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econbrnicos. Corn isso, sua denbncia, talvez involuntiria, dos males da 
burguesia, se rnanttm atual. 

Em cornpensa$Zo, o estiIo de Balzac envelheceu. A Combdie 
hrlrnaine continuava viva em suas linhas de f o r ~ a  (e corn que forsa!), 
enquanto, isoladarnente, suas piginas folhctinescas estio irremediavel- 
rnente datadas. Da rnesma forma, enquanto a lucidez estetica de Sten- 
dhal fazia corn que ele dcsconfiasse do pr6prio genero rornanesco, cuja 
arnbi~io totalizadora lhe pareceu desde logo urn sonho irnpossivel, 
Balzac acreditou sempre que esse sonho era realizivel. Dai a ironia 
corrosiva, autofigica, "rnoderna", de Stendhal, totalmente ausente do 
rnonurnento balzaquiano . 

Stendhal pode n2o ter tido urna visio dara da modemiade em 
terrnos ideol6gicos, mas seu rnodo de visio C o da rnodernidade: a 
obra corno esboso, o enfoque fenornenol6gico do real, a perda do 
ponto de vista monocentrico, a fragmentagio do sujeito pssol6gic0, 
a sinceridade corno mbcara, o nome como pseudbnirno, o passado 
como prazer de reconstituiqio e o presente corno vertigem de pcrda. 
Sio esses trasos que constitucm, para n6s, nosso contempor2neo Sten- 
dhal. 

o KAMAIURA: LINGUA DE ESTRUTURA ATIVA 

Lucy Seki 

0 objetivo do presente artigo C apresentar aspectos da estrutura , 
de urna lingua indigena brasileira, oKamaiurA, vistos B luz da classi- 
f i c a ~ i o  tipol6gica do lingiiista rpsso G .  A .  Klirnov, o qua1 tomou-a 
corno caracteristica, juntarnente com outras linguas da farnilia Tupi- 
Guarani, dc urn dos tr&s grandes tipos lingiiisticos que postulou. Como 
a obra de Klimov 6 pouco conhecida entre n6s, a prirneira parte do 
artigo procura situar sua contribuis?io no context0 dos estudos tipold- 
gicos soviCticos. 

Atualrnente a tipologia linguistica e a quest20 dos universais lin- 
giiisticos atraern de modo especial a aten920 dos lingiiistas em todo o 
mundo. Na Uniio SoviCtica os estudos tipol6gicos.se .desenvolveram . . 
consideravelrnente j i  nas d6cadas de trinta e quarenta e tiveram como 
urn dos prirneiros objetos de anilise as linguas cauciisicas. Entre os 
pioneiros no campo destaca-re a figura do lingiiista 1.1. Me4caninov 
corn pesquisas sbbre as estruturas sintaticas de virias linguas e suas 
inter-rela~Bes hist6ricas. ( 1 ) 

0 interesse quanto aos estudos tipol6gicos nesta epoca C perfeita- 
rnente compreensivel se se considerar que nos prirneiros anos que se 
seguirarn B Revolusio de 1917 o ambiente era rnuito propicio 3s 
cornparaq5es lingiiisticas. 0 s  estudiosos se defrontaram com inlime- 
ras linguas "ex6ticas", pouco ou nada estudadas e muilo ricas em. 
fatos novos e inleressantes. Sornente entre as linguas cauehicas con- 
tava-se a existencia de diversos grupos linguislicos, cada urn com seus 

t r a s o s  especificos ao- lado de apresentarern trasos comuns. Estas e 
numerosas outras linguas revclavam, urn material importante para a 
solusiude problemas da lingiiistica tipoldgica, tais eomo o das cons- 

(1). - I .  I .  Med5anlnov - Ndvoe u e h i e  o jozyki (Nova Teoria Lin- 
gijistica) Leningrado, 1936: ObSEee jozjlkozndnie (Liniiistica geral) . Lenin- 
g r a d ~ ,  1940. 
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t ru~6es especificas da  frase (ergativa, dativa, etc), o d o  desenvolvi- 
mento da  estrutura morfoI6gica e sintltica e muitos outros. (2 )  

