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MARCAÇÃO DE CASO E ATRIBUIÇÃO 
DE CASO EM TIKUNA1 

MARÍLIA FACÓ SOARES 
Museu Nacional/U.F.R.J. 

Neste trabalho, abordamos alguns aspectos da sintaxe da lín
gua Tikuna. 

A lfngua Tikuna é tida como isolada, sem relação com qualquer 
família lingufstica2, e é falada por uma população de cerca de vinte mil in
divfduos cuja maioria vive no Brasil, habitando, de forma espalhada, uma 
extensa área do Alto Solimões3 que abrange terras de quatro municípios 
do estado do Amazonas: Benjamin Constant, São Paulo de Olivença, Santo 
Antonio do Iça e Fonte Boa. 

Os aspectos sintáticos do Tikuna que trazemos para o espaço 
deste artigo não estão relacionados a uma tentativa nossa de investigar a 
existência de participantes em estados, eventos, ações, nem a codificação 
de papéis semânticos como sistema de marcação e caso. A investigação 
que se expõe aqui possui outros objetivos. O primeiro deles é focalizar a 
ordem de palavra, que é outro artifício maior para a marcação de caso, e, 
como decorrência disso, será necessário falar de sujeito e objeto nominais, 
além de se focalizar o tópico. Um outro objetivo é tentar fornecer uma ex
plicação para o surgimento de uma marcação de caso na língua Tikuna. E, 
por fim, é também um objetivo o de verificar a possibilidade de conciliação 
entre marcação de caso e atribuição de Caso, entendendo-se essa última 
como atribuição de Caso abstrato a sintagmas nominais em virtude da con
figuração em que esses sintagmas se encontram. 

1 - A ordem SOV 

Nas sentenças a seguir, temos o verbo precedido de dois ar
gumentos: o primeiro fndica o agente, o segundo, o paciente, o resultado, 
o objeto da ação": 



(1) mã.ti~1.1 pãk~ca "- " it ga 
- ú 
?ina 

>.> -
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(5) a 2 .cQ L+ atap' nu>+ 1 a 
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Maria cesto ela-fazer x ontem 
'Maria fez cesto ontem' 

Reinaldo cachorro matar 
'Reinaldo matou o ca
chorro' 

Elisa Luiza-dativo 
ela-riscar(coçar)-perna 
'Elisa está coçando a 
perna da Luiza' 

Maria tópico Elisa-piolho 
ela-procurar 
'Maria catou piolho da Elisa' 

cachorro tóp. cobra ele-morder 
'O cachorro mordeu a cobra' 

Elisa tóp. Luiza-dativo 
ela-riscar (coçar)-perna 
'Elisa está coçando a perna 
de Luiza' 

r 1 ' n 



- y ..> 
(9) g.ta~rla 

- V au:G> ...... 

f-J-f- rn- r~ 
(10) gcã~'i1à' ~CQ~ rd{~ 

Gracila 3p-roupa 3p.f-pegar 
'Gracila pegou a roupa' 

Gracila 3p-roupa-dativo 
3p.f .-pegar 
'Gracila pegou a roupa' 

Gracila cachorro 3p.f-pegar 
'G racila pegou o cachorro' 

Gracila cachorro-dativo 3p.f-pegar 
'Gracila pegou o cachorro' 

Poderlamos considerar os dois argumentos em questão como 
sendo, respectivamente, o sujeito e o objeto de suas sentenças. Entretan
to, antes de fazê-lo, há alguns fatos a serem levados em conta. 

Em primeiro lugar, na ordem focalizada, nota-se que o que po
deriamas considerar como sujeito aparece, muitas vezes seguido da partl
cula r 

" J:+ 

como se vê nos exemplos (4), (5) e (6). Essa partícula aparece também, fa
cultativamente, em orações intransitivas após o agente, como em 

(11) ha~naàd~ r.'; 
..J V 

Reinaldo tóp. ele-caçar x fazer 
'Reinaldo foi caçar hoje' 
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Reinaldo ele-caçar x agora 
'Reinaldo foi caçar agora' 

Essa mesma partícula, nas orações transitivas, pode não apare
cer após o agente, como acontece em (1 ), (2) e (3), tudo indicando que ela 
não é identificadora de um sujeito. Nós a consideramos como marca de tó
pico por poder, entre outras coisas, se seguir ao que não é um argumento 
do verbo. Voltaremos a ela mais adiante. 

Em segundo lugar, quando os argumentos que indicam o agen
te e o paciente se encontram antes do verbo, ambos não recebem necessa
riamente uma marca morfológica: como mostra o exemplo (2), a ordem po
de bastar para a identificação de agente e paciente. A necessidade da mar
cação de caso surge aqui a partir do momento em que o segundo argu
mento, que é o paciente, possui o traço [ + animado], como ocorre no 
exemplo (3) e como comprovam os pares de exemplos (7)/(8) e (9)/(10). 

Feitas essas considerações, terfamos como exemplos realmente 
representativos da ordem SOV as sentenças (1), (2) e (3), podendo nelas, 
em princf pio, identificar um sujeito: a primeira frase nominal contrasta 
com a segunda no que diz respeito a algumas das caracterfsticas que têm 
sido consideradas como identificadoras do sujeito5: a interpretação agen
tiva, propriedades de marcação de caso, concordância verbal. 

Com relação à concordância verbal, tem-se que, em Tikuna, na 
ordem SOV, o verbo só exibe concordância com a primeira frase nominal: 

~r~ ~ Lr 1- ~Lrr 
-'1 IJ - v u \1 U ';" V U 

(14) laii;_a pt,daill' 1d\ªWlp8'ª 
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Pedro luiza-dativo 
3p.masc-risca r-perna 
'Pedro está coçando a perna 
da luiza' 

luiza Pedro-dativo 
3p.fenwiscar-perna 
'luiza está coçando a per
na de Pedro' 
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Quanto às propriedades de marcação de caso, em Tikuna, que é 
uma llngua que pode apresentar caso morfologicamente expresso, a frase 
nominal em que se tem sempre caso morfologicamente realizado como ze
ro é aquela que pode ser considerada corno o sujeito da sentença. Corno a 
língua em questão não é ergativa, o caso sempre realizado como zero mar
ca não apenas o sujeito de verbo intransitivo, mas também o sujeito de 
verbo transitivo. 

2 -A ordem SVO 
São exemplos da ordem SVO as seguintes sentenças: 

r. ~ r 1 f- L r- r r 1 f- r~~ 
.J-\) "1 IJ- U -U ú .:!-"cl 

(15) h~2naad&> nad{ama ga aiCQ ga +pa 1.f..ta 
V V - N ~ 

~ r r 1 ~~ r- t 1 
-IJ " ú -ú u :: 1) 

(16) bo!) na_!!!d~ao d~a neta ... 
' 

tt ~r rtt ~~r 
-" -~ o1-1J-""' (17) d{at+ n+1+ m'o i .>u;g~. 

" " 

- V 
(18)az.c~ 

>J 

u - u - .., 
na!)" 1 bol .;=: 

4 

Reinaldo ele-objeto-matar 
x cachorro x tempo passado (re
cente) 
'Reinaldo matou o cachorro faz 
dias' 

menino ele-objeto-pegar 
x pedra 
'O menino pegou a pedra' 

homem 3p-dativo ele-contar 
x história-plural 
'O homem conta história' 

cachorro 3p-dativo ele-comer 
x menino 
'O cachorro mordeu o menino' 

Em Tikuna são comuns sentenças como essas, em que o argu
mento que expressa o paciente, o resultado, o objeto da ação, situado à 
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direita do verbo, é antecedido de determinadas partículas que, de acordo 
com certos falantes nativos, identificam o item que as segue como sendo 
'feminino' ou 'masculino'&. As mesmas partículas - tratadas em nossa trad
ção literal como x - portam, ainda segundo os falantes, uma noção de tem
po. Assim, 

cJ 

l ' não-passado' 

1 
\) 

dla 'não-passado' 
, 

são partículas que alternam com 

t 
" ga 'passado' 

Consideramos, em um primeiro momento de nossa análise, se
rem essas partfculas introdutoras do argumento que, expressando o pa
ciente, o resultado, o objeto da ação, se situa à direita do verbo. Antes, 
porém de nos determos nessas partfculas, vamos fazer algumas observa
ções que envolvem os argumentos por elas introduzidos. 

