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TRONCO TUPÍ 

Verbos sem flexao1 

Denny Moore (Museu Paraense Emílio Goeldi) 

l. INTRODU<;ÁO 
Existe, em várias língua:s Tupi, urna classe interessante de verbos que 

nao aceitam clíticos pronominais e nao formam constru~oes com sintagmas 
nominais dentro do sintagma verbal. Nós vamos chamar essa classe de 'ver
bos sem flexao' , .lembrando que a flexao em·questao é a marca~ao de pessoa 
e número. Primeiramente, na se~ao 2, essa classe de verbos na língua Gaviao 
de Rondonia é descrita, e a sua existencia, como categoría distinta dessa 
língua, justificada. Nas se~oes 3 a 7, a presen~a e o comportamento des~a 
categoría, ou de urna categoría correspondente, sao examinados em línguas 
de quatro outras famílias . do tronco Tupi e na língua Jarawara, da família 
Arawá. Na" se~ao 9, alguns comentários breves sobre esses verbos sao ofere
cidos, seguindo a perspectiva de Hopper e Thompson (1980). 

2. VERBOS SEM FLEXÁO NA LÍNGUA GA VIÁO DE RONDÓNIA 2 

Na língua Gaviao, da família Mondé, o tipo sentencia] nao-copularé 
composto de u.tn su jeito ( um sintagma nominal ou um clítico pronominal) 
imediatamente seguido por um auxiliar, com qualquer número de sintagmas 
verbais e cláusulas encaixadas em seguida. Sob certas condi~oes, um (e só 
um) SV ou cláusula encaixada pode ser movido até urna posi~ao na frente do 
sujeito. As tres frases de textos abaixo exemplificam estes padroes. Os SVs 
sao indicados por colchetes marcados [ lsv. Os verbos sem tlexao e as cons-

1 Agradecemos aos colegas que forneceram dados e esclareceram várias dúvidas 
sobre as línguas que estudam: Nilson Gabas Júnior, Vilacy Galucio, Carmen Rodri
gues, Dulce Franceschini e Hein van der Voort. Espero ter representado as suas 
informay6es fielmente. 
2 A transcri\:ªº de Gaviao é basicamente fonemica. O símbolo e representa urna 
africada palatal. Os sírr1bolos s e z indicam africadas alveolares. O apóstrofo simbo
liza a oclusiva glotal. Prolongamento vocálico é indicado por duas vogais. Tom alto 
se marca com acento agudo; tom subindo com circunflexo. Tom baixo é nao
marcado e um acento grave indica um tom que alterna em fun\:aO do que se segue. 
Para evitar superposi\:ao de sinais diacríticos, a nasalidade de urna sílaba se marca 
com N ao fim. O glossário 3c- indica terceira pessoa co-referencial ao sujeito. Cita
\:Ües diretas sao ipdicadas com marcas de cita9ao. 
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' ' 

tru~oes barra-um que se distribuem como verbos sem flexao sao sublinha-
dos.3 · 

1) eé bó pa-zé-ena [pa-vánga]sv 
aí foco 

[s-age-éna] sv 
3s-rnatar-assirn 

lpi-Aux-assirn !pi-correr 
[ rna 'é-ena) sv 
(3s)-buscar-assirn 

kí-nap 
evidencia-indef 

'Aí corrernos atrás, o matando. ' 

2) [12el'.a teé] SV 
, 

pa-a [rné-e 
abanar contin l pi-Aux outro-pl 

[rná vaN ká] sv kí-nap 
outro buraco ern evidéncia-indef 

ná] SV 

verbaliz 

'Urna outra maneira de matar paca no buraco é abanar.' 

