


TRONCO 1,U.PÍ 
FanúJia Arikém 

Algumas categorias funcionais em Karitiana 1 

Luciana R. Storto (Museu Nacional / UFRJ) 

INTRODU<;AO 
A língua Karitiana tem um sistema de modo bastante desenvoJvido 

porém a inda pouco entendido, representado 1norfolog ica1nente como um 
prefixo em senten~as dec larativas, asserti vas, cond icionai s e deonticas. O 
modo imperati vo é representado apenas atraves de um sufixo verbal, e nao 
vem acompanhado de marca alguma de tempo. A morfología de tempo nao

futuro é -<y>n em senten~as assertivas e -t/-0 em outros modos. Fun~5es 
aspectuais podem ser marcadas na Iíngua de duas formas dife rentes: em au
xiliares pós-verbais (irnperfectivo ou " referencial " - o último, um tipo de 
prospecti vo), ou através de c líticos pós verba is (repetitivo, incepti vo, dubita
tivo). Os evidenciais podem ser diretos ou indire tos, e aparecem como auxi
liares pós-verba is. Um dos alomorfes do prefi xo declarativo (ta(ka)-) pode 
também ser usado corno um evidencial (corn semantica de informa~ao nao 
visua l) em situa~5es espec íficas. O morfema iri- , que eu descrevo como 
modo citativo, ocorre em senten~as matrizes prefixando verbos leves como 
"fazer", "dizer", "pensar" quando a senten~a encaixada é urna cita~ao em 
discurso indireto, ou mesmo seguindo urna c ita~ao em discurso direto numa 
narrati va. É interessante notar que o tempo do verbo na senten~a matriz mar
cada com este modo citativo deve ser , obrigatoriamente, futuro, talvez indi
cando que o tempo <leste tipo de senten~a matriz está sempre no futuro com 
rela~ao ao tempo da senten~a encaixada. 

Morfología Verbal Funcional: 

Concordancia absolutiva 
Flexao Declarat ivas Nao Declarativas 
Primeira pessoa singular y- y-
Segunda pessoa singular a- a-

1 Este trabalho foi aprescntado pela primeira vez em abril de 2001 aos colegas do LACITO e 
CELIA em Pari s (CAPES-COFECUB). Luciana Stono é bolsista de Fixa~ao de Pesquisador 
da FAPERJ E-26/ 152.429/00. Os exemplos estüo em lranscri~ao ortográfica: y = [i] , x = [tSJ, 
'= [?] . 
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essoa inclusiva 
essoa exclusiva 

lural 
zero 1-

Um prefixo de terceira pessoa anafórica ta- ocorre em senten~as nao 
declarativas. Todos os prefixos de concordancia listados acima (com exce
~ao de zero) também ocorrem como possessivos em sintagmas nominais. 

T empo 
MODO Futuro Nao Futuro 
Declarativo -i/-j -t/zero 
Assertivo -i/-j -<y>n 
Citativo -i/-j ' -----

. 

Todos os outros modos usam os mesmos sufixos de tempo menciona
dos acima para as senten~as declarativas, com exce~ao do imperativo, que 
nao tem marca de tempo. 

Prefixos de Modo 
MODO FORMA 
Declarativo na(ka)-/ta(ka)-
Assertati vo pyt<y>-
Citativo 

.. 
l rt -

Deontico pyn-
Condicional 

N 

JY-
Imperativo -a/zero 

A ·r ux1 1ares A t spec ua1s 
ASPECTO FORMA 
Imperfecti vo ty+deitico 
Referencial (an)dyk/(an)dak 

crr l ICOS A t spec ua1s 
ASPECTO FORMA 
Repetitivo -oko 
Inceptivo - 'oot 
Dubitativo - 'oom 

Auxiliares Evidenciais 
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EVIDENCIAL FORMA 
Direto ta'a· 
lndireto saryt 

l. Modo: 
1.1. Declarativo e nao-declarativo 

Senten~as encaixadas, cita~oes di retas, senten~as negativas e pergun
. tas sempre aparecem livres de morfología de modo. Estes tipos sentenciais 

sao classificados como nao-declarativos. As senten~as chamadas declarati
vas sao marcadas pelos prefixos.verbais na(ka)-lta(ka)-.. O primeiro alomor-. . 
fe é usado quando o prefixo de concordancia é zero (3 pessoa). O segundo 
alomorfe é usado nos outros ambientes. 