Um grande estimulo para as pesquisas hist6rico-tipos6gicas ,nes- 
te ~ e r i o d o  era a busca de confirmacio B teoria da estadialidade. nro- -~ , r - ~  

por N .  I .  Marr, segundo a qua1 o desenvolvimento da lingua 
dependia diretamente do desenvolvimento da base e c o n h i c a  da so- 
cledade. Estabelecendo a relas8o enlre "forma~80 Iingiifstica" e for- 
macio social, Marr desenvolveu a idkia da  sucessb hist6rica das for- 
ma$es lingiisticas, segundo a qua1 cada nova formaslo scria qualita- 
tivalnente diferente da anterior, conservando apenas trasos das for- 
mas6es lingiiisticas, segundo a qua1 cada nova forma~Lo seria qualita- 

- guas isolantes corresponderiam B formasio comunal, as aglutinantes 
A sociedade tribal e as linguas flexionais B sociedade de classes. No 
futuro haveria uma dnica lingua universal. (3) 

A teoria de Marr foi at6 certo ponto desenvolvida por seu dis- 
cipdo I .  I .  Me6Eaninov. Considerando que as categorias siiitaticas 
eram universais, MeScaninov tinha como centro de suas pesquisas o 
estudo comparativo destas catogorias em diferentes linguas. No livro 
ObSEeejazykozndnie (Lingilustica geral) o tema C abordado em re- 
lac20 ao desenvolvimento do Densamenlo e dos meios de sua exnresr20 - 
linguistica. SLo analisados o vocAbulo-frase, os complexes incorpora- 
dos como Darte da frase. o estabelecimento da frase verbal. a estmtu- 
ra possessiva, ergativa, afetiva, locativa e nominativa da frase, como 
cstlgios consecutivos no descnvolvimento da  linguagem,. 

A teoria-de Marr ocupou uma pos i~8o  dominante na lingiiistica 
soviitica at6 1950, quando foi duramente criticada em discussio lin- 
guistica de que participou Stalin. Nos dizeres de Zirmunskij, foi uma 
critica "antes de mais nada do ponto de vista d o  'bom senso' lingiiistico. 
Nisto estava seu lado indubitavelmente positivo; o negativo logo se fez 
sentir no novo dogmatismo em relasit0 i 'teoria lingiiistica de I .  V .  
Stalin." (4)  Realmente, ao lado dos muitos pontos falhos da  teoria 8 

(2) .- F.  P. Filin (red. rerp.) - Sovidlscoe jazykozriririie m 50 lidf 
(A lingliisliea sovidtica em 50 anor). Moscou, 1967. 

(31. - T. A .  Dektereva - "Razvitie mdtadov i 6bsei ~rablemitiki v 
sovielsltom jazykoznbnii" (Desenvolvimento dos metadas e da p6blemitica ge- 
ral na lingiiistica sovi6lica). Em P7incip.y ,mOEnogo undlizo jadkd (Principios 
de anilise cientifiea da lingus), Moscou, 1959, pg. 3-44; A.  S.  Cikobvva - 
Vvedidnk - jwkozndnie (IntroducBo B 1ina"islica). oarte I. Moscou. 1952: , 
Z. Svsdast - ~ a k  voznikner'vsedbsii'j~k? (&mo suk8iri a linguauniversal?), 
Morcou, 1968, cap. V .  

(4).  ,- V .  M .  Zirmdnskij - "Pbmiati Akademika I. I .  Mez6aninova" 
(A mern6rla do AcadCmieo I. I. MeSeaninov). Voprosy I$zyndnijo, (Ques- 
t6es de Lingiiislical, 1967, d 3, pg. 24. 

de Marr, a critica atingiu tambdm seus aspectos positivos, e as conse- 
qiiencias dessa critica se estenderam a outros problemas .importantes 
que eram abordados pelos lingiihtas da  Cpoca. Coma resultado, nos 
anos subseqiientes foram abandonadas as pesquisas d e  quest6es lin- 
piiisticas direta ou indiretamente relacionadas B teoria da estadialidade, u 

como as  compara56es tipol6gicas, a cons t ru~io  ergativa, a busca de 
tracos d o  ereativo cm linguas nominativas, ctc. Posteriormente rcssur- - 
giu o interesse quanto a estes assuntos. Foram realizadas descri~6es 
d a  frase ergativa em camparas80 corn a nominativa e de seus trasos 
especificos em linguas de dlferentes tipos e grupos gen6ticos. (5) 
Fez-se um reexame critic0 da questio da estadialidade cam reia@o 
aos dois tipos de estrutura. Estas e outras pesquisas realizadas cm am- 
pla base empirica, com a utilizaslo de tCcnica apurada, bem como funda- 
mentadas em novos crit&rios, conduziram a um resultado favorivel , 
quanto B hipbtese de que a esttutura ergativa precede a nominativa. 