3) aáv-á. [bican-i] sv eé pát sé-ena 

[aza 
paca 

sirn-firn noite-corn aquele tipo Aux-assirn 
[a-vere- té-ena] sv [dara] sv · kí-nap 
3c-andando-estar-assirn faci l mente evidencia-i ndef 

'Sim. De noite aquele tipo anda muito. ' 

aka] sv 
matar 

Em todos esses exemplos, a ordem dos SVs pode ser trocada sem mu
dar o sentido da frase, além de aumentar ou diminuir a proeminencia dos 
mesmos. Nos exemplos 2) e 3), um SV foi movido até o início da cláusula, 
na frente do sujeito. Nao há evidencia de que os SV s formem urna constru
~ao maior com o auxiliar: nenhuma regra sintática da língua menciona urna 
constru~ao maior do que o SV e menor do que a cláusula. Exemplos de SVs 
transitivos nos exemplos acima sao ma'é-na e s-age-éna em 1) e aza aka e 
má vaN ká em 2). O objeto (um SN ou clítico pronominal) sempre precede 
imediatamente o radical de verbo transitivo. SV s intransitivos contém um 
radical de verbo intransitivo com um clítico pronominal cross-referencing 
que concorda em pessoa e número com o sujeito da cláusula. Exemplos 
acima sao pa-vánga em 1) e a-vere-té-ena em 3). SVs com verbos sem 
flexao como núcleos nos exemplos acima sao peya teé em 2) ·e bicaIJ-i e 

3 Os glossários do auxiliar sao simplificados, urna vez que aspecto, modo, tipo fun
cional, etc nao sao relevantes para o assunto sendo examinado. O auxiliar tem várias 
formas supletivas. 
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dara em 3). Urna construc;ao barra-um que se distribuí como verbo sem tle
xao é mé-e ná em 2). 

Por que 'nao considerar estas entidades como cláusulas subordinadas 
ao invés de SVs?4 Cláusulas subordinadas (encaixadas) em Gaviao, das 
quais existem urna variedade, tema estrutura de cláusulas, com sujeito, auxi
liar, etc., enquanto essas construc;oes sao bem mais simples. Também, essas 
entidades nao sao verbos seríais, urna vez que podem ser movidas, negadas, 
intensificadas ou nominalizadas individualmente, mas nao como um conjun
to. Notar, em 4) abaixo, que os dois sintagmas verbais, um sem flexao e um 
transitivo, sao negados individualmente coma partícula óoNp ' negativo' . 

4) "[gakoráá] sv 

ca9ar 
óoNv-á" 
nega9ao-fim 

. . 
óoNp máa 
nega9ao (3s)-Aux+passado 

kí-po-á 
evidencia-remota-fim 

'Ele nao ca9ou, nao matou sua comida. ' 

[a-vit 
3c-comida 

aka] sv 

matar 

Em tima série de SVs transitivos, cada radical de verbo transitivo tem 
o seu objeto; objetos nao sao compartilhados. Urna motivac;ao para atribuir o 
status de sintagma a estas construc;oes verbais é que o seu comportamento 
formal é paralelo ao comportamento dos SNs: ambos aceitam partículas qua
lificadoras que temo sintagma como escopo (por exemplo, teé em 2) acima) 
e ambos podem ser unidos pela partícula kÍíN 'conjunc;ao', que parece so
mente ligar sintagmas. _ 

' A primeira vista, os SV s transitivos e intransitivos sao facilmente a-
ceitas como de natureza verbal, como também a palavra peya 'abanar'' que 
designa urna ac;ao, Porém, as palavras bicaIJ-i 'de noite' e dara 'facilmente' 

parecem adverbiais semanticamente. Todavía, sintaticamente o seu compor
tamento em Gaviao é igual as palavras como peya. Todos os SVs podem ser 
movidos, negados, intensificados ou nominalizados da mesma maneira. 
Observar as nominalizac;oes do verbo sem flexao aáyiit '(estar) hoje' em 5) 
e 6) abaixo. 

