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PREFÁCIO 

Este é um livro sobre a teoria dos casos em sintaxe. Tendo como 
referencia básica versoes pré-minimalistas da teoria de princípios e 
parametros, mais conhecidas pelo nome de teoría de regencia e 
vin<;:ulac;ao (GB), o trabalho aqui apresentado encontra sua razao de 
ser em mais de um aspecto. O primeiro desses aspectos está no 
estudo da interface sintaxe-fonologia, estudo mais amplo do qual 
este livro é urna parte. Chamando a atenc;ao para a questao do quanto 
a fonología deve saber da sintaxe, esse estudo mais amplo ganha 
importancia em um quadro teórico específico, com abertura para o 
confronto entre posi<;oes opostas quanto ao tipo de acesso da 
fonología em relac;ao a sintaxe.• Evidentemente, pensar o acesso que 
a fonología pode ter em relac;ao a sintaxe passa por urna busca de 
conhecimento no interior da própria sintaxe. Vinculado a questao da 
interface sintaxe-fonologia, este livro empreende a busca do conhe
cimento da sintaxe. Essa busca é feíta em urna língua indígena ama
zónica: a língua Tikuna, falada em tres países (Brasil, Peru e Colom
bia) por urna numerosa populac;ao, estando sua maior parte no Bra
sil. Trata-se da primeira língua indígena brasileira a ter sido aborda
da do ponto de vista da interface sintaxe-fonologia - o que confe
re a este trabalho sua segunda razao de ser. O terceiro e último as
pecto no qual este livro encentra sua razao de ser é a própria teoría 
dos casos. Relevante no quadro teórico adotado - que trabalha com 

• As posi ~oes em questao sao as de acesso direto versus as de acesso indi
reto da fonología em rela~ao a sintaxe. No inte rio r dessas duas posi~6es 
maiores, há diferen~as quanto a maneira de efe tuar o próprio acesso. 
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" urna distin<;:ao entre caso morfológico e Caso abstrato -, a teoria dos 
casos torna-se, nas versoes minimalistas da teoria de princípios e 
parametros, dependente das escolhas paramétricas feítas para nú
cleos funcionais possuidores de tra<;:os. A mudan<;:a de foco operada 
integra todo um percurso em busca da essencia dos parametros de 
varia<;:ao sintática e n1orfológica encontrada nas línguas naturais. E é como 
parte integrante desse percurso que a teoria dos casos - con1 suas 
solu<;:oes e questoes que permanece1n abertas - se torna relevante. 

Métrília Facó Soares 
Rio de Janeiro, 20 de abril de 2000 
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lNTRODU~ÁO GERAL 

Este trabalho é o resultado da execu<;:ao do projeto O Supra
Segmental em Tikuna e a Teoría Fonológica, ele próprio fruto de 
um projeto nosso anterior de pesquisa da língua Tikuna - língua 
considerada isolada, isto é, sem rela<;:ao com nenhuma família lingüís
tica. Como muitos projetos volcados a línguas indígenas cujo estudo 
se inicia, também esse projeto anterior, a que demos o nome de Des
cri<;:ao e Documenta<;:ao da Língua Tikuna , vía na necessidade de rea
liza<;:ao de urna descri<;:ao segura a supera~ao do problema do pouco 
conhecimento que ainda cerca muitas de nossas línguas indígenas. 
Nesse primeiro projeto, iniciado em 1983, foram publicados dois 
artigos. O primeiro deles, "Alguns processos fonológicos em Tikuna",• 
levou-nos, na época, as conclusoes de que processos ocorridos no 
nível segmenta! podem ter efeito sobre o nível supra-segmenta! e 
de que características prosódicas como o tom e a dura<;:ao estao re
lacionadas entre si. No segundo trabalho, "Tra<;:os acústicos das vo
gais em Tikuna", estudamos a expansao do sistema vocálico Tikuna, 
partindo da substancia fonética e procurando pensar o problema da 
interse<;:ao e da nasaliza<;:ao de segmentos vocálicos relacionando-o 
a aspectos prosódicos. Ambos os trabalhos colocaram-nos no cami
nho de urna busca de elementos para urna rela<;:ao entre som e es
trutura. No início dessa busca, elaboramos o texto "Som, forma e 
estrutura em Tikuna", que, modificado e ampliado em alguns de seus 

