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SINOPSE: 

 

 OLIVEIRAS, Tatiana Raick Kuczmenda de. As classes verbais em Paumarí. Dissertação de 

Mestrado em Lingüística apresentada à Coordenação dos Cursos de Pós-Graduação da Faculdade de 

Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 2008,104 p. mimeo. 

 

O objetivo deste trabalho foi investigar as 

classes verbais intransitivas do Paumarí, com a 

finalidade de entender o fenômeno da 

ergatividade da língua. Através de evidências 

gramaticais, concluímos que o Paumarí não 

distingue sintaticamente verbos inergativos de 

verbos inacusativos. Ambos têm estrutura 

inacusativa e por isso, o sujeito intransitivo 

tem o mesmo comportamento sintático e 

morfológico que o objeto. Tal fato explica a 

ergatividade da língua. Essa hipótese tem 

como base os trabalhos de Wiltschko (2000) 

que postula a indistinção das classes verbais 

intransitivas na língua Halkomelem, também 

do tipo ergativo e de Souza (1994, 2006) para 

a língua Bakairi. 
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LISTA DE ABREVIAÇÕES 

 

A  = Sujeito 

Abl.  = Ablativo 

Abs.                =         Absolutivo 

Acus.  = Acusativo  

Agent.  = Agente 

Agr  = Agreement / Concordância 

AgrP  = Agreement Phrase / Sintagma de Concordância 

Anti.  = Antipassiva 

Apl.  = Aplicativo 

AplA  = Aplicativo Alto 

AplB  = Aplicativo Baixo 

Asp.  = Aspecto 

Aux.  = Auxiliar 

Class.  = classificador 

Caus.  = Causativo 

Cont.  = Contínuo 

Dem.  = demonstrativo 

Dep.  = Dependente  

Det.  = determinante 

Dir.  = direção 

DP  = Determinant Phrase/ Sintagma Determinante 

Erg.  = ergativo 

Fem.  = Feminino 

Fut.  = Futuro 

Ger.  = Gerúndio 

Ind.  = Modo Indicativo 

Inf.  = Infinitivo 

Int.  = Intransitivo 

LP  = Lexical Phrase/ Sintagma lexical 

Masc.  = Masculino 

N  = Nome 

Nfut  = Não-futuro 
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Nom.  = Nominativo 
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T  = Tempo 

TP  = Tense Phrase / Sintagma Temporal 

Tr./tran. = Transitivo 

TRP  = Transitive Phrase/ Sintagma de Transitividade 
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VA  = Verbo  Advérbio (ordem) 

Verb.  = verbalizador 

VO  = Verbo  Objeto (ordem) 

VOS  = Verbo  Objeto  Sujeito (ordem) 

VP  =  Verb Phrase / Sintagma Verbal 

VS  = Verbo  Sujeito (ordem) 

VSO  = Verbo  Sujeito  Objeto (ordem) 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 O objetivo deste trabalho é investigar a distinção entre verbos inergativos e inacusativos na 

língua Paumarí (família Arawá)1. O que motivou este estudo foi o fato de que a língua apresenta 

propriedades de um sistema ergativo de marcação de caso, quando a terceira pessoa está envolvida 

tanto como sujeito quanto como objeto. 

 À luz das propostas de Wiltschko (2000) e de Souza (1994) (2006) analisamos os dados do 

Paumarí relacionados ao comportamento dos verbos intransitivos. Segundo Wiltschko, na língua 

Halkomelem (família Saliche), o núcleo funcional que introduz o argumento externo só está 

associado a verbos transitivos e não a verbos inergativos. Estes têm os seus sujeitos gerados 

internamente ao VP, assim como os verbos inacusativos. Sendo assim, os sujeitos de todos os 

verbos intransitivos, semanticamente inergativos ou inacusativos, são se equivalem sintaticamente 

aos objetos dos verbos transitivos. Daí resulta as propriedades ergativas da língua. A proposta da 

autora se equipara à da Morfologia Distribuída (Harley e Noyer (1999) e Harley (2006) que assume 

que a estrutura argumental é sintaticamente derivada por meio de núcleos funcionais. 

 Souza (1994 e 2006) sugere para a língua Bakairi (família Karib) que os verbos intransitivos 

mesmo os semanticamente de agentividade têm apenas argumentos internos. Essa ausência de 

distinção entre classes verbais intransitivas reflete um padrão ergativo. 

 Este estudo sobre classes verbais em Paumarí resulta de outros trabalhos realizados por 

alunos de Iniciação Científica da orientadora da presente dissertação. Algumas das observações 

aqui apresentadas já estavam presentes naqueles trabalhos.  

Eu também iniciei a minha pesquisa sobre o Paumarí na Iniciação Científica. Na época, o 

tema de investigação foi as estruturas interrogativas da língua. 

                                                 
1 A língua Paumarí é falada no estado do Amazonas. 
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 Os dados observados para a realização deste trabalho são de natureza secundária. Foram 

todos extraídos de Chapman (1978) e Chapman e Derbyshire (1998) e possuem uma representação 

ortográfica. 

 A dissertação está dividida da seguinte forma: no capítulo 1, apresentamos uma descrição 

sobre línguas ergativas e algumas hipóteses levantadas na literatura sobre a questão da ergatividade. 

No capítulo 2, falamos sobre classes verbais intransitivas e os testes de diferenciação entre elas. 

Também comentamos no referido capítulo, sobre as propostas de Souza (1994) e (2006) e de 

Wiltschko (2000) para a ergatividade das línguas Bakairi e Halkomelem respectivamente, ambas 

baseadas na distinção entre classes verbais intransitivas. No capítulo 3, fornecemos uma visão geral 

sobre a gramática do Paumarí, tendo como base os trabalhos de Chapman (1978) e de Chapman e 

Derbyshire ( 1998). No capítulo 4, discutimos a questão das duas classes verbais intransitivas em 

Paumarí e a relacionamos com o fenômeno da ergatividade, com base em Wiltschko e Souza. 
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CAPÍTULO 1 

 

 

  NOTAS SOBRE ERGATIVIDADE 

1.1 O que é ergatividade ? 

 Segundo Otsuka (2000), ergatividade é um termo que se refere a um certo padrão casual que 

algumas línguas apresentam ao tratar dos argumentos de um verbo. Os argumentos verbais são 

classificados em 3 tipos: o sujeito do verbo transitivo, o objeto do verbo transitivo e o sujeito do 

verbo intransitivo. Adotando-se a terminologia de Dixon (1979), referiremos a eles como A, O e S, 

respectivamente. 

 Se uma língua trata A e S do mesmo jeito, distinguindo O, o padrão é chamado de 

nominativo - acusativo. 

 As línguas nominativo-acusativas são bastante conhecidas e estudadas. O Latim é um caso 

clássico de uma língua desse tipo em que os sintagmas nominais são declinados para caso: 

Latim 

1- Puella             veni -t                            “A menina(S) vem.” 

    menina: nom. vir- pres. 3sg. 

 

2- Puella         puer  -um         Audi  -t     “A menina(A) vê o menino(O).” 

    menina:nom. menino-acus.  ver-pres. 3sg. 

 

(Tallermann, 1998: 154)               

 

  Em um padrão ergativo, S e O são tratados da mesma maneira, enquanto A é tratado 

diferentemente. 
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 A noção de ergatividade é geralmente usada com relação à marcação de caso. Em um 

sistema de caso ergativo, S e O aparecem no mesmo caso, o absolutivo, e A aparece em um caso 

especial, o ergativo. Os exemplos abaixo ilustram o padrão ergativo: 

 

Língua Dyirbal 

 

3- a. nguma   banaganyu                  “O pai(S) voltou.” 

         pai:abs.  voltou 

     b. yabu    banaganyu                   “A mãe(S) voltou.” 

         Mãe:abs.   voltou 

             O           A             V     

     c. nguma   yabu-nggu   buran      “A mãe(A) viu o pai(O).” 

         pai:abs.  mãe-erg.      Viu 

(Tallermann:156) 

 Note-se nos exemplos acima que a forma para S e O é a mesma (“pai”). Já a forma para S e 

A é diferente (“mãe”). 

 Além de ser marcado nos sintagmas nominais, a manifestação do sistema ergativo pode 

ocorrer na forma dos pronomes, assim como mostram os exemplos a seguir: 

 

Lezgian (Língua Daghestaniana) 

 

4- a.  Za       zi        balk’an     c’ud   xipe -qh   ga -na   

         Eu-erg  meu cavalo:abs.  dez  ovelhas -por  dar-pass.    

 

“Eu(A) troquei meu cavalo(O) por dez ovelhas.” 
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     b. Zun    ata – na                   

         Eu:abs. vir –pass.  

 

“Eu(S) vim.”   

 

     c.  aburu    zun       ajib-da     

          Eles:erg.  Eu:abs.  envergonhar-fut. 

 

 “Eles(A) me(O) envergonharão.” 

 

  O termo ergativo cobre não só a marcação de caso, mas também: concordância e ordem 

oracional. Nos exemplos abaixo, observa-se a manifestação de um sistema de concordância no 

padrão ergativo, bem como a ordem oracional. 

 Note-se que em Pari, o sujeito intransitivo(S) e o objeto(O) ocupam posição pré-verbal, 

enquanto o sujeito transitivo(A) ocorre em posição pós-verbal, levando às ordens OVA e SV. 

 

Pari (Western Nilotic) 

 

5- a. úbúr        á  -túuk                            S   V 

        Ubur:abs.  pass. – brincar 

“Ubur(S) brincou.” 

 

      b. jo’obi       á-kèel         ùbúrrí        O   V    A 

         búfalo:abs.  pass.-atirar   ubur:erg. 

 

“Ubur(A) atirou (n)o búfalo(O).” 

(Manning, 1996:23) 
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 Também o padrão da concordância verbal pode se manifestar no eixo ergativo-absolutivo: 

 

Mam (Maya) 

 

6- a.  xiinaq    s-uul     

      Homem  3sg.-chegar  

 

“O homem chegou.” 

 

     b. qa-cheej   x   -hi      kub      t   - tzyu-n   xiinaq     

         Pl.-cavalo 3pl.-aux.  Dir.  3sg.-agarrar  homem 

 

“O homem agarrou os cavalos.”                                               (Morin e Tiffou 1988:494) 

 

 Segundo Tallermann, línguas acusativas e ergativas podem ter construção passiva, embora a 

passiva seja encontrada mais freqüentemente em línguas acusativas do que em línguas ergativas. 

 Nas construções passivas, o verbo ocorre em uma forma especial, que o intransitiviza. O 

sujeito da forma ativa é demovido para o estatuto de adjunto no caso oblíquo, ao passo que o objeto 

é promovido para a condição de sujeito. 

 Inuit é uma língua com marcação de caso ergativo-absolutivo que apresenta construções 

passivas: 

Inuit 

 

7- a. Juuna-p        miiq  qa   -t        paar(i-v)-ai 

        Juuna-erg.   Crianças-pl.abs.    cuidar- ind.-tr-3sg./3pl. 

 

“Juuna está cuidando das crianças.” 
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      b. miigga-t    juuna-mit   paari-ni-qar-p-u-t 

          crianças.pl.abs.   juuna-abl.  Tomar conta-ger.-tr-ind.-int.-3pl. 

 

“As crianças estão sendo cuidadas por Juuna.”                                        (Manning:83) 

 

 Note-se que, apesar do caso ergativo-absolutivo na forma ativa, a passiva promove o objeto 

para a condição de sujeito e demove o sujeito transitivo para a condição de adjunto. 

  No entanto, outra construção que muda as relações gramaticais também ocorre em línguas 

ergativas. Esta construção é chamada de antipassiva e não é encontrada em línguas acusativas. 

Como a passiva, a antipassiva também transforma uma oração transitiva em intransitiva, via 

processo de ascensão de um NP e o rebaixamento de outro. 

 De acordo com Tallerman e Manning, a antipassiva apresenta uma marca verbal e também 

modifica as relações gramaticais. O sujeito transitivo(A) se expressa no caso absolutivo e o objeto é 

demovido para o estatuto de adjunto. 

 Inuit também possui a construção antipassiva como mostram os exemplos a seguir: 

 

Inuit 

 

8- a. Hansi-p       inuit           tuqup   -paa 

        Hansi-erg.  Pessoal.abs.   matar- ind.3sg.3sg. 

 

 “Hansi matou as pessoas.” 

 

      b. Hansi        inun  -nik       tuqut..   Si-vuq. 

          Hansi.abs.  pessoal-obliq.  Matar.anti.-3sg 

 

“Hansi matou pessoas.”                                                                           

                                                                                                                               (Manning:82) 
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 Segundo Tallermann, a antipassiva pode ser usada para exercer muitas funções, como 

intransitivizar um verbo, focalizar o sujeito e fornecer leitura partitiva para o objeto demovido. 

 As línguas nominativo-acusativas não possuem construções antipassivas. Já as línguas 

ergativas podem apresentar tanto passivas quanto antipassivas, conforme vimos com os dados do 

Inuit. 

  

 

1.1.1 ERGATIVIDADE MORFOLÓGICA 

 

 Anderson (1976) afirma que a morfologia de línguas ergativas é enganadora. Em geral, 

operações sintáticas mostram que essas línguas têm uma relação gramatical que agrupa A e S na 

categoria de sujeito, assim como ocorre nas línguas acusativas.   

 Línguas em que as operações sintáticas seguem um padrão nominativo-acusativo, enquanto 

a marcação de caso segue o padrão ergativo, são tratadas como línguas com ergatividade 

morfológica. Nelas, as operações de concordância, de ligação, de coordenação e de subordinação, 

por exemplo, agrupam A e S na mesma categoria sintática que difere da categoria do objeto. Elas 

são, na verdade, sintaticamente nominativo-acusativas. 

 Em Esquimó, língua morfologicamente ergativa, o antecedente de pronomes só pode ser A 

ou S e nunca O: 

 

Esquimó 

 

9- a. ataata-ni Juuna-p  tatig(i-v)-a-a 

        pai-abs. 4sg. Juuna-erg. confiar-ind. Tr. 3sg. 3sg. 

 

“Junai confia em seui pai.” 
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      b. Aani     illu   -mi    -nut     ingerla-vo-q 

          Aani:abs.  casa-4sg. –obliq.  Ir  -int. 3sg. 

 

“Aanii está indo para suai casa.” 

 

       c. *Anaana -mi        Piita        nagligi –jana    

             mãe   -erg.4sg.  Piita-abs.   amar -3sg.3sg. 

 

“Suai mãe ama Piitai .” 

(Manning:15) 

 

 Nos casos de controle de argumentos nulos na oração subordinada, somente A e S e nunca 

O, podem ser apagados, conforme afirma Manning: 

 

Esquimó 

 

10- a. miiqqat    [Ø     Juuna     ikiu  -ssa   -llu  -gv]      niriursui   -pp  -u  -t 

          crianças.abs. Ø Juuna.abs. ajudar- Fut.- Inf.- 3sg. Prometer-ind.-int.3pl. 

 

“As crianças prometeram____(A) ajudar Juuna.” 

 

       b. Miiqqat  [Ø qiti  -ssa  -llu  -jik]  niriursui  -pp –u  -t 

           crianças:abs. Ø danças-fut.inf.4pl.  ajudar-ind.-int.-3pl. 

 

“As crianças prometeram____(S) dançar.” 

(Manning:16) 

  

 Segundo Dixon, há dois tipos de línguas ergativas: morfológica e sintática. As línguas 

morfologicamente ergativas só manifestam uma diferença entre S e A em termos de marcação de 

caso morfológica. Os dois argumentos apresentam o mesmo comportamento sintático. 
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 Há línguas, porém, que, além da marcação morfológica ergativa, também apresentam 

processos sintáticos que se movem no eixo S e O. São as chamadas línguas com ergatividade 

sintática. 

 
1.1.2 ERGATIVIDADE SINTÁTICA 

 São poucas as línguas que apresentam ergatividade sintática. Dyirbal é a mais conhecida 

dentre elas. 