Sente11<;as transitivas 111atrizes co111 co11cordá11cia: 
1. Taso i-oky-t boro ja 'O lzo111e111111atou a cobra' (niio-decl) 

lzomem 3-matar-nfut cobra 

2. Taso 0-na-oky-t boro ja 'O lzo111e111 11.1atou a cobra' ( decl) 
lzomem 3-decl-111atar-11fut cobra 

3. *Taso oky(-t) 
ho111em matar( -nfut) 

boro ja 
cobra 

Senten<;as transitivas encaixadas se111 concordáncia: 
4. [Boroja taso oky tykiri] 0-naka-hyryp-0 owa 

cobra ho111e111 111atar perfvo 3-decl-chorar-nfut. cria11<;a 
'Qua11do o lzo111e111 111atou a cobra, a crianc;a chorou' (coloquial) 

5. [Taso boroja oky tykiri] 0-naka-hyryp- 0 owa 
ho111e111 cobra 111atar perfvo 3-decl-chorar-nfut. cria11<;a 
'Quando o ho111em 111atou a cobra, a crian<;a chorou ' (arcaico) 

Senten<;as transitivas encaixadas co111 concordancia: 
6. *[Bórojataso i-oky tykiri] 0 -naka-hyryp- 0 

cobra lzomem 3-nzatar perfvo 3-decl-clzorar-11fut. 

7. *[Taso boro ja 
homem cobra 

i-oky tykiri ] 
3-nzatar perfvo 

0-naka-hyryp- 0 
3-decl-chorar-11fut. 

Se11te11<;as transitivas e11caixadas com ou sem co11cordancia: 
8. *[(I-)oky taso boroja tykiri] nakahyryp owa 
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( 3-)matar lzonienz cobra perfvo 3-decl-chorar-nfut. cnanra 

9. · *[(1-)oky boroja taso tykiri] nakahyryp owa 
( 3-)111atar cobra '10111e111 perfvo 3-decl-clzorar-nfut. crianra 

10. *[Boroja (i-)oky taso tykiri] 0 -naka-hyryp-0 owa 
cobra ( 3-)111atarho111e111 perfvo 3-decl-chorar-nfut. crianra 

11. *[Taso (i-)oky boro ja tykiri] 0-naka-hyryp- 0 owa 
home111 ( 3-)111atarcobra perfvo 3-decl-chorar-nfut.crian9a # 

Senten9as intransitivas 111atrizes co111 concordcl.11cia 
12. Y-ta-opiso-t (yn) ·'Eu ouvi' 

1 s-decl-ouvir-nfut 1 s 

Sente119as int1:a11sitivas matrizes se111 concordancia 
13. *Ta-opiso-t (yn) 

decl-ouvir-nfut 1 s 

Exemplos (14) and (15) mostram que concordancia nenhuma acorre em sen
ten~as encaixadas (quando o verbo está invariavelmente ria posi~ao final 
com relac;ao a seus argumentos )2

: 

Sente119as intransitivas encaixadas se111 conco1:dii11cia 
14. [Yn opiso] a-taka-kara-t an 'Voce pensou que eu ouvi' 

1 s ouv1r 2s-decl-pensar-nfut 2s 

Se11te119as intransitivas encaixadas co111 concordancia 
15. *[Y-opiso yn] a-taka-kara-t an 

1 s-ouvir 1 s 2-decl-pensar-nfut 2s 

Se11ten9as transitivas 111atrizes se111 concordancia 
16. *Taso oky(-t) boroja 

home111 111atar(-nfu1) cobra 

2 O pronome em ( 14) pode cliticizar-se ao verbo, como em ( 1) abaixo. É possível 
afirmar que o pronome cliticizado em ( 1) nao é concordáncia, pois ele nao pode 
coocorrer com um pronome (cf. (2)): 
1. [Y-opiso] a-taka-kara-t an 'Vocé pensou que eu ouvi ' 

1 s-ouvir 2-decl-pensar-nfut 2s 
2. *[Yn y-opiso] a-taka-kara-t an 

1 s 1 s-ouvir 2-decl-pensar-nfut 2s 

j 
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1.2. Assertivo 

{pyt-} ~ py- /_raiz ICV.CV .. . ] 
pyr- /_ raíz [V.CV ... ] 
pyry- /_raíz lCV ... l 