• Esse artigo foi escrito em 1983 e publicado tres anos depois (ver Soares (1986)). 
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" pontos e recebendo o título de "Padroes rít1nicos em Tikuna: ele
mentos para urna rela~ao entre som e estrutura", foi apresentado no 
IX Encontro Nacional de Lingüística (PUC-Rio), em 1984. Foi no 
contexto dessa mesma busca que elaboramos o projeto cujas resul
tados apresentamos. No momento de sua elabora~ao já tínhamos, em 
fun~ao dos próprios fatos que a língua estudada nos apresentava, a 
consciencia de que seria necessário pensar fatos lingüísticos de 
maneira integrada. Na prática, isso significou o nao-abandono imediato 
de características fonéticas sem poder distintivo e a absoluta impos
sibilidade de circunscri~ao do trabalho a u1n único nível lingüístico. 
Do ponto de vista teórico, a necessidade de pensar fatos lingüísticos 
de maneira integrada significou executar u1n movimento diferente 
de urna das tendencias que vem sendo experin1entadas pela teoria 
fonológica. Ao longo das modifica\:oes acorridas nessa teoria, é pos
sível notar urna tendencia isolacionista: aquela em que a caracteri
za\:ªº sintática de línguas naturais deixa de ser parte da busca por 
urna motiva~ao que explique a existencia de padrees que, senda re
correntes, se situam no ambito da fonología e dependem, aparente
mente, de informa~ao sintática. Identificada com a fonología pro
sódica,• tal tendencia restringe a extensa.o da informa~ao sintática 
necessária aos propósitos da fonología, operando com princípios que 
atuam na estrutura prosódica - um nível de representa\:ªº inter
mediário, que serve como mediador entre os componentes fonológico 
e sintático. Sem olhar diretamente para o componente sintático, a 
tendencia mencionada exprime um certo isolacionismo, na medida 
em que processos fonológicos com motivac;ao aparente na sintaxe 
passam a ser explicados em termos estritamente fonológicos. Como 
ainda estamos longe de ter urna resposta definitiva sobre o quanto a 
fonología <leve saber da sintaxe, escrevemos este volume sobre a 
sintaxe Tikuna - que se complementa com um outro, dedicado ao 
estudo do ritmo.•• A presentando-se como parte de um movimento 
contrário a tendencia que acabamos de mencionar, o presente tra
balho foi escrito com o objetivo de reangular a reflexao sobre a re
la\:aO entre níveis lingüísticos. 

• Ver série de arrigos em Inkelas e Zec 0990). 
•• Ambos os volumes integram tese de doutorado em lingüística defendida 

na UNICAMP em 29 de maio de 1992. 
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INTRODU\:AO AO VoLUME 1 

Investigamos aquí* alguns aspectos da sintaxe da língua Tikuna. 
Tais aspectos referem-se a questao do tópico e a das restri\:oes existen
tes, em constru\:6es transitivas, a localiza\:ªº de sujeito e objeto no
minais. Pretendemos, com essa investiga~o, discutir a aparente flexibi
lidade da ordem de palavra em Tikuna, fornecer urna explica\:ªº para o 
surgimento de urna marca\:ªº de caso nessa língua e contribuir para 
a verifica\:ªº dos limites formais a varia\:ªº de ordem de palavra entre os 
constituintes maiores de urna senten\:a gerados por urna gramática.•• 

O percurso que realizamos passou pelo exame da ordem de 
palavra e da extra\:ªº de frase nominal, tópicos que levaram o traba
lho a ser subdividido em duas grandes partes. Na primeira, relativa a 
ordem de palavra, consideramos as ordens SOV, SVO e OVS, o tópico 
e as senten\:as encaixadas. A ordem SVO, por nela fazerem-se pre
sentes elementos existentes em outras constru\:oes, levou-nos a falar 
de vincula\:oes dentro do quadro teórico adotado, de vincula\:oes em 
Tikuna e específicamente de vincula\:Ües e ordem SVO. Na segunda 
parte, tratamos da extra\:ªº de frase nominal, porque isso se impunha 
como algo decorrente de conclusoes tiradas na primeira parte. 

Finalmente, queremos reafirmar que este trabalho, em que· se 
investiga a sintaxe de urna língua indígena, nao se esgota na sinta
xe. Ele faz parte de urna reflexao que queremos ver tecida : a refle
xao sobre as rela\:oes existentes entre os níveis lingüísticos. 

• O que aqui apresentamos é a amplia~ao de um trabalho que, com o mes
mo título, escrevemos no segundo semestre d e 1984. A amplia~ao trou
xe consigo algumas modifica~oes na análise. Queremos dizer ainda que, 
neste volume, nos valemos da escrita em Tikuna para facilitar a leitu
ra dos dados por quem queira ve-los, sobretudo, pelo angulo sintático. 

