ite
Neg= lsg=Rel-casa-Neg
"eu nao tenho casa"
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(123 l)

jawar-ite
orn;a-Neg
"nao tern/ha orn;a"

e) Certos predicados adverbiais tambem sao negados com o morfema descontinuo:
(1232) ypawu-a amoete-ite
n.pr. -N longe -Neg
"o Ypawu nao flea longe"

18.1.1.2 Constituintes do predicado negado

0 predicado negado com (na•) .... -ite vem associado com distintos formativos ,
incluindo prefixos, cliticos, raizes, particulas e nominal incorporado.
Os exemplos aduzidos mostram que o proclitico na= precede imediatamente os
marcadores de pessoa nas situa~oes em que estes estao presentes no predicado, respeitadas as restri~oes observadas acima . Ocorrem com marcadores de pessoa os
predicados verbais e os predicados nominais possuiveis. A ma rca~ao de pessoa e realizada por prefixos subjetivos, por prefixos portmanteau, pronomes cliticos e prefixos
relacionais, e no modo indicativo (e nas ora~oes independentes em geral) somente
um marcador de pessoa esta presente no verbo, mesmo no verbo transitivo (ver 3.3.5.1).
Os marcadores de pessoa vem posicionados imediatamente antes do radical verbal ou nominal , constituidos da raiz ou da raiz e formativos:
(1233) (na=) +Marc. de pessoa + ({r-}) Radical
,,

0 radical tern como elemento inicial o prefixo relacional {r-}, nas situa~oes em
que vem precedido por expressao referencial (nominal ou pronome clitico), como
em (1226) e (1228). Entre a raiz e o prefixo {r-1, posicionam-se elementos de natureza derivacional, incluindo os prefixoS-{je-l "reflexivo", ljo-l "reciproco", {mo-I "causativo",
{ero-l "causativo comitativo", 1-emi-} "nominalizador objeto" e nominal incorporado (ver
Cap. 20):
(1234) n =o-ero -ypywyk -ite
Neg=3-Cc-mergulhar-Neg
"nao mergulhou com ele"
(1235)

n =o-py-kytsi -ite
Neg=3-pe-cortar-Neg
"nao lhe cortou o pe"

·O sufixo -ite ocorre como o ultimo formativo da palavra gramatical verbal, seguindo elementos que se posicionam ap6s a raiz do verbo. Esses elementos sao:
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a) Raizes verbais que expritnen1 distinc;oes modais e aspectuais: -potat "querer, po der/ desiderativo", -wej "desejar/ desiderativo", -pik "cessar, parar/ cessativo", -pap "acabar/ completive ":
(1236) n =a -ke -potar -ite
Neg= 1sg-dormir-Des-Neg
"nao quero dormir"
(1237) n =a -'u
-wej -ite
Neg=lsg-comer-Des-Neg
"nao desejo comer"
(1238) n =o-jae'o -pik -ite
Neg=3-chorar-Ces-Neg
"ele nao parou de chorar"
(1239) n =o-'u
-paw -ite
N eg=3-comer-Compl-Neg
"ele nao comeu tudo/completamente"

,
I

b) Sufixo -ukat "causative'' de verbos transitivos:
(1240) n =a -pyhyk -ukar -ite
Neg=lsg-segurar-Caus-Neg
"eu nao o mandei segura-lo"

c) Particulas flutuantes:

•

Mostrou-se no Capitulo 2 que as particulas flutuantes sao de natureza quantificacional e ocorrem sintagmaticamente ligadas a diferentes tipos de constituinte. Ao se associarem ao pred icado, essas particulas podem, em certas circunstancias, preceder o sufixo negative, ficando sob o escopo deste. En1 outras circunstancias, elas seguem o sufixo
negative, caso em que o escopo da particula abrange a negac;ao. Comparem-se os seguintes exemplos, em que a particula katu "intensivo/ perfectivo" vem posicionada antes e depois do sufixo negative:
(1241) n =a -kwaha-katu -ite
Neg= lsg-saber -Perf-Neg
"eu nao sabia bem"
(1242) ore-kwahaparaw
-ite =katu okoj
I pe-ter conhecimento-Neg=Perf Deit
"n6s desconhecfamos totalmente isso"
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18.1.2 Nega\:ao em ora<;oes imperativas
Predicados verba"is transitivos, intransitivos ativos e descritivos no n1odo imperativo simples sao negados por meio de um sufixo exclusivo {-em}.