 Em poucas línguas, como o Dyirbal, os processos de coordenação e de subordinação são 

guiados pelas relações gramaticais superficiais de S e O. Estes são os pivôs sintáticos, segundo a 

proposta de Dixon: 

 

11- O pajé trouxe o homem aqui e a mulher bateu_________(= nele). 

                                 O                                                O 

 

12- O pajé espancou Burrba e ________(= ele) caiu. 

                                    O               S 

 

 Nos exemplos do Dyirbal abaixo, os pivôs da coordenação são O e S: 

 

Dyirbal 

 

                     O                        S               V               S                           V 

13- a. bayi   yara   bangul   gubi-ngu   munda-n[bangun   jugumbi-ru  balga-n]                           .             

.         homem abs.pron.erg. pajé-erg. Trazer-nfut pron.erg. mulher-erg.bater -nfut. 

 

         “O pajé trouxe o homemi  e a mulher bateu Øi   (nelei).”  
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                                 O                                S                 V 

       b.  bayi      burrbula       bangul       gubi-ngu    bara-n     [Ø baji-gu] 

            pron.abs.  burrbula.abs  pron.erg.  pajé-erg.  Socar-nfut.   Cair-prop. 

          “O pajé socou Barrbulai e Øi (elei) caiu. 

(Manning:9) 

 

 Para Dixon (1979), existem dois níveis de relações gramaticais. As relações gramaticais 

subjacentes em que se tem um sujeito lógico universal (A e S). Esse sujeito lógico é o mais alto na 

escala da estrutura argumental (o agente ou o experienciador). Por motivos semânticos, muitos 

processos gramaticais fazem uso dessa noção de sujeito subjacente, talvez porque seja o controlador 

dos eventos. 

 Processos gramaticais que seguem um sujeito subjacente são: a supressão do sujeito de 

imperativos, relações de controle de verbos aspectuais e modais (“poder”, “tentar”, “começar”), 

dentre outros. 

 A noção universal de sujeito subjacente é independente da marcação de caso da língua que 

pode ser ergativa-absolutiva ou nominativa-acusativa. 

 No nível superficial das relações gramaticais (shallow structure), as operações de 

coordenação e de subordinação podem seguir um pivô S/A ou um pivô S/O. 

 Nenhuma língua é totalmente ergativa. As línguas têm os dois sistemas (nominativo-

acusativo e ergativo-absolutivo) em funcionamento; isto é, co- ocorrendo. Também nenhuma língua 

é totalmente sintaticamente ergativa. Em línguas como o Dyirbal, alguns processos sintáticos se 

guiam pelo agrupamento de A e S. Devido a essa combinação de sistemas, postulou-se o termo split 

que se refere a sistemas gramaticais bifurcados / cindidos. 
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1.1.3 SPLIT OU SISTEMAS CINDIDOS  

 

 Sistemas casuais cindidos se caracterizam por exibirem em termos morfológicos tanto o 

padrão nominativo-acusativo quanto o padrão ergativo. Essa bifurcação de sistemas casuais pode 

ser verificada em termos da dicotomia tempo/aspecto, das propriedades semânticas dos NPs e da 

dicotomia oração principal / subordinada. 

 Em Georgiano, por exemplo, o passado simples exibe o sistema ergativo, enquanto os outros 

tempos verbais apresentam o sistema nominativo-acusativo. 

Georgiano 

 

14- a) vano-m        daaxrco         Rezo             “Vano afogou Rezo.” 

                       vano-erg. 3sg. 3sg. afogar  Rezo(abs.) 

                 b) vano              axrcobs        Rezo-a          “Vano está afogando Rezo.” 

                      vano(nom.)   3sg. 3sg. estar afogando  Rezo-acus 

 
 Em línguas australianas, é comum se encontrar a cisão em termos de hierarquia de 

agentividade de NPs, conforme postula Silverstein (1976). No topo da hierarquia estão os NPs com 

os traços [+ ego] e [+ tu] que são mais propícios a atuarem como agentes da ação e no nível mais 

baixo da hierarquia se encontram os nominais [- animados], conforme ilustra o esquema a seguir: 

 

15- 1ª pessoa > 2ª pessoa > 3ª pessoa > Nomes próprios > Nomes comuns animados > inanimados 

[+ agente]                                                                                                                             [- agente] 

 

  O sistema que atua com os NPs mais altos é o acusativo. O ergativo é verificado com os NPs 

mais baixos na hierarquia. 

  No exemplo a seguir o NP “cachorro” caracterizado com o traço [- humano] ocorre no caso 

ergativo, já o NP “eu” com o traço [+ ego], atua no sistema nominativo- acusativo: 
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Língua Wik-Mungkan 

 

16- a) Ku’-ng   nga-ny   path-ny                 “O cachorro me mordeu.” 

    cachorro-erg.  Me-acus.   morder.pass. 

b)  ngay      ku’        thath-ng                  “Eu vi o cachorro.” 

     Eu(nom.)  cachorro(nom.)  ver-pass. 

c) Ku’      uthm                                        “O cachorro morreu.“ 

    cachorro(nom.)  morreu 

 

 Existem várias explicações para o fenômeno da ergatividade, conforme veremos a seguir. 

Comentaremos com maiores detalhes aquelas de base gerativista. 

  

1.1.4 EXPLICAÇÕES PARA O FENÔMENO DA ERGATIVIDADE 

 
 Segundo Manning, uma classificação clara sobre as várias abordagens relacionadas ao 

fenômeno da ergatividade surgiu com os trabalhos de Johnson (1977) e Postal (1977) dentro do 

quadro da Gramática Relacional. Enquanto as análises possuem muitas variantes em termos de 

outros elementos que compõem a estrutura oracional, os autores se preocupam com o nível onde 

vários arranjos ocorrem. É notável que a maioria das análises subseqüentes das línguas ergativas 

pode ser agrupada em uma das categorias que Johnson e Postal delinearam.  

 Segundo os referidos autores, existem algumas propostas para tratar da ergatividade. 

Mencionaremos aqui, cinco delas: a acusatividade sintática, a análise do sintagma oblíquo, a análise 

das quatro relações, a passivização obrigatória e o S absolutivo como objeto(a proposta de 

Bobaljik).  
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(i) A ACUSATIVIDADE SINTÁTICA 

  De acordo com essa visão, no nível das relações gramaticais, os argumentos A e S estão em 

uma posição de sujeito, enquanto os argumentos O estão em uma posição de objeto. Nesta análise, 

as relações gramaticais são as mesmas de línguas acusativas e a língua é apenas morfologicamente 

ergativa. 

(ii) A ANÁLISE DO SINTAGMA OBLÍQUO 

  Segundo tal proposta, a  língua não possui orações transitivas. Os argumentos O e S são 

tratados como sujeitos, enquanto os argumentos A são oblíquos (funcionando como NPs 

instrumentais). 

(iii) A ANÁLISE DAS QUATRO RELAÇÕES 

  O nível das relações gramaticais deve reconhecer todas as relações gramaticais de sujeito( 

arranjo A e S), objeto(NPs O), absolutivo(arranjo O e S) e ergativo(NPs A). Línguas diferentes 

terão diferentes regras para diferentes combinações dessas relações gramaticais. Esta é a análise 

defendida por Postal (1977) e Woodbury (1977). 

(iv) A PASSIVIZAÇÃO OBRIGATÓRIA 

 Segundo tal proposta, uma oração ergativa é o resultado da passivização obrigatória de uma 

sentença transitiva. Os detalhes dependem do tratamento da passivização na estrutura, mas antes das 

aplicações da passivização, a posição dos NPs A, S e O é a mesma das línguas acusativas. Depois 

da passivização de verbos transitivos, S e O são sujeitos e A é um agente no caso oblíquo. Esta é a 

análise defendida por Anderson (1976) para a língua Dyirbal. 

 (v) S ABSOLUTIVO COMO OBJETO 

 A é tratado como sujeito enquanto tanto O quanto S são tratados como objetos diretos. 

Talvez a primeira proposta de análise seguindo esta idéia tenha aparecido em Trager (1946) para a 

língua Taos (Tanoan, New México, U.S.A). 

 Passamos agora a comentar como o fenômeno da ergatividade é visto por seguidores da 

Teoria Gerativa, como Bobaljik (1992) e Murasugi (1992). 
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 1.1.4.1 A PROPOSTA DE BOBALJIK 

  Bobaljik (1992) adota o tipo de representação arbórea  ilustrada abaixo e sugere que 

enquanto nas sentenças transitivas, de línguas nominativo - acusativos A sempre  se move para 

Agr1 e O para Agr2, em sentenças intransitivas, S sempre se move para Agr1. Este movimento é 

forçado pelo Agr “ativo”( esta noção de “ativo” deve ser distinguida da noção de traço forte vs 

fraco que aparece em trabalhos do Minimalismo).  

17- a. TRANSITIVA                                             b.  INTRANSITIVA 

               AgrP1                                                     AgrP1 

                                                                            
         Spec         Agr’                                      Spec        Agr’ 

                                                                               
                   Agr1          TP                                     Agr1            TP 

                                   

                              

                             Spec          T’                                       Spec            T’ 

                                                                                               
                                       T              AgrP2                                   T               VP 

                                                                                                         
                                                   Spec        Agr’                                     NP           V’ 

                                                                                                S    V 

                                                         Agr2           VP    

                                                                                                                        

 

                                                                   NP             V’ 

                                                                     

                                                                   A           V         NP 

                                                                                              

                                                                                              O 
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 Nas línguas ergativa-absolutivas, Agr1 não é ativado nas construções intransitivas. Então, 

Agr1 checa o caso ergativo nas estruturas transitivas e Agr2 checa o caso absolutivo do objeto nas 

estruturas transitivas e do sujeito nas estruturas intransitivas, conforme indicam as representações 

abaixo:  

18- a.  TRANSITIVA                          b.  INTRANSITIVA 

                AgrP1                                                     TP 

                                                                            
         Spec         Agr’                                      Spec           T’ 

                                                                               
                   Agr1          TP                                     T               AgrP2 

                                   

                              

                             Spec          T’                                       Spec            Agr’ 

                                                                                              
                                       T              AgrP2                                 Agr2           VP 

                                                                                                         
                                                   Spec        Agr’                                     NP           V’ 

                                                                                                S    V 

                                                         Agr2           VP    

                                                                                                                        

 

                                                                   NP             V’ 

                                                                    

                                                                   A           V         NP 

                                                                                              

                                                                                              O 
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 Esses diferentes movimentos produzem diferentes padrões de marcação de caso. O caso 

nominativo(=ergativo) é checado pelo Agr1 enquanto o caso acusativo(=absolutivo) é checado pelo 

Agr2.   

 Como evidência para sua proposta, Bobaljik sugere que em línguas acusativas, NPs em 

[Spec, AgrP1] não ocorrem no caso nominativo e nem engatilham concordância em contextos 

infinitivos. Tais NPs devem ser PRO. Já em línguas ergativas, S e O podem tanto ocorrer no caso 

absolutivo quanto engatilhar concordância em tais contextos:    

 

Inuit 

 

19- Miiqqat          ikiu    -ssa    -llu   -git      niriursui -vutit    “Você prometeu ajudar as crianças.”   

       Crianças-abs. Ajudar-fut.-inf.-3pl. abs. Prometer-ind. 2sg. 

 

20- aggi  -ssa  -llu   -tit   nirivrsui  -vutit                                  “Você prometeu vir.” 

       Vir  -fut   -inf.  -2sg.  Prometer-2sg. 

                                    

1.1.4.2  A PROPOSTA DE MURASUGI 

 
 Dentro do panorama do Programa Minimalista, Murasugi (1992) fornece a seguinte 

explicação para o fenômeno da ergatividade, levando em conta que as categorias funcionais que 

compõem a arquitetura oracional são TP e Tr(ansitivo)P, conforme indica a representação abaixo: 
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21-            TP                                                      

                                                                            
         NP              T’                                              

                                                                               
                   T               TrP                                                 

                                   

                              

                             NP          Tr’                                                  

                                                                                               
                                       Tr              VP                                                   

                                                                                                         
                                                   NP1        V’                                                 

                                                                                                     
                                                           V            NP2   

 Segundo o autor, nas línguas nominativo-acusativas, T checa caso nominativo e 

concordância, ao passo que Tr checa caso acusativo e concordância de objeto. Nas línguas ergativo-

absolutivas, T checa caso absolutivo e Tr, caso ergativo. 

 Tr está associado ao caso mais marcado em termos morfológicos(o caso acusativo e o caso 

ergativo). 

 Note-se que Murasugi abole a categoria Agr, ao afirmar que a concordância é apenas o 

reflexo da relação estrutural entre um NP em Spec e o núcleo T ou Tr. O autor afirma também que 

T tem o traço de tempo[+/- Tempo] e o traço de caso nominativo. Já Tr tem o traço[+/-Transitivo] e 

o traço de caso acusativo/ergativo. Os primeiros traços têm natureza V(erbal), já os segundos, 

natureza N(ominal). 
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 Os NPs possuem traços de caso, bem como traços phi (pessoa, número, gênero). Os verbos 

possuem os traços [+/-Tempo] e [+/-Transitivo] e os traços –phi que correspondem aos seus 

argumentos. Os traços dos NPs e dos verbos são checados em relações estruturais entre Spec e 

núcleo nas categorias funcionais com os traços correspondentes. NPs e verbos se movem para as 

posições de Spec e de núcleo dessas categorias funcionais respectivamente. 

 Em línguas nominativo-acusativas, o sujeito se move para [Spec,TP] e o objeto para 

[Spec,Tr] em uma relação denominada de caminhos cruzados (Crossing Paths), conforme ilustra a 

representação abaixo: 

 

   

22-           TP                                                      

                                                                            
         NP              T’                                              

                                                                               
                   T               Tr                                                

                                   

                              

                             NP          Tr’                                                  

                                                                                               
                                       Tr              VP                                                   

                                                                                                         
                                                   NP1        V’                                                 

                                                                                                     
                                                           V            NP2        
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 Em línguas ergativo-absolutivas, o objeto se move para [Spec, TP] e o sujeito, para [Spec, 

TrP] em uma relação denominada de caminhos Nested path:    

 

 

23-            TP                                                      

                                                                            
         NP              T’                                              

                                                                               
                   T               TrP                                                  

                                   

                              

                             NP          Tr’                                                  

                                                                                               
                                       Tr              VP                                                   

                                                                                                         
                                                   NP1        V’                                                 

                                                                                                     
                                                           V            NP2   

   

 

 

 Em uma construção intransitiva, que não possui TrP o sujeito também se move para [Spec, 

TP] da mesma forma que o objeto, e assim, se obtém o padrão absolutivo.     

 Murasugi, para explicar a diferença entre esses dois sistemas  casuais, propõe o seguinte 

parâmetro baseado nos traços funcionais das categorias: 
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 24- O PARÂMETRO ERGATIVO          

                                                                         

a) Em uma língua acusativa, os traços de Caso de T são fortes. 

b) Em uma língua ergativa, os traços de Caso de Tr são fortes. 

 

 É a força dos traços dos núcleos funcionais(T e Tr) que determina se os traços são checados 

na sintaxe visível ou na Forma Lógica. 

 Junto com o Parâmetro Ergativo, Murasugi propõe ainda os seguintes Princípios de 

Economia que irão determinar qual o NP é movido inicialmente: 

 

25- a. FONTE DISPONÍVEL MAIS PRÓXIMA: 

 Em cada nível da derivação, um alvo deve atrair o NP disponível mais próximo. 

 

b. ALVO DE TRAÇOS MAIS PRÓXIMO: 

 Em cada nível de uma derivação, um NP fonte deve se mover para o alvo mais próximo. 

 

c. PROCRASTINAÇÃO: 

 Uma operação deve ocorrer o mais tarde possível na derivação. 

 De acordo com o primeiro critério, é sempre o sujeito que se move para o Spec do núcleo 

com traços fortes. 

 Em línguas ergativas, o sujeito é alçado para [Spec, Tr] com traços fortes na sintaxe visível. 

Já o objeto é alçado para [Spec,TP] na sintaxe invisível ou Forma Lógica. Este movimento tardio é 

previsto pelo critério em (c): 
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Inuit 

26- jaanii –up    ti      tuktu         malik    -p  -a  -a         “João seguiu o Caribou.” 