Em primeiro lugar, o uso dessas partículas não se restringe 
à introdução de um argumento do tipo mencionado, como se pode consta
tar em (15): ar se tem não só o emprego de 

" ga 'passado' 

antes de 

r r 
- ,j 
a~.Clíl 'cachorro' 
<J 

como também antes de 

"-v" +Pa".t!a 'tempo passado(recente)' 
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Em segundo lugar, há boas indicações para não se dizer que 
em sentenças semelhantes a (15) e (16), nas quais se tem a forma verbal 
expressando internamente a noção objeto, o argumento situado à direita 
do verbo tenha sido apensado no decorrer do processo de produção do 
enunciado pelo falante, sendo, em virtude disso, um "afterthought". A no
ção 'objeto' interna ao verbo tem como função indicar que em um enun
ciado há um argumento que é o paciente, o resultado, o objeto da ação. De 
modo geral, esse argumento se situa à direita do verbo em sentenças do 
tipo abordado7. A regularidade de tal ocorrência permite que se identifi
que o argumento em questão a partir da noção 'objeto' interna à forma 
verbal. Quando não se encontra expressa tal noção, ou o argumento em 
causa precede imediatamente o verbo, como em (2), ou ele se segue ao 
verbo, havendo, porém, à esquerda deste um clítico marcado casualmente 
eco-referente a esse mesmo argumento, como em (17) e (18). 

Em (17) e (18), a presença do clítico co-indiciado ao argumento 
à direita do verbo mostra que o falante, ao produzir o enunciado, o faz le
vando em conta esse argumento. Isso também se dá em (15) e (16), em que 
a expressão da noção 'objeto' interna à forma verbal é uma maneira de es
tabelecer uma concordância entre o verbo e o argumento em questão, que 
se encontra regularmente à sua direita . 

. Colocadas as observações acima, podemo-nos indagar pelo pa
pel desempenhado pelas partículas anteriormente mencionadas como in
trodutoras do argumento que, indicando o paciente, o resultado, o objeto 
da ação, se situa à direita do verbo. 

As partículas 

tJ z 'não-passado' 

"' d~a 'não-passado'ª 

o.I 
ga 'passado' 

possuem um papel no discurso. Nos textos Tikuna, a informação previsí
vel, velha ou contínua vem junto com essas partículas. Tal tipo de infor
mação ·se. segue à informação nov~, não esperada, que é freqüentemente 
distinguida pela marca de tópico que mencionamos - na realidade, uma 
marca da descontinuidade tópica. Quando uma informação retorna após 
um período de ausência, a sua volta pode combinas a existência das partf-
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culas que anunciam o que é conhecido com as características da mudança 
de tópico: posição inicial nas sentenças e uma marca de tópico9. 

A manutenção da continuidade tópica trouxe algumas altera
ções para a sintaxe. As partfculas em foco estabelecem um elo necessário 
entre partes de um texto e essa característica acabou fixada na sintaxe 
como um elo especffico. Exemplos de fixação dessas partfculas na sintaxe 
podem ser encontrados no relacionamento núcleo/parte não-nuclear den
tro de um sintagma e na atribuição de Caso. 

A relação modificador-modificado, que encontramos em Tikuna 
dentro de um nome ou raramente entre nomes, passou para uma relação 
modificado-modificador ao funcionar o modificador como codificador de 
qualidades e estados transitórios. Essa passagem foi mediada pela possi
bilidade de se expressar uma qualidade ou estado transitório por meio de 
um nome que, estando inicialmente ligado à sentença de uma maneira pa
ratática, veio a ser gramaticalizado em uma posição pós-nuclear. Os exem
plos que se seguem podem revelar a história da sintatização do modifica
dor posposto ao núcleo: 

u11u" ~ 
(19) a. paanil gG> seco-terra em 'na terra seca' 

u- - v 
b. naãa~in+. 3p-grande-orelha 'ele tem orelha grande' 

(20) a. 
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~ L ~ir ~ ~ ~ ~ H- 1 ~ "' Lr 
V -IJll U - V V V .. ": - IJ V -" 

... nãgG> t~i+~ i 9t.ma a,ai~ k+mana.J ta+ 
3p-em 1 p-embarcar x dêitico 
avião operador discursivo x grande 
' ... nela eu embarquei, aquele avião - não é mes
mo? - o grande' 

~ r r ~ r r ~ 1 ~ ~1 
- \1 y - V IJ - oJ - "'.J' 

d{at+ .e.+ ••• diwa nagfi> d~a p~a 

dêitico homem tópico até 3p-terminar x pobre 
'aquele homem •.. até que ele acabou, pobre' 
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l r k L ~ lr ~ ~I 
-Y" -V 

- u 
(21) a. I - IJ .., "" tat+ 1 ta?.f. tat+ t 1!9t-

rio x grande rio x grande-nominalizador 
'rio grande' 

L~ L~ Lr Lr - \) 

b.* tãt~ -Y 
I 

-y ., ... .., 
ta?+ tat+ ao 

~ 

rio x grande rio x grande-nomi nalizador 
'rio grande' 

~r r- rr 
_.,.. \) -:1 

c. d~att ga ~:>t- 'homem branco' 
homem x branco 

r~ 
-U 

d.* d~at+ 
- tJ 

t1;r 'homem branco' 
homem branco 

Quando o modificador ocupa a posição pós-nuclear, a partícula 
que o precede adquire uma função sintática: ela marca a relação entre um 
predicado - modificador - e um nome, uma frase nominal. Predicado aqui 
inclui tanto "adjetivos" quanto "orações relativas" 10, que serão aborda
das mais à frente, e, na relação que se estabelece entre ele e o nome/a fra
se nominal, as partículas em questão são essenciais: sem que uma delas 
esteja presente, nenhuma relação sintática é possível. 

Ainda com referência ao relacionamento núcleo/ parte não-nu
clear, a mesma espécie de partícula também se faz presente quando, es
tando em jogo um modificado e um modificador, o modificador é genitivo: 

- IJ - \) 
(22) a. ló~1punt 'comida do porco' 

porco comida 
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l~r ~ ~I 
V - y \) - V 

b. na~un• J. !) o bt 
3p comida x jabuti 

\) - " e. t Gi) pana 
o> V 
a.tt 

Deus de palavra 

d. 
- V ..J 
~L.E ga 

V - U 
t&pana 

palavra x Deus 

- \} li e. tpw1LJ 

~ ~ r ~ 
V V - <.J 
a.e+ :>.CE: 

IJ u 
a .Ct-

de 

'comida do jabuti' 

'palavra de Deus 

Tchowiri de palavra, história 

'história sobre/de Tchowiri' 

r L 1 ~ ~ r' 
- V V 

f. ::>.Ctg• 
\) - V \J 
i p~ LI 9-f' 

palavra, história- x pássaro-plural 
'história sobre/de pássaros' 

Aqui a relação modificador-modificado vem sendo invertida de 
tal forma que as partfculas em questão estão adquirindo a função desem
penhada por uma posposição descartada (cf. (22) c,d,e,f). 

Na medida em que podem entrar em relação de equivalência 
com uma posposição, as mesmas partfculas passam a estar ligadas à atri
buição de Caso, e é tendo a atribuição de Caso em mente que vamos voltar 
à ordem SVO. 