' 

- 
POI outro lado, resultados de estudos hist6rico-comp&ativos de 

linguas indo-europdias, camilo-scmiticas, turcas, trabalhos de reconsttu- 
c8o do ergativo arcaico, bem como pesquisas de lingoas indigenas ame- 
scanas, levaram B'postula~io de um tekeiro tipo de estrutura, a ativa 
como precursor tipol6gico das esttuturas ergativa e nominativa. (6) 

A frase ergativa aparece em vlrias linguas do mundo, cntre as 
quais as  caucAsicas ( p .  ex.  o georgiano, o abcls, o avar), a lingua 
basca, linguas indigcnas americanas ( p .  ex.  o esquim6). A frase no- 
m~nativa estP presentc em linguas indo-europtias, ugro-finlcas e tur- 
cas ao lado de outras . 

Segundo I. I .  MeSEcaninov, as principais diferenqas cntre os 
dois tipos de esttutura "se reduzem aos sistemas .utilizados para ex- 
primir as  rela~cies subjetivas e subjetivo-ohjetivas pelos termos nomi- 
nais e verbais da frase". (7) Na frase ergativa a forma grarnatical dos 
termos nominais depende tanto de sua posiqio sintltica como do con- 
teddo da  categoria ldgica que s.? transmite. Neste tipo de frase a ca- 
tegoria 16gica de sujeito tem suas variantes de agente e paciente des- 

( 5 ) .  - Ci. p. ex. a col. Ersorivnoja konslrrikcijo predinjdriijo v jozykdkh 
rorlicnky dpov (A construp5o ergativa da frase em linguss de diferenles ti- 
pas), Moscou, 1967. 

(6 ) .  - G. A. Klimov.-"K kbarakterislike juayk6v vktlvnoga rtrbja" 
(Caracteristica dar linguas de estrutura ativa). Voprory lozykozrd,rija. 1972, 
i v  4, pg. 3-13. 

(7) .  - I. I .  MeHEcaninov - Ersarivnaja konslr!ikcijn v jozykdkn.raz- 
lfEnyk1t lipor. (A construpb ergntiva.ern linguas de diferente~ liposl . Lenin- 
grado, 1967, pg. 215. 

I .  



tacadas e expressas em formas gramaticais diferentes, quer nos termos t 

nominais, quer no verbal. 0 agente, transmitindo as rela56es subje- 
tiveobjetivas, aparece como sujeito gramatical na  frase trgnsitiva. 
0 paciente transmite em separado as rela56es subjetivas, caso e m  que 
se apresenta como sujeito gramatical na frase intransitiva, e as rela- 
qdes objetivas, quando se apresenta como objeto direto na frase tran- 
sitiva . O s  sujeitos dos dois t i p s  de frase recebem formas distintas: 
o da frase transitiva aparece no ergativo ( e  tambCm em outros casos I 
obliquos, podendo mesmo expreswr-se somente pelos afixos do verbo 
ou pela ordem vocabular); o sujeito da frase intransitiva, bem como 
o bem como o complemento direto da frase transitiva, aparece no 
nominativo. Por exemplo: 

(georg.): kal's s-ma sahl-i aagena "o homem eonstruiu a casa" 

kilt's-i Sin movida "o homem chegou 2 easa" 

mama-m bavSv-i moiqvana "o pai trouxe a crianga" 
bzvgv-i modis "a crimcn est6 vinbo" 

(-m. -ma desintnciu do ergativo: -i desinencia do nominativo) 