       João-erg.       Caribou(nom.) seguir-ind.-tr.-3 

27- Jaani       pisuk     -p   -w   -q                                    “João andou.” 

       João(nom.)  andar-ind.-int.-3 

 

 No próximo capítulo, discutiremos a questão das classes verbais e os tipos de verbos 

intransitivos existentes: inergativos e inacusativos/ergativo. 

 O termo ergativo se aplica a essa classe de verbos intransitivos porque o seu sujeito 

apresenta semelhanças ao objeto. 

 No próximo capítulo, apresentaremos a distinção entre classes verbais intransitivas, bem 

como duas propostas sobre ergatividade que se baseiam nessa distinção. 
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CAPÍTULO 2 

 

 

CLASSES VERBAIS INTRANSITIVAS: INERGATIVOS E INACUSATIVOS 

 

2.1 VERBOS INTRANSITIVOS 

 Observando a ocorrência de verbos como “afundar” e “quebrar”, que aparecem em 

estruturas de alternância transitiva, pesquisadores como Perlmutter(1978) perceberam que a classe 

das intransitivas não poderia ser uma só. O sujeito desse tipo de verbos tem muitas propriedades 

relacionadas aos objetos de verbos transitivos: papel semântico de tema, possibilidade de ocupar a 

mesma posição pós-verbal, dentre outras. 

 Investigadores do assunto passaram a acrescentar às classes verbais mais uma, denominada 

inacusativa/ ergativa. Perlmutter propôs a hipótese inacusativa que reconhece dois tipos de verbos 

intransitivos: um com sujeito subjacente e outro com objeto subjacente. 

 Estes últimos são os inacusativos. 

2.1.1 OS VERBOS INERGATIVOS E INACUSATIVOS 
 

A hipótese sintática adotada por Burzio (1981) reconheceu também a existência dessas duas 

classes de verbos intransitivos: os inacusativos e os inergativos. Os primeiros eram caracterizados 

por possuírem um sujeito superficial originando-se como um objeto direto. Os inergativos possuem 

um sujeito superficial gerado como sujeito externo. As representações abaixo ilustram a diferença 

entre esses dois tipos de verbos:1 

 

 

 

                                                 
1 Os termos que usamos aqui são inergativos, para os verbos intransitivos propriamente ditos e inacusativos para os 
denominados ergativos. 
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1 a.  VP  (Inacusativo)             b.           VP (Inergativo) 

 

          V’                                         NP            V’ 

 

   V              NP                                               V           

                  

  

2    a.NP[vp V] inergativo  “João canta.” 

      b.[vp VNP] inacusativo  “João veio.” 

  

 Segundo Burzio, com a sua Hipótese Ergativa, o verbo ergativo se caracteriza por possuir 

apenas um argumento interno ao VP, por não atribuir papel temático a um argumento externo e por 

não atribuir caso acusativo ao seu argumento interno. 

 A correlação dessas duas propriedades é conhecida na literatura Generalização de Burzio. 

  Os verbos inergativos e inacusativos são analisados de maneiras distintas por diferentes 

pesquisadores. 

  A distinção entre esses dois verbos recebe um outro tratamento dentro da proposta de Hale e 

Keyser(1993). 

  De acordo com os autores, os predicados inergativos são universalmente transitivos, 

conforme mostra a representação do verbo laugh do inglês: 

 

3-          VP 

 

          V            NP 

 

           ∅         laugh 

(verbo abstrato) 

 

 O nome na posição de complemento pode ser incorporado ao verbo leve, como em Inglês, 

ou ser sintaticamente independente, como no caso da língua Basco exemplificada em (4) e em (5): 
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Basco 

4- Nik      lan    egin   dut   “Eu trabalhei.” (= Eu fiz trabalho) 

Eu-erg. trabalho  Fazer aux.-1ª 

 

5-   Nik       oihu     egin     dut   “Eu gritei.” (= Eu dei um grito) 

               Eu-erg. Grito fazer/dar aux.-1ª 

 

(4) significa literalmente “Eu fiz trabalho” e (5) “Eu dei um grito”. 

 

O verbo auxiliar e o nome em Basco nas construções que correspondem aos verbos 

inergativos do Português são elementos independentes na sintaxe. 

Segundo Levin (1989), em Basco, os predicados em (4) e (5) são transitivos. Já todos os 

predicados intransitivos em Basco são sintaticamente inacusativos e expressam, em termos 

semânticos: mudança de estado físico ou psicológico, mudança de lugar, existência, ocorrência 

e aspecto. 

A representação dos inacusativos para Hale e Keyser envolve um verbo leve que pede um 

complemento do tipo adjetivo e que tem o seu argumento interno na posição de especificador. A 

sua contraparte transitiva é derivada quando é encaixado como complemento de um núcleo 

Causa:  

 6-   .         VP                                         7-                VP  

NP         V’                                                  NP       V’ 

         The way                                                      the moom 

                           V    AP                                                      V        VP 

                           Ø   cleared                                            causa     NP        V’                         

                                                                                   the way  V     AP  

                                                                                                                        cleared       

                                                                                                                 Ø     
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  Na derivação de verbos inacusativos como em (6), o núcleo de AP se incorpora ao núcleo do 

verbo leve abstrato. Na derivação da estrutura transitiva em (7) o complexo verbo leve + A se move 

para o núcleo do causativo. 

 

2.1.2 OS VERBOS INACUSATIVOS: EVIDÊNCIAS 
 

Estruturas como em (8), que apresentam verbos ergativos/inacusativos, são derivadas por 

movimento de NP, segundo Burzio. Isto é, o sujeito gerado inicialmente na posição de 

complemento em VP se move para a posição de sujeito superficial: 

Italiano 

 8- [Due navi i] affondarono ti  - “Dois navios afundaram.” 

 

Em geral, os verbos inacusativos são aqueles que indicam mudança de estado, como: morrer, 

nascer, crescer, cair, afundar, etc. De acordo com Rosen(1981,1984) e Burzio(1986), os verbos 

reflexivos, como os do italiano, são também inacusativos. Na estrutura, o sujeito se  deriva da 

posição de objeto na estrutura profunda: 

Italiano 

 

9- Giovanni si vergognara – “Giovanni se envergonhou.” 

                       

a. [se[VP Si vergognara Giovanni]] – estrutura profunda 

b. [s Giovanni i [VPSi vergognara e i] – estrutura superficial 

 

 Alguns verbos que permitem uma variação intransitiva/ transitiva cujo sujeito corresponde 

ao seu objeto pertencem à classe dos inacusativos: 
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Francês 

10- a. Jean brisera le verre. – “João quebrará o vidro.”  

           b. Le verre  brisera. – “O vidro quebrará.” 

 

11- a. L’ennemi a coulé le bateau. – “O inimigo afundou o barco.” 

     b. Le bateau a coulé. – “O barco  afundou.” 

 

 Outra classe freqüentemente atribuída aos inacusativos é a dos verbos de movimento: andar, 

ir, vir, chegar, voltar, etc. 

Inglês 

12-  a. He walks. – “Ele anda.” 

              b. He walks home. – “Ele anda para casa.” 

 

 Embora a dicotomia inacusativo/ inergativo tenha sido introduzida e discutida para 

predicados de um só lugar, predicados de dois lugares como verbos com objeto experienciador da 

classe piacere, em italiano, são tratados como inacusativos: 

Italiano 

13- Questo piace a Gianni. – “Isto agrada à Gianni.” 

 

 Uma segunda classe de verbos com objeto experienciador é  preoccupare (preocupar): 

 

14- Questo preoccupa Gianni. – “Isto preocupa Gianni.” 

 

 A hipótese inacusativa não está limitada a verbos. Ela é extendida a outras categorias. 

Cinque (1990) argumentou que adjetivos também podem ser divididos em inacusativos e 

inergativos, como podemos perceber no exemplo abaixo: 
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Italiano 

 15- Il proprioi destino non era noto a nessunoi. – “Seu próprio destino não era bem conhecido 

por ninguém. 

 

2.1.3 ALTERNÂNCIA DE VALÊNCIA 

 

Para  determinar a distinção entre verbos inacusativos e  inergativos propõe-se, na literatura,  

alguns testes. Cada língua apresenta as suas próprias evidências para diferenciar as duas classes 

verbais. Mencionamos abaixo algumas delas, encontradas em línguas como o Italiano, o Inglês e o 

Francês: 

 

(i) Seleção do verbo auxiliar: 

 

Na maioria das línguas românicas e germânicas(com exceção do Inglês e do Espanhol) verbos 

inacusativos, como arriver, do Francês, selecionam o verbo être(ser/estar), enquanto os inergativos, 

como por exemplo,  téléphoner, selecionam o auxiliar avoir(ter): 

Francês 

      16- Marie est arrivée en retard. – “Maria chegou atrasada.”  

      17- Marie a téléphoné. –  “Maria telefonou.” 

 

(ii) Construção resultativa: 

 

Uma frase resultativa denota o estado obtido pelo referente do NP, fundamentado no resultado 

da ação denotada pelo verbo. Frases resultativas podem ser baseadas apenas no objeto do verbo 

transitivo e nunca no sujeito. Elas podem aparecer também com verbos inacusativos, mas não com 

inergativos: 
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Inglês 

             S                        O 

18- She licked the peanut butter clean. “Ela lambeu a manteiga de amendoim (limpando-a).” 

 

            S                  O                

19-  ? John broke the bottle open.   “João quebrou a garrafa (partindo-a).” 

            O 

20- The bottle broke open.               “A garrafa quebrou ao meio.” 

 

(iii) Uso do particípio: 

 

Particípios de verbos transitivos podem ocorrer como predicados atributivos de nomes 

correspondentes aos seus objetos diretos. Verbos inergativos não podem ser convertidos como 

formas adjetivais, isto só é possível com inacusativos: 

 

21- The kissed student.   “O aluno beijado.” 

 

22- *The worked student.   “O aluno trabalhado.” 

                 (inergativo) 

 

23- The fallen asleep student.   “O aluno caído de sono.” 

               (inacusativo) 
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(iv) Cliticização com ne- 

 

Em línguas como o Italiano, objetos diretos compartilham a propriedade da cliticização da 

frase partitiva pelo clítico –ne possível somente com objetos diretos. Alguns verbos intransitivos, 

nomeados inacusativos, permitem a cliticização com –ne, enquanto que os inergativos, não. Assim, 

temos: 

 

Italiano 

24-  Giovanni ne ha insultati due –  “João deles insultou dois.” 

 

25-  Ne arrivano molti. – “ deles chegam alguns.” 

 

26- * Ne telefonano molti. – “deles telefonam alguns.” 

 

(v) Passivização 

 

Verbos inacusativos não podem ser passivizados, enquanto os inergativos permitem uma 

passiva impessoal: 

Alemão 

27-  Er werd hier door de jongelui         veel gedanst.    “Aqui houve muita dança pelos jovens.” 

       It  was  here   by the young  people a lot danced. 

 

28- * Er werd door de kinderen in Amsterdam gebleven. 

         It   was  by    the children in Amsterdam remained. 

“Houve permanência pelas crianças em Amsterdam.” 
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(vi) Escolha lexical 

 

Segundo Harris(1981) (cf. Alexiadou et al(1998)), em Georgiano, a substituição de raízes 

verbais é sensível ao traço de números dos argumentos verbais. O verbo “matar”, é um exemplo. 

“Mokula” é usado quando o objeto é singular, enquanto “daxoca” é utilizado com um objeto plural. 

Nas construções inacusativas em que a forma verbal corresponde a “morrer”, essa mesma 

substituição lexical é encontrada: 

 

Georgiano 

 

  29-  Mgel-i mokula – “Eu matei o lobo.” 

                Lobo-nom. matar 

 

  30- Mgl-eb-i  daxoca – “Eu matei os lobos.” 

                 Lobo-nom  matar 

 

 31-  Mgel-i  mokula – “O lobo morreu.” 

                Lobo-nom.  matar 

 

 32-  Mgl-eb-i daxoca – “Os lobos morreram.” 

                Lobos-nom  matar 

 

(vii)  O afixo agentivo –dor 

 

Segundo Godinho(1984), as nominalizações que possuem sufixo –dor  não são possíveis a 

partir de verbos inacusativos. Só podem ocorrer com verbos com argumentos externos,  tais como 

os transitivos e inergativos: 
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         inacusativos                 transitivos               inergativos 

33. a. *Caidor                34. a. agressor             35.a. corredor 

      b. *Crescedor                 b. emissor                   b.falador 

      c. *Fugidor                     c. gastador                  c. trabalhador 

  

De acordo com o autor, somente verbos com argumentos externos podem ser sufixados com o 

morfema agentivo. 

Os testes descritos acima para a identificação de verbos inacusativos e inergativos não são 

necessariamente válidos para todas as línguas. Em essência eles todos invocam: 

 

a. A ausência ou presença de um papel temático externo. 

b. Uma relação de movimento entre as posições de objeto e de sujeito(ne-cliticização) 

para algumas estruturas que a permitem. 

 

Diagnósticos baseados na estrutura superficial se restringem a casos em que o argumento do 

verbo inacusativo se mantém na sua posição de base, como na cliticização com ne. Diagnósticos 

baseados na estrutura profunda não levam em consideração a posição do argumento na estrutura 

superficial , como nos casos de passiva impessoal, seleção de auxiliar e alternância transitiva. 

 

2.1.3.1 AS CONSTRUÇÕES CAUSATIVAS 

 

As construções causativas  caracterizam-se pela mudança das relações gramaticais devido à 

adição de um argumento novo, o agente causativo (cf. Tallermann,1998). Existem dois tipos de 

causativas: Na causativa lexical o próprio verbo com ou sem um morfema causativo explícito 

expressa a idéia de causa. A causativa analítica ou sintática  introduz um verbo causativo como 

“fazer” ou “mandar” a uma oração. A causativa morfológica que é quando se agrega um morfema 
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causativo ao verbo pode ser analisada como lexical ou sintática, dependendo de seu 

comportamento.  

Na Língua Portuguesa e em línguas como o Francês e o Inglês, observamos a existência de 

causativas sintáticas (ou analíticas) e causativas lexicais. Segundo  autores como Cabrera e 

Zubizarreta (2003), apenas verbos com argumentos internos podem ser causativizados lexicalmente 

porque, neste caso, existe um argumento interno que pode ser realizado como objeto da construção. 

Sendo assim, os verbos inergativos, por não possuírem um argumento interno, não podem ser 

causativizados lexicalmente: 

 

causativa lexical  

36-   a. O barco afundou. 

        b. O índio afundou o barco. 

 

37-  a. O vaso quebrou. 

       b. Maria quebrou o vaso. 

 

 causativa analítica ou sintática  

38- a. Eu fiz o barco afundar. 

       b. Eu fiz o índio afundar o barco. 

 

39- a. Eu fiz o vaso quebrar. 

         b. Eu fiz Maria quebrar o vaso.    

 

 causativa morfológica  

Japonês 

 40-  Taroo-ga   Hanako-o   ik-ase-ta   “Taro fez Hanako ir.” 

          Taro-N      Hanako-A   ir-ase-Pass. 
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As autoras que seguem a hipótese lexicalista sugerem que os verbos inacusativos que não 

alternam são marcados no léxico. Eles poderiam causativizar sem violar nenhum princípio da 

gramática.  

Existe no Japonês o morfema sase, que segundo Murasugi et alii (2002), pode tanto 

funcionar como causativo sintático quanto como causativo lexical. Em ambos os casos, tal morfema 

pode ser acrescentado a qualquer tipo de verbo. Um grupo de verbos inergativos, por exemplo, pode 

ser causativizado sintaticamente ou lexicalmente. Este é o caso do verbo “chorar” em Japonês. 

 As línguas diferem entre si em relação aos verbos que podem ser causativizados 

lexicalmente. No Português, Inglês e Francês somente os verbos inacusativos, que expressam 

mudança de estado, podem ser causativizados. Em Japonês, não só os verbos inacusativos, mas 

também alguns verbos inergativos podem ser causativizados. Existem línguas indígenas em que 

todos os verbos intransitivos podem ser causativizados.  