Uma questão importante que se coloca, a partir da constatação 
de que as partfculas em causa possuem um papel no discurso e encontram 
um lugar na sintaxe, diz respeito ao seu aparecimento antes do argumento 
que, expressando o paciente, o resultado, o objeto da ação, se situa à di
reita do verbo. Seria esse aparecimento resultante apenas de uma necessi
dade discusiva, marcando-se ou não a continuidade tópica? Estaria esse 
aparecimento ligado à presença de clftico ou à noção 'objeto' interna à 

88 

., 
! 1 ' li 



à forma verbal? 
Para responder a essa questão, vamos considerar que o argu

mento que expressa o paciente, o resultado, o objeto da ação é o objeto da 
sentença. A ele seria atribuído o Caso objetivo, que pode ser morfologi
camente realizado através de um sufixo. Se o argumento em questão se 
encontrar à direita do verbo e não houver o clítico ou estiver ausente do 
verbo a noção 'objeto', esse argumento se encontrará marcado casualmen
te, como se dá em 

_,..., y u-uu 
(23) ih~a 1d~aw+para 

Elisa 3p.fem-riscar-perna Luiza-dativo 
'Elisa coça a perna da Luiza' 

Até o momento, situações como a exibida em (23) só foram encontradas 
nos casos em que o verbo exibe incorporação. 

A ausência de realização morfológica do Caso por melo de um 
sufixo é coincidente, quando um argumento do tipo mencionado está à di
reita do verbo, com o aparecimento do clítico à esquerda do verbo ou com 
a expressão da noção 'objeto' no próprio verbo - como se pode constatar 
em (15), (16), (17) e (18). 

Nas sentenças em que, como (17) e (18), aparece o clftico refe
rente ao objeto que está à direita do verbo, é o clítico que fornece infor
mações relativas não só a número e pessoa, mas também a Caso. 

De acordo com Borer (1981, 1984), a co-indexação obrigatória 
do clítico e da frase nominal complemento se deve ao fato de o clítico go
vernar essa última, por ser ele um traço da cabeça, isto é, do núcleo. Em 
Tikuna, que é uma língua que permite a ordem OVS (cf. 3), uma sentença 
que apresente frase nominal duplicando o clítico não será, de acordo com 
nossos dados, ambígua. Por exemplo, para uma sentença como 

r L 
.., -

nadtj> 
v - IJ 

d~a d~att 
3p.masc-dativo 3p.masc-ver x homem 

não encontramos como sentido possível 

o homemi viu elej 
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sendo ela interpretada como 

x viu elei o homemi 

devido à co-indexação existente entre o clftico e o objeto nominal. Se o clf
tico em Tikuna ocupasse uma posição argumental, a co-indexação não se
ria obrigatória, isto é, a referência poderia ser disjunta. Acrescente-se a 
isso exemplos do tipo de (25), 

o> 
- ..,,., "' - "" -V 

(25) nima?+t nadaj> d~a d~at+j 
3p.(pronome livre)-dativo 3p-ver x homem 
'o homem viu ele' 

em que a referência disjunta é obtida através da utilização à esquerda do 
verbo de uma força pronominal livre - essa sim em posição argumental - e 
constatar-se-á que construções com clítico em Tikuna apóiam a tese de Bo
rer de que o clitico é um traço da cabeça, governando a frase nominal 
complemento. 

Ainda no que diz respeito às sentenças em que aparece o clíti
co, o argumento pós-verbal necessita estar precedido de uma das partfcu
las já focalizadas, porque, do contrário, não se fará chegar o Caso à frase 
nominal posposta, resultando dar uma construção agramatical: 

- oJ ,., 
(26)* nt?f. 

., - - .,, 
nada(;) d~att ....... 

3p-dativo 3p-ver homem 
'ele viu o homem' 

Nas sentenças em que se tem o verbo apresentando a noção 
'objeto', já foi afirmado que a noção 'objeto' é uma maneira de estabelecer 
uma concordância entre o verbo e o argumento que se encontra regular
mente à sua direita. A maneira como essa afirmação se relaciona com a 
constatação feita sobre o clítico é algo que pode ser visto ainda dentro do 
quadro da teoria gerativa. 

Na teoria, além da co-indexação obrigatória entre o clítico e a 
frase nominal complemento, há mais dois pontos que dizem respeito ao 
que nos ocupa. O primeiro é a atribuição de Caso à frase nominal comple-
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mento e o segundo, a hipótese da visibilidade. 
Em termos de atribuição de Caso, temos, seguindo ainda com 

Borer (1981, 1984), que o clítico despeja a frase nominal complemento do 
Caso e, para não haver violação do filtro de Caso, é necessário que seja in
troduzido um marcador de caso "dummy" antes da frase nominal comple
mento. 

Com referência à hipótese da visibilidade (Borer 1984:110), 
tem-se que um elemento será visfvel para a atribuição de papel temático se 
ele portar um traço, que pode ser, de um lado, gênero, número ou pessoa 
eu, de outro lado, Caso. 

Em Tikuna, há as partfculas que mencionamos por mais de uma 
vez. Se eleas realizassem na língua apenas a continuidade tópica, o cami
nho a ser seguido na análise apontaria de imediato para uma dificuldade 
em se manter para o Tikuna as afirmações que Borer, seguindo Kayne 
(1975), faz sobre clftico e atribuição de Caso. E isso se deveria a razões 
simples. Uma razão seria que as partfculas em questão não constituiriam 
elementos que possufssem traços de atribuição do Caso, de modo a poder 
atribuir, por transferência de um traço, Caso para uma frase nominal com
plemento governada por esses traços e, além disso, elas poderiam prece
der qualquer frase nominal independentemente do Caso por ventura atri
bufdo a essa última. Uma outra razão seria que, nas sentenças de ordem 
SVO em que se tem a forma verbal expressando internamente a noção 
'objeto', não há qualquer motivo para se relacionar o aparecimento das 
mesmas partfculas nessas sentenças à atribuição de Caso à frase nominal 
situada à direita do verbo; nessas construções, a noção 'objeto' presente 
no verbo é uma maneira de estabelecer concordância entre o verbo e a 
frase nominal á sua direita, o que de modo algum faria com que essa ficas
sem desprovida de Caso e necessitasse, em virtude disso, de ser precedida 
de um marcador de caso "dummy". 

As partlculas que mencionamos realizam na língua a continui
dade tópica, mas podem realizá-la com conseqüências para a sintaxe. De 
acordo com o que vimos em termos de construções em que elas se apre
sentam, as conseqüências se situam no nfvel da ordem entre parte não-nu
clear e núcleo de uma construção (a parte não nuclear torna-se pós-nu
clear) e, ainda, no nfvel da própria relação entre núcleo e parte não-nu
clear, já que essa relação só se estabelece como tal na medida em que es
teja presente uma das partfculas dentre as que apresentamos. Essas partf
culas põem uma dada seqüência em disponibilidade para o estabelecimen
to de uma relação com aquele que irá ser o núcleo de uma construção, 
chegando essa sinalização do estar disponfvel, efetuada pelas partfculas, a 
assumir uma face subordinadora - que é o que se dá quando, sendo a par-
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te não-nuclear um genitivo que se segue ao núcleo, as mesmas partículas 
entram em uma relação de equivalência com uma posposição descartada. 

As conseqüências trazidas para a sintaxe pela continuidade tó
pica também apontam para uma dificuldade em se seguir para o Tikuna o 
que afirma Borer sobre clítico e atribuição do Caso. Nas construções SVO 
com clftico, vendo-se a frase nominal complemento como um pós-núcleo 
que se coloca em disponibilidade para entrar em relação com o núcleo (o 
verbo) a partir de uma das partfculas em foco, fica afastada a possibilidade 
de qualquer uma dessas partículas ser uma marcador de caso "dummy", 
que, em face da absorção do Caso realizada pelo clítico, teria sido introdu
zido apenas para evitar uma violação do filtro de Caso. 

Desvinculando-se o aparecimento das partfculas em questão da 
existência do clftico, outro será o modo de fazer com que a frase nominal 
posposta ao verbo nas construções com clftico receba Caso. Diferentemen
te de Borer, diremos que o clftico em Tikuna absorve Caso, mas possui a 
propriedade da transmissão do Caso à frase nominal objeto situada à di
reita do verbo. Essa solução, que ~ compatível com o fato de o clftico go
vernar a frase nominal complemento, pode ser conciliada com a presença 
de uma das partfculas mencionadas, desde que, para efeito da transmissão 
ao Caso objetivo, sejam vistos como pares Casuais não só o clítico e o ver
bo do qual ele é a cabeça, mas também o traço de Caso contido no verbo e 
o sintagma nominal a ele associado, conforme proposta de Jaeggli 
(1986) 11. 