Nas linguas de estrutura ergativa o complemento tem a forma 
gramatical invariivel (nominativo) e distingue-se tambim, na  opiniHo 
de MeScaninov, por sua posi~Ho dominante (a), j i  que sua preseqa 
na frase condiciona a forma gramatical do verbo e do sujeito. Nestas 
linguas predomina o sistema de regsncia reciproca entre os termos 
principals da frase. Inclusive o sujeito tem sua forma regida, depen- 
dendo do contelido da a520 transmitida, de sua transitividade ou in- 
transitividade. 0 sintetismo do verbo 6 muito difundido nas linguas 
evgativas: o predicado verbal inclui determinados indiees para trans- 
mitir as rela~6es subjetivas e outros para as relagies subjetivo-obje- 
tivas. Estes indices podem ser pessoais (basco, georgiano, abcis, p .  
e x . ) ,  de classes (avar) ou ambos (darguints). De urna forma geral, 
nas linguas em que inexiste sistema de declinaqio a s  relaq6es sinti- 
ticas se transmitem na forma verbal e, naquelas em que a forma vei- 
bal C neutra, as relaq6es sintiticas se concentram na forma do sujei- 
to. 

( 8 ) .  - Outros aulores consideram que na construtZo ergativn o ere- 
dicado verbal tem pori56o dominanlc. Cf. A hfarlinet - "La conrtruciian 
ergalive et les structures Utmentaircs dc l'monc8'. Jorrrnol de Psycl~ologie 
Normole et Polilolopioue, iulho-setembro dc 1958: A .  S .  Cikobava - "Pra- 
blema ergativnoi koidrLkfii v iberfjsko-kavk8zsk&h jamk6kh" (0 problem% 
da constm56o ergativa "as lfnguas ibero-cauc8sicas). Em Ergol~vnojo konr- 
trukcijo predlordniio v ioiykdkh rozllotyth Ifpol, (A comtrucho ergvliva da 
frase em linguar de  diferentes tipos), pg. 19.  

Nas linguas de estrutura ergativa inexiste o caso acusativo, o que 
no parecer de alguns pesquisadores as caracteriza tanto quanto a 
existencia do ergativo. 

Na frase nominativa a forma dos termos nominais depende ape- 
nas de sua posiqzo sintitica. Neste tipo de construqHo utiliza-se so- 
mente o contehdo gera da catcgoria 16gica de sujeito. Seu contefido 
ativo ou passivo transmite-se ao verbo, que recebe forma correspon- 
dente a voz ativa ou passiva. A forma gramatical do sujeito .se man- 
tCm constante, qualquer que seja a classe do predicado. Nas linguas 
corn paradigma de declinasiio, o sujeito aparece no nominativo (rus- 
so, linguas turcas, alemHo) ou no caso gera! (inglcs) . Nas linguas 
em que n50 existe categona de caso, o sujeito se aprescnta na forma 
nominativa, que se op6e a constru56es preposicionais (como no fran- 
c & ) .  

I 
0 sujeito se expressa tamb6m nas termina$6es pessoais do verbo. 

Este combina corn o sujeito em pessoa, nhmero e gsnero. 0 comple- 
mento direto aparece normalmentc no acusativo e, ao contririo do 
que ocorre na frase ergativa, pode variar de acaso. Po: exemplo: 

(russo): stud6ntk-a spit "a estudsnte dorrne" 

studhtk-a cilsjel knig-u "a ertudante I& o livro" 

(-a desinhncia de nominativo; -u deoinencia de acurativo) ., 

Na estrutura nominativa a p reseqa  ou audncia do complemento 
direto nHo se reflete nas formas gramaticais do sujeito ou do verbo. 
Nos casos em que este apresenta em sua forma afixos subjetivos e obje- 
'tivos, cada afixo conserva apenas o contehdo subjetivo ou objetivo 
separadamente . 

A existsncia de um terceiro tipo estrutural, a estmtura ativa, foi 
postulado pelo lingiiista soviCtico G .  A .  Klimov no artigo citado acima 
(nota n.O 6 ) .  Como de estrutura ativa 5% consideradas in6meras lin- 
guas indigenas da AmCrica do Norte (haida, tlingit, eyak, dakota, 
assiniboini, ponka, tutelo, muscogoi, hitchiti, koasati, choktaw, asl in-  
guas atabascss e outras) e da AmCrica do Sul (linguas da famRia tupi- 
zuarani) . 