• • Cf. Emonds (1980, p. 33). 
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Parte I 

ÜRDEM DE PALAVRA 



Considera~oes iniciais 

Tido como língua isolada, sem rela\:aO com nenhuma família 
lingüística, 1 o Tikuna é falado por urna grande popula\:aO, cuja maioria 
vive no Brasil, habitando, de forma espalhada, urna extensa área do 
Alto Solimoes. 2 

Por ser u1na língua tonal com cinco níveis de altura3 - caso 
único na América do Sul -, sua área maior de interesse tem sido 
identificada como a fonología: em termos de descri~ao, seu sistema 
de tom intrincado revestiu-se, em urna dada época, de particular 
interesse para o campo lingüístico;4 em termos de aprendizado, esse 
mesmo sistema tonal tem sido considerado por falantes de outras 
línguas um obstáculo para a penetra\:ªº e o domínio do Tikuna. 

Embora a fonología do Tikuna justifique o interesse de que vem 
sendo cercado, os estudos de sintaxe feítos sobre essa língua mos
tram, porém, que também nesse terreno as dificuldades nao sao 
menores. 

Lowe (1960c, p. 1) afirma que : 

Tikuna is a language, which on first appearences at any rate , seems 
to have a relatively simple morphology. The syntax, however, is 
characterized and complicated by an extremely flexible word 
order and the lack of morphological markers adds to the difficulty 
of syntactical analysis. 

Na abordagem preliminar que fez da sintaxe Tikuna, Lowe 
(1960c) trata de dois tipos de ora~ao: as ora~oes intransitivas e as 
transitivas. Apesar de nao ter certeza quanto a diferen~a emica en-· 
tre ambas, Lowe assume, no trabalho em questao, que esta existe.5 

Nas ora\:oes intransitivas, percebe ele que a ordem (slot 
order) é extremamente fluida e que o núcleo da ora~ao é o ver-
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bo ou o complexo verbal. Propoe, entao, urna estrutura em ca
madas, qu e te m: o verbo ou o complexo verbal co1no seu núcleo; 
urna posi¡;ao (slot) facultativa de direrao-Jocacional como primei
ra camada fora da camada verbal; as posi¡;oes facultativas de tem
po e modo como segunda camada fora da can1ada verbal. Isso 

posto, estabe lece que: 

- as posi~oes precedendo e seguindo imediatamente o núcleo po
dem ser ocupadas por dire~ao-"locacional", que é facultativa 

(± DL); 
- quando somente urna posi¡;ao de direr~Io-"loca cional" é preen-

chida, ela é sempre a que está antes do núcleo; por exemplo: 

ju3ru3ru3a3wa 3 

Jururua from 

ni1ja4?u 
I come 

'I come from Jururua' 

- ambas as posii;;:oes de dire~ao-"locacional" pré-núcleo e pós-nú
cleo podem ser preenchidas; por exemplo: 

nu3ma15 

here 
ta2ta5ma3 

right 

jas 

I 

nu4?i2 

stay 

Ma3ri3awa3cu3wa 1 

at Mariawassu 

'I am going to stay right here at Mariawassu' 

- no preenchimento da posi¡;ao te~po (T) / modo (M), parece 
haver urna estrutura em camadas simétrica, a qual seria expres-

sa por esta fórmula:6 

± T/ ± M (± DL + s ± DL) ± T / ± M 

A fórmula é exemplificada em: 

IJa1ema5 ca4 ?u3 pa3pa1 a5ri4 ji4?i4ae3 ni21Jai5ka5 ta2 ni2l)ai5ka5 

there I go father feast soon fut soon 

- estando a segunda camada a partir do núcleo ocupada, parece 
permitido a direfao- "locacional" preceder ou seguir o núcleo, 
tendo sido constatadas as ordens: 

18 

± T + V± DL 
± T ± DL +V 
± DL +V± T 

As ora~oes transitivas, na visao de Lowe, tem esta forma: 

±O+A 

ou esta: 

+A±O 

ein que +A é "an obligato ry action tagmeme manifested by a verb 
or verb complex - the verb belonging to a certain verb class", 7 e ± O 
é "an optional object tagmeme manifested by a noun or noun ex
pression (seemingly often with an object marker on the noun)" .8 

Isso significa que tais ora~oes nao necessitam possuir um obje
to expresso, o que levou Lowe a duvidar da diferen¡;a emica entre 
ora¡;ao transitiva e intransitiva. 