 Estas afirmações nos levam a crer que existe, então, uma variação interlingüística em 

relação às estruturas causativas. 

Em Inglês os verbos de movimento são inergativos. Porém, esses verbos podem aparecer com 

um complemento PP e assim, trocam de classe, isto é, passam a inacusativos.  Em Espanhol e em 

Português, este mesmo fato não ocorre: 

Inglês 

41- a. The soldiers marched to the camp. 

      b. John danced to the other side of the room. 

 

Uma construção como (41a) pode ser causativizada: 

 

42- a. The general marched the soldiers to the camp. 

       b. John danced Mary to the other side of the room. 
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2.1.3.2  A ESTRUTURA CAUSATIVA NA MORFOLOGIA DISTRIBUÍDA 

 

Apresentamos aqui as idéias principais da teoria que adotamos para discutir o fenômeno 

investigado. 

 

2.1.3.2.1 OS PRESSUPOSTOS DA MORFOLOGIA DISTRIBUÍDA 

 

Na Morfologia Distribuída, segundo Heidi Harley & Rolf Noyer(1999), a sintaxe, 

propriamente dita, não manipula nada semelhante aos itens lexicais, mas gera estruturas 

combinando traços morfossintáticos, através de operações sintáticas de movimento e de 

concatenação e raízes ocas. Existem três propriedades que distinguem a Morfologia Distribuída de 

outras Teorias Morfológicas: A Inserção Tardia, a Subespecificação e a Estrutura Sintática 

Hierárquica all the way down. 

 As funções do léxico são distribuídas em vários componentes da gramática e, desta forma, 

as categorias sintáticas são puramente abstratas, portanto, sem fonologia. Existe uma lista 1(o antigo 

léxico) que contém raízes lexicais ocas não especificadas em termos categoriais e morfemas que são 

feixes de “traços abstratos funcionais”, tais como:  Tempo, Det., Causa, Aplicativo, Número, etc. 

 As raízes combinam-se com os morfemas funcionais(vezinho, enezinho) através de regras 

sintáticas de concatenação(merge) e de movimento(move) e é a partir da configuração sintática em 

que a raiz é inserida, que a sua categoria é determinada. Isto é, os morfemas funcionais determinam 

a categoria sintática das raízes. Se a raiz juntar-se com um morfema causativo, por exemplo, 

transformar-se-á em um verbo transitivo. 

 Os papéis temáticos também são derivados sintaticamente. Logo, se um argumento for 

projetado na posição de especificador de um morfema causativo, ele será interpretado como agente. 

Por outro lado, se for projetado como “irmão” de uma raiz, será considerado como tema e assim por 
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diante. Tanto na formação de palavras quanto na formação de sintagmas, utiliza-se as mesmas 

operações sintáticas de concatenação e de movimento.  

Após as operações sintáticas, a estrutura formada vai para o componente fonológico, onde é 

acessada a lista 2 em que se dá a Inserção do Vocabulário. Os Itens de Vocabulário podem ser 

definidos como contendo o material fonológico com suas condições de licenciamento que 

determinam onde podem ser inseridos no esqueleto sintático composto por morfemas abstratos. Os 

traços morfossintáticos dos Itens de Vocabulário e os traços dos Terminais Sintáticos devem se 

combinar. Esses Itens são reajustados por regras fonológicas e após esse processo a palavra já com 

conteúdo fonológico, vai para uma lista 3 ou Enciclopédia, onde ganha conteúdo semântico. Trata-

se de uma informação não- lingüística, uma descrição enciclopédica, portanto, arbitrária do signo. 

Depois da passagem pela lista 3, a palavra encontra a sua  interpretação final, chegando à interface 

conceptual( nível do significado). 

 

2.1.3.3  A SUBESPECIFICAÇÃO DOS TRAÇOS E A ALTERNÂNCIA 

 

 No Modelo da Morfologia Distribuída, o agente não é licenciado pelo verbo, mas por 

vCausa. Se uma raiz verbal é especificada para [+Causa], o verbo derivado ocorre com um 

argumento externo. Se a raiz verbal é especificada para [-Causa], o verbo derivado só terá 

argumento interno. 

 De acordo com Harley e Noyer(1998), os vezinhos têm diferentes valores. vCausa é o que 

deriva estruturas transitivas. vBecome deriva estruturas inacusativas. 
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               Transitivo                                                  Inacusativo 

43-          VP                                                44-            VP                               

         v’                                                           v’ 

 v             LP                                         v              LP 

              

           causa   Raiz         DP                         Become   Raiz        DP 

 

 Segundo Harley e Noyer (1999) e Harley (2006), os núcleos funcionais são capazes de 

introduzir argumentos e de categorizar as raízes, verbalizando-as. 

 O agente ou causador é introduzido por vCausa, na posição de [Spec,vP]. Isto é, a 

construção terá um argumento externo se tiver um vCausa como núcleo. vBecome não seleciona um 

argumento externo e é o núcleo das construções inacusativas. 

 Nessa abordagem, os verbos inergativos também são licenciados por vCausa, que libera o 

argumento externo. 

  Em Folli e Harley(2002), o v que encabeça as estruturas inergativas é vDo, relacionado a 

complementos que expressam atividade e a sujeitos agentivos. 

 Em algumas línguas, o morfema Causa(vCausa) pode ser expresso morfologicamente. Este é 

o caso do Japonês. 

Um morfema causativo, de acordo com Harley(2006), como o sase do Japonês, é realizado 

como lexical, quando se junta diretamente à raiz, mas tem função sintática; isto é, é causativo 

sintático quando se agrega a vP, conforme ilustram as representações a seguir: 
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Japonês 

          Causativa Lexical                                                       Causativa Sintática 

45- a) Taroo-ga  musuko –o sin-ase-ta                46-a) Taroo-ga  Hanako-ni  pizza-o tabe-sase-ta 

        Taro-nom. filho-acus.morrer-causa-pass.   Taro-nom. Hanako-ni pizza-acus.comer-causa-pass.            

“Taro fez o filho morrer.”                                   “Taro fez Hanako comer pizza.” 

  b)         vP                                                     b)            vP 

         

             DP         v’                                                           DP     v’ 

                                                                         Taroo      

         Taroo   vP      V                                                           vP       v 

                                                                            

       DP   V  -sase                                                   DP    V’  -sase   

        Musuku    Sin-                                                    Hanako  

                                                                                    VP      v 

                                                                                                                       

                                                                                 DP   V   Ø 

                                                                                                 

                                                                              Pizza   tabe         

Na qualidade de causativo lexical, o morfema sase se combina com uma raiz lexical e a 

construção não é tão produtiva.  

Na condição de causativo sintático, o morfema sase se combina com vP e assim pode ter 

como complemento qualquer tipo de verbo. 

Segundo Harley e Noyer, os verbos que participam da alternância causativa são 

subespecificados em termos de [ +/- Causa]. Eles possuem condições de licenciamento como em 

(47): 

47- Quebrar[+/- Causa] DP. 

 

A subespecificação para o morfema Causa permite que o verbo seja inserido em uma 

estrutura como (43), transitiva, ou como (44), intransitiva. 

Além de processos de mudança de valência como as construções causativas, existem outros 

que modificam a estrutura argumental, tal como o morfema aplicativo. 
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2.1.3.4 O MORFEMA APLICATIVO 

      

 Segundo Tallermann(1998), os morfemas aplicativos possuem a função de promover um 

sintagma oblíquo ou um objeto indireto ao estatuto de objeto direto ou de introduzir um objeto. Isto 

é, derivam estruturas transitivas e bitransitivas. 

 Pylkkänen(2001) observando o comportamento dos aplicativos em línguas como o inglês e 

línguas Bantu, sugere uma tipologia para os morfemas aplicativos. 

  Em Inglês, como mostra o exemplo, o objeto aplicativo no papel de beneficiário apresenta 

uma relação de posse com o objeto direto: 

Inglês 

48-  I bake him a cake. 

 

Já nas línguas Bantu, essa relação de posse entre o objeto direto e o objeto aplicativo não é 

verificada, como ilustra o dado do Chichewa: 

 

Chichewa 

49-  mavuto      a   -na  -umb   -ir    -a      mpeni  mtsuko 

       mavuto  su.-pass.-moldar-apl.-asp.  Faca moringa 

 

“Mavuto moldou a moringa (com) a faca.” 

 

 Outra diferença entre as duas línguas é que o aplicativo nas línguas Bantu pode ocorrer com 

verbos intransitivos inergativos, como representado no exemplo abaixo, enquanto em Inglês, o 

mesmo não  é permitido, conforme indica a agramaticalidade de (51): 
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Kynyarwanda 

 

50-mogóre a-rá-kor-er-a umugabo “A mulher está trabalhando (com) o homem.” 

      mulher 3-prog.-trabalhar-apl.-asp. Homem 

 

 

51- * I ran him. 

 

A partir dessas diferenças, Pylkkänen sugere a existência de dois tipos de morfemas 

aplicativos: o morfema aplicativo alto e o morfema aplicativo baixo. 

(i) Os aplicativos altos estabelecem uma relação entre um evento e um indivíduo, selecionando 

um VP como complemento e um DP como especificador, o objeto aplicativo, como ilustra a 

representação: 

 

52-  APL. A 

 
DP                    APL. A 

                              
                  APL.A              VP 

                                           
 

 

Esse é o tipo de aplicativo encontrado nas línguas Bantu. 

 

(ii) Os aplicativos baixos denotam uma relação de transferência de posse entre dois indivíduos e 

se posicionam abaixo da raiz verbal, selecionando como complemento e especificador dois DPs, 

como mostra a representação (53): 
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  53-        V’ 

           
       V                  APLB 

                            
                      DP                 APLB 

                                             
                                        APLB           DP 

 

O aplicativo baixo, que ocorre em Inglês, estabelece uma relação de transferência de posse 

entre os dois DPs: o objeto aplicativo e o objeto direto. Desta forma, o morfema aplicativo baixo só 

pode ser afixado a verbos transitivos. 

Os aplicativos altos, por sua vez, ocorrem com qualquer tipo de verbo, inclusive com os 

intransitivos inergativos. 

 Os aplicativos baixos não podem se manifestar em estruturas com objetos implícitos pois 

modificam o objeto direto, como mostra a agramaticalidade: 

Inglês 

54- * Last night, I baked him. 

 

 Os aplicativos altos não apresentam tal restrição. 

 Em estruturas com aplicativos altos, os dois objetos comportam-se como objeto diretos, 

enquanto em estruturas com aplicativos baixos, somente o objeto aplicativo é sintaticamente ativo. 

Na passivização de línguas com aplicativas baixas, só o objeto aplicativo pode tornar-se o sujeito, 

como ilustra o exemplo: 
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Inglês 

55- a. He was baked a cake. 

      b. *A cake was baked him. 

 

2.2 CLASSES VERBAIS E ERGATIVIDADE 

 

 Existem, na literatura, hipóteses que dão conta das propriedades ergativas da língua, através 

da diferença entre as classes verbais. Algumas delas defendem a idéia de que a inexistência de uma 

distinção sintática entre verbos inergativos e verbos inacusativos é o fator que deriva o fenômeno da 

ergatividade da língua. 

  

2.2.1  A HIPÓTESE DE SOUZA 

 

 Souza(1994 e 1999) defende a possibilidade da língua Bakairi( família Carib) ser de sintaxe 

ergativa, apesar de não apresentar marcas nominais de caso. Porém, existem evidências 

morfológicas e sintáticas que podem comprovar a ergatividade da Língua. 

 O primeiro indício de ergatividade da língua seria a distribuição de possíveis marcadores de 

pessoa para os verbos intransitivos e transitivos. O prefixo referente ao objeto é idêntico à marca do 

sujeito dos verbos intransitivos. Por outro lado, nos verbos transitivos, dependendo do aspecto 

verbal, observa-se somente a marca de objeto ou ambas as marcas( a do objeto e a do sujeito do 

verbo transitivo). Trata-se, portanto, de um sistema ergativo-absolutivo: 

 

Bakairi 

 

56- pepi    n  -eti   -agi                                          “A canoa afundou.” 

     canoa  3ªsuj.-afundar-pass. 
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57- akaimo    pepi      n    -eti      -ã    -ndai          “Eles afundaram a canoa.” 

      Eles      canoa 3ªob.-afundar  -tr.  -pass. 

 

  

 A língua Bakairi, segundo a autora, expressa a ergatividade na sintaxe, uma vez que não 

possui marcas nominais de caso e por isso a co-referencialização, o controle e a vinculação atendem 

às especificações da estrutura argumental. 

 Souza (1994) afirma que tanto o objeto quanto o sujeito intransitivo são argumentos internos 

de VP, inclusive os semanticamente ativos: 

 

58- yamundo      n  -ãi   -tai                     “O menino gritou.” 

        O menino    3ªsuj.-gritar-pass. 

 

 Compare os dados de 56 a 58 em que S tanto de verbo inacusativo quanto de inergativo e O 

têm a mesma expressão. 

 Para a autora, os verbos intransitivos não se subclassificam em tipos. Só há uma classe de 

intransitivos e uma de transitivos. Segundo Souza, o sujeito transitivo é um argumento externo, 

enquanto o sujeito intransitivo ocupa uma posição interna no VP, assim como o objeto. 

 Em Bakairi, de acordo com Souza (2006) há um núcleo funcional vezinho que marca a 

transitividade da construção, como mostra (57). Esse núcleo está ausente das construções 

intransitivas, conforme se nota em (56) e (58). 

Idéia semelhante para o fenômeno da ergatividade em Halkomelem é compartilhada por 

Wiltschko(2000), como veremos a seguir. 
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2.2.2 A HIPÓTESE DE WILTSCHKO 

 

 No artigo The syntax of transitivity and its effects. Evidence from Halkomelem Salish 

Martina Wiltschko (2000) ao estudar o fenômeno da ergatividade na língua Halkomelem, família 

Salishe, constata não haver uma distinção sintática entre verbos inergativos e verbos inacusativos. 

Para explicar essa questão ,Wiltschko  assume que somente os predicados transitivos em 

Halkomelem são introduzidos por vezinho que licencia um argumento externo na projeção de 

especificidor de vP . Esse vezinho transitivo é morfologicamente expresso na língua através do 

marcador th-, conforme mostra o exemplo (57): 

 

Halkomelem 

          V                              O              S 

59- may   -th   -óx  -es      te  - l      siyá:ye      “Meu amigo me ajuda.” 

   ajudar-tr.-1ªsg-3ªsg  det-1ªposs. amigo 

 

  Os verbos intransitivos semanticamente inergativos da língua Halkomelem, bem como os 

semanticamente inacusativos, não ocorrem com tais morfemas, como ilustram os exemplos a seguir: 

 

60- imex      te  swiyeqe     “ O homem está andando” 

      andar    det.  Homem 

 

61- íkw  te  swiyege           “ O homem está perdido.” 

      Perdido  det. homem 

 

      De acordo com a autora, os verbos intransitivos do Halkomelem são distintos em termos 

semânticos, mas não em termos sintáticos. Nenhum verbo inergativo é introduzido pelo vezinho que 

introduz o argumento externo. Somente os verbos transitivos o são. 
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A proposta defendida por Wiltschko é a de que o marcador transitivo é um predicado 

secundário que introduz um argumento externo. É um tipo de vezinho, licenciador de argumento 

externo. Já o verbo intransitivo em Halkomelem reflete apenas a projeção do VP e é independente 

da presença do marcador transitivo. Desta forma, as construções transitivas e as intransitivas são 

assim representadas: 

 

62- a. Construção transitiva = [IP [νP A [ν trans [VP V O]]]]  

       b. Construção intransitiva = [IP [VP S V ]] 

 

 Segundo a autora, sujeitos transitivos são associados com uma posição(Spec vP) que não 

está disponível para sujeitos intransitivos nem para objetos transitivos(propriedade ergativa). 

Sujeitos intransitivos são, portanto, gerados internamente, no VP, independente da distinção 

inergativo/ inacusativo no eixo semântico. 

