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Ergatividade cindida em Matsés 

Carmen Dorigo (Museu Nacional/Universidade Federal do Rio de Janeiro) 

l. OS MATSÉS 
Os índios Matsés estao distribuídos por cinco comunidades distintas 

localizadas as margens esquerda (Santa Sofia e ltuxi - Peru) e direita (La
meirao, Lobo e 31 - Brasil) do rio Javari no estado do Amazonas. 

Levando-se em conta a constata~ao dó número reduzido de falantes 
(menos de 1000 índios) e dentre esses um número bem menor de falantes 
adultos; e considerando-se, ainda, as pressoes constantes exercidas pela 
sociedade envolvente, acreditamos ser prioritária e relevante a pesquisa 
lingüística junto a esse grupo (Carvalho, 1992; Dorigo, 2001). 

2. SISTEMA ERGATIVO-ABSOLUTIVO 
Do ponto de vista dos argumentos sintáticos, em Matsés, contamos 

com marcas morfo-sintáticas para identificar os constituintes que desempe
nham certas fun\:6es dentro da ora~ao, co1no é o caso dos argumentos sujei
to, oblíquo (circunstanciadores verbai s), dati vo-benefactivo, genitivo
posses-sivo, e do próprio verbo (conferir Carvalho, 1992). 

· O su jeito marcado di stingue-se por receber urna marca nasal 1, acres-
centada a sua base, nasalizando, desse modo, na realiza~ao fonética, a vogal 
que a precede. Caso a base do argumento-suje ito termine por urna sílaba 
travada, a língua promoverá urna reorganiza~ao silábica, na qual a consoan
te-coda passará a consoante-onset, fonnando urna nova sílaba que incluí 
urna vogal epentética para receber a marca nasal :2 

1 Os argumentos oblíquo, dativo-benefactivo e genitivo-possessivo também sao diferencia
dos com essa mesma marca morfológica. 
2 As seguintes abreviaturas aparecem nas glosas: ABS = absolutivo AC = acusativo; ASS = 
associativo; ASSE = asser~ao ; AUX = auxiliar; BEN = benefactivo; CAUS = causativo; DIM = 
diminutivo; 0 1s = discurso; EPE = epentese; ERG = ergativo; GEN= genitivo; 11'\T =interroga
tiva; INI = in ício de a~ao; INTS = intensificador; LOC = locativo; NEG = nega~ao; NOMIN = 
nominal izador, OBL = argumento oblíquo; PAS = passado; PL = plural ; NP = nome próprio; 
POSS = possess ivo; REC = passado recente; SG =singular; 1, 2,3 = primeira, segunda, terceira 
pessoas. 
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(1) a. b1'ri p5J't5 'pe?3 

biri-N · p::>Jt::>-0 pE-E 
on9a-ERG macaco-AES comer-NAO PAS 
'On9a come macaco.' 

b. nw1'ri t.fí'r5 bü'ne? 
nuit-i-N tf ir::>-0 bunE-E .. 
3SG-EPE-ERG ela. mulher-ABS gostar-NÁO PAS 
'Ele gosta dela. ' 

Baseamos a hipótese da ergatividade ná Jíngua Matsés na compara
'íªº da rela9ao sujeito-verbo transitivo/intransitivo, na qual o sujeito do 
verbo transitivo aparece diferenl.,, iado através da marca nasal (cf. (l)); ao 

I 

passo que o sujeito do verbo intransitivo....: do mesmo modo que o argumen-
to objeto-transitivo - carrega a marca morfo-sintática 0. Confira em (2) a 
seguir: 

(2) a. ü'b1 nw1 1k1t a'be'ts1? be'r5 
u-N-bi nui-kit-0 abEN-tsi bet-::> 

lsg-ERG-NOMIN peixe-NOMIN-ABS sozinho-INTS pegar-REC4 

'Eu peguei um peixe' 

b. E1n1E ü 1fE:? 1cft . 
EmE-0 uf-E di-N 
NP-ABS dormir-NAO PAS rede-LOC 
'Eme está dormindo na rede.' 