Anderson (1966) considera que, em Tikuna, orai;;:oes transiti
vas sao aquelas constituídas de verbos transitivos, isto é , de formas 
verbais que assim sao consideradas por apresentarem raízes transi
tivas ou mesmo intransitivas, identificadas de acordo com os ele
mentos com os quais cada raíz pode acorrer. Assim é que, segundo 
Anderson, o Tikuna possui cinco classes maiores de verbos transi
tivos, subdivididas, por exemplo, combase na ocorrencia do obje
to externo , nos alomorfes do objeto interno e nas séries de alomorfes 
do prefixo referencial de pessoa ri5. A subdivisao de Anderson é 
exaustiva, podendo cada classe de verbo transitivo atingir subdivi
soes que congregam, por sua vez, outras tantas subdivisoes.9 Essa 
excessiva subdivisao teve como efeito prático o de permitir que 
urna análise das orai;;:oes, entre elas as transitivas, fosse feita basi
camente nos mesmos termos que aquela levada a cabo para os 
verbos. Diz ele: 

TS clauses are transitive statements. These are TS
1 

simple transitive 
+ P: TV

1 
(obligatory predicate s lot filled by transitive verb 1). 10 

TS2, desiderative actio n , is represented by the mínimum formula 
+ P: TV2 (obligatory predicate slot filled by transitive verb 2). 11 
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Em outras palavras, os verbos foram classificados de acordo com 
seus componentes e/ou de acordo comos componentes da orac;ao 
(objetos externos); as orac;ees, por sua vez, foram classificadas de 
acordo como tipo de verbo que nelas aparece. Dessa forma, An
derson promoveu apenas um inventário de verbos e orac;oes, tendo 
deixado de lado a oportunidade de pensar, entre outras coisas, a 
relac;ao entre o verbo e seus argumentos. 

Essa relac;ao tem, neste nosso trabalho, um lugar central. Ao 
conferir a ela tal lugar, estan1os, antes de mais nada, descartando nao 
só a realizac;ao de urna análise en1 que se ordenam posic;ees cate
góriais (análise distribucional), mas também deixando de lado urna 
análise na qual a adoc;ao de regras de estrutura frasal é fator funda
mental para a ordenac;ao de constituintes (análise gerativa em ver
sees mais antigas). 

Nossa análise segue versees da teoría gerativa pelas quais a 
ordem é urna conseqüencia de princípios mais gerais da teoría e de 
parametros específicamente determinados. Tais versoes estao anco
radas em dois trabalhos fundadores: Stowell (1981) e Travis (1984), 
que, pela sua importancia, sao aqui brevemente considerados em suas 
passagens mais significativas para nossa artálise. 

No terceiro capítulo de sua tese, Stowell (1981) discute, sobre
tud6, os princípios que determinam a ordem de complementos no 
nível X' (X barra). Justificada pela ausencia de urna. predic;ao da teo
ria X' a ordem específica de constituintes em um dado nível-barra, a 
discussao realizada leva a construc;ao de urna explicac;ao para a or
dem de complementos SN, SP e S' no interior de diferentes sistemas 
categoriais. Essa explicac;ao está decisivamente apoiada nas teorías 
de Caso e de atribuic;ao de papel temático, teorías que, seguindo 
Stowell, levam a urna compreensao imediata da ordem dos comple
mentos. 

Um dos pontos necessários para essa compreensao é a obser
vac;ao da condic;ao de adjacencia, essencial na atribuic;ao de Caso,. 
Estabelecendo que um constituinte governado recebe Caso de urna 
cabec;a nao nominal que lhe seja adjacente, a condic;ao de adjacencia 
tem contra sua universalidade possíveis violac;oes. Identificadas 
quando da intervenc;ao de um constituinte nao argumental entre o 
verbo e seu complemento ou mesmo quando da intervenc;ao, en
tre o verbo e seu objeto, de elementos passíveis de ser argumen
tos do verbo, as violac;ees observadas sao caracterizadas como vio-
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lac;oes aparentes. Urna caracterizac;ao nesse sentido é resultante de 
certas hipóteses. um·a delas é a de que a atribuic;ao de Caso possa 
aplicar-se, em determinadas línguas, a urna representac;ao abstrata 
de X' na qual se fac;am presentes apenas a cabec;a e seus argumen
tos. Essa hipótese faz com que deixe de ser problema a interven
c;ao observada, por exe1nplo, em urna língua como o italiano, de 
um advérbio de n1odo entre o verbo e o objeto: tal advérbio é in
visível para os propósitos da atribuic;ao de Caso. Urna outra hipó
tese é a de que, no caso da intervenc;ao de elementos argumentais 
entre o verbo e o objeto - como se dá, por exemplo, no holandes 
-, haja urna dupla posic;ao de núcleo na estrutura X'. Essa hipóte
se, que afirma o espalhamento do verbo por mais de urna posi<;ao, 
faz com que ao objeto possa ser atribuído Caso de maneira adja
cente. Sustentadas por fatos das línguas a partir das quais foram 
levantadas, as hipóteses mencionadas permitem que a atribuic;ao 
de Caso sob adjacencia possa ser mantida co1no um princípió inva
riável da gramática universal. 