Por cstrutura ativa G.  A .  Klimov designa um conjun:o de tra- 
qos estruturais correlacionados dos diferentes niveis das linguas em 
questHo, conjunto que pode ser considerado como a realizaq50 de urna 
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estrutura profunda situada em sua base. Segundo Klimov, "o determi- 
nante semintico da estrutura ativa 6 a opos i~ io  n2o dos principios 
subjetivo e objetivo (como ocorre nas linguas de estrutura ergativa e, 

. parece, nominativa) mas dos principios ativo e inativo. Conesponden- 
temente a estrutura das linguas citadas esti especialmente orientada 
para a transmissio n io  das relaqks subjetivo-objetivas, que ai en- 
contram apenas express50 implicita, e sim das relaqties existentes entre 
os aetantes ativo e inativo (o conceit0 de actante aqui utilizado 6 
prdximo ao conceit0 formulado por L. Tesni&re)" (9).  Este deter- 
minante semintico organiza toda a estrutura da lingua, refletindo-se em 
seus difercntes niveis, condicionando uma sCrie de particularidades cor- 
relatas. 

Assim, de aeordo com Klimov, no nivel lexical as linguas ativas 
apresentam uma divisio binn6ria dos substantivos em ativos e inativos, 
baseada na oposiqio dos respeetivos denorata segundo o principio da 
presensa ou ausgneia de atividade vital, embora sem se expressar nos 
pr6prios nomes, esta divisio se faz sentir em outros elementos da es- 

- trutura lingustica. 

0 s  verbos se dividem em estativos segundo o principio de ativi- 
dade- inatividade da asio.transmitida, destacando-se, nio raro, o grupo 
de verba sentiendi. Observa-se, por outro lado, a existencia de formas 
duplas de verbos semanticamente idhticos, empregando-se uma delas 
corn or nomes ativos e a outra com os inativos. 

Encontra-se freqiientemente nas linguas ativas a oposiqio entre 
Iormas inclusiva e exelusiva nos pronomes da primeira pessoa do plu- 
ral. 

0 predicado verbal desempenha papel domininle nas relas6es sin- 
titicas entre os termos da frase. Estio ausentes n io  s6 a categoria de 
tempo no verbo, o qual, por outro ado, varia amplamente quanto ao 
aspecto, mas tamb6m a categoria de voz. A variasgo semhtica de 
verbos ativos do tipo "queimar", "queimar-sen, regularmente encon- 
trada, transmite a oposiqio das chamadas formas "centrifugas" e "cen- 
tdpetas", comparivel oposiq2o ativo-mCdio do proto-indo-europeu. 

Entre as caracteristicas morfo16gicas das linguas ativas G .  A .  
Klimov cita a categoria morfol6gica de classe, bem como a diferencia- 
s i o  de duas series de afixos pessoais, a ativa e a inativa, afixos estes 
referentes aos termos nominais que transmitem 0s actantes ativo e 
inativo. A conjungaqio tem, portanto, cariter misto de pessoa e clas- 

( 9 ) .  - G .  A .  Klimov - op. ci t . ,  pg.  4 .  - 

i; se. Em algumas linguas aparece uma tereeira sirie, que se emprega 
com os verba senriendi. Na estrutura morfologica do verbo ativo i 
obrigat6ria a presensa de afixo da sirie ativa, sendo freqiiente, porem, 
a ocorrincia de afixos das duas stries, easo em que a forma C bi-pes- 
soal. Ji os verbos estativos se eombinam apenas com os afixos da 
strie inativa. , 

A categoria de n6mero 6 raramente eneontrada, o mwmo ocor- - 
1 rendo eom a categoria de easo. Nas linguas em que existe esta liltima, 

h i  a oposisio entre um easo atjvo (mareado), no qual se expressa o 
sujeito de verbo ativo, e um ceso inativo (1150 marcado) que expressa 
o complemento de verbo ativo e tambim o sujeito de verbo estativo. 

Por outro lado os nomes das linguas em quest20 geralmente se 

I 
combinam com posposiq6es de semintica locativa. 