Observe em (3) que o eixo transitividade/intransitividade funciona" 
mesmo quando o argumento-objeto nao se encontra realizado na senten<ra: 

(3) a. pe 1n1i a? 1te a?'k5J 
pEmi-N a-tE-0 ak-::>-J 
NP-ERG água-NOMIN-ABS beber-REC-3SG 
'Pemi bebeu água' 

3 O correlato prosódico do acento em Matsés é a intensidade; registrando-se que a dura~ao 
longa decorre da organiza~ao rítmica da língua, acontecendo apenas antes de pausa. O Mat
sés é urna língua que canta sílaba, e nao mora (ver Dorigo, 2001 ). 
4 O passado recente em Matsés alcan~a até tres dias a esquerda da Jinha de tempo. A noc.:ao 
de passado apresenta, ainda, outras duas marcas morfológicas: -pa e -da; essa última repre
senta o passado remoto, o qua! traduz fatos acorridos de um mes para trás (ver Carvalho, 
1992). 

103 



Atas do I Encontro Internacional do GTLI da ANPOLL 

b. tü 'ml a?'k5f 

tumi-N ak-o-S 

NP-ERG beber-REC-3SG 
'tumi bebeu'. 

3. CISÁO DO PADRÁO ERGATIVO 
Mas há momentos em que a ergatividade se quebra. Confrontando os 

dados da língua, observamos que os condicionamentos para a cisao da erga
tividade em Matsés nao se encontram dentro daqueles consagrados pela 
literatura tipológica (cf. Silverteiri, 1976; Comrie, 1978; Dixon, 1979, 
1994; Franchetto et allí, 1989). Fatores como tempo/aspecto verbal, ora~ao 
afirmativa/negativa, hierarquía das oracroes no período (subordinadas ou 
nao), hierarquía referencial dos nominais, na~ureza semantica dos nominais 
(animados/inanimados) e agentividade (sujeito agente/paciente) nao expli
cam a cisao da ergatividade na língua. Confira em alguns exemplos a se-. 
gu1r: 

(4) a. dü 'nü nyüna'n5f 'fye 'b1f 

dunu niunan-o-S fiaN-bit 

NP brigar-REC-3SG NP-ASS 
'dunu brigou com fiaN.' 

b. E1me ma1yü nyu'n5f du'nüb1'ta · 

eme-N maiu-0 niun-o-S dunu-bita 

NP-ERG NP-ABS brigar-REC-3SG NP-ASS 
'eme brigou com maiu e dunu.' 

(5) a. u'bí pe'blf 

u-bi paNbit 

'pesa'ne? 

pe-e-sa-ne 

lSG-NOMIN carne comer-NAO PAS-nunca-ASSE 
'Eu nunca como carne.' 

b. b1'ri p5ft5 'pe? 

biri-N pofto-0 pe-e 

on9a-ERG macaco-ABS comer-NAO PAS 
'On9a come macaco' 

(6) a. du'nü te'tyeky5'ke? 'pafu'ne? 

dunu taNti-eNkio-kE paf u-ne 

NP ouvir-NEG-AUX surdo-ASS 
'dunu nao ouve, é surdo.' 

104 

I• 



Atas do I Encontro Internacional do GTLI da ANPOLL 

b. ay1ri ti? 1ty€? 
ait-N taNti-E 
3SG-ERG ·ouvir-NÁO PAS 
'Ele ouve.' 

c. ü'bí tt?1tyeky51k€? 
u-N-bi taNti-ENki::>-kE 
lSG-ERG-NOMIN ouvir-NEG-AUX 
'Eu nao estou ouvindo' 

d. tfí 1r51bo dajldí1t€ pa1n€?1sa a'te? 
tfir::>-bo-N · dafkutE-0 pan-E~sa ate-N 
3SG/mulher PL-ERG roupa-ABS lavar-NÁO PAS-nunca rio-LOC 
'Etas nunca lavam roupa no rio.' 