Nas construções com clítico o aparecimento das partfculas que 
focalizamos não se deve a uma estratégia vinculada ao filtro de Caso e o 
mesmo se da nas construções em que se tem a noção 'objeto' interna à 
forma verbal. A base discursiva que sustenta o aparecimento de tais partf
culas se combina aqui com a sinalização que elas proparcionam em termos 
das relações sintáticas que podem ser estabelecidas. A necessidade de as
sinalar tópicos contínuos pode fazer com que argumentos sejam posicio
nados à direita do verbo e a sinalização operada pelas partfculas coloca 
uma seqüência em disponibilidade para entrar em relação com o núcleo, 
que é o verbo. No entanto, não bastam, na lfngua, a simples transposição 
de um argumento - no caso, da frase nominal objeto - para a direita do 
verbo nem a presença das partfculas mencionadas antes do argumento 
posposto. Para se efetuar tal transposição, é necessário que se considere a 
visibilidade do argumento posposto. No que diz respeito à ordem SVO, a 
visibilidade do objeto nominal posposto é definitivamente obtida através 
da utilização do clítico, co-indexado ao objeto, ou através da noção 'obje
to' interna à forma verbal que, ao tornar visfvel o objeto nominal passa a 
desempenhar a mesma função do caso morfológico. 
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3 - A ordem OVS 

Quando o argumento posposto ao verbo é o sujeito nominal, as 
mesmas partículas já apresentadas precedem o sujeito postosto. Nas sen

tenças 

r rr 
- .. v 

<21) ~L&má+ 
r r - .., 

ai ,t.(i) -Vilmar-dativo ele-morder 
X cachorro 
'O cachorro mordeu Vilmar' 

- V cJV _, - V V 

#ti "' -

_.., \) 

(28) ata~1' im.)t t. l(ili~a 

cobra-dativo ela temer x Luiza 
'Luiza tem medo de cobra' 

t rr~ ~ ~ ~ r r ~ ~ r r 
- vv,:J "' " - u u v - u V 

(29) IG>i~at id~awapa.Ca 1 E.C.i~a 
Luiza-dativo ela-riscar-perna 
X Elisa 
'Elisa está coçando a perna da Luiza' 

f r r~ ~ ~ L L r r r 
-vv.j.., u - " - "" 

(30) !Gi~at id~am~ l c!.tita 
Luiza-dativo ela-lavar-mão x Elisa 
'Elisa está lavando a mão da Luiza' 

observe-se que as partículas 

.., 
t 'não-passado' 

t 
" d{a 'não-passado' 

precedem também o sujeito posposto. Uma outra observação a ser feita é 
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a de que o objeto nominal, nessas circunstâncias, é morfologicamente 
marcado por um sufixo. A marcação do objeto é aqui resultante não pro
priamente do fato de estar ele preposto ao verbo - situação em que o obje
to não necessita obrigatoriamente de qualquer marca - mas do fato de ter 
sido o sujeito nominal posposto. Resta ainda a observar que, na ordem 
OVS, o verbo nunca expressa internamente a noção 'objeto' - ao contrário 
do que se constata na ordem SVO. 

A partir dessas observações, podemos repetir aqui o que foi di
to, quando tratamos da ordem SVO, a propósito da transposição de um 
argumento para a direita do verbo. É necessário tornar visível o argumen
to posposto. No caso da ordem CVS, a visibilidade do sujeito nominal 
posposto é obtida indiretamente, através da marcação casual do objeto 
preposto. E aqui, escolhida essa estratégia de identificação do argumento 
posposto, desnecessária se torna então qualquer modificação na forma 
verbal. 

4 - Tópico 

De difícil definição, o tópico já foi identificado em certas lín
guas com base em propriedades gradualmente compartilhadas por frases 
nominais12• Entre essas propriedades estão a posição sempre inicial na 
sentença, o fato de que não há entre o tópico e o verbo em uma sentença 
uma relação de seleção e o próprio papel desempenhado pelo tópico, que 
é o de fornecer um quadro de referência ao qual se aplica a predicação. 

Em Tikuna, observando-se apenas as sentenças (4), (5) e (6) 
(ver 1 ), não se tem como assegurar que a primeira frase nominal, seguida 
de 

V 

..e+ 
seja um tópico. A única constatação que se pode fazer, com relação a essas 
sentenças, é aquela que de fato foi feita: a partícula mencionada que nelas 
aparece não é identificadora de sujeito. Observando-se, porém, outras 
sentenças como, por exemplo, 

- ._, \J ""' _ V U - - !: &) " -~ U U _ 

(31) ãpa Lt nan.l.tE ga né!J poma .!.f. namooq;i 2 na_; 
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antes tópico 3p-pouco x pau, árvore 
agora tóp. 3p-muito-intensificador x pau, árvore 
'Antes tinha pouca árvore, agora tem bastante' 
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tem-se que 

t r 
;:; V 

apa 'antes' 

~ r 
- ..J ... 

poma 'agora' 

são itens que, indicando tempo, ocupam a posição inicial das sentenças 
sem que se possa demonstrar que são, necessariamente, argumento do 
verbo 13. Em (32), abaixo 

~ ~ t 
"' - ... "' 

(32) m~1+ .e t 

o item 

r r r r 
.. - "' S' ta p.:> W'!J gt 

amanhã tóp. 1 p.pl-pescar-pl 
'Amanhã nós vamos pescar' 

'amanhã' 

não é, claramente, um argumento de 'nós-pescar': o verbo não exibe con
cordência com esse argumento. Por outro lado, em (31) está presente um 
item que, por duas vezes precedido de partículas focalizadas em seções 
anteriores, pode ser tomado como argumento necessário dos verbos em 
questão. Em outras palavras, 

r r 
tJ 

ga X pau, árvore 'árvore' 

oJ 

l. nál. x pau, árvore 'árvore' 
....; 

seriam os argumentos necessários de verbos de existência. Quanto a 
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r r 
:. u 
apa 'antes' 

t) - ... 
JlOma 'agora' 

- Ji 
m/.t 'amanhã' 

seriam os tópicos de suas referidas sentenças, encontrando-se seguidos de 
uma marca de tópico 

A favor da existência de um tópico sentenciai em Tikuna mar
cado através de uma partícula, está o fato de que aparentemente qualquer 
argumento pode ocupar a posição inicial na sentença e ser seguido da par
tícula acima, como ocorreu em (31) e (32) e também ocorre em 

-~ "' 
(33) dapi. Li 

- o> 1) 

(34) d~at+ J::t 
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r r r r r 
li -tJ .J - UIJ -U t1:; 

d{a d{at+ d~a J>"W'!_,l. kt !}tma na10 
Terra VermeJba tóp. x homem x pescar-nominali
zador dêitico 3p-ir 
'O homem que pesca foi na Terra Vermelha' 
(Terra Vermelha, o homem que pesca foi 16) 

r rr1 rir rr 
u - u .., -:/ "' "-

d{a p:>w~ lei- dap+ wa na1Õ 
homem tóp. x pescar-nominalizador Terra Vermelha 
locativo 3p-ir 
'O homem que pesca foi na Terra Vermelha 
(O homem, o que pesca, foi na Terra Vermelha) 
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r 
- li " 

(35) pomã L+ 
" - tJ CJ - u ú - y u LJ -

d{a d{at+ d{a p:>w~ k+ dap+ wa na1 Õ 
agora tóp. x homem pescar nominalizador Terra 
Vermelha locativo 3p-ir 
'O homem que pesca foi agora na Terra Vermelha' 
(Agora, o homem que pesca foi na Terra Vermelha} 

Essa possibilidade de que qualquer argumento seguido de 

.e~ 

venha a ocupar a pos1çao inicial da sentença é caracteríztica do tópico. 
Afinal, como foi dito, entre o tópico e o verbo em uma sentença não existe 
uma relação de seleção e o próprio papel funcional desempenhado pelo 
tópico é o de fornecer um quadro de referência ao qual se aplica a predi
cação. 