5) aáytft mát 'coisa de hoje' (p.ex. ca9a matada hoje) 
hoje nominal iz+concreta 

6) aáyf.ft 
, 

mene 'hoje' (p.ex. 'Hojeé segunda-feira. ') 
hoje nomj nal iz+abstrata 

4 Quem procura urna discussao rigorosa de toda sintaxe de Gaviao pode consultar 
Moore 1984. A estrutura das cláusulas é explicada em Moore 1997. 
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O verbo aáyiit nao acorre como constituinte adverbial de um SV, mo
dificando um verbo, pois é verbo. Também essa classe de verbo é facilmente 
distinguida das partículas sentenciais, que ocupam posic;oes fixas na cláusula 
e nao podem ser negadas nem nominalizadas. 

Existe urna classe de palavras de ideofones em Gaviao que tem senti:
dos verbais ativos, por.exemplo, sóók 'pulou', cép 'flechou' soólók 'entrou' 
e carap 'saiu'. Diferentemente dos verbos sem flexao, esta classe de pala
vras ocorre somente antes da cláusula principal, nao -ocupando a primeira 
posic;ao da sentenc;a e nao formando construc;oes sintáticas. 

eé téét alóp éet aa- '-aá ii 7) soólók! 
entro u 

kay 
(3s)-envolver 

aí exatamente 
kí-nap 
evidencia-indef 

ele Aux 3c-penis entrar 

'Aí ele colocou seu penis nele.' 

Semanticamente, os verbos sem tlexao nao sao necessariamente dis
tintos do radicais de verbos intransitivos e transitivos. Pares de exemplos 8) 
e 9) e 10) e 11) abaixo mostram que há intransitivos e transitivos que tem 
aproximadamente o mesmo sentido do que alguns dos verbos sem flexao. 

8) páyá llp 
quebrar árvore 

mága 
Aux 

9) aa-saa llp mága 
3c-quebrar árvore Aux 

'A árvore está se quebrando.' 
(verbo sem flexao) 

'A árvore está se quebrando.' 
(intransitivo) 

IO) ktltgá 
morder 

nekó rnága óN-gay 'O gato me morde.' 
(verbo sem flexao) gato Aux Is-envolver 

II) ó-va 
Is-morder 

• 

nekó 
gato 

mága 
Aux 

'O gato me morde.' 
(transitivo) 

Raramente, existem pares nos quais um verbo sem tlexao correspo'nde 
a um radical de verbo intransitivo ou transitivo. Nesses casos, a forma básica 

• 

• 

parece ser o radical de verbo, e nao o verbo sem flexao. 5 
• 

. 
5 O termo 'radical de verbo transitivo' se aplica sem controvérsia a forma pásana 
em I3) quando prefixado com um clítico pronominal. Estendemos este termo a for
ma que segue um SN objeto, dado a .semelhan~a fonológica e sintática. 
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12). gere 
13.). basana 

'passar a noite' 
'roubar' 

kere 'dormir' (intransitivo) 
pásana 'roubar do objeto' (transitivo) 

O mesmo padrao de deriva~ao pode ser observado em nomes e radi
cais de nomes: 

14) be 'caminho' papá pé 'caminho de Papai' ci-pe caminho dele' 

Os verbos sem flexao em Gavjao podem ser classificados em tres a
grupamentos semanticos. Um grupo de verbos indicam urna atividade, com 
um objeto implícito. O objeto pode ser especificado como objeto do radical 
de verbo kay 'envolver' , que marca oblíquos, incluindo objetos indiretos. 
Também, dada a p9ssibilidade de ter mais de ·'um SV na mesma cláusula, o 
objeto implícto de um verbo sem flexao pode aparecer como o objeto de um 
radical de verbo transitivo que tem sentido mais específico, como em 15), 
onde tá-bi'aá é o objeto explícito de ma'áN e o objeto implícito de piígíp. 