Ainda no ambito da teoria do Caso, Stowell explica, a partir das 
condic;oes formais de atribuic;ao de Caso, por que em línguas nao 
configuracionais, que se caracterizam por urna 1norfologia rica, a or
dem de constituintes aparece livre: nessas línguas, o Caso nao é atri
buído pelo verbo; antes, o verbo <leve ter sua subcategorizac;ao li
gada a complementos nominais, os quais estao especificamente mar
cados para Caso - algo semelhante aoque se passa, por exemplo, 
com um verbo do ingles cuja subcategorizac;ao pede um determina
do complemento preposicionado sem a ele atribuir Caso. A partir 
de explicac;oes co1no essa, perde sentido o estabelecimento de urna 
dicotomia rígida entre línguas configuracionais e nao configuracionais: 
no quadro das teorías do Caso e do X', as línguas podem ser nao 
configuracionais de várias maneiras. 

Por fim, ao examinar estruturas nas quais um. sintagma nominal 
argumento aparece na estrutura D em urna posic;ao que nao é adja
cente a um núcleo [-N], Stowell colhe evidencias a favor da dicotomia 
entre categorías [+N] e [-N], no que diz respeito a atribuic;ao de Caso, 
e determina quando a atribuic;ao de Caso a um constituinte se faz 
por outros meios que nao sob adjacencia a um núcleo [-NJ. Apoiado 
a inda na teoría do Caso, foca liza a tegra de movimento sintático (move 
a) que se aplica a um sintagma nominal argumento que aparece, na 
estrutura D, em urna posic;ao a qual nao corresponde, na estrutura S, 
urna posic;ao passível de atribuic;ao de Caso ou de recebimento de 
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" urh marcador de Caso posti<;o. Focaliza também casos em que a 
mesma regra se aplica, ao aparecer o sintagma nominal na estrutura 
D, em urna posi<;ao a qual, na estrutura S, pode ser atribuído Caso. 
Mostrando como interagem as teorias de Caso e de atribui<;ao de papel 
temático com outros componentes da teoria de regencia e vinculac;ao 
(government and binding), o propósito maior de Stowell é o de for
necer urna visao da teoría formal da gramática como capaz de dedu
zir diferen<;as superficialmente arbitrárias de princípios gerais e nao 
de estipulac;oes apoiadas em generaliza<;oes estruturais expressas em 
regras categoriais. 

A visao fornecida por Stowell é extensível a outras categorias 
que nao sintagmas nominais. Na extensao operada, 1nerece registro, 
em particular, o estabelecimento por Stowell do princípio de resis
tencia ao Caso. Por esse princípio, nao se pode atribuir Caso a urna 
categoría que porta um trac;o de atribuic;ao de Caso. E, com base nesse 
princípio, opoem-se categorías que se diferenciam pelo valor nelas 
atribuído ao tra<;o [Tempo], além de serem criadas as condi<;oes para 
a previsao de movimento de complementos oracionais: para Stowell, 
um complemento de um verbo ativo que seja complemento ora
cional com o tra<;o [+ Tempo] <leve-se mover, em· func;ao de sua 
resistencia ao recebimento de Caso, para urna posi<;ao nao argu
mental, deixando seu trac;o para funcionar como o argumento ao qual 
sao atribuídos Caso e papel temático. 

O percurso que faz Stowell (1981) no estudo da ordem dos 
complementos termina por fornecer a visao de que os constituintes 
podem aparecer em qualquer ordem que seja compatível com os 
princípios gramaticais abstratos das teorias de Caso e de atribui<;ao 
de papel temático. 