 Essa ausência de distinção entre os tipos de verbos intransitivos deriva as propriedades de 

ergatividade da língua, de acordo com Wiltschko. 

 São as seguintes as propriedades ergativas da língua Halkomelem: 

 

(i)  A CONCORDÂNCIA ERGATIVA( restrita a sujeitos transitivos)  

 Nos exemplos abaixo, o verbo transitivo concorda com o sujeito, mas não com o objeto e o 

sujeito intransitivo não engatilha concordância. 

63-  a. ni q’
w
él-et-es (sujeito transitivo)  

                 aux. assar-tr.-3erg.  

               “Ele/ela assou-o.”  

              b. ni ‘ímes (sujeito intransitivo)  

                 aux andar  

   “Ele/ela andou.” 

 57



 

(ii) OS DETERMINANTES OBLÍQUOS(restritos a sujeitos transitivos) 

 

 64- a. q’ó:y-t-es tl' Strang te sqelá:w (sujeito transitivo)  

                matar-tr-3s det.obl Strang det castor  

               ‘Strang matou o castor.’  

            b. *í:mex tl’ Strang (sujeito intransitivo) 

                   andar det.obl Strang  

                ‘Strang está andando.’  

 
            c. *q’ó:y-t-es te spá:th tl’ Strang (objeto transitivo)  

                 matar-tr-3s  det urso det.obl Strang  

  ‘O urso matou Strang.’                             (Wiltschko 2000b: 262) 

 

 Somente sujeitos transitivos podem ser precedidos por esse tipo de determinante. 

 

(iii) A EXTRAÇÃO DE CONSTITUINTES(restrita a sujeitos intransitivos e objetos 

transitivos) 

 

65- a. *[mékw’]Q hélp’ex [[t]Q ye pú:s]QP te sth’óqwi (sujeito transitivo)  

                todos        comer.cont      det.pl gato det   peixe  

                 ‘Todos os gatos comeram o peixe.’  

            b. [mékw’]Q ítet [[t]Q ye pú:s] (sujeito intransitivo)  

                  todos          dormir     det.pl gato  

                 ‘Todos os gatos estão dormindo.’  
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c. [mékw’]Q lép’ex-es te pú:s [[t]Q te sth’óqwi]QP (objeto transitivo) 

                 todo         comer-3s     det gato   det    peixe  

     ‘O gato comeu todo o peixe.’                          (Wiltschko 2000c: 13 ex.32/33) 

 

 Os constituintes em sintagmas(Spec V) são vistos como ilhas de extração por Wiltschko, 

enquanto os constituintes internos ao VP não são. Sujeitos intransitivos e objetos transitivos são 

argumentos internos do VP e por isso não são considerados ilhas de extração. A autora afirma que 

sujeitos transitivos são externos ao VP e ocupam a posição de Spec do vP. Não permitem, portanto, 

extração. 

 Para sustentar a hipótese de que a língua não faz distinção sintática entre os verbos 

intransitivos, Martina argumenta que em Halkomelem, tanto verbos semanticamente inergativos 

quanto os semanticamente inacusativos não estão associados com o marcador transitivo. Ela ainda 

afirma que a diferença semântica entre verbos inergativos e verbos inacusativos não está 

correlacionada com uma diferença sintática na projeção dos seus argumentos.  

 66-  a. ni’ cen q’
w
aq

w
(*-et)  

                aux 1sg.su golpe-tr. 

              ‘Eu tomei um golpe.’                                                          

              b. ni ‘ímes-(*et) lhe slheni’  

                 aux andar-tr. det mulher  

        ‘A mulher andou.’                                                           

 
 A autora fornece ainda evidências para a ausência de distinção entre verbos inergativos e 

inacusativos, apesar de haver diferenças semânticas entre eles. São elas: 

 

(i) EXTRAÇÃO DE QUANTIFICADOR 

 

 Em línguas com distinção entre verbos inacusativos e inergativos, como o Italiano, por 

exemplo, a cliticização ne é restrita a sujeitos inacusativos. Em Halkomelem não é possível a 

extração de quantificador fora dos sujeitos transitivos, porém, é possível ocorrer fora de objetos 

 59



transitivos e sujeitos de verbos intransitivos de qualquer tipo semântico. A extração do 

quantificador não é, portanto, sensível à distinção inergativo/ inacusativo. Ambos os tipos de verbos 

intransitivos têm os seus sujeitos na mesma posição.  

Italiano 

      67- a. *Ne telefonano    molti (verbo inergativo)  

                 deles telefonar muitos  

                ‘Muitos deles estavam telefonando.’  

            b. Ne   arrivano molti (verbo inacusativo)  

                 deles chegar muitos  

                 ‘Muitos deles chegaram.’  

Halkomelem 

 68- a. [mékw’]Q ítet [[t]Q ye pú:s]  

                todos     dormir   det.pl gato  

                 ‘Todos os gatos estão dormindo.’                      (Wiltschko 2000c: 14 ex. 36b)  

            b. [mékw’]Q íkw’ [[t]Q ye pú:s  

                todos     perdidos   det.pl gato  

                 ‘Todos os gatos ficaram perdidos.’                    (Wiltschko 2000c: 14 ex. 37b)  

 

(ii) SELEÇÃO DE AUXILIAR 

 

 Em Halkomelem, verbos inacusativos co-ocorrem com os mesmos auxiliares, assim como os 

verbos inergativos. Em Italiano, verbos inergativos selecionam um auxiliar(avere) enquanto os 

inacusativos selecionam outro(essere). 
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Italiano 

 69- a. Giacomo ha telefonato (verbo inergativo)  

                Giacomo telefonou  

              ‘Giacomo telefonou.’  

            b. Giacomo è arrivato. (verbo inacusativo)  

                Giacomo  chegou  

              ‘Giacomo chegou.’  

Halkomelem 

       70- a. ni’ cen t’ílem  

                aux 1sg.su.cantar  

                  ‘Eu cantei.’  

              b. ni’ lek
w 

t
T
e sc’est  

                 aux quebrar det galho  

                 ‘O galho quebra.’                                                

 

(iii) PASSIVIZAÇÃO 

 

 Segundo Perlmutter(1978), línguas com passivas impessoais permitem a passivização de 

verbos inergativos, mas não de verbos inacusativos. Todas as construções passivas em Halkomelem 

são impessoais. A posição de sujeito é ocupada por um expletivo(pro) e o objeto não é promovido a 

sujeito. A passivização está restrita somente a verbos transitivos. 

Alemão – pasiva impessoal 

71-  a. Es wurde getanzt. (verbo inergativo)  

                  foi        dançado  

              b. *Es wurde angekommen. (verbo inacusativo)  

              foi         chegado 
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Halkomelem 

 72-  a. proexpl ó:-th-àl-èm  

                 chamar-tr-1sg.pass-int.  

                     ‘Eu fui chamado.’  

              b. proexpl ó-th-ò:-m  

                  chamar-tr-2sg.pass-tr  

                ‘Você foi chamado.’                             

 73-  *q’
w
el-els-em     *pepen-els-em’    *k’

w
s-els-(e’)em  

               assar-ato-int. plantar-ato-int. queimar-ato-int.  

              ‘ser assado ’    ‘ser plantado’          ‘ser queimado’  

  

(iv) ORDEM SV vs VS 

 Em Italiano a distinção entre os verbos inacusativos/ inergativos afeta a ordem das palavras. 

Desta forma, somente verbos inacusativos permitem que o sujeito seja pós-verbal.  

 A ordem básica em Halkomelem é VSO, mas o sujeito pode vir em posição inicial. A 

possibilidade para sujeitos pré e pós verbal não é percebida, então, pela distinção inergativo/ 

inacusativo. 

Italiano 

74-  a. [Tre leoni]S     sonoscappati  

                  três leões      estar-3pl.escapar-pass.-3pl  

                     ‘Três leões escaparam.’  

              b. Sono  scappati [treleoni]S  

                  estar-3pl escapar-pass-3pl.três leões  

                      ‘Três leõs escaparam.’ 
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 75-  a. [Tre leoni]S hanno sternutito  

                  três leões    espirraram  

                  ‘Três leões espirraram.’  

              b. *hanno sternutito [tre leoni]S  

                   espirraram [três leões]S  

                  ‘Três leões espirraram.’  

 76-  a. may-th-óx-es      te-l              siyá:ye  

                  ajudar-tr.-1ob.-3su. det-1sg.poss. amigo  

                   ‘Meu amigo me ajuda.’                 

              b. [te swíyeqe]S kw'éts-l-exw te spáth  

                   det homem        ver-tr.-3ob.   det urso  

                    ‘O homem viu o urso.’                                           (Wiltschko 2000c: 4: 6c)  

 77-  a. ímex    [te swíyeqe]S (verbo inergativo)        V      S 

                 andando  det   homem  

                 ‘O homem está andando.’  

              b. [te swíyeqe]S ímex                                        S         V 

                   det   homem  andando  

                 ‘O homem está andando.’  

 78-  a. íkw [te swíyeqe]S  

                 perdido det homem  

                  ‘O homem está perdido.’  

              b. [te swíyeqe]S íkw  

                 det homem perdido  

‘O homem está perdido.’ 
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(v) A DISTRIBUIÇÃO DE TL’ 

 

 Através dos dados coletados da língua Halkomelem, Wiltschko verificou que o afixo 

determinante tl’ não ocorre nem com sujeitos de verbos inergativos, nem com inacusativos, mas 

somente com sujeitos transitivos. 

 A questão é: se os verbos inergativos em Halkomelem se assemelhassem aos verbos 

transitivos, nós esperaríamos que o determinante tl’ aparecesse com sujeitos inergativos. Porém, 

isto não ocorre. 

As evidências fornecidas por Wiltschko para a Língua Halkomelem parecem confirmar que 

verbos inergativos em Halkomelem não são estruturas transitivas “mascaradas” e que não existe 

realmente uma distinção sintática entre os verbos inergativos e inacusativos. Estes são projetados 

em VP e não envolvem um núcleo funcional que licencie um argumento externo. Nos exemplos 

abaixo, verifica-se que o determinante não co-ocorre com sujeitos de verbos intransitivos, sendo 

estes semanticamente inergativos ou inacusativos. 

Halkomelem 

            79-  a. *í:mex tl’ Strang (verbo inergativo)  

                         andar det.obl Strang  

                ‘Strang está andando.’  

                   b. *méq' tl' Strang (verbo inacusativo)  

                         full det.obl  

     ‘Strang está cheio.’ 

 Já com sujeitos de verbos transitivos o determinante é licenciado, conforme mostra o 

exemplo (80): 

80-  q’ò:y –t –es    tl’    Strang     te   sqelá:w (Sujeito transitivo) 

        matar-tr.-3sg. Det.obl.  Strang  det.  Castor 

      ‘ Strang matou o castor.’ 
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 No próximo capítulo apresentaremos os dados referentes à língua Paumarí. 
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CAPÍTULO 3 

 

 

ASPECTOS GRAMATICAIS DO PAUMARÍ 

 
 A língua Paumarí pertence à família Arawá e é falada no Estado do Amazonas. Todos os 

dados aqui apresentados foram extraídos dos trabalhos de Shirley Chapman (1978) e de Chapman e 

Derbyshire (1998). Chapman foi quem estudou com maior rigor até hoje a língua Paumarí. A 

investigadora, apesar de ter descrito a língua de modo extenso, não a submeteu a uma análise mais 

formalizada. É justamente para oferecer um estudo mais formalizado da língua que nos impulsionou 

a estudá-la. 

 

3.1. A ORDEM ORACIONAL    

 

Todas as línguas têm uma ordem básica. De acordo com a Gramática Gerativa(cf. Cook e 

Newson, 1996), as línguas ou são núcleo final ou núcleo inicial. Sendo assim, a ordem do verbo em 

relação ao complemento é OV ou VO. A posição do sujeito, na maioria das línguas do mundo, é 

inicial na sentença. O sujeito precede o objeto. 

É possível encontrar tipos de ordem distintos nas orações principais e nas subordinadas. Em 

Alemão, por exemplo, a ordem nas orações principais é S V O, enquanto  nas subordinadas é S O 

V. 

A ordem serve para identificar as funções gramaticais dos sintagmas. O sujeito é o NP que 

ocupa a posição de Spec de FP  e o objeto é o NP que ocupa a posição de complemento do verbo. 

As línguas admitem variação na ordenação de seus constituintes, através de processos como 

interrogação, topicalização e focalização. Essa variação é provocada pelo movimento dos 

constituintes para posições estruturais específicas. Em Português, por exemplo, a Topicalização do 

objeto deriva a ordem O S V, como em: 
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1- O João, todo mundo ama. 

 

Observamos que em Paumarí, nas construções transitivas, a ordem básica é SVO, quando o 

sujeito e o objeto são de 3ª pessoa:2 

 

             S              V                      O 

2- Koko-a  bi-rakhai-  ki     hida siroi                   “ O tio está plantando este campo.” 

            Tio  -erg. 3ª-plantar-modo dem campo 

               S                   V                      O 

3- Jomahi - a     bi-khori- ki     hida  nami            “ O cachorro está cavando a terra.” 

 Cachorro-erg 3ª- cavar-modo dem Terra 

                S                  V                    O 

4- Mamãe- a     bi- soko- ki     hida makari                     “ Mamãe lavou roupa.” 

           mamãe- erg. 3ª sg-lavar-modo dem/fem.. roupa 

                 S                    V                       O 

5-  Maria-a         bi  - nofi - hi        ida    hado                     “ Maria quer faca.” 

            Maria-erg     3 a sg- querer- modo/fem.  dem/fem. faca 

 

 A ordem SVO é também verificada quando o sujeito é de 1ª e 2ª pessoas e o objeto é de 3ª 

pessoa. 

 Quando o objeto é um pronome de 1ª e 2ª pessoa, ele ocorre prefixado ao morfema –ra e 

aparece antes do verbo. O sujeito, por sua vez, pode ocorrer em posição inicial ou em posição final 

na oração, dando origem às ordens SOV e OVS respectivamente: 
                                                 
2 Os sufixos verbais em Paumarí ainda não foram por nós tratados. Como eles não codificam tempo nem aspecto, 
decidimos categorizá-los como sufixos de modo. Existem três grupos de sufixo de modo: ki-; hi/há- cuja forma varia, 
dependendo do gênero do sujeito intransitivo e do objeto. Estes são encontrados em orações afirmativas e negativas. 
Ra/ja também exibem concordância com S e O e são verificados em orações focalizadas e interrogativas. 
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6- O   -nofi     -ki      [ida makari-ra        o-noki-vini]       “Eu quero ver a roupa.” 

 1sg querer modo     dem. Roupa -obj.    1sg.-Ver-dep.  

 

       7-  ho-ra   ananiwi   Ada   jomahi                                   “O cachorro me mordeu.” 

            1ª sg-obj. morder dem. Cachorro 

      

  Nas estruturas intransitivas, a ordem é VS, tanto quando o sujeito é um SN quanto quando o 

sujeito é um pronome clítico( 1ª, 2ª ou 3ª pessoas): 

 

         8- abini    -ki      ida      arakava                                   “A galinha está morta.” 

            Morrer-modo dem. Galinha 

                                   Fem. 

 

9-  Kha-ki Ada                                                             “Ele foi.” 

              Ir-modo ele  

 

         10-  o-   bo’ da  - ’a   -ki    ho                                       “Eu estou envelhecendo.” 

           1ªsg.- Velho-  asp2.- Modo eu 

 

         11-  asara    -ki    ida      isai                                        “A criança está chorando.” 

              Chorar- modo dem. Criança 

 

12-  o-   o-   kha-  ki    ho                                              “Eu vou.” 

  1sg.- Dir.- ir  -modo  eu 

                                                 
2 Em Paumarí, Chapman sugere a existência de um sufixo aspectual, realizado como ’a. 
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   13-  o-   orna     - ki    ho                                              “Eu deitei.” 

 1sg. – Deitar- modo  eu 

 

3.2.  O SISTEMA DE CONCORDÂNCIA 

 

 Existe em Paumarí, uma série de prefixos pessoais que são usados com verbos para 

expressar os traços de pessoa e número do sujeito e com nomes para indicar os traços –phi do 

possuidor. 