15) pt+gfp bó ci-ti ma-káá 
pegar foco 3s-mae Aux-ir 

tá-bi 'aá 
3p-embrulhado 

'Sua mae foi pegar os embrulhos de novo.' 

ma'áN. kí-áN 
buscar de+novo-fim 

Exemplos de verbos sem tlexao com objetos implícitos sao listados 
abaixo. 
tílíIJá 'beliscar' zaan? 'fazer guerra' 

dórá 'trope~ar (em)' 
,, ,, 

poa 
baatoo 

'soprar (em)' 
'mastigar e cuspir' 
'pegar' 

dólók-dólógá 'empurrar repetidamente' . ,, ,, 
pHglp basana 'roubar' 

Os verbos que indicam atividade, sem objeto implícito, tem ainda a 
possibilidade de ter algum SN envolvido na a~ao, geralmente como um a
companhante, marcado com kay, 'envolver'. 
gere 'passar a noite ibala 'dan~ar' 
ííná 'ter gripe' baNyaN 'se reunir' 
pórók-pórógá 'roncar' 

berea 'cantar' 
óóyá 'descansar' 

Os verbos de semantica adverbial ou qualitativa podem acorrer como 
o único verbo de urna cláusula. 

bolí 'quase' bicaIJ-i 'de noite' . ba'ala 'inicialmente' 
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díá 'em breve' bírá 'cheio' dara 'facilmente' 
,, ,, 

'bem' gólóá 'muito' gílí 'de tarde' gtya 
aáyiít 'hoje' 

Um princípio importante da sintaxe de Gaviao é de que cada classe le
xical maior (nomes, adjetivos, etc.) tem urna proje9ao barra-um. Urna cons
tru9ao barra-um é composta de ·mais de urna palavra e distribui-se dentro da 
sintagma como a classe lexical correspondente. Por exemplo, nominaliza-

i 

90es de SV s, como 5) acima, distribuem-se dentro do SN como qualquer 1 

nome lexical , podendo ser modificados por adjetivos. Estas constru~oes bar
ra-um sao formadas por composi9ao ou deriva~ao sintáticas. Um exemplo de 
v~rbo sem flexao barra-um é a constru9ao formada por· um SN seguido pela 
partícula verbalizadora ná 'como, na capacidade·de ser'. 

16) eé pát 
aquela co1sa 

tááN-jere ná 

áp 
obj+fino 

kí-áN 

I 

,, 
maa 
Aux+passado 

3p-frente verbalizador de+novo-fim 

koláp ná 
flauta verbalizador 

'Aquela coisa (bambu) esta va tocando como urna flauta na frente deles. ' 

Em Gaviao cita~oes ou pensamentos podem ser marcados como clíti
co -á (que marca a fronteira direita de várias constru~oes sintáticas) e colo
cados dentro de urna cláusula cujo sujeito é o locutor/pensador. Estas cons
tru96es se distribuem como verbos sem flexao, poden~o ser negadas, nomi
nalizadas ou causativizadas, mas nao podendo entrar em constru~oes com 
SNs ou clíticos pronominais dentro do SV. 

17) "aáN ma' áN me-ena-á" 
este buscar ls+Aux+assim-fim 

,, 
maa 
(3s)-Aux 
+passado 

noo tá-kay 
(3s)-dar 3p-envolver 

"Eu busquei este," ele disse, o dando para eles.' 

• 
A partícula causativa matééN deriva radicais de verbos transitivos bar-

ra-um de radicais de verbos lexicais e deriva verbos sem flexao barra-um de 
verbos sem flexao lexicais. O exemplo 18 abaixo contém um radical de ver
bo transitivo barra-um, ígí matééN, e um verbo sem flexao barra-um, baN
yaN matééN. 

18) "méne tóot téét bó alóp máa 
aquele agarrado exatamente foco ele Aux+passado 
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· a-·maakáap 
3c-amendoim 
kaj-á" 
envolver-fim 

ígí matééN · baNyI!N 
tirar causativo se+reunir 

kí-ip 
evidencia-lembrada 

matééN · 
causativo 

alé-ey 
3s-plural 

'Foi a verdade; ele os mandou se reunirem e coletar o seu amendoim.' 