! 
i Outra importante caraeteristica das linguas ativas t a oposiqio 
! de formas possessivas de pertinincia orgsnica (inalien4veis) e inorg%- 

nica (alienaveis) . A primeira forma, expressa por afixos possessives ! 
I 

idhticos aos da sCrie inativa, recebem apenas os substantivos referen- 
i les aos nomes da classe ativa. Estes substantivos ineluem os nomes 

das partes do corpo humano e de animais, partes das p1antas;os ter- 
I mos de parenteseo e denominas6es de objetos e conceitos intimamente 

relacionados ao homem. A forma de pertingncia inorginiea, presente 
nos demais nomes, transmite-se ou pela Iorma de perlin6neig orginica 

1 com afixo complementar, ou por uma sirie de afixos que coincidem 
! con3 os indices pessoais don verba senfiendi. 

I G .  A, ,  Klimov chama a atensgo para o fato de cxistir nas linguas 

I ativas uma relasgo bastante intima entre o nome e o verbo, principal- 
mente o estativo, o que se reflete na utilizaqio, pot ambos de meios 
modol6gicos comuns . 

i - * rl 

i * 
I ~ Uma das linguas indigenas brasileiras consideradas como de es- 

trutura ativa 6 a lingua Kamaiuri (famfiia Tupi-Guarani)', ,falada por 

I indios da tribo de igual nome, que vivem na regi2o do Alto.XinD. 

Serio apresentados a seguir alguns dados sabre a lingua Kamaiuri, 
os quais a caracterizam sob o ponto de vista da estrutura ativa. (10) 
Na lingua Kamaiurd distinguem-re duas elasses de substantivos: I) 0s 

i 
(10). - 0 s  dados aqui aprerentadaa se baseiarn em material cplhido pela , 

autara deste artigo em trabalha de campo.iunfo aas indios KamaiurP (abril- 
iunho de 1968). 



possuiveis, que se cmpregam com' prefixos possessivos, e 11) os n5o 
possuiveis, que nio admitem estes prefixos. 

A classe de substantivos possuiveis CQmprcende nomes das partes 
do corpo humano e de animais, partcs das plantas; termos de parentes- 
co; denominasdes de objetos e conceitos que apresentam rela$Ho in- 
tima com o homem, por exemplo: (11) - juni, "boca", - p e p ,  
"asa", - jr "mien, - y', j.p "flecha", ctc. 

A classe dos substantivos impossuivcis pertencem as denomina- 
58es de acidentes geogrificos, elementos e fen8menos da natureza, no- 
mes de animais, plantas e pessoas, por exemplo: paraha "rio", amin " 
chuva", ywytli "vento", akwama?6 "homcm", kuji "mulher", etc. 

0 s  prefixos possessivos combinavcis com os substantivos da clas- 
se I apresentam formas diferentes para a primeira e a segunda pessoa 
do singular, primeira e segunda do pural e para a terceira pessoa. Na 
primeira pessoa do plural h i  a oposi~io entre uma forma inclusiva - 
para designar um grupo de pessoas quc inclui o interlocutor - e uma 
iorma exclusiva, para designar um gmpo de pessoas que nSo inclui 
o interlocutor. A terceira pessoa distingue uma forma reflexiva e uma 
irreflexiva. 0 s  prefixos sHo os seguintes: I.a p. s .  ie - p. incl. . 
jend - p.  cxcl. ore -, 2 . 9 .  s. ne -, 2.a p. pl. pe -, 
3.a p.  refl. o -, 3.a p.  irrefl. i - (r  -, h -). -, 

Cada urn dos prefixos da 3.a pessoa irreflexiva ocorre corn de- 
tcrminado gmpo de substantivos, p .  ex. : i- akiv "sua cabesa", i -i 
"seu nariz". i - ~ "seu $'; h - ap "sua pluma", h - aci "seu ch'ifre", 
h - ekow6 "seu cora~io";  t -up, "seu pai", t -amyj "seu avir", 
t - a? jrt "scu fiUlon . 