Tomando-se os exemplos acima, podemos observar que: 
a) Do ponto de vista da agentividade do sujeito: 
Confrontando-se os sujeitos-agente em (4) e (5), observamos que es

ses aparecem ora marcados ((4)b e (5)b), ora nao-marcados morfologica
mente ((4)a e (5)a); 

b) Do ponto de vista do tipo de verbo: 
A realiza<;ao da marca ergativa mostrou-se oscilante em dados cómo 

mesmo verbo, empregado, ainda, em urna · mesma acep<;ao. Compare ( 4 )a-b, 
(5)a-b e (6)a-b; 

e) Do ponto de vista da nega~ao verbal: 
Os dados confrontados em (6) a-b-c-d revelam novamente que o em

prego da nega<;ao verbal nao esclarece e tampouco determina a cisao do 
padrao ergativo; 

d) Do ponto de vista do tempo/aspecto verbal: 
Co.mparando-se os dados (5), (6) (tempo nao-passado; a<;ao durativa) 

e ( 4) (tempo passado ~ a<;ao pontual) observamos, mais urna vez, a oscila<;ao 
da presen<;a da marca ergativa, independentemente do tempo/aspecto em
pregado na ora<;ao; 

e) Do ponto de vista do emprego dos nominais: 
Os dados acima em (4), (5) e (6) revelam que tanto nomes, quanto 

pronomes podem igualmente receber a marca ergativa; além disso, ternos 
que o pronome nuki (primeira pessoa do plural) se diferencia dos restantes 
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dos pronomes por nunca receber a marca nasal (para maiores explicac;6es 
sobre a marca ergativa nos pronomes, ver Carvalho, 1992). Confira os dais 
exemplos a seguir: 

(7) a. nií'kí ml1bl 1b5 kwe's5? 

nuki mibi-b:) kues-:) 

lPL 2SG-PL bater-PAS 
'Nós batemos em voce.' 

b. mi 'bí nu'kí kwe's5? 

mi-N-bi nuki-0 kuES-:) 

2SG-ERG-NOMIN lPL-ABS bater-PAS 
'Voce bateu em nós.' 

f) Do ponto de vista da hierarquia das ora~oes: 
Os enunciados a seguir trazem exemplos da alternancia da realizac;ao 

da marca ergativa tanto em sujeitos de orac;oes principais, quanto em sujei
tos de oracroes subordinadas, respectivamente, dados (8) e (9): 

(8) a. 't5st na'kwu tetya'pE tu'ml l 1sa?1k5J 

t:)si nakua-N taNtia-pt: tumi-N isak-:)-J 

INT NP-ERG achar-DISC NP- ERG ver-PAS-3SG 
'O que nakua achaque tuni viu?' . 

b. pe'm1 te 'tyay? mi'bí pe'm) bu'nE? 

pt:mi taNtia-t: mi-N-bi pt:mi bun-E 
NP achar, pensar-NAO PAS 2SG-ERG-NOMIN NP gostar-NAO PAS 

'pemi acha que voce gosta dela' . 

(9) a. ma'yu pE 1rnl da'w1a?'kawJ pa'rl 'kEkl'r! 

maiu-N pemi-N daui ak kauJ pari-ikt:-kit-i-N 
NP-ERG NP-ERG remédio tomar CAUS nao-AUX-NOMIN-EPE-OBL 

'maiu fez pemi tomar remédio sem ela querer' 

b. ma'yu tft'r5 da'w1a?'kawJ pa'rl'kEkl'r! 

maiu-N tftr:) daui ak-kauJ pari-ike-kit-i-N 

NP-ERG mulher remédio tomar-CAUS nao-AUX-NOMIN-EPE-OBL 
'maiu fez a mulher tomar remédio obrigada'. 

g) Do ponto de vista da natureza semantica dos nominais: 
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Apesar de encontrarmos no corpus estudado apenas dois exemplos 
de sujeitos representados por nomes inanimados, os dados a seguir revelam 
que - por receberem a marca ergativa - a natureza semantica dos nomes 
(animados/inanimados) nao nos possibilita expl icar a qµebra do padrao 
ergativo em Matsés. 