O modo assertivo é marcado por um dos tres alomorfes mencionados 
acima (onde sílabas em negrito sao acentuadas). Ele é usado obrigatoriamen
te en1 respostas afirn1ativas a perguntas po lares (sim-nao): 

l . Itydna ese hoop, Rogério? 
2. Pypihop tysodn 

'O nível da água está alto. Rogério?' 
J 

' Sim, está secando' 

3. Ise'adna bypan pitat pip him oky? 'É bom matar ca<;a com arma?' 
4. Pyse'adnyn 'Sim, é bom' 

5. Aotidn byk tamini ambyk '? 
6. Ypyrotydn byk yn 

'V oce nao ficou doente depo'is?' 
'Sim, fiquei doente depois 

7. Yj'a tyka py'ejepeti yjambip, Rogério'? 
'T em professor lá na nossa aldeia, Rogério? 

8. lmbodni padni 'Nao, nao tem' 

Os contextos mais importantes em que o modo assertivo é usado em 
textos sao: 

(1) na senten~a introdutória de un1a narrati va: Este uso do assertivo chama a 
aten~ao do ouvinte para a estória, da mesrna forma que "era um vez" faz em 
portugues. Há muitos exernplos de narra ti vas iniciadas por senten~as asserti
vas: 

9. Pyry- ' a saryt-yn keerep Gokyp 
assert-fazer e vid. i11d-11fut a11riga111e111e sol 
'O sol era assim (evidencia! indireto) antigamente' 

A senten~a (9) introduz a narrativa do sol (Gokyp), gravda com Garcia 
Karitiana. O exemplo ( l O) foi usado Nazaré Karitiana para iniciar a narrativa 
das tradi~oes 1nortuárias ('Ej Akypí siib1ni1n): 
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10. Pyr-a-m-'a-dn y'-ete-'et yj-boop 
assert-passiva-caus-fazer-nfut /s -filho-filho 1 p-niorto 
'É assim que se lidava co111 os mortos, meu neto' 

O texto sobre o ritual de inicia~ao masculina (Osiip) inicia da seguinte 
forma: 

11. Pyry- 'a ta ' a-t y-' it keerep 

assert-fazer e vid.di r-nfitt 1 s-pai antiga111ente 
'Assi111fez111eu pai (evidencia! di reto) a11tiga111ente' 

(II) na conclusao de urna narrativa: 

12. Pyry-m-'a ta'a-t kee~ep 

assert-cáus-fazer evü/.dir-nfút antiga111ente 
'Era ássi11i (evidencia/ direto) antiga111ente ' 

(111) na expressao de um enunciado en fático: 

13. Yh! Pyry-popo-'oom-yn 
interj. assert-niorrer-dubit-nf ut 
'Ah! A on~·a morreu!?' 

(IV) na expressao de urna opiniao: 

14. Py-se'adn-yn, . . ' . 1n- a-J 
assert-bon1-11fut cit-dizer-fut 

'Está bo111, disse Botyj' 

Botyj 

BotyjJ 

ombaky 
onf a 

Um ambiente gramatical obrigatório para o uso do modo assertivo é 
nas senten~as passivas (Storto 2001 ). 

1.3. Citativo 

O modo citativo é tipicamente rnarcado através de um prefixo verbal 
na senten~a tnatriz, quando esta ten1 urna cita~ao como senten~a encaixada. 
Este modo só é utilizado em narrati vas. Os verbos matrizes utilizados neste 
modo sao verbos leves, como dizer, pensar e fazer. 