0 s  iuhstantivos que se combinam corn os prefixos t - e h - 
apresentam a atemancia t/r, h/r quando antecedidos por prefix0 pro- 
nominal da 1." e da 2." pessoa ou por outro substantivo, p .  ex.: je- 
r-up "meu pai", ne-r-ekow6 "teu cora~io", jakarta r-ekow6 "o cora- 
$20 do jacarB. Estes fatos constituem, provavelmente, requicios de 

(11) .  - 0 s  fanernas da lingua karnaiud sSo or seguinter: p, t, k, ? 
(oclurivar surdas n8o nasalizadar), m, n, v (aciurivas ronarar nasalizadar), c 
(africada surda alveolar), w (fricabva sanora bilabial), j (africativa sonara 
palatal), h (fricativa surda glatal), r (vibianle apical), kV, hw,  rnw (consaantcs 
iabializadar), i, e, a, o, u, y (vogais orais, sendo a ljltimv uita, posterior n%o 
arredondads), i, &, 2, 6 ,  5.  jr (vogais narair).  Antes de pnusa p, 1, k sSo im- 
plosivos. Alternun-se respectivamenle corn w, r e k (explasivo) quanda segui- 

- don de vagnl. 

um antigo sistema de classes (cf .  os afixos t-, s-, -I- no antigo tupi) 
(12) 

Na lingua Kamaiuri distinguem-se duas dries de prefixos pesso- 
ais: a ativa e a inativa. 0 s  prefixos da strie ativa sZo os seguintes: 
1 1 . ~  p. s .  a-, 1 . 9 ,  incl. ja, p. excl. ore-, 2 . 9 .  $.  ere-, 2 9 .  pl. 
pe-, 3.a p.  o - .  0 s  prefixos da strie inativa sHo idsnticos aos prefixos 

" 

possessivos. AlCm destes h6 os prefixos complexos or- "eu/nhs te. . ." 
e op- "eu/nb vos. . . ". 

Correspondentemente distinguem-se duas classes de vcrhos, pela 
ocorr&ncia de prefixos de uma strie ou de outra. A classe I inclui ver- 
hos combiniveis com os prefixos da strie ativa, como -nupi "hater", 
-je?t eng "falar", -kani "comer", -?am "estar de PC', -kit 'dormir". A 
classe II pertencem verbos combinAveis com os prefixos inativos, p . ex.: 
-kat6 "ser born", -ope+j "estar com sono", -tuwijip ser grande", po- 
wLj "ser pesado". 

0 s  verbos .da classe Ilexprim em estado, qualidade, sio estati- 
vos. 0 s  da casse I denotam asZo, movimento, mas podem tambkm 
exprimir um estado. Portanto a divisE.0 dos verbos da lingua kamaiura 
corresponde apenas em parte $ oposisi?o de verbos ativos e estativos, 
caracteristica das linguas de estrutura ativa. 

0 s  verbos da classe IIexprimem estado, qualidade, sio estati- 
ries, e tamMm com os prefixos o ro -z  opo- para exprimir o sujeito 
e o objeto (o actante ativo e o inativo, na terminologia utilizada na 

' 
caracterizas50 da estrutura ativa) . 0 emprego dos prefixos .ocorre 
conforme o csquema quc segue: 

~ujeito (actante ativo) obieto (actante inativa) prcfixo 

a )  qualquer persoa 3s peEPOB ativo 

b) 2 s  perraa I? p .  E., 1". CXCI. ' inalivo ' 

C)  36 pessoa I? e 90 pcsroa inati~o ., 

d) l a p .  s., l s p ,  excl. 28 perroa oro-, opo- 

Exemplos: 

a)  a-nupZ "eu bato nele", ja-nupi "n6s (incl.) batemos nele", oro- 
nupZ "116s (excl . ) batemos nele", ere-nupi? "tu bates nele", pe-nupi 

( I? ) .  - A .  D .  Radriguen - "AnAlise rnorfol6gica de urn, tcxlo tupi". 
Logor (Curitiba), 1952, nV 15: A .  L.  Barbora - Curso de rupianrigo. Rio de 
laneiro,. 1956. 



"v6s bateis nele", o-nup; "klc(s) bate(m) nele"; wararujiwa m6ja 
o-u?6 "o cachorro mordeu a cobra"; 

b )  je-nupi "tu me bates, v6s me bateis", ore-nup5 "tu nos (excl. ) 
bates, v6s nos (excl. bateis; 

c )  je-nupi "ele me bate", jene-nupi "ele nos (incl..) bate, ore-nupi 
. "ele nos (excl. ) bate", ne-nup% "ele te bate", pe-nupZ "ele vos bate"; 

d )  oro-nupi "eu te bato, n6s (excl.) te batemos", opo-nup5 "eu 
vos bato, n6s (excl.) vos batemos". 