Algumas observações, no entanto, devem ser feitas com rela
ção a sintagmas que venham a estar na posição de tópico em Tikuna. Nes
sa língua, não há uma situação única, em que um argumento qualquer 
simplesmente ocupa a posição de tópico - posição não-argumental. Há que 
se levar em conta o tipo de argumento que está nessa posição e a necessi
dade de existência ou não de cópia desse argumento dentro da sentença. 
A esse respeito, pudemos constatar as seguintes situações: 

1) sintagmas que não são argumentos do verbo estão na posi
ção de tópico (situação comum}; não há cópia do sintagma 
da sentença: 

rrt tr r rr~ ~tr 
-IJ " - " "' " - ~ -•.J 

(36) wo tt napa wa ip~ i ICilita 
velho tóp. rede locativo ela-dormir x Luiza 
'Lulza dormui na rede velha' 
(Na velha, na rede dormui a Luiza) 
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2) o agente está na posição de tópico (situação comum); não há 
necessidade de cópia dentro da sentença: 

rrrt-rt r~~ 
- ú ú -v u v-"' 

(37) al.CG» J:i- ãtapE nabt'a .... 

~I r 

cachorro tóp. cobra ele-morder 
'O cachorro mordeu a cobra' 
(O cachorro, mordeu a cobra) 

rt r ~1--" ..., (38) d{at+ .t+ 
_,, oJ u;; 

p,:,w!l wa na<'o 
homem tóp. pescar locativo 3p-ir 
'O homem foi pescar' 
(0 cachorro, foi na pesca) 

3) argumento na posição de tópico, sem que esse argumento 
seja o agente e sem que haja cópia desse argumento dentro 
da sentença, nem marcação de caso dentro do tópico; aqui 
as sentenças são agramaticais ou de gramaticalidade duvi
dosa: 

-ú" .., -v "" - ... "' 
(39)* dap; .Ct d{a d{at+ d{a p.,wu k-t 

~ 

u -
na1õ 

Terra Vermelha tóp. x homem x pescar-nominaliza-
dor 3p-ir 
'O homem que pesca foi na Terra Vermelha' 
(Terra Vermelha, o homem que pesca foi) 

~r~r ~riit-11 
- u u ú " - " " -'11 ~ 

(40)* â'tapi !1' im!;; l l8i{a 

98 

cobra tóp. ela-temer x Luiza 
'Luiza tem medo de cobra' 
(Cobra, Lu iza tem medo) 
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rrr ~ rrr rr~ 
(41) ? ãtap~ .e.+ l•ilé,a im~ 

rr 

cobra tóp. Luiza ela-temer 
'Luiza tem medo de cobra' 
(Cobra, Luiza tem medo) 

4) argumento que não é o agente na posição de tópico; há có
pia desse argumento dentro da sentença; nesse caso, as sen
tenças são gramaticais: 

~ 1 rr r 1 Ir ~ ~ r~ 
- " ... V -u u - ú u - \J ~ :;; 

(42) dap+ !i- d{a d{at+ d{a p:>wazkt na lo 

-v"' 
(44) ~li{a 

.... 9tma 
Terra Vermelha tóp. x homem x pescar-no mina-
liz. dêitico 3p-ir 
'O homem que pesca foi na Terra Vermelha' 
(Terra Vermelha, o homem que pesca foi lá) 

r r L 
-uv -v u-

nyi !+ nak,! ~ada~ 
x piolho tóp. 3p-por 1p-procurar 
'Eu cato piolho' 
(Piolho, eu cato = Piolho, por ele pro
curo) 

5) há dois argumentos na posição de tópico, sendo um deles o 
agente e o outro o paciente (situação incomum); aqui surge 
a necessidade da marcação de caso no tópico, pois, do con
trário, a sentença resultará ambígua: 

-u \) V 1.1 V - V V 

ll>i~a .Ct id{awipata 
Elisa luiza tóp. 3p.fem-riscar-perna 
'Elisa coça a perna da Luiza 

ou 
'luiza coça a perna da Elisa' 
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rrrrrrr ~ r~~rr 
-~~::;/ -Uú V U u-uV 

(45) IG>i{S+- ~li~a ~.j. id7J1wipa~a 

Luiza-dativo Elisa tóp. 3p.fem-riscar-perna 
'Elisa coça a perna da Luiza' 

Uma primeira observação a ser feita é a que de que na situação 
3, que é a inversa de 4, é possfvel tornar a sentença gramatical, mesmo 
que não haja, dentro da sentença, uma cópia do argumento que ocupa a 
posição de tópico. Para isso, basta que se utlize a marcação de caso no tó
pico; um exemplo disso é (46): 

~rr rr ~~~ ~ ~11 
- U 1) U !;/ U -v U -u V 

(46) ãtap~ .t+?t iml1 1 l&i{& 
cobra tcSp-dativo 3p.fem-temer x Luiza 
'luiza tem medo de cobra' 
(Cobra, Luiza tem medo) 

Uma segunda observação se refere à situação 2. Quando o 
agente ocupa a posição de tópico, a posição que fica vazia, isto é, sem có
pia, é a posição de sujeito. Com isso, se pode concluir que em Tikuna o tó
pico é gerado em dois lugares: há o tópico seguido de uma partfcula e há o 
tópico comum da sentença, que é o sujeito. 

Por fim, uma última observação: o fato de que não existe uma 
situação única, em que um argumento qualquer simplesmente ocupa a po
sição de tópico não representa um problema para a postulação de um tópi
co sentenciai em Tikuna marcado por uma partfcula. Ao contrário, a ques
tão aqui reside na existência de vazios estruturais. Ao que parece, o vazio 
estrutural livremente permitido é aquele na posição de sujeito. Nas outras 
posições, pode haver restrições e são essas restrições que impedem que 
um argumento ocupe pura e simplesmente a posição de tópico. 

5 - Sentenças encaixadas 

Nas sentenças encaixadas não se tem uma situação muito dife
rente daquela encontrada em orações independentes. 

Nelas o tópico pode ser encontrado depois do complementiza-
dor: 
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l- ,,~~ 
'! u-"" .l. + nata ?oma 

Pedro tópico ele-fome-intensificador então, mas negação 
ele-comer porque comida tópico 3p-nlo ter 
'Pedro está com fome, mas não come porque não tem co
mida' 

Nelas é igualmente possível não só encontrar o objeto antes do 
verbo, mas também o objeto à direita do verbo, manifestando esse modifi
cações idênticas àquelas exibidas na ordem SVO em orações independen
tes {cf. 2): 

rrt r r ~ rr1 t-r r r r 
-Uv U 

(48) lei~a .Li 
-:\1 .,_..,"V 

91gt i :>gf. (,Cf. 

~rr~ ~ ~~r 
"'I'"" "'.,_~ yaf-tts1a ld{a?a?+ 

Luiza tópica 3p.fem-reflexivo ela-vomitar porque muito 
milho-líquido, vinho (chicha) ela beber 
'Luiza vomitou porque bebeu muita chicha' 

r 
-u ""-t.> 

(49) hita inawat: na? 
u-~" -~" -u v 

qna?a1 1 ~- 1 1 paka& a 

~ r - .., 
n+?r 

...... 