3. VERBOS SEM FLEXÁO NA LÍNGUA MEKENS 
A língua Mekens, da família Tuparí, é falada quase exclusivamente na 

A. l. Mekens, cujos habitantes se chamam de Sakurabiat. Segundo a descri
<;ao recente por Galucio (2001), esta língua também tem urna classe lexical 
de verbos sem flexao (chamada· de particle verbs), que se distingue da classe 
de advérbios por certas propriedades sintáticas, por exemplo, a co-ocorrencia 
com certas partículas no predicado. Esta clas,se também é distinta dos radi
cais de verbos intransitivos e transitivos, qué aceitam clíticos pronominais, 
como sujeito e· objeto, respectivamente. Mekens é parecido com Gaviao por 
ter estas subclasses verbais, mas difere em também ter advérbios. Nos exem
plos abaixo, de Galucio (2001 :51), os verbos sem flexao sao sublinhados: 

· 19) arop ts++ 
aí vea do 

' 

koboy 
mergulhar 

'Aí o veado mergulhou e subiu.' 

20) poret +r+r+t neara 
aí ir+suj+pl de+novo 

'Aí (nós) fomos de novo.' 

koboy 
mergulhar 

ebapita 
olhar+para+cima 

kwep 
subir 

Ao contrário dos exemplos acima, alguns verbos sem flexao em Me
kens tem um objeto implícito, por exemplo, pip 'jogar'. Nestes verbos, o 
objeto pode ser indicado como objeto da posposi<;ao pe 'oblíquo' . Também 
o verbo pode aceitar o sufixo -ka ' transitivizador' , que deriva radicais de 
verbos transitivos, por ex., pip:ka 'jogar (transitivo)', que tem que ser pre
cedidos por um objeto--um SN ou clítico pronominal. 

4. Verbos semflexii.o na língua Mawé 

Na sua descri~ao da língua Mawé, Franceschini (1999:94) reconhece 
um tipo de verbo que chama de n1oyen télique, que é parecido comos verbos 
sem flexao de Gaviao e Mekens. Este tipo de verbo é distinto do tipo actif 
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(transitivo) e moyen atélique (intransitivo), ambos verbes de proées, que 
contrastam com verbes d'état (estativos). Estes verbos sem flexao sao obri
gatoriamente seguidos pelo auxi liar 'e precedido pe lo prefixo mayen (intran
siti vo) e marcado por um clítico pronominal de suj eito. Os verbos sem flexao 
sao sublinhados em 2 1) e 22) abaixo (Franceschini 1999: 153-4). 

21) kak a-re-(')e 'Eu gri tei. 
gritar 1 s- intrans-Aux 

22) ihail)nia tek-i-tek-i 'e 'O homem está cortando.' 
homem cortar-iter-cortar-iter (3s )-( intrans )-Aux 

A construc;ao formada pelo verbo sem flexao e o auxiliar pode ser 
nominali zada como sufixo - hat (Franses<::hini 200 l :270). 

23) put'ok é-hat 'o que chegou' 

Verbos sem fl exao podem ser transitivizados com o prefixo mo-. No 
exemplo abaixo, o verbo é transiti vizado e subseqüentemente intransitiviza
do (Franceschini 200 1: 149). 

24) a-re-(w)e-mo-l)yt 
l s-i ntrans-reflex-trans-assustar 

'Eu me assustei e estou sempre sob o efeito do assustador.' 

peso: 
kak 
POIJ 

Sernanticamente estes verbos sem flexao sao geralmente atividades. 
'pular' put'ok 'chegar' oho'oho 'tossir' 
'gritar' mak 'flechar' min 'mergulhar' 
'explodir' pa: 'se desesperar' 

5. VERBOS INTRANSITIVOS SEM FLEXÁO NA LÍNGUA XIPA Y A 

A língua Xipaya, da família Juruna, tem verbos transitivos e verbos 
intransitivos, como também advérbios e posposic;oes (Rodrigues 1995). Esta 
língua é diferente das acima examinadas pe los fatos de que (i) os verbos 
intransitivos nao aceitam marcac;ao de pessoa, e (ii) urna classe de verbos 
sem flexao nao ex iste como classe di stinta dos intransitivos. Conferir o ver
bo intransitivo ta ' ir ' no exemplo abaixo (Rodrigues 1995:61). 
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· 25). una 
eu 

kalia yuze 
festa locativo 

'Eu vou a festa.' 

he · ta 
modo ir 

Somente as vezes, os verbos intransitivos podem ser transiti vizados 
pelo prefixo ma- 'transitivizador' (Rodrigues 1995:87). 