(1243) ere- ' u
-em
2sg-comer-Neg
"nao coma!"
(1244) ne =r -eakajym-em
2sg=Rel-esquecer-Neg
"nao esque<;a"

18.1.3 Negai;;ao em orai;;oes exortativas
Predicados verbais no modo exortativo sao negados por meio do sufixo {-um},
especffico da forma ~

( 1245) t =a -ha-um -e =n
Ex=lsg-ir -Neg-Ep=Pot
"que eu nao va"

18.1.4 Nega\:ao em ora~oes existenciais
I

r

r•

A nega~ao existencial e assinalada pela particula anite/nite "nao existente, nao",
que ocorre tambem' como negativo independente (cf. adiante). 0 morfema tern como
cognato em outras linguas Tupi-Guarani (por exemplo, Assurini) a forma ani, o que
leva a hip6tese de que a forma Kamaiura tenha se derivado da associa~ao de ani com
a particula te "foco".
__
Em sua fun~ao de negativo existencial, o morfema ocorre como particula inicial
da senten~a, na qual desempenha o papel de predicado de ato de fala e requer
predicado nominal ou nominalizado. A particula nao co-ocorre com outras particulas
iniciais, porem pode vir seguida por particulas flutuantes e de segunda posi~ao (ver
Cap. 2):

( 1246) anite paku-a pem
Neg paca-N la
"la nao ha paca"
(1247) anite rane ipira 'ywo -taw -a kanuwawor
-a ko'yt
Neg Cont peixe flechar-Nom-N iniciado.sexualmente-N FS
"nao ha o fato de os iniciados sexualmente flecharem peixe"
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(1248) nite je i-jae'o -taw -a ko'
Neg Rep 3-chorar-Nom-N FS
"nao houve o fato de ela chorar"
Contudo, ha ocorrencias do morfema ap6s adverbiais topicalizados, deslocados a
esquerda, como por exemplo:
(1249) ymawat
anite jy
-a ko=wa
antigamente Neg machado-N FS=MS
"antigamente nao havia machado"

18.2

Nega~ao

de constituintes

A nega~ao de constituintes e marcada pela particula flutuante ruej, posposta ao
constituinte negado, sobre o qual tern seu escopo. Com freqi.iencia, mas nao necessariamente, o constituinte negado com a particula ocorre etn posic;ao inicial da sentenya.
A particula e usada para negar distintos tipos de constituints . Nos exemplos seguintes, os constituintes negados sao nominais em func;ao de complemento de copula,
sujeito de orac;ao equativa e objeto direto:
(1250) morerekwar -a ruej a -ko
3/Indef chefe -N Neg 1sg-C6p
"nao e o chefe que eu sou"
(1251) ije ruej morerekwar-a
-N
eu Neg chefe
"nao sou eu o chefe"

•

(1252) ene ruej oro -etsak
voce Neg lsg/2sg-ver
"nao e a voce que eu vejo"
Os dados a seguir mostram o uso da particula para negar adjuntos expressos por
adverbio e por locuc;ao posposicional:
(1253) 'ame ruej rak paje-mer-a poro -juka -w
aqui Neg At paje-Pl -N gente-matar-Circ
"nao foi aqui que os pajes mataram gente"
(1254) posto katy ruej rak i-jo-w, ko katy rak 1-Jo-w
posto Al Neg At 3-ir-Circ ro~a Al At 3-ir-Circ
"nao e ao posto que ele foi, ele foi aro9a"
Tambem o predicado verbal pode ser negado com a particula:
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(1255) a -porawyky ruej rak we-jot
we-pytu'u -me rak a -jot
I sg-trabalhar Neg At ls -vir /G l sg-descansar-G At l sg-vir
"nao e trabalhar que eu vim, mas vim para descansar"
Como se evidencia a partir da exemplifica~ao aduzida, a particula ruej rematiza
o constituinte ao qual se associa, introduzindo uma interpreta~ao de pressuposi~ao na
sen.ten\:a.