( 10) ku1k8k'í 1rl ku' t8p~ ' r5 'ífku'nE? 
kuNkckit- i-N kutc p:Jr:J-0 ifkun-E 
vento-EPE-ERG pau brayo-ABS balanyar-NAO PAS 
'O vento balanya os galhos das árvores.' 

(11) 'wEa?'te n'íts'í' nay.f m1ya'nE? · 
uc a? tc-N nitsin-ait-0 miian-E 
chuva água-ERG plantar-NOMIN-ABS molhar-NAO PAS 
'A água da ch uva mol ha a planta~ao. ' 

Observamos, ainda, que a presen\:a de outras marcas morfo-sintáticas 
nos argumentos sujeito e/ou objeto nao impedem a presen~a do marcador 
ergativo. Conforme podemos veri fi car nos exemplos a seguir, que carre
gam, respectivamente, as 1narcas de plural (em ( 12)), benefactivo (em 
(13)),·diminutivo (em (14)) e marcas discursivas (em (15) e (16)) (Confi
ra ainda os exemplos anteriores que carregam a marca associativa -bit(a).): 

(12) m1'b1'b5 a' ra ma' tfl bwa'n5 

mi-N-bi-b:J ara matfi-0 buan-:J 
2SG-ERG-NOMIN-PL lNT fari nha-ABS levar PAS 
'Voces levaram fari nha.' 

(13) pE'ml t.fíw'.fí 'na tsl 'te 

pEmi-N tSiuSi-na tsitaN-0 
NP-ERG NP-BEN cesta -ABS 

· ' pemi fez urna cesta para tf iwfi. ' 

( 14) ba'kwl'pl p5St6ykwetE S5 yon5S 
bakui-N-pi-N p:JSt:J-N iNkucNtc-0 S:Ji:JN-:J-S 
meni no-ERG-DIM-ERG macaco-POSS rabo-ABS puxar-PAS-3SG 
'O menino puxou o rabo do macaco. ' 

( 15) ka'nl 'dí B'tsenu'ky5S 

kani-N di-0 aNtsE-nuN-ki:JS 
NP-ERG rede-ABS tecer-INI- 'ouvi dizer' 
'kani vai tecer rede.' 
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(16) nw11ri 1J'k5 

nuit-i-N i.fk~-0 

3SG-EPE-ERG NP-ABS 
'Ele vai roubar iJk~?' 

~'pE? 

aN-pE 

roubar- 'indaga<;ao' 

Conforme Carvalho ( 1992), apesar da aparente inexplicabilidade, a 
quebra da ergatividade pode, no entanto, ganhar sentido se observarmos 
dois fatores: 

i - a marca ergativa consiste em um recurso oferecido pela língua pa
ra se identificar a fun~ao dos elementos na ora~ao; e que 

ii - para desempenhar tal tarefa, estao ínter-relacionados as marcas 
morfo-sintáticas, a ordena~ao frasal e o contexto do enunciado. 

Tendo em vista tais fatores, poderíamos levantar a seguinte hipótese: 
- a decisao de usar ou nao a marca morfológica no sujeito teria tam

bém como pri~cípio o objetivo de evitar ambigüidade, ao se distinguir os 
elementos ocupantes da posi~ao de sujeito e da posi~ao adjacente ao verbo. 

Portan to: 
1 - Na op~ao de marcar o sujeito, levar-se-ia em considera~ao: 

A - Se o complem~nto verbal - presente ou nao - poderia desempe
nhar a fun~ao de sujeito, dando margem a ambigüidade sintática: 

( 17) tu1mi p~ 1mí bu1ne? 

tumi-N pEmi-0 bunE-E 

NP ERG NP-ABS gostar5-NÁO PAS 
'tumi gosta de pemi.' 

Nesse exemplo os dois argumentos verbais estariam habilitados a 
ocupar a posi~ao de sujeito. 