26) ma'kupa 'esquentar' ( <l/ma-kuhu-a// trans-estar+quente-irreal) 

O Xipaya tem sintagmas. verbais múltiplos, como no exemplo abaixo 
(Rodrigues 1995 'Textes': l ). 

27) [sita 
pe1xe 

padiku] sv 

pegar 
yadi 
tema? 

, ta [e'tuku] sv 

comer nós - ir+Aux 

'Nós vamos pegar peixe e ir comer.' 

6. IDEOFONES NA LÍNGUA KARO 
Na língua Karo, única língua da família Ramarama, a classe de verbos 

sem flexao nao existe (Gabas 2000). Os equivalentes semantico-funcionais 
sao ideofones e advérbios. Adjuntos adverbiais e ideofones podem ser nomi
nalizados com partícula kana: 

28) ka'a'a pe kan a 'coisa na casa' 
casa em nominaliza~ao 

29). c1rup ka na 'o que anda rapidamente ' 
andar+rapidamente nominaliza~ao 

Os ideofones sao diferentes dos outros adjuntos por aparecerem so
mente no início da cláusula. Esta posi~ao inicial do ideofone em Karo é den
tro da cláusula, nao fora da cláusula como no caso dos ideofones de Gaviao. 
Por exemplo, na senten~a 30) abaixo cirup ocupa a primeira posi\aO da 
cláusula (a seta indica que nao pode ser movido) e bloqueia o 1novi1nento de 
qualquer outro adjunto para frente do sujeito. 
30) c1rup ~yom 'et 

andar+rapidamente papai Aux 

1 •* 
'Papai anda rapidamente no mato.' 

naco 
floresta 

kay 
em 

Como outros adjuntos em Karo (advérbios, gerúndios, sintagmas pos
posicionais), os ideofones exigem um elemento finito (verbo ou auxiliar) na 
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cláusula. Semanticamente, os ideofones indicam urna atividade e podem ter 
um objeto implícito ou nao. 

ayam 'bocejar' 
érom 'lamber' 

cirup 'andar rapidamente' 
tul) socar no pilao 

ldeofones que tem um objeto implícito, como érom ac ima, podem ter 
o objeto espec ificado como objeto da posposi~ao kay 'em' , que parece ser 
cognato com kay 'envolver' em Gaviao, discutido acima. 

7. VERBOS SEM FLEXÁO.NAS LÍNGUA JARA WARA 
Na língua Jarawara, da família Arawá, há urna classe distinta de ver

bos sem flexao pronominal. Como no caso de Mawé acima, estes verbos 
exigem a presen~a de um auxiliar. O exemplo 31) abaixo é i.11 11 verbo intran
si ti vo e 32) é um verbo sem flexao seguido por um auxiliar marcado com um 
clítico pron.on1inal (Dixon 2000:24 ). 

31) o-tafa-ra 
l sgS-comer-passado.imed+testamunha.ocular+feminino 

'Acabei de comer.' 

32) kobo o-na-hara 
chegar l sgS-Aux-passado.imed+testemunha.ocular+feminino 

'Acabei de chegar.' 

8 Elipse morfológica vs. verbos semflexdo na língua Kwazá 

Na língua Kwazá é possível dispensar a marca~ao de pessoa em um 
verbo em situa~oes nas quais a pessoa é fac ilmente entendida pelo contexto. 
Nesse caso nao se trata de urna classe lexical de verbos sem fl exao. 