Rita ela-'objeto'-querer conectivo 2p- 'objeto• -fazer
x um x cesto 3p-dativo 

'Rita quer que você faça uma cesta para ele' 
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Nas lncaixadas, também o sujeito nominal pode-se encontrar 
posto ao verbo: 

rrr- 1 ~r~ r r~r r r 
" - V " -"Ji4 v -"V " oJ 

(50) nad~ ~ma ga h~ni~ ga ~i'da~~· wa ga 

1 1 1 ~ ~ ~ L ~r r ~ ~ 
- U '/ - 1J Y - v.!J U - V 

d{U:.g.Qma.. ma!-t d1pUf>t nadzaeg«> 
V ~ 

" ga 

r rt-r r 
v ;;"~ " 

ga bt\am1 wa 
3p-dêitico x reun1ao x Vendaval locativo x dêitico 
(= naquele tempo, quando) jã dinheiro-dativo 3p
pegar-looativo x Pedro x Benjamin locativo 
'Teve reunião em Vendaval, depois que Pedro pegou 
dinherio em Benjamin Constant' 

O fato de repetir-se, nas encaixadas, a situação encontrada nas 
orações independentes mostra, em primeiro lugar, que o fluxo discurshm 
não está, na língua, restrito às orações independentes e, em segundo lu
gar, que, nas sentenças declarativas, se de um lado se tem uma flexibilida
de em termos de ordem de palavra, por outro lado essa flexibilidade vem 
acompanhada de modificações, quer em termos da relação do verbo com 
seus argumentos (ordem SVO), quer em termos de caso (ordem OVS). Res
ta agora verificar, em face do fluxo discursivo e da flexibilidade que ele 
ocasiona à ordem de palavra, se as estratégias de identificação de elemen
tos se mantêm como as mesmas, ao serem consideradas outras possibili
dades quanto à ocupação de posições sintáticas. 

6 - Da situação de frases nominais 

Ao tratarmos da ordem SVO, afirmamos que a posição à direita 
do verbo está relacionada à manutenção da continuidade tópica. Além dis
so, dissemos que a visibilidade do objeto nominal posposto é definitiva
mente obtida através da utilização do clltico, co-indexado ao objeto, ou 
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através da noção 'objeto' interna à forma verbal. Em relação à ordem OVS, 
a colocação do que seria a frase nominal sujeito à direita do verbo coinci
de com a utilização de uma marca morfológica na frase nominal objeto -
fato que está ligado à necessidade de tornar visível, mesmo que indireta
mente, o argumento colocado à direita do verbo. 

A necessidade de utilizar, nas ordens SVO e OVS, os recursos 
mencionados - presença do clítico, modificação na forma do verbo (SVO); 
marcação necessária de caso na frase nominal objeto (OVS) - é um indica
tivo de que a posição à direita do verbo não é por si só capaz de tornar vi
sível o argumento que a ocupa. Em outros termos, o argumento que ocupa 
a posição à direita do verbo não é tornado visível estruturalmente. Em fa
ce disso, podemos inicialmente propor que, tanto na ordem SVO como na 
ordem OVS, o que se tem é um nódulo que, situado fora do SV, está no 
nível de S. 

Tendo em vista que essa proposta está ligada à utilização de 
determinados recursos na língua, vamos verificar quais são os recursos 
existentes quando se trata de lidar com o equivalente de construções que 
são habitualmente tomadas como construções-teste para a verificação de 
movimento de frases nominais: as orações relativas e construções com 
movimento wh-. 

6.1 - Orações relativas 

Em Tikuna, na construção correspondente ao que em portu
guês é uma oração relativa está presente, na maioria das vezes, o morfema 

1 
li 

k+ 'nominalizador' 

Sufixado a uma forma verbal, permite ele que a forma resultante desse 
processo funcione como um argumento, podendo estar sujeito à continui
dade tópica. Por exemplo, tem-se em Tikuna 

1 1 1 
V - V 

nip.::>wa3 'ele-pesca' 

V -
na!J=> 'ele-come' 

103 



Mas, ao se dizer 'que pesca', 'que come', aparecem as formas 

- V V 
p.:>waik+ 

'V 
'pescador' 

'comedor' 

que são precedidas de uma das partículas ligadas, entre outras coisas, à 
continuidade tópica. Assim: 

r r r r t 1 1 
.,, 

- li " .,, ':' 
d~a dtat+ dta p:>wai ki-

~ 

x homem x pescar-nominalizador 
'o homem que pesca'(= homem pescador) 

r ~ ~ ~r 
oJ - :J - " ga tp?+ IJ:>kt 

x 1 p.s-dativo morder-nomi nalizador 
'que me mordeu' (=mordedor de mim) 

Na realidade, a "oração relativa" em Tikuna é uma construção 
nominal caracterizada pela presença de uma das partículas aqui já aborda
das (ver 2) e de um morfema nominalizador. O fato de ser essa uma cons
trução duplamente caracterizada permite que uma dessas características -
o morfema nominalizador - seja algumas vezes dispensada, dado o seu ca
ráter redundante. Por exemplo: 

r ~ ~ - \) 

(51) d{at+ 
homem 

,, - oJ 

d~a n+t+' 
x 3p-dativo 

v - V 
t,adaek+ 
1 p.s-ver-nominalizador 

rrr " _., "' .,_,, 
1 ?inE. .ct nifEnt. 
x ontem tópico 3p-caçar 

'o homem que eu vi ontem foi caçar' 
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1 ri 
- 1) IJ 

(52) d~atio d~a 
- :/ nt?t .. -

~adi!! 

homem x 3p-dativo 1p.s-ver 

tJ - li tJ 

1 ?in~ .Ct 
x ontem tópico 3p-caçar 

'o homem que eu vi ontem foi caçar' 

Essa mesma construção funciona como modificador de uma 
frase nominal, o que pode ser visto no exemplo (51 ), parcialmente analisa
do em (53): 

(53) 

s 

[[[d~att] 
SN 

SN 

[ .0' l 
SN 

[dii_a nt?.;' ?in~] .!t] 
s 

" - oJ [ nif(n! ] 1 1 
sv 

De acordo com essa análise, a frase nominal que é modificada e-comanda a 
construção que a modifica, a qual, por sua vez, é e-subjacente à frase no
minal que lhe serve de antecedente. Estão presentes aqui, pois, as condi
ções que, segundo Williams (1980), permitem a co-indexação de um predi
cado 14 a um SN, após a derivação de uma estrutura S. Desse modo, se te
ria a aplicação de uma regra de predicação que, operando sobre (53) a par
tir da sinalização exercida pela partícula que abre o modificador, nos da
ria: 

(54) [ [d~at+] 
SN; 

SN 

~ 

"?" nt.+ z ?in~ 1 Lt ] 

Com relação à estrutura interna dessa construção nominal que 
corresponde a uma oração relativa em português, nela pode estar presente 
um clítico co-indexado a um vazio: o vazio - que tanto poderia estar à es
querda como à direita da forma nominalizada - 15 seria governado pelo clí
tico; assim: 
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... 
(55) [ d7,,at+. [ d~a n+?t ~adaG>k+ .H, t ?int: ) L+J 

SN S ~ ' 
SN 

Seguindo Borer (1981 :155), dirfamos que o clftico, co-indexado a um vazio, 
passa a constituir, juntamente com esse vazio, um pronome descontínuo 
que, como tal, é livre para procurar seu antecedente. A estrutura interna 
das "orações relativas" em Tikuna não nos permite, portanto, falar em ex
tração de frase nominal. E a isso se adiciona o fato de as ''orações relati
vas" serem construções nominais: enquanto tal, são caracterizadas pela 
presença de uma partícula com funções específicas (ver 2) e de um nomi
nalizador, nelas não havendo um nódulo COMP, o que está de acordo com 
a impossibilidade de nelas se poder falar em extração. 

6.2 - Movimento wh-

Das construções que aparentemente envolvem movimento wh
em Tikuna, trazemos os seguintes exemplos, todos de questões: 

ir l - .., - V 
(56) takt ,., p&:d.CG> 

~ L r rr 
- " - "~ nak,! +~nc-t 

que x Pedro 3p-por 
caçar-nominalizador 
'O que Pedro caçou?' 

l ~ L r r ri 1 ~ ~ L 
- " V - IJ '1- ~ " - IJ 

(57) takt l. nt?+' kio?+ 1 kQma ... 
que x 3p-dativo 
2p.s-dizer-nominalizador x você 
'O que você está dizendo?' 