1. [Ta-soojo tata]t iri-kara-1 BotyJ Ja11aph-111ulher ir-obl. 

e it-pensar-fut Boty] 
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'Botyj pensou que stuL 11utlher o deixou' 

2. [Kinda pojongo ta-ket . ta-m-tata lty iri-kara-J Boty] 
coisa estrangeira Janaplt -inniio Janaph-caus-ir-ob cit-pensar-fut Boty] 

'Botyj pe11sou que seu in11üo tra11sfon11ou-se e111 u111 estrangeiro ' 

Um outro uso, 
que seguem cita<;6es: 

3. Py-se'adn-yn 

menos comum, <leste modo, é em senten<;as matrizes 

Iri-'a-j 
assert-bo111-11filt cit-dizer-fut 

'Tá bo111., disse Boty]' 

BotyJ 
Boty] 

O verbo no modo citativo está sempre sufixado pelo tempo futuro -il-j. 
Por esta razao, Stqrto ( 1999) preferiu nao cha'mar este tempo de futuro, mas 
de irrealis. Um.a análise alternativa, seria dizer que o sufixo tem mesmo se
mantica de futuro, mas que este uso do futuro indica que a senten<ra matriz 
está sempre no futuro com relacrao a sentencra encaixada. 

L4. Deóntico (indicando ' 'dever") 
1. Pyn-pyt 'y-t 
deon-co111er-11fut 
'Ele deve co111er' 

Os próximos exemplos foram tirados do texto sobre rituais mortuários. 
Nazaré Karitiana, que narrou este texto, fez uso freqüente de um afixo verbal 
que nunca tinha aparecido no corpus até a grava<;ao desta narrativa. Trata-se 
do prefixo marcador de habitualidade (na-), que coocorre com o deóntico 
nos exemplos abaixo: 

2. A-pip na-pyn-k1k1 andyk, y-'ete-'et 
aquilo-e11i lzabit-deon-chorar relacional 1 s-jilho-fillzo 
'Aí, deve-se chorar entelo, meu neto. 

3. Oí oí o1, gat, ojdn. 
Chora, chora, chora e para, acaba 

4. Api-p na-pyn-hot y-'ete-'et 
aquilo-em habit-deon-ir(pl) 1 s-filho-filho 
'A í, as pessoas devem ir, 111eu neto' 

5. A-pip na-pyn-bik oko-t aam kyry'ep 
aquilo-e111 habit-deon-sentar repet-nfut pilao em.frente.de 

'Aí, deve-se sentar diante do piliio, meu neto' 
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Veremos na parte II , quando marcadores de aspecto serao discutidos, 
que o imperfectivo .tan1bém pode ser usado com um sentido de habitual. 
Ainda é preciso detenninar as diferenc;as exatas de sentido entre os afixos de 
modo e aspecto, e os contextos de sua di stribuic;ao. Um outro tipo de compa
rac;ao a ser feíta no futuro será entre o prefixo habitual na-Ita-e o declarativo 
na(ka)-/ta(ka)-. 

1.5. Condicional 

Em sentenc;as condicionai.s. a orac;ao principal é marcada com um pre
fixo de modo, e a subordinada, se perfectiva, deve ser flexionada co1n o su
fixo -<v>m. (a vogal do sufixo perfectivo assimila a qualidade da vogal que 
a precede): 

l . Yn]y-sokq'i-t eremby [aotamamJ 

l s COND-a111arrar-11fut rede / 2s-chegar-pe1fec tivo f 
'Eu c1111arraria a rede se voce tivesse chegado ' 

2. YnJy-pit yn l ' ip an ti ' y]t 

Is CONO-pegar l s / peixe 2s-Of'-comerf ob/ 
'Eu ia p egar um p eixe para vocé co111e r ' 

É possível que o condicional seja melhor descrito com um subjunti vo, 
mas por enguanto identificaremos este n1odo como condicional pois toda vez 

que um sentido condicional é veiculado, o pre fixo Jy- é utilizado. 

1.6. Imperativo 

Sentenc;as imperati vas tem concordancia absolutiva , seguindo o pa
drao da língua. Imperativos afirmativos apresentam o sufixo de modo -al-O 
e tem o verbo na primeira posic;ao da sentenc;a (se o suje ito aparece como 
forma livre, ele segue o verbo). Imperati vos negativos tenninam em tom 
baixo e sao marcados pe lo sufixo -y/ O. Opcionahnente pode-se usar o mor
fema de negac;ao padni após u1n verbo imperativo negativo: 
-a /C_ . 
zero /V 

l. A-tar-a 'Vá' 
2s-ir-imp 

2. Y-hir-a 'M e de' 
I s-dar-imp 

3. A-pongyw-a 'Cale-se' 
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2-quieto-intp 
4. A-oty-0 

2s-ba11 lia r-i 11.1p 

-y IC_ 
zero /V 

5. A-tat-y 
2s-ir-11eg. imp. 

'Tome banho' 