Travis (1984) investiga, no segundo capítulo de sua tese -
"Word order parameters and typology" -, os problemas do compo
nente de base, voltando-se especificamente para as ordens de pala
vra encontradas nas línguas naturais. Sendo seu objetivo o de evitar 
o uso estipulativo de regras de reescrita no componente de base, 
Travis tem, nos diferentes subsistemas da gramática vigentes na li
teratura relacionada a government and binding (Chomsky (1981)), 
o ponto de partida para sua pro posta. 

A teoria X' fornece os elementos para que se tenha o n1odelo 
básico para as regras de estrutura frasal, ao capturar a generalizac;ao 
de que cada proje<;ao nao lexical <leve possuir urna cabe<;a, isto é, um 
elemento nuclear comos mesmos tra<;os categoriais. Paralelamente, 
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aquilo que urna regra de estrutura frasal, formulada nos tennos do X', 
deixa elíptico se enquadra no princípio chomskyano de interpreta<;ao 
plena: por esse princípio, tanto no componente fonológico quanto 
naquele que representa um tipo de forma lógica, cada elemento <leve 
ser licenciado por urna interpreta<;ao apropriada, que é alcan<;ada pela 
subcategorizac;ao e pela predica<;ao. A subcategorizac;ao coloca a es
trutura de con1plemento de um ítem lexical no léxico, dispensando-a 
de ser gerada por regras de estrutura frasal. E pela predica<;ao - um 
nível com lugar na gramática desde Willian1s (1980) - sao licencia
dos elementos que, sem ser parte de urna regra de reescrita, nao sao 
nem cabec;as (núcleos) nem complementos. 

Seguindo com Travis, as teorías do léxico, do X' e da predica<;ao 
determinam quais elementos tem lugar em urna projec;ao máxima. Quanto 
ao problema da ordem desses elementos, Travis o resolve por partes. 

A ordem de nao-núcleos em rela<;ao a núcleos tem sua solu<;ao 
encontrada na categorizac;ao das línguas como núcleo-inicial (V-0) 
ou núcleo-final (O-V): línguas V-O tendero a ser preposicionais, e 
línguas O-V, posposicionais - algo que se sabe desde Greenberg 
( 1963). O parametro da nuclearidade alcan<;a em Travis (1984) ca
tegorías nao lexicais: S' é equivalente a CoMP', e S, a Flex', o que faz 
de línguas em que esse parametro é integralmente observado, lín
guas com CoMP e Flex inicial ou final. 

A ordem de projec;oes máximas entre si é predita pela rela<;ao 
de atribui<;ao de Caso. Travis apóia-se, nesse ponto, em Stowell 
(1981), que propos, como já vimos, o parametro da adjacencia para 
atribuic;ao de Caso. Retoma também o princípio da resistencia ao Caso, 
igualmente devido a Stowell (1981): como já registramos, para esse 
último, senten<;as (ou qualquer outra categoria que contenha um 
tra<;o de atribui<;ao de Caso) nao podem receber Caso. Aceitando, 
iniciahnente, esse princípio, Travis justifica com ele o movimento, 
por exemplo, em alemao, de sentenc;as encaixadas para urna posi
<;ao nao argumental. Ainda na rela<;ao de atribuic;ao de Caso, está a 
predi<;ao da ordem do sintagma nominal sujeito em rela<;ao a seu 
núcleo, Flex. Nesse ponto, é novamente o parametro de adjacencia 
a fonte para a predic;ao. Estendendo o que se encentra em Stowell 
(1981), Pesetsky, em sua tese Paths and categories, vale-se da 
adjacencia para explicar por que, em urna língua núcleo-inicial como 
o ingles, o sintagma nominal sujeito - sintagma nao nuclear - ocu
pa na senten<;a a posi~ao inicial: o sujeito em ingles deve ser adja
cente a Flex para poder receber Caso, e essa adjacencia, na língua, 
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só é obtida com o sujeito a esquerda de Flex. Travis aceita as con
clusoes de Pesetsky e com elas fortalece a idéia de que as condi
~oes de atribui~ao de Caso constituem também um parametro para 
a descri~ao da ordem de palavra. 

Reunidos, a teoria do X' e a nuclearidade, os quadros de sub
categoriza~ao lexicalmente especificados e as condi~oes de atribui
i;ao de Caso constituem um conjunto de parametros necessários para 
o tratamento da ordem de palavra. Esse conjunto é acrescido de mais 
tres parametros: a dire~ao da atribui<;ao de Caso e a dire<;ao da atri
bui<;ao de papel temático, vistos como necessários por Travis ao tratar 
das mudan\:aS acorridas no chines quanto a ordem de palavra; e, por 
fim, a dire\:ao da predicat;ao, parametro ligado a explicat;ao da or
dem de constituintes no nível de Flex'. 