33) 

34) 

kawE kui-'na 'Quer tomar café?' 
café tomar-futuro 

kawc 
café 

kui-'na-xa-re 'Quer tomar café?' 
tomar-futuro-2ps-interrogati vo 

9. DISCUSSÁO 
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Com base no pequeno levantamento de verbos sem fl exao e os seus 
equivalentes em várias famílias do tronco Tupi , podernos concluir que este 
tipo de verbo, ou o seu equi valente, é comum. Geralmente, sao verbos de 
a~ao. Porém, em Gaviao, o que seriam advérbios se comportam como verbos 
sem flexao em termos de propriedades sintáticas, enguanto advérbios geral
menie sao distintos dos verbos nas outras línguas. Excluindo os adverbiais, 
os verbos sem fl exao sao parecidos com ideofones, na sua simplicidade mor
fológica e na sua semantica. Os ideofones de Karo podem indicar um objeto 

· como oblíquo, propriedade freqüente dos verbos sem flexao. O fato de ver
bos sem flexao serern detectado_s na língua Jarawara faz pensar que eles po
dem ser futuramente reconhecidos ern mais famíli as lingüísticas da Atnazó-
n1a. 

É interessante considerar esses verbos e:os seus equivalentes do ponto 
de vista do trabalho clássico sobre transitividade elaborado por Hopper e 
Thompson ( 1980). Os fenornenos relatados acima já nao se encaixam com 
facilidade dentro da perspecti va de Hopper e Thompson, urna vez que H&T 
consideram transiti vidade como propriedade de urna cláusula, enguanto urna 
cláusula em Gaviao, e em algumas outras línguas discutidas aquí , pode con
ter vários SVs (por exemplo sentern;a 1) ac ima), em cujo caso a mesma cláu
sula pode ter um SV transiti vo, um intransiti vo, e um sem fl exao. 

H&T( 1980:252) lista1n os parametros de transitividade. As prime iras 
cinco propriedades sao repetidns abaixo. 
l. PARTICJPANTS (alto uu baixo número de participantes) 
2. KINESIS (a<;ao vs. nao-a<;ao) 
3. ASPECT (télico vs. nao-télico) 
4. PUNCTUALITY (pontual vs. nao pontual) 
5. VOLITIONALITY (volitivo vs. nao volitivo) 

Os verbos sem fl exao (excluindo os adverbiais) tem urna forte tenden
cia a serem altos nas escalas 2-5, mas baixos na escala 1, urna vez que nao 
formam constru~6es com SNs ou clíticos pronominais dentro do SV. Porém, 
urna outra interpreta~ao da escala de participantes (de Vi lacy Galúcio, co
munica~ao pessoal) pode ser que participantes implícitos, nao somente ex
plícitos, devem ser contados neta. O caso mais extremo é o dos ideofones de 
Gaviao, que nao tem nenhum participante explíc ito (sendo completamente 
fora da cláusula), mas que sao bastante altos nas outras escalas. 

Desconsiderando o parametro de participantes, os ideofones de Gavi
ao e Karo seriam altamente transitivos (apesar de ner.1 serem verbos) e indi
cam a~6es que ocorrem no foreground, ocorre!"1do principalmente em narra
tivas, nas quais indicam a seqüencia de a~6es principais, nao sendo comentá
rios sobre as a~6es no pano de fundo (background). Urna questao menos 
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óbvia é o grau de trarysitividade dos verbos sem flexao nas línguas Gaviao, 
Mekens, Mawé e J arawara e a sua tendencia de aparecer no foreground. -1 

Urna idéia (Spike Gildea, comunica<;ao pessoal) sobre os verbos sem flexao 
é que eles se focali zarn na a<;ao e nao na rela~ao entre argumentos. Interes
santemente, H&T (1980:254) já anteciparam que o número de participantes 
pode ser secundário aos outros fatores, observando que 'Regarding Transiti
vity as a continuurn has, however, ene potentiallly less comfortable conse
quence: a sentence with two participants may rate lower than one with a 
single participant. ' Certamente seria útil avaliar detalhadamente as hipóteses 
de H&T entre as Iínguas incluídas neste pequeno estudo preliminar, cuja 
sintaxe freqüentemente incluí verbos sem flexao, ideofones e SV s múltiplos. 
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