Nos casos em que o sujeito e o objeto (o  actante ativo e o ina- 
tivo) s io  repre~entados pela mesma pessoa emprega-se o prefixo je- 
que normalmente ocupa a posiqZo cntre o prefixo ativo e a raiz (tc- 
ma) verbal: a-je kyci "eu me cortei". Esta forma poderia ser inter- ' 
pretada como centripeta, em oposiqio forma centrifuga a-kyci "eu o 
eorto" . 

Na lingua Kamaiuri os substantivos e os verbos re diferenciam 
por determinados traqos formais. 0 s  substantivos distinguem-se pela 
ocorrtncia do sufixo -a, o qua1 n5o esti presente nos nomes isolados, 
mas aparece quando estes se combinam com outros voeibulos: jaj, "lua", 
jay-a tuwijip "a lua C grande". 0 s  substantivos se combinam eom 
posposi$Res que designam instrumento, causa, direqio, IocalizaqHo, etc.,  
p .  ex. : kye? iapup.6 erejekyci "voc& se cortou com a fitcan; motawarehd 
"por causa de comida"; oyanitk i?atiw "ele anda com a mie"; opyrim 
ik6w "ele esti em cast"; k6awi ojdf "venho da roqa". . . 

0 s  substantivos se caracterizam ainda por determinados sufixos, 
como por exemplo -up -fop (instrumentivo): momo-ip "propulsdr de 
flechas-", apyk-ip "banco", karij-tip "lapis"; -tot (agentivo): juka- 
t i t  "matador", yw6-tat "flexador", -u-t6t "comedor"; -uma?C (indica 
austneia de uma particularidade): mireko-uma?i "solteiro", oje?e -uma 
C "mudo", etc. - 

0 s  verbos se distinguem antes de mais nada pelos prefixos sub- 
jetivos e tambCm pela oeorrtneia de afixos tais como: mo- (causativo): 
mo-yp$ "eomeqar", mo-tuwijip "aumentar", mo-?aji "empurrar"; 
TO- (causative-comitativo): ro-?it "colocar", ro-?at6 "levar"; -i -w (de- 
signs a550 subordinada a qualquer eircunstkcia): ?a am6 ijyk-i "ele 
ehegou hoje", tapkrupi i?atCw "ele est6 andando no caminho", etc. 

0 nome e o verbo, portanto, se.distinguem mutuamente. Por, 
outro lado as raizes verbais e as nominais podem apresentar formas 
morfologicarnente anilogas, senindo-se de afixos idtnticos. Por exem- 

plo: je-junj "minha boca" (substantive), jc-katu "eu sou born" (verbo 
estativo), je-nupi "batem-me" (verbo da classe I ) .  Observa-se, deste 
modo, uma relaq%o pr6xima entre o nome e o verbo, o que i aponta- 
do como um dos traqos especificos das linguas de estrutura ativa. 
Esta rela$So intima entre as duas classes de vocabulos caracteriza 
tambCm o antigo tupi, lingua em que "todos os temas podem. apresen- 
tar-se em dois aspectos: nominal e verbay (1 3 )  e em que "a distinqfio 
verbo nome n io  C nitida, pois todo nome pode tornar-se verbo predica- 
tivo, e todo verbo no infinito t verdadeiro nome. 0 s  mesmos mor- 
femas parece terem dois 'status': o verbal e o nominal". ( 14 ) .  

0 material disponivel sobre a lingua Kamaiuri C ainda muito li- 
mitado. Entretanto, os dados aqui apresentados, mostram, a nosso ver, 
que essa lingua e, por extensio, as demais linguas Tupi-Guarani, apre- 
sentam, efetivamente, muitos traqos caracteristicos do padrio da es- 
trutura ativa de Klimov. 

* * 
- * 

(13). - A. D .  Rodrigues - "Marfolo~ia do verbo tupi". Lelrns (Curi- 
tiba) 1953: no 1, pg. 123-124. 

(14). - A. L. Barbara - Op. cir.. 5 1.108. 
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