'Nao vá ' 

6. An y-mi-0 'Nao me bata' 
2s 1 s-bater-11eg. ;.111p 

7. A-piso-0 · (padni) 'Nao pise' 
2s-pisa r-neg. i111p neg 

8. An i-m-sembok-y 'Nao molhe (ele)' 
2s J-caus-111olluulo-neg. imp 

9. An i-atot-y ·Nao pegue (ele)' 
2s 3-pegar-neg. i111p 

·Imperativos negativos sao forrnados por um verbo flexionado com 
concordancia (de sujeito se intransitivo, de objeto se transitivo), seguido da 
palavra de nega<;ao padni, que é frequentemente omitida, como em (5). Por 
isso, Landin ( 1984) afirmou, incorretamente, que em Karitiana a nega<;ao é 
default e o afirmativo é marcado por na(ka)-/ta(ka)- (que eu chamo de modo , 
declarativo). E interessante notar que os verbos terminados em vogal tem a 
mesma forma morfológica no imperativo negativo e no imperativo afirmati
vo (marca<;ao zero). A intonac;ao é a única marca fonológica que os diferen
·c1a. 

11. Auxiliares Aspectuais 
11.1. Imperfectivo 

O aspecto imperfectivo (específicamente o contínuo, mas também o 
habitual e o estativo) é rnarcado por auxiliares deiticos (eles podem ser mar
cados por sufixos de tempo) que tem formas supletivas variando de acordo 
com a posi<;ao do corpo do sujeito. No seu uso como imperfectivos, os 
d6eiticos sao sempre prefixados por ty-
Ty-ka 'movimento' 
Ty-so 'em pé' 
Ty-syp 'deitado (também plural)' 
Ty-Ja 'sentado' 
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O sentido principal do auxiliar irnperfectivo é marcar o evento como 
progressivo, mas há. usos nao progressivos do auxiliar. Entre estes, listo os 
estativos separadamente de outros ·nao- progressivos. 

Progressivo 
l. A-ohen i- 'ot ty-ka-t, óe 

2s-penis.anel 3-cair i111perf-deic.1novi111-1~fut querido 
'Seu anel peniano está caindo, 111eu querido (amigo)' 

2. Pyr-yryt 
assert-chegar 
'Lá ve111 eles' 

3. Hy, hadn 'a 

ty-syp-yn 
i111pe1f-deic.pl-nfut 

tyso-t 
! 

Oh Jalar fazer i111pe1j~deic.e111.pé-11ftit 

a-so'ooto mini an him bosy'? 
2s-ver 11eg 2s(u;a cu11hado 

'a 

3 lá 

tyym 1, 

ta111bé111 3 

'Oh, ele estava dize11do, voce sabe onde a ctu;a está, cunhado?' 

4. Indo ty-sypy- 'oot naka-tat 
ter11zi11ar i111pe1f-deic.deitado-iterat decl-ir 
'Ora esta va qua.se ter111i11a11do (evidencia indireta)' 

Nao-Progressivo 
5. 1-ndo ty-syp 

1 • 

CJO 

saryt Ora 
e vid. ind. Ora 

hy 
3-terntinar impe1f-deic.deitado tú11tulo oh 
'Oh, o 1ú111ulo está ter11ú11ado?' 

6. Pyry-ndo ty-syp-yn 
Assert-tenni11ar i111perf-deic.deitar-11fu1 
'Sim, o tú111ulo está ter11únado ' 

' . 
CJO 

túmulo 

O sentido imperfectivo de "terminar" em (5)-(6) é difícil de entender, 
porque o evento está co1npleto, e eventos completos sao perfectivos na maio
ria dos casos. Note, no entanto, que a definic;ao de perfectivo é de um exem
plo completo no sentido de ter início, meio e fim, e nao de um evento com
pleto com enfase no fim do evento (Comrie 1976). Há evidencia tipológica 
de aspecto imperfectivo senda usado em eventos completos, desde que a 
enfase seja posta no caráter duradouro do evento. No exemplo em questao, o 
perfectivo está senda usado com enfase na complexidade interna do evento 
de "terminar o túmulo". 

160 

1 

• 

.. 