18.3

Nega~ao

de radicais

A nega~ao de radicais e marcada pelo sufixo -e'ym. 0 morfe1na ocorre com radicais nominais, posposicionais, adverbiais e verbais, estes ultimas ocorrendo geralmente em formas dependentes (cf. 16.4). Ao acrescentar-se a nominais, o sufixo negativo
em geral precede os casuais. Co1nparem-se os seguintes exemplos com a nega~ao
oracional, de radical e de contituinte:

(1256) nujakapetsill-a rak o-pot
coelho
-N At 3-pular
"o coelho pulou"
(1257) nujakapetsill-a rak n =o-por -ite
coelho
-N At Neg=3-pular-Neg
"o Coelho nao pulou"
(1258) nujakapetsill-e'ym-a rak o-pot
coelho
-Neg -N At 3-pular
"nao e coelho 0 que pulou" [o nao-coelho pulou]
(1259) nujakapetsill-a ruej rak o-pot
coelho
-N Neg At 3-pular
"nao foi o coelho que pulou" ....

18.4 Nega~ao em ora~oes subordinadas
As ora~oes subordinadas do Kamaiura caracterizam-se por formas verbais dependentes, nominalizadas ou marcadas por morfemas especiais (ver 4.2). A nega~ao nessas
ora~oes e marcada pelo sufixo -e'ym "nega~ao de radicais".
Em geral o sufixo -e'ym acrescenta-se ao radical verbal dependente, antes _dos
sufixos de modo {-ramue} "subjuntivo", 1-il "circunstancial'', 1-rire} "consecutivo", porem
ap6s o sufixo {-m} "gerundio" e os sufixos nominalizadores. Seguem alguns exemplos:

(1260) a -jot we-pyta-m-e'ym
lsg-vit lsg-ficar-G-Neg
"eu vim para nao ficar"
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(1261) aman -a kyr-e'ym-amue a -ha=n
chuva-N cair-Neg -Subj lsg-ir =Pot
"se nao chover, eu vou"
-amue i-je'el)-e'ym-i
(1262) i-yk
3-chegar-Subj 3-falar-Neg -Circ
"quando chegou, ele nao falou"
(1263) a -kwahaw=ete =ne=rak i-tu -aw -e'ym-a =py
1sg-saber =Atual=As=At 3-vir-Nom-Neg -N=MS
"eu sabia que ele nao vinha"
18.5

Nega~ao

.

independente

J

A nega~ao independente exprime-se pela p·articula anite, formalmente identica
a particula negativa existencial. Como negativo independente, o morfema aparece
tambe1n nas variantes nite, ite, ocorrendo como constituinte unico da ora~ao, geralmente seguido por particulas, ou como elemento em aposi~ao a, uma senten~a completa. Indicam-se no que segue os principais usos da particula.

•

.1

a) Como resposta negativa a uma pergunta polar:

(1264) A:

B:

po i-yk
-i
Q 3-chegar-Circ
"ele chegou?"
ani te=rane
Neg=Cont
"ainda nao"

•

b) Como resposta negativa a imperativos:

(1265) A:

B:

e -rur =atsa =ane ne jy
-a je =upe
2sg-trazer=Aten=Cont 2sg=machado-N 1sg=Dat
"me empresta (traz) por favor teu machado"
anite a -reko=rane
Neg I s-ter =Cont
"nao, agora nao [eu o tenho ainda]"

c) Como resposta refutando uma

(1266) A:

declara~ao, afirma~ao,

je ='amor
=a'iw1=ne ko=py
l sg=ter saudade-Desv=As=FS=MS
"eu estava mesmo com saudades"
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sugestao:

B:

(1267) A:

B:

d) Como

anite a'e =wa jyjryp
Neg Nint=MS amigoNoc
"qual nada, amigo"
'al)-a wejue =heme=pa ='ari je ='atywahap
este-N mesmo Ev =MS=Pr6x lsg=primo
"e esta mesmo, meu primo [a flauta que voce ouviu]''
nite ypywyri ne =r -emi -pyhyk-er -a te je =ewokoj=wa
Neg no fundo 2sg=Rel-Nom-pegar -Pas-N F=Rep=Deit =MS
"nao, e aquela que voce pegou no fundo"

nega~ao

de um enunciado, introduzindo

corre~ao

no que foi dito:

(1268) potenip mara jo-w
ore=nite ko' anite=nipe=rak =a'e
talvez n.pr. vir-Circ lpe=Com FS Neg =Dub=At =Nint
"acho que Mara foi conosco. Nao, acho que nao foi"

18.6 Nega~ao proibitiva

Exprime-se pela particula de segunda posi~ao panen, que ocorre ap6s o primeiro constituinte da ora~ao. Em certos contextos a particula assinala admoesta~ao, conselho:
(1269) pe -o panenje =o -taw -a katy=n
2pl-ir Proib l sg=ir-Nom-N Al=Pot
"voces nao podem ir onde eu vou"

r
l.

18. 7

Nega~ao

derivacional

Dais morfemas sao muito usados na deriva~ao de itens lexicais: o sufixo -e'ym
"nega~ao de radicais" e o sufixo uma'e "negative atributivo". O ultimo e um sufixo
nominalizador que forma nomes relatives a partir de nominais predicados e de radicais
verbais intransitives:
(1270) o-'ata -uma'e
3-andar-Atrib.Neg
"ele e um que nao anda"
(1271) t -a'yr-uma'e
3-filho-Atrib.Neg
. "e]e e um que nao tern filho"
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Ambos os sufixos tern uma significa<;ao abessiva, porem distinguem-se em que e'ym
assinala um estado mais permanente, ao contrario de -uma'e, que exprime um estado
contingente, nao permanente. Considerem-se os dados a seguir, com os dois sufixos:
(1272) -ea-e'ym
t-yru-e'ym

"cego"
"nu [nao tern roupa]"

-ea-uma' e "caolho"
t-yru-uma'e "nu [esta sem roupa]"

18.8 Queros morfemas e construroes com co1nponentes de nega9ao
Ha varies outros morfemas nao especificamente negatives, que incluem em sua
significa<;ao um componente de nega<;ao. Alguns deles sao:
a) jepe "frustrativo, contra-expectativo". Em certos contextos implica nega<;ao, como
no seguinte exemplo :
(1273) awuje jepe=te=rak= a -'e=wa
ja
Frus=F=At= lsg-dizerMS
"eu ja disse [mas voces nao ouviram]"

b) -panem "nao obter resultado, atuar sem sucesso". Ocorre como verbo descritivo ,
indicando que o sujeito nao teve exito em uma determinada atividade, expressa em
outra ora-;ao, ou conhecida pelo contexto. Co-ocorre freqilentemente com jepe:
(1274) ipira -a rehe jepe rak ere-o ne =panem
peixe-N por Frus At 2sg-ir 2sg=em vao
"voce foi pescar, mas nao teve sucesso"

c) nane "permissivo nao obstativo". Indica que nada deve ser feito para obstar uma a<;ao:
(1275) nane i-'awyky-wyky-m
Perm 3-mexer -Red -G
"deixe-o ficar mexendo [nao o impe\a de mexer]"

d) rap "caucional". Em certos contextos exprime condi<;ao negativa, correspondendo
a "senao". Pode tambem ser usado com o sentido de "cuidado para nao":
(1276) mewe e -je'e11
jene='anuw=awa rap
baixo 2sg-falar/Imper 1pi =ouvir =Pl Cauc
"fale baixo, senao eles vao ouvir [para eles nao ouvirem]"
(1277) ere-kuj=rap
2sg-cair=Cauc
"cuidado para nao cair"

338

e) awuje(te) "basta; chega de"; "deixe estar":
(1278)

awuje ne =karu -taw -a
basta 2sg=comer-Nom-N
"chega de comer [nao coma mais]"

(1279) A:

e -nupa mo1 -a
2sg-bater cobra-N
"mate [com pau] a cobra"

B:

awujete=ne=ko =py
basta =As=FS MS
"nao [deixe estar]"

O ko "nao sei"
(1280) A:

B:

(interjei~ao):

awa

te_.:po o-'ut
g~nte F=Aud 3-vir
"e gente que vem vindo?"
ko
awa =nip
nao sei gente=Dub
"nao sei, parece que e gente"