~ r ir r ~ 1 ~ r 
- \J -:J " - \J V 

(58) a- tu: n+t nada e dta p(dC.6> - V 

tt ~t 1 ~ 1 ~ ~ 
-" 

_.., .., - u u 
b-* tu: ... 

nada• d{a pt,dJ:Q ntt ...... 
quem-dativo 3p-dativo 3p-dativo 3p-ver 
'Quem que Pedro viu?' 
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_.,., -11 u - "' " 
(59) t~~.r ntt' nada.J> d~a pzd.1:cã> 

- u 
(60) tak+ 

N 

quem-dativo 3p-dativo 3p-ver x Pedro 
'Quem que Pedro viu?' 

- ..,_., -<..> 

pt:d.cQ ni+' da'* 
que Pedro 3p-dativo ver-nominalizador 
'O que que Pedro viu?' 

~ rr ~ r u- ~ r 
- vt1 - V - V - J 

(61) tak+t' p~dcQ n+t' dae+' 
,.. que-dativo Pedro 3p-dativo ver-nominaliz. 

'O que que Pedro viu? 

} t 
- V .,} U - tJ 

(62)tflt. ta na9éú ? kG>t~i.CfC> 
quem dêitico 3p-costurar x 2p-roupa 
'Quem costutou o teu vestido? 

Pelos exemplos acima, pode-se constatar que há em Tukina 
dois itens wh- que se distinguem apenas em termos semânticos: 

- u - t.I tu I U?L - ,., 
se refere ao que é [ + humano] e 

- oJ 
tak+ 
"' 

ao que é [- humano]. Além disso, é comum em questões, como se vê em 
(56) e (57), o aparecimento de partículas que estão ligadas à continuidade 
tópica, após o item wh- e antes do restante da sentença, quando o núcleo 
dessa é uma forma nominalizada. De um ponto de vista situado unicamen-
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te no plano do discurso, poderíamos dizer que essas partículas nas ques
tões wh- vêm junto com a parte da sentença que é familiar, sendo o item 

wh- o único elemento que traz consigo o novo. Assim como as referidas 
partículas, também são comuns nessas construções o aparecimento de su
fixos nominalizadores - exemplos (56), (57), (60), (61) - e a dispensa de 
marcadores de pessoa subjetivos - exemplos (56), (60) e (61 ). Por fim, 
através de um exemplo como (62), é possível constatar que, em questões 
wh-, podem ser suspensas as modificações que acompanham, nas senten
ças declarativas, a colocação de determinadas frases nominais à direita do 
verbo - fato que está relacionado à não-incorporação de temas no verbo e 
que investigamos em outra parte, juntamente com as demais característi
cas que acabamos de arrolar1&. 

Aqui nós vamos nos ates à questão do movimento wh-, olhan
do também para a realização de caso morfológico na palavra wh- e para a 
sua associação com o Caso abstrato. 

Levando-se em consideração (59) e apenas (58) a, podemos su
por que as frases wh-, movidas para o início de suas sentenças - para 
COMP -, deixam um traço em sua posição de origem e que esse traço é 
uma variável, por estar em uma posição argumental a ser localmente vin
culado a uma posição não-argumental 11. Assim: 18 

(58') 8· (tZ€ (nft' nadai!> t pEdG))] - ;. V 

(59') [tu:;' .. [ntt 
i 

nad~ pl'dLG> ) ) 

Como se pode notar a partir desses exemplos, o antecedente do traço po
de realizar o Caso. Para uma situação como essa, já foram levantadas, den
tro do quadro atual da teoria gerativa, algumas hipóteses 19; 

a) a frase wh- recebeu o Caso da posição da qual foi movida 
para COMP; 

b) a frase wh- movida ou gerada na base, recebe o Caso da 
variável que a ela se vincula; 

c) o Caso é atribuído ao indice do sintagma nominal e o por
tador desse índice pode facultativamente realizar o Caso ( a 
variável, a frase wh- ou ambos). 

Pra essas hipóteses já foram igualmente feitas, no mesmo qua
dro teórico, determinadas considerações: fazer com que a frase wh- receba 
Caso da posição da qual foi movida significa tornar indeterminada a ho
mogeidade dos princípios de atribuição de Caso, além de surgirem pro-
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blemas com os possíveis pronomes-lembrete; permitir que a frase wh- re
ceba o Caso da variável a ela vinculada significa criar problemas, já que 

em tese uma frase wh- pode estar co-indexada a mais de um traço em po· 
sição argumental; postular que o Caso 6 atribuído ao lndice do :;intagma 

nominal é explicar a "herança" do Caso e do papel temático pela atribui
ção dessas propriedades a certas seqüências associadas de funções grama
ticais. Se se levar em conta tais considerações, as hipóteses a e b se tor
nam pouco atraentes, enquanto e adquire condições de ser explorada. No 
entanto, a exploração de e se fez no sentido de se eliminar a "herança" do 
Caso para a frase wh- em COMP20: a teoria ficaria mais uniforme se a "he
rança" do Caso e do papel temático ficasse restrita às cadeias argumen
tais. Para justificar a presença do Caso na frase wh- em COMP, afirmou-se 
que o Caso pode ser um traço inerente de um item retirado do léxico e que 
a variável que esse item deixa, ao ser movimentado para COMP, retém es
se Caso; para explicar a ausência do Caso na frase wh- em COMP, afirmou
se que essa foi retirada do léxico sem Caso e que a variável a ela vinculada 
recebe Caso de sua cabeça, se estiver em uma posição passivei de atribui
ção de Caso. 

No que diz respeito à língua Tikuna, a hipótese e dá conta do 
fato de que a frase wh- em COMP pode não realizar o Caso. No entanto, ao 
levar em consideração, por exemplo, (59) e apenas (58) a, ter-se-á que ad
mitir, se não se assumir a "herança" do Caso para a frase wh- em COMP, 
que há uma instabilidade no léxico dos falantes Tikuna com relação a fra
ses wh-: elas podem ou não possuir inerentemente Caso. 

Levando-se em consideração (59), (58)a e também (58)b, as su
posições iniciais podem ser alteradas. O exemplo (58)b é resultado da re
jeição de (58)a com a interpretação que lhe foi atribulda. E a rejeição de 
(58)a encontra uma explicação na propriedade de co-indexação que o clíti
co continua a exibir, devido ao fato de estar em condições de governar a 
frase nominal pós-verbal abertamente expressa. No exemplo em questão, 

r ~ r 
dza ptd.ctil 

pode ser tomada como a frase nominal complemento, devendo resultar 
daí, segundo ainda o que deixa supor (58)b, que (58)a deve ser entendida 
como 'Quem viu o Pedro?, e não como 'Quem Pedro viu?'. Inverte-se, as
sim, a situação da frase nominal acima, que de sujeito passa a ser vista 
como objeto, e, com a inversão feita, a hipótese da existência de um traço 
ao qual estaria co-indexado o clítico perde espaço: não haveria traço na 
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medida em que a co-indexação realizada é entre o cHtico e a frase nominal 

pós-verbal abertamente expressa, considerada como complemento. A hipó
tese da existência de um traço em posição pós-verbal - fruto de um possí
vel movimento - cede lugar, então, à hipótese da ausência de movimento. 
De acordo com essa hipótese, uma frase nominal pós-verbal abertamente 
expressa sempre poderá ser co-indexada ao clftico, desde que compatfvel 
com os traços por ele portados. Na ausência de co-indexação com essa 
frase nominal, o clítico estará co-indexado a um vazio, constituindo com 
ele um pronome descontf nuo que será livre para procurar seu antecedente. 
Em casos sujeitos à ambigüidade, a realização de caso morfológico na fra
se wh- estaria funcionando, como se dá em (59), como urna estratégia de 
retirada da ambigüidade, na medida em que, realizado o caso morfológico 
na frase wh-, ficaria claro que a co-indexação do clftico estaria se dando 
com um vazio, e não com a frase nominal pós-verbal abertamente expres
sa. E, em casos sem qualquer ambigüidade, a realização de caso morfoló
gico na frase wh- seria um traço redundante, como se dá em (61) compara
do a (60), e deixaria entrever a possibilidade de uma gradação em seu uso. 
E, assim sendo, não se estará diante de qualquer instabilidade no léxico de 
falantes Tikuna quando se trata de frases wh-. 