 A série dos prefixos de pessoa pode ser visualizada abaixo: 

14- 

1ªsg ‘o- 

2ªsg ‘i- 

3ªsg bi-/Ø 

 

1ªpl ‘a-/’ari- 

 

2ªpl ‘ava-/’avi-/’avari- 

 

3ªpl va-/vi- 

 
 

  

 

 15-  bi-noki-hi  ida jomahi                                                   “ Ela viu a onça.” 

        Ela-  ver-modo a onça 

 

16-  o-   akaragoa-hi     ida      kodi –boda                            “Eu torrei minha mandioca.”  

       1sg.- torrar- modo dem. posse- mandioca 
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17-  i-    ra        o  -kapata  -ki                                                     “Eu bato em você.” 

       2sg. Acus. 1sg -bater -  modo  

  

Os verbos transitivos são marcados com esses prefixos para expressar o sujeito: 

 

18-  o    -nofi    -ki      [ida   ‘o    -vadi    -na]                               “Eu quero dormir.” 

     1sg.- Querer- modo dem. 1sg.- Dormir-dep.   

 

19-  i-  o-  fini   -mani    -já?                                                        “Você está com medo?” 

    você-int.-ter medo-inter.-modo 

 

20-  Mamãe- a     bi- soko- ki     hida makari                              “ Mamãe lavou roupa.” 

        Mamãe-erg. 3sg- lavar- modo dem. roupa 

 

 Note-se que o sujeito de 3ª pessoa do singular referente ao verbo transitivo é indicado 

através do prefixo bi-. 

 A língua é pro-drop e portanto,  admite sujeito nulo. A manifestação expressa do sujeito é 

feita, através dos prefixos, na maioria dos casos. Quando o verbo é intransitivo, é possível expressar 

o sujeito através de um clítico pronominal, como ilustra o exemplo (21): 

 

21-  o-   bo’ da- há-ki   ho                                                           “Eu estou envelhecendo.” 

     1sg. -Velho - asp. -Modo eu 

 

 Quando o verbo é intransitivo, marca-se o sujeito via prefixos pessoais. A única exceção é a 

3ª pessoa do singular que é Ø neste caso: 
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22-  asara-hi                                                                                  “Ele chorou.” 

      Chorar-modo 

   Note-se que há um contraste entre a forma do sujeito transitivo bi- e a do sujeito intransitivo 

(Ø). 

 Além de concordância número-pessoal, a língua Paumarí também apresenta concordância de 

gênero. Esta concordância só é feita entre o sufixo de modo verbal e o objeto direto ou o sujeito de 

verbo intransitivo, conforme ilustram os dados abaixo: 

 

23-  koko-a   bi   -saka  -ha    ada   makha-                               “ O tio golpeou a cobra.” 

       Tio-erg. 3ª-golpear-modo dem. Cobra 

                                     Masc.  masc. 

24- soko  -a  -hi   ida  mamai-                                                    “Mamãe lavou.” (int.) 

       Lavar-a-modo  dem.  Mamãe 

                      Fem.  Fem. 

 

 Quando o objeto ou o sujeito intransitivo são feminino tem-se a forma de sufixo –hi seguida 

pela forma feminina do demonstrativo ida, hida ou oni.. Quando O e S são do gênero masculino, o 

sufixo verbal é –ha e o demonstrativo tem as formas ada, hada, ou ’o. 

 Essa distinção de concordância de gênero é também verificada com os sufixos  

-ra/já que aparecem no verbo em estruturas interrogativas, conforme mostraremos mais adiante. 

 Passamos agora a descrever o sistema de marcação de caso da língua. 
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3.3 O SISTEMA ERGATIVO  

  

 Se observarmos a ordem oracional em Paumarí, verificamos que o objeto transitivo e o 

sujeito intransitivo aparecem em posição pós-verbal- SVO e VS- refletindo um sistema ergativo. 

 Em relação à concordância número-pessoal tem-se dois sistemas atuando. Quando o objeto é  

de 1ª e 2ª pessoas, o padrão verificado é nominativo-acusativo: 

 

25- ho-ra   ananiwi   Ada   jomahi –                                 “O cachorro me mordeu.” 

      1sg-obj. morder dem/masc. Cachorro 

 

 Quando o sujeito é de 3ª pessoa, o padrão é ergativo: 

 

26- jomahi- a     bi-  anani-  hi    ida   isai-                       “ O cachorro mordeu a criança.” 

    Cachorro-erg 3ª-morder-modo dem.crianças 

27. abini    -ki      ida      arakava                                       “A galinha morreu.” 

     morrer-ki dem/fem. galinha 

 

 Já a concordância de gênero reflete apenas um padrão ergativo, uma vez que só leva em 

conta o objeto e o sujeito intransitivo. 

 No sistema de marcação de caso ergativo, o sujeito intransitivo tem a forma igual a do 

objeto direto e diferente do sujeito do verbo transitivo. Note-se que o sujeito do verbo transitivo 

vem marcado com o sufixo –a, ocorre em posição pré- verbal e desencadeia a concordância com o 

verbo, manifestada pelo prefixo bi-. O sujeito intransitivo e o objeto do verbo intransitivo não são 

marcados por meio de afixos pessoais. Eles ocorrem em posição pós verbal, são precedidos pelos 

demonstrativos e desencadeiam concordância de gênero com o sufixo de modo verbal. Estes não 

apresentam marcas morfológicas de caso: 
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S  -a  bi   -V - hi   dem. O 

28-   koko-a bi -gathi-hi ida jamahi                               “O tio pegou o cachorro.”    

        Tio-erg 3ªsg -pegar-modo dem.cachorro 

                            fem.   fem. 

                                                                         

          V   -ha  dem.  S 

29-  Asara-ha  ada  isai                                                   “A criança chorou.” 

 Chorar-modo dem. criança 

        masc. masc 

 
 

30-  S              V                       O 

     koko-a    bi-saka -ha           ada  makha                    “O tio golpeou a cobra.”                      

     Tio-erg. 3sg.-golpear-modo dem. cobra 

                           masc.  masc. 

       

31- V              S 

     vithi-ha ada  isai                                                        “O menino sentou.”                                                 

     Sentar-modo dem. criança 

                 masc. masc. 

 

  

Como já foi afirmado anteriormente, quando  tanto o objeto quanto o sujeito são de 3ª 

pessoas, verifica-se a ordem SVO nas construções transitivas e VS nas construções intransitivas, 

conforme ilustram os exemplos acima. 

Podemos observar ainda que em termos de marcação de caso, de ordem e de concordância, o 

sujeito intransitivo de qualquer tipo de verbo(de atividade ou de   mudança de estado) apresenta o 

mesmo comportamento que o objeto direto, diferindo do sujeito do verbo transitivo. 
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       Nas construções interrogativas e nas construções de foco, o sujeito intransitivo e o objeto 

seguem o mesmo padrão, diferente do sujeito transitivo, como indicam os exemplos a seguir. 

Nas interrogativas e estruturas de  focalização  de objeto e de sujeito intransitivo, exemplos 

de (32) a (35), tem-se a seguinte ordem: a palavra interrogativa ou de  foco ( informação nova 

relacionada à resposta do elemento interrogado) se manifesta em posição inicial e  é seguida pela  

partícula  mani que por sua vez ,precede o demonstrativo. O sistema de concordância permanece o 

mesmo. Isto é, o sufixo de modo verbal apresenta concordância de gênero com o sujeito ou com o 

objeto  interrogado/focalizado: 

 

Interrogativa 

             QU       mani   dem.        V 

32-   Nahina  mani     oni         i - ha- ja   ?                   “O que você comeu?” 

         O que   mani    dem. 2ªsg -comer -modo 

                       fem.                       fem. 

 

             QU    mani  dem.      V 

33-  Nahina mani hada    vadi-ra ?                                “Quem dormiu?” 

 Quem  mani  dem.   dormir -modo 

                      masc.                masc.  

 

 Focalização  

 

 Foco         mani      dem.      V 

34-Karágoahi  mani      hida      o-ha-ja                        “(Foi) farinha (que) eu comi.” 

      Farinha    mani     dem.    1ªsg- comer- modo 

                        fem.                            fem. 
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           Foco         mani      dem.      V 

35-    koko       mani         ´o      vadi-ra                           “ (Foi) o titio (que) dormiu” 

          tio          mani         dem.   Dormir-modo 

                                         masc.               masc. 

 

 

Nas interrogativas de sujeito transitivo não ocorre nenhuma partícula, como ilustram (36) e 

(37). Nas interrogativas e focalizações de sujeito transitivo, a partícula Mani é substituída por Vani, 

como indicam os dados abaixo: 

       

     Interrogativa 

        QU      vani-a    O    V 

36-  Nahina bi-naabini-já   hida arakava   ?               “ Quem matou a galinha?” 

       quem  3ªsg.-matar-modo  dem. galinha 

                                      fem.    fem. 

     Focalização 

        foco  vani-a   O   V 

37- Masi  vani-a  bi-naabini-já   oni                           “ ( Foi) o morcego (que) matou ela” 

      morcego vani-erg. 3ªsg.-matar-modo  dem 

                                                        fem     fem 

 

 As interrogativas de S e O parecem envolver movimento sintático porque há modificação na 

ordem dos constituintes. Já nas interrogativas de A, a ordem permanece a mesma e a partícula 

interrogativa presente nas perguntas sim/não é substituída. Parece não haver movimento nestas 

estruturas. 

 Na próxima seção comentaremos sobre as categorias sintáticas existentes no Paumarí e 

sobre o comportamento dos verbos, tema de nosso interesse aqui. 
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3.4 AS CATEGORIAS LEXICAIS DA LÍNGUA PAUMARÍ 

 

 Neste trabalho assumiremos a posição de Radford(1998) para os critérios de identificação 

das categorias lexicais das palavras. Segundo o autor, os critérios formais(morfológico e sintático) 

são mais plausíveis, visto que o critério semântico apresenta as suas falhas. Sendo assim, 

adotaremos aqui esses critérios para a identificação das palavras em Paumarí. 

(i) O critério morfológico: As categorias das palavras são identificadas pelos processos de derivação 

e flexão. Na derivação, através do acréscimo dos afixos, é possível modificar o significado da 

palavra e até a categoria lexical da palavra. Os afixos derivacionais são específicos de categorias 

determinadas. Em Português, por exemplo, o prefixo re- só ocorre com verbos, modificando assim 

o seu significado. Já o sufixo agentivo –(d)or, que também só ocorre com verbos, tem a propriedade 

de modificar a categoria da palavra: 

38- a. fazer 

    b. RE + fazer = fazer de novo. 

39- a. Fal – a – r (verbo) 

    b. Fal – a – dor (nome) 

 

 Na flexão, verifica-se a expressão das categorias gramaticais através de afixos. Cada classe 

possui seu próprio tipo de flexão. Os nomes podem ser flexionados para número, gênero, caso e 

grau. Os adjetivos podem ser flexionados para número, caso, comparativo e superlativo já os verbos  

podem ser flexionados em termos de concordância, modo, aspecto, voz e etc. 

(ii) O critério sintático: Segundo o critério sintático, as palavras são identificadas pela sua 

distribuição na sentença. Em Português, por exemplo, palavras que seguem um determinante, como 

artigos e demonstrativos são nomes. Olhar é um verbo se precedido por um auxiliar, porém é um 

nome se precedido por um determinante: 
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40- a. Eu vou olhar as vitrines. 

       b. O olhar do cachorro é muito triste. 

 A função sintática da palavra também identifica a sua categoria. Os argumentos sujeito e 

objeto têm como núcleo, o nome e os predicados verbais têm como núcleo o verbo. 

 

3.4.1 O NOME  

 

(i) Os marcadores de posse 

 

Em Paumarí, observamos que há afixos possessivos nos nomes que são os mesmos 

verificados na morfologia verbal: 

 

41- o-dama                                                              “Meu pé.” 

       1sg.-pé 

42- I-dama-ni                                                          “Seu pé.” 

       2sg.-pé-? 

 

Para indicar a posse pronominal existem também formas especiais, que são exclusivas dos 

nomes, tais como: 

 

43- kodia-amia                                                        “Minha mãe.” 

       1sg.-mãe 

44- Kada-amia                                                         “Sua mãe.” 

       2sg.-mãe 

45- Kidi-amia                                                          “Mãe dele.” 

      3sg.-mãe 
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(ii) O gênero  

 O gênero em Paumarí é expresso através de formas de demonstrativo: ida, hida e oni, que 

marcam o gênero feminino e ada, o e hada, que marcam o gênero masculino. Hadani e adani 

marcam o plural, sem distinção de gênero3: 

 

46- mamai-a   bi-  soko-ki      hida  makari-                    “Mamãe está lavando estas roupas”  

       Mamãe-erg   3ª-lavar-modo   dem.      roupas 

                                                    fem. 

47- bi   -ha     -ki          ada    abaisana                             “Ele comeu peixe.” 

      3sg.-comer-modo   dem.  peixe 

                                    masc. 

(iii) O número 

 Com exceção do sistema pronominal e dos demonstrativos, não há marca de plural nos 

nomes. 

 Os numerais são expressos por palavras independentes, assim como na língua portuguesa, 

ocorrendo sempre após nomes, como mostram os exemplos abaixo: 

 

48- moroboni  bamiki                                                      “Dois chifres.” 

       Chifres      dois 

 

 Devido à ocorrência do sufixo –ki que aparece como marcador de modo nos verbos, 

sugerimos com base em Vieira (1995) que alguns dos numerais em Paumarí têm o estatuto de 

verbo. 

 

                                                 
3 O sufixo –ki não apresenta formas distintas para gênero. 
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(iv) O genitivo 

 

 O genitivo é expresso pelo morfema ka- junto ao nome, na ordem genitivo-nome. Os dados 

abaixo mostram essa ocorrência: 

 

49- koko-ka  paha                                                              “A água do tio.” 

       Tio-posse  água 

 
 
3.4.2  OS ADJETIVOS 

 

 Sugerimos, através dos dados observados, que não há uma classe de adjetivos em Paumarí. 

Entretanto, de acordo com os autores Chapmam e Derbyshire, há poucos adjetivos em Paumarí, 

sendo os verbos os elementos que exercem a função atributiva. Esses adjetivos ocorrem com os 

mesmos afixos do verbo e, quando aparecem na posição de modificador atributivo, preservam a 

forma verbal: 

 

50- yaha  -ki     Ada                                                            “Ele é bom.” 

      bom-modo  dem. 

                          masc. 

51- paha  pahisiri-ki                                                             “A água fria.” 

       Água   fria  -modo 

 

3.4.3  AS PÓS/PREPOSIÇÕES 

 Não foram encontradas preposições ou posposições na língua Paumarí. 

 As relações expressas por preposições em Português são realizadas em Paumarí de duas 

maneiras: 

(i) Através do sufixo de caso –a (“com”, “para”, “em”) ou 

(ii) Através de nomes incorporados ao verbo como mostram as sentenças a seguir: 

 79



 

 

52-  Bana  -ki      ida   gamo     Porto Velho  -a   “ A mulher sofreu em Porto Velho” 

 sofrer-modo  dem. Mulher  Porto Velho-obliq. 

                       fem. 

53-  mamai-a  bi -soko -ki hida makari sabão-a   “Mamãe lavou a roupa com sabão.” 

        mamãe-erg. 3ª-lavar-modo dem. roupa  sabão-com 

 

3.4.4 OS ADVÉRBIOS 

 Há poucas raízes adverbiais e os demonstrativos podem ser empregados como advérbios 

mediante o acréscimo dos sufixos –já/-aja/-jaja. 

 

54- hoarani-já                              “uma vez” 

55- oni-aja                                   “ lá” 

 

3.4.5 OS VERBOS 

 Os verbos não apresentam marcas de tempo. Há alguns sufixos que ocorrem na morfologia 

verbal que são categorizados por Chapman (1978) como sendo marcas de aspecto. 

 Sugerimos que os sufixos verbais sejam marcadores de modo porque têm formas distintas 

nas afirmativas e nas interrogativas. 