Constru~oes

nao negativas com palavras interrogativas/indefinidas podem ser
usadas com inten~ao negativa, por exemplo:

r

(1281) umam=a'all a -etsak 'all -a wite -war -a =pa
onde =Opin lsg-ver Deit-N Comp-Nom-N=MS
"eu nunca vi coisa igual a essa" [Lit.: "onde eu vi coisa igual a essa")

i

(1282) awa 'all okoj-a 'u =wa i-'a h-ewur
=a'ia'i=kwaj
quern Pr6x Deit-N comer=MS 3-fruta 3-ter cheiro=lntens=MS
"de jeito ·nenhum eu como isso! e fruta que tern cheiro forte" [Lit.: "quern come isso?"]

18.9 Nega~ao e indefinidos

Como ja visto, OS indefinidos em Kamaiura sao identicos as palavras interrogativas,
distinguindo-se destas pela distribui~ao sintatica (ver Cap. 6). Nao ha formas negativas
de pronomes indefinidos. A nega~ao de indefinidos tipo "ninguem", "nada" expressase via combina~ao, na senten~a, de indefinidos e nega~ao:
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(1283) a -hwaj rak awa
y'yw -a 'awyky-tar -am
1sg-mandar At alguem flecha-N fazer -Nom-Atr
"eu mandei alguem para fazer flecha"
(1284) n =a -hwaj -ite
rak awa
y'yw -a 'awyky-tar -am
Neg=lsg-mandar-Neg At alguem flecha-N fazer -Nom-Atr
"eu nao mandei ninguem para fazer flecha [eu nao mandei alguem para fazer flecha]"
(1285) ka'a -p
i-ko -ramue ma'anuar-a r -etsak-i
-N Rel-ver
mato-Loc 3-estar-Subj algo
"quando estava na mata, ele viu algo"
(1286) tyar -a je juka n =a -'u
-ite ma'anuar-a
fome-N lsg=matar Neg=lsg-comer-Neg algo
-N
"estou com fome, nao comi nada [... nao comi-algo]"

18.10 Nega~ao e quantificadores

·'
A quantifica\:ao exprime-se em Kamaiura por meio de distiqtos recursos, incluindose entre eles adverbios, verbos descritivos, raizes verbais, particulas. Nao ha na lingua
quantificadores inerentemente negativos. De modo geral, a quantifica~ao negativa e
expressa via combina\:ao de elementos quantificadores nao negados e da nega\:aO.
As formas de natureza descritiva, como i'ajafl "existir em quantidade'', recebem
a nega\:ao standard, sendo negadas por meio do morfema descontinuo (na• ) .... -ite:
(1287) i-'aja11=ine ='all kara'iw -a jene=r -etam-a kwahaparap
ko=p_oj
3-muito=As=Pr6x nao-fndio-N lPi =Rel-aldeia-N ter conhecimento FS=FM
"(sao) muitos (os) nao-fndios (que) conhecem nossa aldeia"
(1288) n =i -'aja11-utsu -ite kara'iw -a jene=r -etam-a kwahaparap
ko poj
Neg=3-muito-Intens-Neg nao-fndio-N lPi =Rel-aldeia-N ter conhecimento FS=FM
"nao [sao] muitos [os] nao-fndios [que] conhecem nossa aldeia"

Tambem podem ser negados com o morfema descontinuo quantificadores que
ocorrem como raizes sufixadas ao verbo, como -pap "completivo", por exemplo:
(1289) o-Jomono
-paw =awa
3-ir em grupo-Compl=Pl
"foram todos"
-paw -ite =awa
(1290) n =o-jomono
Neg=3-ir em grupo-Compl-Neg=Pl
"nao foram todos"
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•

Quantificadores adverbiais co-ocorrem com a particula ruej "nega~ao de constituintes":

(1291) wetep kawa'iw-a i-'aw -a pitsun
todos fndios -N 3-cabelo-N preto
"todos os f ndios tern cabelo pre to"
(1292) wetepe ruej akwarna'e-rner-a jornono
-w pira -a rehe
todos Neg homem -Col-N ir em grupo-Circ peixe-N por
"nao todos os homens foram pescar"
Elementos correspondentes a "nenhum", "nada", "ninguem", "nunca" exprimemse via particula flutuante a'ia'ip "intensificador", usada em combina~ao com a nega~ao:

(1293) A:

B:

(1294) A:

B:

f

awa rakje =r -enoj
quern At lsg=Rel-chamar
"quern me chamou?"
nite =a'ia'ip
Neg=lntens
"ninguern"
rnarawite ne =r -a'yr -a
quanto 2sg=Rel-filho-N
"quantos Sao OS teus fiJhos?"
anite=a'ia'ip
Neg =lntens
"nenhurn"

(1295)

kunu'um-er -a'ia'iw-a n _ =o-yk
-ite
menino -Col-lntens -N Neg=3-chegar-Neg
"nenhurn dos meninos chegou"

(1296)

a'e-a n =o-erur -ite a'ia'ip
ele-N Neg=3-trazer-Neg lntens
"ele nao trouxe nada"

i

18.11 Rela9oes de co-ocorrencia entre morfemas negativos
A nega~ao em ora~ao subordinada e marcada por um morfema especffico, o sufixo
-e'ym, e pode co-ocorrer na senten~a com a nega~ao do predicado principal. Comparem-se os exemplos de senten~as com complementos nominalizados e com ora~oes
subordinadas temporais:
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(1297) n =a-kwahaw-ite 'all-a katy je -r -u -aw -a ran
Neg=lsg-saber -Neg Deit-N Al lsg=Rel-vir-Nom-N Iter
"eu nao sabia que viria para ca"
(1298) a -kwahaw=ete =ne =rak i-tu-aw -e'ym-a py
lsg-sabe r=Atual=As=At 3-vir-Nom-Neg -N=MS
"eu sabia que ele nao vinha"
(1299) aman-a kyr-amue a -ha=n
chuva-N cair-Subj lsg-ir =Pot
"se chover, irei"
(1300) aman-a kyr-amue n =a -ha-ite =n
chuva-N cair-Subj Neg=lsg-ir -Neg=Pot
"se chover, nao irei"
(1301) aman-a kyr-e'ym-amue a -ha=n
chuva-N cair-Neg -Subj lsg-ir =Pot
"se nao chover, irei"
(1302) aman -a kyr-e'ym-amue n =a -ha-ite =n
chuva-N cair-Neg -Subj Neg=lsg-ir -Neg=Pot
"se nao chover, nao irei"
Nominais derivados com o sufixo {-uma'e} "atributivo negativo" recebem o morfema
negativo 1-e'yml, formando nominais com dupla nega~ao. As constru~oes resultantes
sao negativas, com uma significa~ao abessiva, correspondendo a constru~oes com a
preposi~ao "sem" do Portugues:

. ' eri-uma ' e - ' ym-am o- ' up
(1303) O-Je
3-falar -Atr.Neg-Neg-Atr 3-estar deitado
"ele ficou deitado sem falar"
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19
PARTICULAS DE ATESTA~AO E EVIDENCIAIS

Retomamos aqui um subconjunto das particulas do Kamaiura que por sua fun~ao
se aproximam d aquelas que diferentes autores denon1inam morfe1nas verificacionais
(Derbyshire, 1985), validacionais (Jake e Chuquim, 1979) ou evidenciais (Willet, 1988).
Como observado por este ultimo, embora a evidencialidade seja reconhecida como parte
da modalidade epistemica, nao ha ainda uma compreensao clara do conceito. Considera-se usualmente que os morfemas em foco indicam a fonte da informa~ao transmitida na proposi~ao ea natureza da evidencia disponivel. Assim, conforme Palmer a mod::i.Hdade epis t e mi c n m ostra

the status of the speaker's understanding or knowledge: this clearly includes both his
own judgements and the kind of warrant he has for what he says (Palmer, 1986: 51).
I
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Com rela~ao ag Kamaiura, os dados apontam a necessidade de tratar a atitude do
falante, e a natureza da evidencia em que e le se baseia como diferentes parametros.
Ha na lingua duas particulas que indicam a fonte da informa~ao: rake je, ambas
de segunda posi~ao e que vem glossadas no trabalho respectivamente coma "atestado"
e "reportivo". A particula rak e freqi:iente em dialogos e implica que o even to se deu
em momenta anterior ao da fala. E compativel na constru~ao com elementos que indi-