Independentemente do fato de a "herança" do Caso para a fra
se wh- em COMP ser questão aberta dentro da teoria gerativa, uma con
clusão podemos ter com relação à realização de caso morfológico na frase 
wh- e à sua associação com Caso abstrato. Se as frases wh- possufssem 
sempre inerentemente Caso em Tikuna, poderfamos questionar de imedia
to a existência de um movimento wh- na lf ngua: elas poderiam ser gera
das, com Caso, já na posição inicial da sentença. Como as frases wh- nem 
sempre realizam o caso, podedamos admitir o inverso, isto é, que haveria 
movimento wh- e que o movimento deixa um traço que recebe Caso. Entre
tanto, como também nas questões wh- repetem-se estratégias de identifi
cação de elementos já detectadas em outras construções e como essas es
tratégias envolvem caso morfológico, talvez se tenha aqui um caminho pa
ra se questionar a existência de COMP e para se pensar melhor sobre ca
deias não-argumentais na lfngua estudada. 

7 - Algumas considerações finais 

De acordo com o que vimos, ao considerarmos as ordens SOV, 
SVO e OVS, é possrvel concluir que o verbo funciona como uma espécie 
de fronteira em sentenças da lfngua. Com o verbo funcionando como uma 
fronteira na língua, é na localização dos argumentos em relação ao verbo 
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que se tem a possibilidade de explicar a emergência de marcação de caso 
em Tikuna. Sujeito e objeto nominais colocados à direita do verbo (SVO e 
OVS) estão formalmente igualados e, ao que tudo indica, estruturalmente 
igualados. Então, dada uma seqüência 

que poderia ser interpretada como SVO ou OVS, a língua faz uso da mar
cação de marcação de caso em SN1 na ordem OVS, enquanto na ordem 
SVO a presença de um marcador de caso explícito é desnecessária. Na or
dem SVO, contam a presença do clítico, a modificação na forma do verbo, 
recursos que dispensam a marcação de caso explfcito em frase nominal, 
mas que, da mesma forma como o recurso do caso explícito utilizado na 
ordem OVS, servem à necessidade de tornar visível, mesmo que indireta
mente, o argumento à direita do verbo. A necessidade de tornar visível um 
argumento pós-verbal significa que, havendo a impossibilidade de torná-lo 
visível estruturalmente, o modo como se poderá a ele atribuir Caso não se
rá estrutural. Excetuadas a via estrutural e a via do co-indexação que se dá 
na flexão e que também vem a ser estrutural, o outro modo de atribuição 
de Caso é aquele em que o clftico transmite o Caso. Na lfngua, a opção 
pelo clítico na ordem SVO aparece como alternativa a uma modificação no 
interior do verbo, que, por sua vez, afirmamos desempenhar o mesmo pa
pel do caso morfológico. E esses dois recursos, situados no plano da for
ma, acabam por ser duas faces de uma mesma estratégia: aquela que faz 
do núcleo - no caso, o verbo - o portador das informações necessárias à 
identificação do termo que com ele entra em relação, quando essa identifi
cação não pode ser feita estruturalmente. Em outros termos, do núcleo, 
que é o verbo, depende o status do pós-núcleo. Em construções nominais, 
o núcleo entra em relação com um pós-núcleo através da ação desenca
deada pela presença de um dentre um conjunto de formas (partículas), que 
sinalizam a possibilidade da existência de uma relação sintática. Tais for
mas também estão presentes nas construções verbais, precedendo o pós
núcleo e permitindo que o Caso chegue até ele. 

De acordo com o que vimos, é igualmente possível concluir que 
a relação núcleo/pós-núcleo, quer em construções verbais, quer em cons
truções nominais, é inteiramente dependente da forma. Desfeita uma de
terminada configuração sintática em função do fluxo discursivo, essa rela
ção se refaz apoiada naquilo que seria aparentemente pobre na língua: a 
morfologia. É a morfologia que permite a liberação de ordem de palavra e 
é nela que está a possibilidade da conciliação entre marcação de caso e 
atribuição de Caso em Tikuna. 
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NOTAS 

1. A origem deste texto se encontra em trabalho redigido em dezembro de 1984 e ao 
qual dei o título de "Investigações de alguns aspectos da sintaxe Tikuna". Esse úl
timo foi posteriormente revisto e ampliado e, com o mesmo titulo, teve a sua nova 
redação terminada em novembro de 1988. 

2. Cf. RODRIGUES (1970:4034-4036). 

3. Há também Tikunas no Peru e na Colômbia. A estimativa total de Tikunas se situa 
por volta dos vinte mil indivfduos, estando a maior parte localizada no Brasil. 

4. Como estamos tentando realizar um estudo integrado da prosódia da lfngua Tiku
na, nossa análise não está assentada sobre dados fonemizados. 

5. Ver KEENAN (1976). 

6. As palavras "feminino" e "masculino", usadas por alguns falantes ao refletirem 
sobre sua lfngua, estão ligadas a distinções na altura da voz: "feminino" indica 
uma altura de voz 'baixa'; "masculino" se refere à voz alta. No caso das partlculas 
cuja análise se introduz, 

.. 
l 'nio-puudo' 

produzido com uma altura meio-baixa, é "feminino"; quanto a 

'não-passado' 

f .. 
91 ·p-do' 

produzidos com uma altura meio-alta, são .. mascunnos". 

7. As exceções que encontramos estão nas orações coordenadas cujos verbos pos
suem como complemento a mesma frase nominal; nesse caso, a frase nominal 
complemento pode aparecer urna única vez, situando-se à esquerda ou à direita 
do primeiro verbo, que apresenta internamente a noção 'objeto'. 

\1 
8. Além dessas três partfculas, há a 'não-passado', de pouca incidência em nos-

Í 
sos dados e que alguns falantes invariavelmente substituem por dzã 'não pas-
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sado', quando repetem ou escrevem a sua própria produção. 

9. Exemplificação de informação que retorna dentro do tópico pode ser encontrada 
em SOARES (1988b). 

10. Predicado também pode incluir, na llngua estudada, numerais/quantificadores. 
Como "adjetivos" que expressam predicados sobre conjuntos, numerais/quantifi
cadores devem ter entre eles e o nome/frase nominal a que se referem uma das 
partlculas em foco. 

11. De acordo com JAEGGLI (1986:37-38), um par Casual é construido para cada tra
ço de Caso de um atribuidor de Caso, o qual corresponde a um recebedor de Ca
so. Assim: 

Seja~ um traço de Caso 
Se há dois ou mais pares Casuais 

(oe.~) (°'.rJ 
então l' e '(não podem ambos ser elementos nominais 

12. Ver LI § THOMPSON (1976). 

- .. li 
13. Em Tikuna, itens que indicam negação - como ta?ema - e quantidade - como 

t t 
n;,.cr 'pouco' - podem integrar formar verbais, desde que recebam um marcador 
de pessoa subjetivo. 

14. De acordo com WILLIAMS (1980), predicado pode ser um SA, um SN, um SV ou 
umSP. 

15. Se representarmos o vazio, governado pelo clítico, à direita da forma nominaliza
da, estaremos apenas mantendo uma simetria: na ordem SVO, em sentenças de
clarativas, o clltico aparece quando a frase nominal complemento, que a ele está 
co-indexada, se encontra à direita do verbo. Se representarmos o vazio à esquer
da da forma nominalizada, estaremos simplesmente admitindo que, não havendo 
razão para deslocá-lo para a direita nas construções consideradas, seu lugar coin
cide com a posição na qual é gerada a frase nominal complemento. 

16. Ver SOARES (1988a). Ver também nota 1. 

17. Cf. CHOMSKY (1981:321,330). 

18. Representamos o traço à direita da forma verbal, mas essa representação poderia 
ter sido feita à esquerda. Ver, a propósito da posição de representação da cate
goria vazia, a nota 15. 

19. Cf. CHOMSKY (1981:170-183). 

20. Idem, pp. 331 -332. 
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