• 

• 

• 



Atas do I Encontro Internacional do GTLI da ANPOLL 

Estativo 

7. Y -mboyr-a y-man, syypo hadnana 
1 s-salvar-i111p 1 s-marido olhos relanipejando 

yn 
i s 

ti-m-'a 
foc-caus-fazer 

ty-sypy-ty 
i111pe1f -deic-obl 

'Salve-111e, querido, que eu esto u co111 vertigenz' 

11.2. Referencial 

A marca aspectual chamada de referencial parece significar algo como 
"de agora em <liante", "daquela hora em <liante", "de um tempo futuro em , 
<liante", na maioria dos casos. No entanto, ela também pode aparecer com o 
sentido de "ainda" ou "nao ainda" (em senten<;as negativas). Em alguns e
xemplos, parece correlo analisar esta marca (que é um auxiliar, pois está 
flexionado com tempo) como aspecto prospectivo. De acordo com Comrie 
( 1976), o prospectivo descreve "u1n evento relativo a um evento futuro". No 
entanto, parece mais correto relacionar o significado <leste auxiliar como 
fazendo referencia ao evento R proposto por Reichenbach ( 1966 [ 194 7] ). R é 
o ponto de referencia, ou seja, o tempo do contexto de urna senten~a (que 
pode coincidir com o presente, o passado ou o futuro). Por exemplo, nu1na 
senten<;a como "When John arrived, Peter had gone" R coincide com o mo
mento de chegada de J ohn: 

8. Y-ta-oty andyki yn 
1 s-decl-banhar referencial 1 s 
'Vou banhar agora ( estou indo 111e banhar)' 

' 9. Osiip tepy-p na-pyn-oty andyk 
Osiip cipó decl-deon-banhar ref erencial 
'Deve-se banhar, entii.o e11i ( ág ua de) cipó de Osiip (ritual)' 

l O. Pyr-a-soko '1 daki 
Assert-passiva-cunarrar ref erenc ial 
'Ainda vai ser amarrado' 

11. Y-taka-tat andyk ta ' a-t yn [y-ti pop tykiri ] 
1 s-decl-ir referenc. evid.dí r 1 s 1 -nzii.e niorrer quando 
'Quando 11Li11ha ntii.e 111orreu, eu fui e111bora ( evidencial di reto) ' 
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111. Clíticos Aspectuais Pós-Verbais 

Os clíticos inceptivos e dubitativos devem ser considerados auxiliares 
pois e les sao flexionad os com tempo, 1nas e les nao sao formas livres como o 
referencial e o imperfecti vo. Já o repetiti vo parece ser urna forma livre . 

III. l. Incepti vo ("antes, prime iro"):'oot 

Quando usado e1n sentenc;as matrizes o inceptivo (ou incoati vo) ocor
re entre o verbo e o sufi xo ·de tempo (ele ocorre na mesma posic;ao que o 
iterativo -oko ): 

1. jyryJ JYíYJ Jyryj otam, 
andqr anqar andar chegar 

kinda 
cotsa 

pe'ep 
grel/1a 

yn 
Is 

naka-m-'a 
decl-caus-fazer 

ty-ki- 'oot 
ú11perfectivo-deic- i11ceptivo 

'Andan1os, andan1os, andamos, chegamos, e eu co111ecei a fa zer u111a grelha' 

2. naka-heredn-'oot 
decl-ju11tar-i11cept i vo 

taso, 
ho111ens 

here here 
juntar, juntar 

naka-'a-t 
decl-fazer-1~fut 

taso, naka-hot 
homens decl-ir.(p/) 

taso 
honiens 

'Os honiens co111e9arcw1 a j untar-se, juntar, juntar, e forant' 

3. 
4. 