cam tempo passado, mas nao com aqueles que indicam tempo futuro:
(1304) 'aT)-a rupi rak oro-ho-me ko'yt
aqui-N Dif At 1Pe-ir-0 FS
"n6s fomos por aqui"
(1305) ikue rak i-ker-i
ontem At 3-dormir-Circ
"ontem ele dormiu"
O enunciado no primeiro exemplo, extraido de texto, foi dito pelo personagem
da narrativa ao regressar a aldeia e relatar uma viagem que fizera com o amigo, ou
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seja, refere-se a mo mento anterior ao da fala . No segundo exemplo, a prese n~a do
adverbio ikue "ontem" indica explicitan1ente que se trata de te1npo passado.
A particula je ocorre predominantemente em narrativas, nas falas do narrador, e
tambem implica anterioridade em rela~ao ao momenta da fala:
(1306) o'iran
je o-ja'uk o-'up
-awa ko' yt
dia seguinte Rep 3-banhar 3-Aux/Hrz-Pl FS
"no dia seguinte, dizem, eles estavam banhando"
Essas caracteristicas distribucionais <las duas particulas induzem a uma interpreta\:ao, frequentemente encontrada com rela\:ao a morfemas cognatos de outras linguas
Tupi-Guarani, de que essas particulas exprimem tempo passado, respectivamente recente (rak) e remoto ou distante (je), e que indicam que o evento e respectivamente
testemunhado ou reportado. Contudo, emboi:a essas distin~oes estejam tambe1n
implicadas no uso das duas particulas, a considera\:ao de outros dados mostra que as
distin~oes temporais nao constituem oposi\:6es basicas.
De fato, a oposi\:ao recente versus remoto implica definir o grau de distanciamento
que, na lingua, e considerado recente. Verifica-se que em Kamaiura a particula rak aparece em relates de fates ocorridos ein tempo relativamente nao recente, por exemplo,
durante a infancia de uma pessoa ja idosa, como no exemplo e m ( 1307). E apa rece
tambem no interior de falas citadas em narrativas miticas que, como um todo, versam
sabre eventos ocorridos em tempos remotes, como exemplificado ein (1306):
(1307) ije wejue ' iw1 te rake ipira r-eka-aw-a
a-kwaha=ko=wa
eu mesmo Aten F At peixe Rel-procurar-Nom-N 1sg-saber=FS=MS
"eu mesmo [quando pequeno] sabia procurar peixe"
ahwaj]o-jamje
(1308) [mo1a rupi'a tete rake a -rur =a'e
[cobra ovo Ptc At 1sg-trazer=Nint/MF Voe ] 3-fizer Rep
"eu trouxe somente ovo de cobra, mano, ela disse (dizem)"
Por outro lado, a particula je e tambem encontrada em contextos de passado muito
recente, ou quase simultaneo ao momenta da fala. 0 enunciado a seguir foi proferiqo
pelo informante, ao referir-se a filhinha de tres anos que folheava uma revista:
(1309) ka'aher-a 'ari-a
je w-etsak
revista-N Pr6x-N Rep 3-ler
"ela diz que est.a lendo esta revista"
De fato, a oposi\:ao basica expressa pelas duas particulas e atestado versus reportado. No caso da primeira, o falante atesta por si mesmo o conteudo da proposi\:ao,
por haver testemu nhado o evento, ou com base em evidencias especificadas ou nao.
0 uso da particula je indica que o falante reporta alga que o uviu de outrem.
H~ um outro subconjunto de quatro particulas que ocorrem como marcas de
evidencialidade, indicando a natureza da evidencia disponivel ao falante:
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1) inip "inferencial, dubidativa". Indica possibilidade, probabilidade. 0 falante se baseia

nao no fato de ter presenciado o evento em si, mas em indicios ou resultados observaveis:
(1310) aman -a nipe rak o-kyt
chuva-N Inf At 3-chover
"deve ter chovido [ao chegar ever o chao molhado e outros sinais de chuva]"
(1311) o-mopen-awa te nipe 'all a'e
3-quebrar-Pl F Inf Pr6x Nint
"quebraram algo [ao ouvir o rufdo de lou~a caindo]"
(1312) aman-a nip o-kyr=in
chuva-N Inf 3-chover=Pot
"acho que vai chover [ao ver o ceu nublado]"