A variat;ao na ordem de palavra é resultado da atuat;ao de di
versos parametros. Exemplo disso é encontrado no mandaritn mo
derno, em que a ordem de palavra é determinada pelo estabeleci
mento da dire\:ao de marca<;ao de papel temático, independen
temente do parametro da nuclearidade, que, n~ssa língua, é carac
terizado como urna especificat;ao defa ult. 12 

Vista como resultado da atuat;ao de parametros, a variat;ao exis
tente em urna língua quanto a ordem de suas palavras deixa de in
dicai: situa\:5es de instabilidade ou falta de pureza tipológica e passa 
a apontar a existencia de pontos estáveis de organiza\:ªº sintática. 
Paralelamente, <liante do desenvolvimento das teorias de Caso e de 
papel temático - formadoras de parametros -, abre-se espat;o para 
que se tornero mais restritas as possibilidades de ramifica<;ao na re
presenta\:ªº de constituintes, o que, por sua vez, pode restringir ou
tras partes da gramática. 13 Urna confirma~ao disso advém da rela\:ao 
de predicai;ao, que, para Travis, é constitutiva do último parametro 
aquí mencionado como integrante do conjunto de parametros por 
ela colocados como necessários a urna descri\:iiO acurada da ordem 
de palavra: a dire\:iiO da predicat;ao. 

Ligada a explicai;ao da ordem de constituintes no nível de Flex', 
a predicai;ao é o meio pelo qual se atribui papel temático externo 
ao sintagma nominal su jeito. 14 Pór estarem em urna relai;ao de 
predicat;ao, o sintagma verbal e o sintagma nominal sujeito devem 
ser constituintes do mesmo nível. Por outro lado, como o sintagma 
verbal é visto como o complemento de Flex, ambos também de
vem estar no mesmo nível: ambos sao irmaos. Com isso, surge urna 
divisao tripartida que reúne sob o nódulo Flex' o sintagma nominal 
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sujeito, o sintagma verbal e Flex. No nível em que esses tres cons
tituintes se reúnem, algumas diferenc;as se estabelecem. Urna é que 
a atribuit;ao de Caso ao sintagma nominal sujeito por Flex se dá pela 
co-indexat;ao, nao se podendo falar aquí em condic;ao de adjacencia: 
para que a co-indexai;ao se de - e com ela a atribuit;ao do Caso 
rtominativo -, a única exigencia feíta é a de que Flex e o sintagma 
nominal sujeito sejam irmaos. A essa peculiaridade junta-se un1a outra: 
nao se dando sob adjacencia, a atribuii;ao de Caso pode apresentar 
urna diret;ao diferente daquela efetuada por V ou P. Um segundo 
ponto de diferent;a é que SN e SV, irmaos, estao envolvidos em u1na 
relat;ao de atribui<;ao de papel temático própria: o sintagma nomi
nal sujeito recebe papel temático de maneira co1nposicional, vindo 
essa atribui~ao da relat;ao de predica<;ao, fundamental para que, no 
nível de Flex', se tenha urna ra1nificac;ao tripartida.15 

As possibilidades e restrit;oes com relac;ao a ramifica<;ao na re
presenta~ao de constituintes estao, como se ve no caso da predica\:ao, 
ligadas ao desenvolvimento de certas no\:5es da teoría, nao se se
guindo de elaborai;oes específicamente voltadas para a ramificai;ao. 
Possibilidades e restrii;oes também existem quanto a ordem de pa
lavra e, segundo Travis, sao o resultado da adoi;ao dos parametros 
há pouco apontados. 

Un1a parte importante dos parametros estabelecidos em Travis 
(1984) está apoiada nas teorías de Caso e de atribuii;ao de papel 
temático, com o desenvolvimento que a essas teorias foi proporcio
nado por Stowell (1981). 