B - Se há mais de um complemento verbal, fazendo aumentar a 
margem de ambigüidade: 

(18) a1ra mi 1b'í 1b5 k~ 1n1 du1n1 11s5? 

ara mi-N-bi-b~ kani-0 duni-0 is-~ 

INT 2SG-ERG-NOMIN-PL NP-ABS NP-ABS ver-PAS 
'Voces viram kani e duni?' 

5 O verbo bune é empregado ainda nas acep~oes de 'querer' e 'amar'. 
' 
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A marca ergativa em ( 18) nos esclarec·e que o su jeito nao é kani 
e duni. 

C - Se a ordem escolhida é ou nao a ordem básica SOV (Sujeit~ 
Objet~Verbo)6: 

(19) u'b1 kü'p~ kw€ 1s5J 
u-0-bi kuN-pa-N kues-J-J 
lSG-ABS-NOMIN POSS-pai-ERG bater-PAS-3SG 
'Meu pai me bateu.' 

Sem a marca ergativa· poderíamos entender que o sujeito seria ubi -
argumento ocupante da posic;ao de sujeito na ordem básica SOV. 

' . 
11 - Na opc;ao de nao marcar o sujeito, considerar-se-ia: 

A - Se o complemento verbal - presente ou nao - nao geraria ambi..: 
güidade sintática e/ou semantica, mesmo ocupando a posic;ao inicial na 
orac;ao (OSV): 

(20) 'ni1t.fís'te u1b1 bune? 

miN tJiste u-bi bun-e 
POSS fadio lSG-NOMIN querer-NAO PAS 
'Eu quero teu facao.' 

Por raz5es de ordem se man ti ca, tfis tE (faca o) estaria impedido de 
ocupar a posic;ao de argumento-sujeito do verbo bunE (querer, amar, gos
tar). 

B - Se nao há complemento verbal presente: 
(21) u1b1 bií1ne? 

u-bi bun-e 
lSG-NOMIN querer-NÁO PAS 
'Eu quero. ' 

C - Se a ordem escolhida mantém o sujeito na posi<;ao inicial, como 
é o caso da ordem básica SOV: 

6 A língua Matsés admite, além da ordem básica SOV (a mais representativa do corpus 
estudado), a organiza~ao SVO e a OVS (ver Carvalho, 1992) 
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(22) 'w1f ií1bl bií1ne? 
uH u-bi bun-E 

3SG lSG-NOMIN gostar-NÁO PAS 
'Ele gosta de mim.' 

A ordem básica em (22) garante o entendimento correto de qual seria 
o argumento ocupante da posi~ao de sujeito. 

Portante, tomando-se o ponto de vista do falante, e observando os fa
tores apontados acima, a nossa hipótese é a de que a decisao de usar ou nao 
a marca ergativa indicaria, além da_ pressao sintática, urna atitude tomada 
pelo falante no nível do discurso. Atitude essa possivelmente relacionada 
ao grau de ambigüidade potencial apresentado pelo seu enunciado. 

E, no que diz respeito a marca~ao morfológica, estamos consideran
do que, no caso da cisao do sistema ergati vo, .operar-se-ia na língua Matsés 
o sistema neutro, traduzido pela ausencia de marcas morfológicas (marca 
nula) nos argumentos sujeito e objeto.7 

Chamamos aten~ao ainda para o fato de que ocorre urna cisao no pa
drao ergativo, no que diz respeito ao emprego das formas pronominais. A 
forma nuki (primeira pessoa do plural), como rnencionamos anteriormente, 
nunca é marcada pelo morfema ergati vo, mesmo em constru~oes nas quais 
aqueta marca seria prevista. 

4. CONSIDERA<;ÓES FINAIS 
Acreditamos que o caminho para a confirma~ao das hipóteses aqui 

levantadas tanto sugere novos e mais aprofundados estudos em textos da 
própria língua, quanto aponta para a dire~ao de um estudo comparativo 
entre as línguas da família Pano - procedimento que, parece-nos, poderia 
revelar outras pistas no sentido do entendimento da gramática do Matsés, e 
mais amplamente, ofereceria urna valiosa contribui~ao aos estudos tipoló
gicos das línguas pertencentes a família Pano. 
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