 O sufixo de modo pode ser –ki,  hi/ha- nas orações afirmativas. Estes últimos correspondem 

respectivamente às formas de gênero feminino e masculino. ki- está mais associado a formas de 

presente e de futuro. hi/ha ocorrem em contexto de passado, mas também em contexto de presente e 

de futuro. 

 Há prefixos de pessoa na morfologia verbal referentes ao sujeito. Na 3ª pessoa, só é expresso 

o prefixo referente a A e não a S. 
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 A característica principal dos verbos é a da morfologia de voz ou mudança de valência. 

Existem vários afixos que transitivizam ou intransitivizam a raiz verbal, como veremos mais 

adiante. 

 

3.4.5.1  A VERBALIZAÇÃO DO NOME 

 Notamos em Paumarí que qualquer nome pode ocorrer como verbo. Acontece que todas as 

vezes que um nome aparece como verbo, o morfema –ka também ocorre. Assim, passamos a tratar 

tal prefixo como um morfema verbalizador: 

 

56-  o   -ka    -abi’i -ki      ho                                      “Eu tenho pai.” 

       1sg.-verb.-pai-modo  eu 

57- abi’i                                                                       “ pai.” 

 

  

3.4.5.2 OS MORFEMAS TRANSITIVIZADORES 

 

Na língua Paumarí, os processos de transitivização e de intransitivização são muito 

produtivos. Através do acréscimo de morfemas específicos, verbos intransitivos tornam-se  

transitivos e verbos transitivos tornam-se intransitivos ou bitransitivos. 

 

A. O morfema Causativo 

 

 Em Paumari, o causativo –na/-ni– acrescenta um sujeito agente a qualquer tipo de verbo 

intransitivo, sendo este de atividade, de movimento ou de mudança de estado. Em (58) o verbo 

“morrer”, ao se afixar com o causativo , se transforma no verbo transitivo “ matar” : 
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Causativa 

         V                    S 

58- a.  abini -ki       ida  arakava –                                 “A galinha morreu.” 

     morrer-modo dem. dem.  galinha 

                             fem. 

                            V                     O 

 b.   bi     -na  -abini   -ki        ida  arakava –            “Ele matou a galinha.” 

      3ªsg -caus.- morrer-modo  dem.  galinha 

                                                  fem. 

 

 Como  se vê em (59), o verbo de atividade “ chorar” também pode se afixar ao morfema 

causativo, tornando-se um verbo transitivo. 

 

Verbo de atividade 

       V                    S 

59- a. asara    -ki    ida      isai                                        “A criança está chorando.” 

          chorar- modo dem. criança 

                        V                       O 

      b.  bi    -na    -asara   -ha    ada isai                           “Ele  fez a criança chorar.” 

           3ªsg-caus.-chorar-modo   dem. criança 

                                       masc.    masc 

             V                    S 

60- a. Vithi-ha       ada isai                                             “O menino sentou.” 

           Sentar-modo dem. Criança 

                                  masc. 
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             V                             O 

      b. o –na  –vithi  -ha       ada isai                              “Eu sentei o menino.” 

          1ªsg.-caus.-sentar-modo dem. Criança 

                                        masc. masc. 

           V           S 

61- a. kha-ha    ada isai                                                 “O menino veio.” 

      Vir-modo dem. criança 

             masc.  masc. 

              V                        O 

      b. o  -a  -ni  -kha   -ha      ada isai                            “Eu trouxe o menino.” 

          1ª-asp.-caus.-vir-modo dem. criança 

                                      masc. masc. 

             V             S 

62- a. ihamahi-ha   ada isai                                           “O menino zangou-se.” 

         Zangar-modo dem. criança 

                      masc. masc. 

                       V                   O 

      b. o -na   -ihamahi -ha       ada isai                            “Eu zanguei o menino.” 

          1ª-caus.-zangar-modo dem. criança 

                                     masc. masc. 

           V                    S 

63- a.  jaha   -ki        ida gora                                           “A casa está limpa.” 

        limpa-modo   dem.casa 

                   fem.      fem. 
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                  V                           O 

        b. o  -na   -jaha   -hi        ida gora                            “Eu limpei a casa.” 

             1ª-caus.-limpa-modo dem. casa 

                                      fem.  fem. 

 

Como se pode observar, qualquer tipo de verbo intransitivo pode se afixar ao causativo -na/-

ni, com exceção do verbo transitivo. 

 Os verbos transitivos , todavia, não podem receber o morfema causativo – na/-ni. Para 

expressar causatividade com verbos transitivos, emprega-se um verbo independente  que significa “ 

ordenar”, conforme mostra o exemplo4: 

           

       Verbo transitivo  

 

            V-caus.                               S    O    V 

64-  bi-honaria-vini   hiki  ida  isai  paha-ra  avi-vini   

 3ªsg.-ordenar-tr. aux. que criança água-obj. beber-tr. 

         “ Ele ordenou que a criança bebesse água” 

 

 

B. Os morfemas aplicativos 

 

Existem vários morfemas aplicativos no Paumarí, o mais produtivo é –va/-vi – que 

acrescenta um objeto à estrutura intransitiva , tornando-a transitiva. Este causativo não parece ser 

seletivo e por isso, se afixa a qualquer tipo de verbo intransitivo, semanticamente inergativo ou 

inacusativo.  

                                                 
4 Os verbos que se encontram em relação de subordinação, apresentam sufixos que indicam se são transitivos ou 
intransitivos. 
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No exemplo (65), o aplicativo se junta ao verbo “ chorar” . Já em (66), o aplicativo se 

agrega ao verbo “sofrer” e torna o sintagma adjunto “ em Porto Velho”, em um objeto direto, 

precedido pelo demonstrativo: 

     

65-  kodi-adi-a  bi -va-asara -ha ada isai-                           “Minha irmã chorou (com) a criança.”                

       1ªsg.-irmã-erg.  3sg.-aplic.-chorar-modo  dem. criança 

                                                                masc  masc. 

 

66-  a. bana-ki    ida gamo   Porto Velho-a                         “ A mulher sofreu em Porto Velho” 

     sofrer-modo  dem. mulher  Porto Velho-obliq. 

 

        b.  bi-va-bana-ki      ida Porto Velho                          “ Ela sofreu ( em) Porto Velho” 

            3sg-aplic.-sofrer-modo  dem. Porto Velho 

 

 O mesmo procedimento é verificado com o verbo “viajar”: 

 

67- a.   o-adaha-hi                                                               “Eu viajei.” 

          1ªsg-viajar-modo 

 

       b. o   -va  -adaha   -ha    ada     isai                              “Eu viajei (com) a criança.” 

         1ªsg. Aplic..-viajar-modo   dem.  criança 

                                         masc. masc. 

. 

 

 Vimos neste capítulo algumas características da gramática Paumarí: marcação de caso 

ergativa, ordem SVO/VS, sistemas de concordância de pessoa e de gênero, classes lexicais (nome e 
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verbo) e suas especificidades morfológicas, como a alta produtividade dos morfemas de mudança 

de valência. 

 No próximo capítulo, discutiremos a questão da distinção entre as classes verbais 

intransitivas e sua relação com o fenômeno da ergatividade. 
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CAPÍTULO  4 
 

 

AS CLASSES VERBAIS INTRANSITIVAS 
 

 Neste capítulo, discutiremos a questão das classes verbais intransitivas verificadas em 

Paumarí. Com base nos dados até agora observados, sugerimos que parece não haver uma distinção 

sintática entre verbos inergativos e inacusativos. Essa ausência de distinção entre os verbos 

intransitivos pode explicar as propriedades ergativas da língua. Essa sugestão tem como base a 

proposta de Wiltscho (2000) para o fenômeno da ergatividade em Halkomelem (família Saliche),  

bem como a proposta de Souza (1994; 2006) para o Bakairi, segundo as quais somente verbos 

transitivos são introduzidos por um núcleo funcional transitivo – vezinho e por isso, podem ocorrer 

com argumentos externos. 

 

4.1 IDENTIFICANDO VERBOS INERGATIVOS E INACUSATIVOS  
 

 Conforme vimos no capítulo 2, existem alguns testes para diferenciar as duas classes de 

verbos intransitivos (cf. Alexiadou et alii (2004)). Cada língua possui as suas próprias evidências 

para distinguir inacusativos de inergativos. 

 Em Alemão e Francês, por exemplo, o tipo de  verbo auxiliar empregado revela a classe do 

verbo lexical. Em Paumarí, esse tipo de evidência não pode ser usado, uma vez que os verbos 

auxiliares só se manifestam com verbos bitransitivos ou em construções sintáticas específicas. 

 Em várias línguas, como o Francês, o Português e o Inglês, somente verbos inacusativos (de 

mudança de estado ou de movimento) podem ser causativizados lexicalmente.  Como em Paumarí, 

há uma série de morfemas de mudança de valência, utilizaremos a possibilidade de ocorrência com 

estes elementos para observar o comportamento das classes verbais intransitivas. 
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 Além dos morfemas de mudança de valência, também testaremos outras evidências, como 

tipo de nominalização e ordem. para identificar os tipos de  verbos intransitivos. 

  

4.1.1. UMA CLASSE DE ERGATIVOS? 

 

 Chapman e Derbyshire (1998) identificam  duas grandes classes de verbo em Paumarí. Na 

classe mais produtiva,  o verbo lexical é flexionado diretamente . Na outra classe , constituída por 

um  elemento lexical e  um verbo auxiliar,  somente este último pode ocorrer flexionado. 

Segundo os autores, não existe uma base semântica geral para a diferença entre as duas 

classes. Os verbos diretamente flexionados na raiz , que fazem parte da classe maior incluem: 

sa(pegar/levar), vithi(sentar), pororo(escurecer), giha(grelhar), ihamahi(chatear),  

nako’di(proucurar por), riha(emprestar), asohi(ser correto), sajo(ser esperto) e noki(ver).  

 Os verbos flexionados no auxiliar incluem: gira ni(mover para um outro lugar), viro 

ni(“swingar”), bara ni(ser da cor escura), jodi ni(sentar no topo), khai ni(ser feliz), tootoo ni(bater), 

bavi ni(tornar largo), vada ni(olhar para) e daro ni(inclinar). 

 Os exemplos abaixo ilustram a ocorrência dessas duas formas: 

 

1.  mitha  o-nina        “Eu ouvi.”  

    ouvir   1sg.-aux. 

2. o-abini-ki             “Eu morri.” 

   1sg.-morrer-modo 

 

 Chapman (1978) observou, porém , que o elemento lexical que ocorre com verbos auxiliares 

é um nome. Sendo assim, essas construções se assemelham àquelas dadas por Hale e Keyser (1993)  

como sendo a configuração dos verbos inergativos ( ou transitivos camuflados): N Aux . Seriam 

essas estruturas com verbos auxiliares a manifestação dos verbos inergativos do Paumarí ? A nossa 
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resposta é  não. Mencionamos abaixo as razões que nos levam a descartar a hipótese de que N Aux  

corresponde  a predicados inergativos em Paumarí: 

 

(i) Os verbos inergativos expressam, em geral, atividade. Contudo, a base semântica da 

classe N Aux é heterogênea e inclui verbos como trabalhar, ouvir, nascer, afundar, bater, 

ser feliz, ser preto. Há nesse grupo, em termos semânticos, verbos psicológicos, de 

atividade, de mudança de estado, de estado, de movimento. 

(ii) Os nomes  da classe N Aux podem ocorrer como verbos flexionados: 

 

  3- a.   . bada      o    -ni   -ja         “Eu estou trabalhando.” 

               trabalho 1sg.-aux.-modo 

      b.     o -bada   -bada   -ja          “Eu trabalho rápido(para acabar o trabalho.)” 

               1sg.-trabalhar.-modo 

        

 Em Paumarí , qualquer raiz lexical pode se manifestar como verbo. Sendo assim, “trabalhar” 

pode ser um verbo comum (o flexionado)  da língua. 

(iii) N Aux constitui um grupo pequeno de verbos no estágio atual da língua. 

(iv) O sujeito dessa classe verbal apresenta o mesmo comportamento que os sujeitos da  

classe flexionada. 

(v) Verificamos que na língua Jarawara (família Arawá), essa estrutura verbal é usada  com 

todos os tipos  de verbos , inergativos, inacusativos e transitivos, conforme mostram os 

exemplos a seguir: 

            Jarawara                                                      

   4.   Kona   Abono   ohi   na-re-ka 

         Kona Abono    chorar  aux.-modo 

        “Kono Abono chorou.” 
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 5 - yaka  o-na                            “Eu estava andando.” 

      Andar 1sg.-  aux. 

 

6- otaa maa   to-ha                    “Nós estávamos  cansados.” 

      Nós cansaço   aux. 

 

7- awa    mee   wari  na             “Nós viramos a vara.” 

    vara    nós   virar  aux. 

(Vogel 1989) 

 

 De acordo com o que foi exposto acima, sugerimos  que esse conjunto de verbos  na forma 

N Aux , não constitui uma classe definida em Paumarí. Trata-se de  resíduo de um sistema que não 

se faz mais operante na língua , como ainda o é em Jarawara. Além disso, a classe N Aux não é 

restrita a verbos semanticamente inergativos. Sendo assim, concluímos que N Aux não representa a 

classe dos inergativos em Paumarí. 

 Em Jarawara, a manifestação de todos os tipos de verbos na forma N Aux parece indicar que 

se tem uma raiz seguida de diferentes tipos de vezinhos: na para transitivos e inergativos e to para 

inacusativos. O primeiro pode ser idenficado com v Cause e o segundo, com vBecome, conforme 

postulam Harley e Noyer para a derivação de transitivos e inergativos e de inacusativos. 

 

4.1.2 TESTES PARA IDENTIFICAR AS CLASSES VERBAIS INTRANSITIVAS 

 

4.1.2.1- CAUSATIVO – Como vimos no capítulo 3, o morfema causativo na/ni pode ocorrer com 

qualquer tipo de verbo intransitivo, independente de sua semântica. A sua função é a de introduzir 

um sujeito agente, como pode ser mostrado nos dados a seguir: 
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8- Txina  -ki   hida   café                  “O café está doce.” 

     doce  -modo   dem.  Café 

 

9- O  -na  -txina  -ki    hida   café      “Eu adocei o café.” 

    1sg.-caus.-doce-modo dem. café 

 

10- Vithi-ha   ada   isai        “O menino sentou.” 

     sentar-modo  dem. criança 

                  masc. masc. 

11- O  -na   -vithi    -ha     ada   isai      “Eu sentei o menino.” 

    1sg.-caus.-sentar-modo   dem. criança 

                                 masc.    masc. 

12- asara-ha   ada  isai                   “A criança chorou.” 

    chorar-modo  dem.  criança 

                masc.   masc. 

13- o   -na   -asara   -ha     ada     isai    “Eu fiz a criança chorar.” 

    1sg.-caus.-chorar-modo  dem. criança 

                                 masc.  masc. 

 

 Diferentemente do causativo sase do Japonês que pode se agregar a qualquer tipo de verbo, 

na/ni se restringe a verbos intransitivos. No caso dos verbos transitivos,  a causativização é 

realizada através da introdução de um verbo lexical como “mandar”, “fazer” e “ordenar”: 

 

14- [ bi-honaria-vini  hi  -ki       [ida   isai    paha-ra  ‘avi-vini]]   

       3sg.-ordenar-tr. aux.-modo que criança  água-ob.beber-tr. 

    “Ela ordenou que a criança bebesse água.” 
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 Nas línguas que distinguem sintaticamente verbos inacusativos de verbos inergativos, a 

causativização lexical é restrita a uma classe de inacusativos que indica mudança de estado ou 

mudança de lugar. 

Em Japonês, sase pode ser empregado como causativo lexical ou sintático, conforme sugere 

Harley ( 2006). Quando é causativo lexical, toma como complemento uma raiz a qual também 

verbaliza. Neste caso, o seu uso é pouco produtivo , ocorrendo com umas poucas raízes que podem 

ser inacusativas ou inergativas. A possibilidade de ocorrer causativa lexical com inergativos está 

relacionada à presença de um morfema causativo. 

 sase em seu uso sintático ou produtivo, se afixa a qualquer tipo de verbo, sendo este  

inacusativo, inergativo ou transitivo. Neste caso, segundo Harley, sase toma como complemento vP 

e corresponde às causativas perifrásticas porque expressa dois eventos e é empregado  para  

codificar causação indireta. 