Y ta ka' a ' oot saryt 
Y ta ka' a' oot saryri 

III.2. Dubitativo: 'oorn 

'Eu fiz prilneiro (evidencia indireta)' 
'Eu vou fa zer pri111ei ro ( evidéncia in di reta )' 

Este sufixo pode ser adicionado ao radical verbal x para introduzir o 
sentido de "fingir fa zer x" ou "fazer x com segundas intenc;oes de causar 
surpresa". Seu sentido tem mais a ver com modo do que com aspecto, a pesar 
de outras marcas de modo também serem prefixais e funcionai s (portanto 
obrigatórias em certos ambientes), enguanto o dubitativo parece ser deriva
cional e opcional. Este enclítico te rn um sentido deóntico (2) e um sentido 
epistemico (1). Estes usos sao parecidos como da interjeic;ao "uai" ern por-

162 

• 

1 

J 

1 

• 

l 

• 



Atas do I Encentro I nternacional do GTLI da ANPOLL 

tugues, que pode indicar dú vida, surpresa (uso epistemico) ou protesto d iaÍlte 
de falta de seriedade no cu1npri1nento da obrigac;ao (uso deontico): 

l. Yn i-oky, y-ora, naka-'a- 'oom 
1 s 3-matar l-a111igo decl-fazer-dubirativo 
"Meu cu1tigo 111e matou.'' Ele disse j/11gi11do ' 

2. Neng, i-a-m-'a-t, i-ambi opisi ikipi-'oom-an 
deitar 3-passiva-caus~fá~er-nfut 3-casa poste-dubitativo-? 
'Ele de ve ser deitado para se fa;,er ( co111 obrigar;ao) o poste da casa ' 

111.3. Aspecto Iterativo: "de novo": oko 

Esta marca de aspecto tem acento final, e, ao contrário do inceptivo, 
I 

nao está presa diretamente ao verbo. O morfema iterati vo pode ser sufixado 
com morfemas de te1npo: 

1. Sypom otidna y-ta-yryt 
duas /11as 1 s-decl-c/Jegar 
'E111dois 111eses eu \10!10 de novo' 

oko-j 
iterativo-ful 

yn 
Is 

Esta marca de aspecto pode ser usada em senten~as negativas, signifi
cando "nao mai s": 

2. 1-'y oko BotyJ sosy kyry 
3-co111er itercaivo Botyj tatu fígado 

'Botyj nao COllteu llWis O fígado do tatu' 
(contexto: depois que so u be que era o fígado de seu jllho) 

IV . Evidenciais 
IV.1. Evidencia! Indireto 

Morfemas evidenciais sao auxiliares, porque pode m ser fl ex ionados 
com tempo, e podem ser negados (através da ocorrencia da palavra negativa 
padni). Quando esta é omitida, a nega~ao pode aparecer como urna vogal 
epentética no final do evidencia!, co1no em ( 1) ou do verbo principal como 
em (2). O evidencia! indire to é usado quando a informa~ao a ser veiculada 
pelo falante foi obtida através de fontes sec undárias. Ou seja, o fal ante nao 
viu, mas ouviu fa lar que a proposic;ao era verdadeira. 

l. Atykiri kyon oko saryty Byjyty ta-pa'in 
Entiio chamar nüo 11icús evid. ind. Byjyty Janaf-ir11ui 
'Ai Byjyty nao a chan101l mais de sua irmfí ( evid. ind.)' 
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IV .2. Evidencia! Direto 

2. Isondypy saryt [ ihadna tim'a opoko]ty 
3-saber evid.ind. [3-dizer CFO-caus-fazer úzi11zigo}-obl. 
'Ele nao sabe o que foi dilo pelo ini11ligo ( evid, ind)' 

3. Pyry- 'a ta, a-t y-' it keerep 

assert-fazer evid.dir-nfut 1 s-pai antiganiente 
'Assim fez meu pai (evidencia[ di reto) antiga11iente' 

É possível que algun.s 1norfemas de 1nodo e aspecto expressem outras 
rela~6es funcionais e n1 Karitiana, e em línguas tupi em. geral. Poi menciona
do acima que o 1nodo assertivo era o único utilizado na passiva. Um outro 
exemplo desta dupla fun~ao de alguns m~rfe1nas funcionais é o uso do alo
morfe ta(ka)- como evidencia! indicando evidencia nao visual. Por exemplo, 
quando se ·acredita que algo aconteceu a partir de urna evidencia nao visual 
(telepática ou audi tiva, por exemplo), pode-se utilizar ta(ka)- nos ambientes 
onde normalmente se utilizaría na(ka)- : 

4. Taso ta-oky-t ombaky 
homem evid.nvisual-nfut on9a 

'O homem matou a onc;a' (Contexto:. quando se ouve um tiro vindo do local 
para onde um certo homem foi , perseguindo urna on9a)'. 
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