2) a'ari "opinativo". A forma parece relacionada a -a'a11 "experitnentar, provar" ea -a'a11ap
"c6pia, imagem, figura". Similarmente a particula anterior, indica que o falante nao se
baseia na real ocorrencia do evento. Distingue-se de inip e1n que e usada nas situa~oes
em que as evidencias disponiveis nao sao observaveis, mas internas ao falante. Implica
opiniao, conjectura, suposi~ao:
(1313) amoete a'a1] o-juerut
longe Opin 3-vir/Pl
"acho que vieram de longe"
(1314)

r..
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'all jepe a !,,a1] karamema o-'upe 'am
agora Frus Opin presente 3-estar/Hrz/G aqui
"agora, em vao parece que os presentes estao aqui [nas malas fechadas]"

3) ehe-he "visual". Indica evi.dencia- visualmente percebida. 0 seguint'e dialogo, extraido de um texto, ilustra bem o uso desta e de outras particulas. 0 dialogo ocorre no
memento da narrativa em que o pai, depois de procurar durante n1ais de ano, encontra
a filha que havia sido levada por uma anta. A menina estava quase irreconhecivel, magra,
suja, coberta de carrapatos:
(1315) a)

aaa ma'anuar-a te='ari o-'in
ko'y=pa
Intj o que
-N F-Pr6x 3-estar/Nest FS=MS
"o que eque isto qu~ esta sentado"

b) . je =r -ajyr -a te=riipe=py h-etsak o-ho-m
lsg=Rel-filha-N F =Dub-MS 3-ver 3-ir-G
Hparece minha filha! Ele foi ver"
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c)

ta'yj o-ja-m je
filha 3-dizer-G Rep
'"filha!', dizem que ele disse"

d)

haj o-ja -m je
o-jeaupit
sim 3-dizer-G Rep 3-erguer os olhos
'"sim, dizem que ela disse'; ergueu os olhos"

e)

aaaaje =r -ajyr-a te=he=pa
Intj lsg=Rel-filha-N F=Vis=MS
"ah! e mesmo minha filha"

4) heme "evidencia previa". Essa paiticula parece indicar uma evidencia que esteve
anteriormente disponivel, masque ja nao se encc:ntra disponivel no momento da fala.
0 enunciado a seguir e apropriado no caso de o falante ter visto a cobra, mas esta ja
ter fugido no momento da enuncia~ao:
(1316) mo1 -a rak ij-u'u
-me heme=pa
cobra-N At 3-morder-G Prev =MS
"foi cobra que o mordeu"

I

As observa~oes feitas sabre as particulas de atesta~~io e evidenciais sao resumidas
no esquema a seguir:

Fonte da

informa~ao

Reportivo

Je

Falante:

Atestado

rak

Direta:
Direta:

Previa
Visual

~

Infer.:
Infer.:

Externa
Interna

~

( Outrem:

~

heme
ehe

Tipo de evidencia
~

1n1p
a'ari

As considera~oes feitas aqui, em 2.7 e em outros pontos do trabalho tratam apenas
em parte as multiplas questoes envolvidas no uso das particulas da lingua Kamaiura.
Entretanto, creio que o que foi trazido e suficiente para mostrar que esses elementos
tao caracteristicos de nossas linguas apresentam importancia e complexidade desproporcionais a aten~ao que a eles se dedica geralmente. Por outro lado, e relevante
assinalar que a investiga~ao das particulas requer uma abordagem mais ampla do estudo
<la lingua, uma abordagem que nao se limite a analise de aspectos isolados, mas que
se fa~a a partir da lingua em uso, a partir de textos, e na<? de enunciados descontextualizados.
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De fato, em dados elicitados, e comum que o falante omita particulas, limitandose a incluir aquelas imprescindiveis para que o enunciado seja gramaticalmente e, em
parte, semanticamente correto na situai;ao supostamente neutra do enunciado isolado.
Despidos das particulas, os enunciados soam como algo artificial, esterilizado, destituido de colorido.
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