 Em Paumarí, o morfema causativo é altamente produtivo , sendo agregado a qualquer tipo 

semântico de verbo intransitivo: atividade, mudança de estado, mudança de lugar e estado. Não 

pode, contudo, se afixar a verbos transitivos. A sua alta produtividade e a restrição de ocorrência 

com verbos transitivos nos leva  a supor que se trata de um  vezinho- Causa- cuja função é 

transformar uma raiz em verbo transitivo e licenciar um argumento externo.  

 ni/na  não se assemelha ao sase sintático porque apresenta restrição de ocorrência com 

verbos transitivos. Se fosse um causativo com complemento vP,  nada o impediria de causativizar 

verbos transitivos. 

 Em todos os casos de uso do morfema causativo do Paumarí, parece  que estamos diante  de 

uma causativa direta  que expressa apenas um evento, sendo o causee  interpretado como alvo ou 

tema e não como agente.  

 Passamos agora a comentar sobre o  morfema aplicativo. 
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4.1.2.2- APLICATIVO 1– O morfema aplicativo va/vi também parece poder ocorrer  com 

qualquer tipo de verbo, independente de sua semântica. Esse morfema não se manifesta com verbos 

transitivos: 

 

  15-   o    -va    -asara     -ha      ada isai   “Eu chorei (com) a criança. 

        1ªsg-aplic.-chorar-modo  dem. Criança 

                                      masc.   masc. 

16- mamai-a   bi-a -vi -kha-‘i-hi   ida  kidi-isai  “A mãe pegou(foi com) seu filho.” 

     Mãe-erg  3ªsg-asp.-aplic.-vir-asp.-modo  dem. seu-filho 

                                                             fem. fem. 

17- o   -va  -adaha   -ha    ada     isai-    “Eu viajei (com) a criança.” 

      1ªsg. Aplic.-viajar-modo   dem.  criança 

                                     masc.   masc. 

18- o  -va  -txina  -ki  ida  ihi’ai       “Eu provei doce a fruta.” 

      1sg. aplic.-modo  dem.  fruta 

                                    fem. 

 

 O comportamento sintático do morfema aplicativo va/vi-  nos leva a acreditar que , além de 

introduzir um objeto, ele também licencia um argumento externo, uma vez que a construção torna-

se transitiva até mesmo com raízes que expressam estado em termos semânticos. Talvez o 

aplicativo só possa ser acrescentado a uma estrutura em que vCausa já esteja presente. Se esse for o 

caso, podemos classificar tal aplicativo como alto, segundo a tipologia de Pylkkanen. 

 Observamos que todos os verbos intransitivos podem ocorrer com o causativo e o aplicativo. 

 Passamos agora a verificar a possibilidade de ocorrência dos verbos intransitivos com o 

sufixo agente. 

                                                 
1 Existem  outros morfemas aplicativos em Paumarí , cada qual  introduzindo um objeto com papel semântico diferente. 
Aqui só comentamos sobre va/vi- porque é o mais produtivo. 
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4.1.2.3  O SUFIXO AGENTE 

 

 Existe em Paumarí, um morfema -ha- , tratado por Chapman como agentivizador . Ele só se 

agrega a verbos intransitivos de mudança de estado ou a verbos com raiz nominal. A sua função é 

transformar o sujeito tema em agente. Sintaticamente a construção permanece intransitiva: 

 

19.oba-ki  ida ava                 “A árvore cortou.” 

    cortar-modo dem. árvore 

                          fem. 

20. oba-há-ki Ada koko              “Titio cortou.” 

     cortar-agent.-modo dem. tio 

                                     masc. 

21. aha´di –ki  ida ava           “A floresta queimou .” 

    queimar-modo dem. Floresta 

                              fem. 

 22. o-aha´di-há-ki   ho          “Eu queimei.” 

        1sg.-queimar-agent.-modo eu  

 

 Em princípio, poderíamos pensar que – ha  é um morfema que seleciona verbos inacusativos 

. Acontece que ele não afeta a sintaxe. Isto é, não interfere na estrutura argumental. O verbo 

permanece intransitivo e o seu sujeito tem o mesmo comportamento que os sujeitos dos outros 

verbos intransitivos. Só a sua semântica é alterada. 

 Sugerimos, então, que o sufixo agentivo não involve um vezinho introdutor de argumento 

externo e por isso, não afeta a sintaxe. Trata-se de  um  elemento que se combina à raiz em uma 

espécie de composição e assim, o significado agentivo é acrescentado.   
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 Uma evidência para se  afirmar que não se trata de um vezinho introdutor de argumento externo 

vem do fato de que –ha pode co-ocorrer com o morfema causativo que é , de fato, um 

transitivizador/ causativizador que introduz um argumento externo, conforme indica o exemplo (23 

d): 

 

23. a. bai      “Comida” 

      b. o-ko-bai-ki             “Tenho comida.” 

          1sg. –verb.-comida-modo 

      c. o-ko-bai-há-ki         “Preparo comida.” ( intransitivo) 

          1sg.-verb.-comida-agent.-modo 

      d. o-ko-no-bai-há-ki    ida arakava imani          “Estou comendo galinha.” 

          1sg.-verb.-caus.-comida-agent.-modo dem. galinha carne  

                                                                        fem. 

 Passamos agora para o teste da nominalização verbal. 

 

4.1.2.4 NOMINALIZAÇÃO 

 

 Existem muitos modos de nominalizar uma forma verbal em Paumari. Os morfemas 

empregados são os mais variados. Podem ser abstratos e (Ø) pode ser o sufixo –i, dentre outros. 

Todas essas formas  são usadas com verbos transitivos e intransitivos . A nominalização agentiva  

que envolve o sufixo –va + o núcleo abono, porém,  só pode ocorrer  com verbos transitivos: 

 

24- gora  na- monaha-va  abono  “Aquele que constrói casas.” 

 casa  caus.- fazer-nom.  pessoa 

 

25.  kanava  ka   -na-  monaha   -va      abono    “Aquele que faz canoas.” 

 canoa   n.class.-caus.-fazer-nom.   pessoa 

 

 95



26. dinheiro   kanikhariaha-va  abono    “Aquele que pede dinheiro.” 

      dinheiro  pedir-nom.          pessoa 

 

 Não é possível  nominalizar  verbos intransitivos dessa maneira .Não foi observado um  

afixo específico que se combinasse, por exemplo,  com verbos transitivos e com verbos 

semanticamente inergativos. Sendo assim, esse tipo de nominalização não serve como evidência 

para a distinção entre classes verbais intransitivas. Passamos agora a comentar sobre as restrições da 

ordem dos constituintes. 

 

4.1.2.5 AS ORDENS VS E SV 

 

Na maioria das línguas com distinção sintática entre verbos inergativos e inacusativos 

existem diferentes possibilidades de ocorrência do sujeito em relação ao verbo. Em Português, por 

exemplo, somente verbos inacusativos ocorrem com sujeitos em posição pós-verbal (VS). Essa 

possibilidade não é permitida com verbos inergativos. 

 Em Paumarí, os verbos intransitivos ocorrem nas duas ordens (VS e SV), sem distinção. 

Acontece que SV é uma ordem observada somente em casos de focalização. Então, a ordem comum 

para o sujeito nas construções intransitivas é VS. Verificamos a seguir a possibilidade de co-

ocorrência com o demonstrativo. 

 

4.1.2.6 A OCORRÊNCIA COM O DEMONSTRATIVO 
 

O elemento classificado como demonstrativo  só precede objetos e sujeitos intransitivos. O 

sujeito transitivo não é precedido pelo demonstrativo. Se houvesse uma distinção entre sujeitos de 

verbos inacusativos e sujeitos de verbos inergativos , era de se esperar que os de verbos inergativos 

também não pudessem co-ocorrer com os demonstrativos, por exemplo. 

O próximo ponto está relacionado à marcação de subordinação: 
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4.1.2.7 OS SUFIXOS SUBORDINADORES 
  

Ainda no eixo transitivo vs intransitivo, verificamos que os morfemas de subordinação  não 

distinguem inergativos de inacusativos. -Vini  só ocorre com verbos transitivos, enquanto ni/na , 

com verbos intransitivos de todos os tipos semânticos: 

 

27-  o-nofi-vini                 “Eu quero.” 

       1sg.-querer-tran. 

 

28. o-adaha-na                  “Eu viajo.” 

     1sg.-viajar- intr. 

 

4.1.2.8 AS MARCAS DE PESSOA  
 

 O quadro representado abaixo mostra  a existência de um contraste de marcas de pessoa 

verbais entre verbos intransitivos e verbos transitivos em contextos não- imperativos e em contextos 

imperativos: 

 

 

 

Não-

Imperativo 

 

Não-Imperativo 

 

Imperativo 

 

Imperativo 

 

 Intransitivo Transitivo Intransitivo Transitivo 

1sg. o- o- o- o- 

2sg. i- i- Ø- i- 

3sg. 0- Bi- Ø- Bi- 

1pl. a-/ari- a-/Ari- a-/Ari- a-/Ari- 

2pl. Ava-/avi- Ava-/avi- Va-/vi- Va-/vi- 

3pl. Va-/vi- Va-/vi- Va-/vi- Va-/vi- 

 

  

 Note-se que nas formas não-imperativas, há contraste entre transitivo e intransitivo  na 3ª 

pessoa singular. Já nas formas imperativas, o contraste se manifesta nas 2ª e 3 pessoas do singular. 
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 Através das evidências mostradas  acima , podemos sugerir que os verbos intransitivos do 

Paumarí  não se distinguem sintaticamente entre si. Não encontramos nenhuma construção em que 

o verbo transitivo e o inergativo apresentassem um comportamento semelhante. Ao que tudo indica, 

verbos semanticamente inacusativos e inergativos formam uma classe distinta da dos verbos 

transitivos na língua. Essa é a discussão que apresentamos a seguir.  

 

4.2  TRANSITIVIDADE E ERGATIVIDADE 

 

Para explicar a ausência de distinção entre verbos inacusativos e inergativos em Paumarí, 

tomamos como base a hipótese de Wiltschko (2000) para a derivação da transitividade em 

Halkomelem. 

Como vimos no capítulo 2, em Halkomelem , a transitividade da construção é licenciada por 

um núcleo funcional transitivo, fonologicamente realizado . É esse núcleo que introduz o argumento 

externo. Os sujeitos dos verbos transitivos que contêm esse núcleo são associados com a posição 

[Spec, vP]. Já os sujeitos dos verbos intransitivos são gerados internos a VP, independente da 

distinção semântica inacusativo e inergativo. Os inergativos não são transitivos camuflados como 

prevêem Hale e Keyser universalmente. Eles não envolvem um núcleo funcional Causa ou  

transitivizador. Sendo assim, os seus sujeitos não são argumentos externos, mas são argumentos 

internos da mesma maneira que  os sujeitos dos verbos inacusativos e os objetos.  

Assumimos aqui a mesma hipótese para o Paumarí. Isto é, os argumentos de todos os verbos 

intransitivos são internos e por isso, não há distinção entre eles em termos morfológico ou sintático. 

As propriedades ergativas da língua são derivadas dessa ausência de distinção entre os 

verbos intransitivos, conforme sugere Wiltschko para o Halkomelem. 

A proposta de Wiltschko, se assemelha à dos seguidores da Morfologia Distribuída , como 

Harley e Noyer (1999) e Harley ( 2006) , que sugerem que o argumento externo é licenciado por um 

núcleo funcional . Este  pode receber vários nomes na literatura, como Voz, Evento, Causa, vCausa, 

ou apenas vezinho transitivo. Tal proposta difere da Morfologia Distribuída apenas no que tange a 
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realização fonológica do vezinho transitivizador. Para Wiltschko, vezinho deve ser fonologicamente 

realizado. Para os seguidores da Morfologia Distribuída , vezinho pode ser abstrato: Ø. 

Como o Paumarí possui muitos morfemas de mudança de valência, como o causativo e os 

vários tipos de aplicativos, podemos assumir  que nas construções transitivas , sem a manifestação 

aparente de um vezinho transitivizador, tenha-se Ø , que , além de verbalizar, introduz um 

argumento externo, como mostra a representação em (29). Já o vezinho  expresso pelo morfema 

causativo tem realização lexical, como no exemplo (30). No caso das construções aplicativas, 

sugerimos que haja, além do elemento aplicativo, um vezinho transitivizador abstrato, capaz de 

licenciar um argumento externo como em ( 31): 

 

29. bi- Ø-ha                      “Comeu.” 

      3-tran.-comer 

 

30. bi-na-abini                      “Matou.” 

       3- caus.-morrer 

 

31. bi-Ø-va-asara                 “Chorar com.” 

       3-tran.-aplic.-chorar 

 

 Os verbos intransitivos não são realizados por vezinhos  associados com argumentos 

externos. Eles parecem ser complementos de vBecome. 

 A hipótese de Wiltschko  sobre a ausência de distinção sintática entre verbos intransitivos  

parece explicar de maneira adequada as propriedades ergativas da língua. Assim, o comportamento 

semelhante entre objetos e sujeitos de verbos intransitivos em relação a processos morfológicos e 

sintáticos se deriva do fato de que nenhum deles está associado à posição [ Spec, vP].   

 A hipótese aqui adotada também encontra semelhança com a de Souza (1994, 2006) para a 

questão da ergatividade no Baikairi . A autora assume que os verbos intransitivos da língua são 

todos inacusativos ( ou ergativos nos termos dela). Daí resulta a semelhança com os objetos. Assim 

como Wiltschko, Souza identifica nas construções transitivas do Bakairi, um vezinho que também 
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introduz um argumento externo. Como os verbos intransitivos não possuem esse morfema 

transitivizador, eles não podem ocorrer com argumento externo. Dessa maneira, eles têm o mesmo 

comportamento e não é possível distinguir inergativos de inacusativos. 

 Reconhecemos que a nossa proposta não está concluída. Contudo, é um passo inicial para o 

entendimento de um fenômeno tão complexo como o da ergatividade e as suas cisões casuais.  
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CONCLUSÃO 
 

 

 

 Este trabalho constitui-se em um exercício de análise das classes verbais intransitivas em 

Paumarí.  

 Concluímos aqui que a língua não distingue sintaticamente verbos inacusativos de verbos 

inergativos, com base na observação do comportamento destes verbos em relação a certos 

fenômenos, como: a possibilidade de ocorrência com  morfemas transitivizadores, o tipo de  

nominalização, a ocorrência nas ordens SV e VS e ocorrência com morfemas específicos.  

 Para explicar a semelhança sintática entre as duas classes intransitivas, adotamos a hipótese 

de Wiltschko (2000) sobre a manifestação de transitividade  na língua Halkomelen. Segundo a 

autora, o núcleo introdutor de argumentos externos só está associado a verbos transitivos, sendo os 

argumentos dos verbos intransitivos internos ao VP. Tal proposta se assemelha às idéias da 

Morfologia Distribuída de que as palavras são formadas na sintaxe e de que o argumento externo é 

licenciado por um núcleo funcional e não pelo verbo. A hipótese aqui levantada também encontra 

suporte na proposta de Souza (1994) sobre diferenças entre classes verbais intransitivas e o 

fenômeno da ergatividade. Relação esta verificada na língua Bakairi. 

 A investigação sobre as classes verbais em Paumarí está longe de ser conclusiva. É preciso 

ainda explorar a questão da atribuição de caso, bem como dar conta da cisão do sistema de 

marcação de caso da língua, levando em consideração a hierarquia referencial de pessoa. 

 Na próxima etapa da pesquisa, pretendemos não só investigar as questões acima 

mencionadas como também realizar trabalho de pesquisa de campo entre os Paumarí. Dessa 

maneira, poderemos chegar a uma análise mais apurada sobre classes verbais e ergatividade. 
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