Neste nosso trabalho, a relat;ao entre o verbo e seus argumen
tos tem, como já dissemos, um lugar central. Iremos abordá-la por 
meio dos fatos lingüísticos mais imediatos - a orde1n das palavras 
- e deixaremos claro, a medida que a análise se desenvolver, como 
as questoes relativas a ordem em Tikuna estao crucialmente relacio
nadas a teoría do Caso e ao princípio da visibilidade, necessariamente 
observado na atribuii;ao de papel temático. 

l. A ordem SOV 

Nas senten~as a seguir, ternos o verbo precedido de dois argu
mentos: o primeiro indica o agente; o segundo, o paciente, o resul
tado, o objeto da ai;a9: 
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" (1.1) Maria pacara i-u ga 1ne 

(1.2) Reinaldo airu ni-ma' 

Maria cesto 3p.fem.-fazer x ontem 
'Maria fez cesto ontem' 

Reinaldo cachorro 3p.-matar 
'Reinaldo matou o cachorro' 

-(1.3) Gracila Luiza-ü 1-yau 
Gracila Luiza-dativo16 3p.fe1n.-pegar 
'Gracila pegou a Luiza' 

(1.4) Maria rü Elisa-si i-dau 
Maria tópico Elisa-piolho 3p.fem.-procurar 
'Maria catou piolho da Elisa' 

(1.5) airu rü atape na-bü'ü 
cachorro tópico cobrar 3p.-morder 
'O cachorro mordeu a cobra' 

-(1.6) Elisa rü Luiza-'ü iya-wü-para 

Elisa tópico Luiza-dativo 3p.fem.-coc;ar(riscar)-perna 
'Elisa está coc;ando a perna da Lu iza' 

Poderíamos considerar os dais argumentos en1 questao, respec
tivamente, sujeito e objeto de suas sentenc;as. No entanto, antes de 
faze-lo, há alguns fatos que devem ser levados em conta. 

Em primeiro lugar, na ordem focalizada nota-se que o quepo
deríamos considerar sujeito aparece, muitas vezes, seguido da partí
cula rü , como se ve nos exemplos (1.4), (1.5) e (1.6). Essa partícula 
aparece também, facultativamente, em ora~óes intransitivas, após o 
agente, como em: 

(1. 7) Re inaldo rü ni-fene 1 ngewa 

Reinaldo tópico 3p.-cac;ar x hoje 
'Reinaldo foi ca~ar hoje' 
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(1.8) Reinaldo ni-fene i nhuma 

Reinaldo 3p.-ca~ar x agora 
'Reinaldo foi cac;ar hoje' 

Essa mesma partícula, nas orac;óes transitivas, pode nao apare
cer após o agente, como acontece em (1.1), (1.2) e (1.3), tuda in
dicando que nao é identificadora de sujeito. Nós a consideramos mar
ca de tópico e vamos voltar a ela mais adiante (cf. item 4). 

Em segundo lugar, quando os argumentos que indicam o agen
te e o paciente se encontram antes do verbo, ambos nao recebem 
necessaria1nente urna marca morfológica: como mostra o exemplo 
(1.2), a o rdem pode bastar para a identifica~ao de agente e pacien
te. A possibilidade da marca~ao de caso surge aqui a partir do n10-

n1ento em que o segundo argumento, que é o paciente, possui o 
trac;o [ + animado], como acorre no exemplo (1.3).17 

Feítas essas considera<;óes, teríamos co1no exemplos realmente 
repr~sentativos da ordem SOV as senten~as (1.1), (1.2) e (1.3), podendo
se nelas, em princípio, identificar um sujeito: a primeira frase nominal 
contrasta com a segunda no que diz respeito a algumas das caracterís
ticas que tem sido consideradas identificadoras do su jeito: 18 interpreta
~ªº agentiva, propriedades de marcac;ao de caso, concordancia verbal. 

Com rela<;ao a concordancia verbal, tem-se que, na ordem SOV, 
o verbo só exibe concordancia com a prime ira frase nominal: 

(1.9) Peduru Luiza-Ü ni-wü-para 

Pedro Luiza-dativo 3p.-co~ar-perna 

'Pedro está co~ando a perna da Luiza' 

(1. 10) Luiza Peduru-Ü iya-wü-para 

Luiza Pedro-dativo 3p.fem.-co~ar-pema 

'Luiza está co~ando a perna de Pedro' 

A concordancia entre o verbo e o primeiro sintagma nominal é 
o meio que a língua oferece para manifestar a rela~ao entre um 
predicado e seu sujeito. Essa rela~ao - a relac;ao de predicac;ao -
pode ser vista nos mesmos termos em que a considerou Williams 
(1980). Seguindo-se Williams, quando um sintagma non1inal e-coman-
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da 19 um outro sintagma e esse último é c-subjacente20 ao sintagma 
nominal que lhe serve de antecedente, estao presentes as condic;oes 
que permitem a co-indexac;ao de um predicado a um SN. Vista como 
manif estac;ao de urna relac;ao - a relac;ao de predicac;ao - expressa 
por rneio de co-indexac;ao, a concordancia entre o verbo e o primeiro 
sintagma nominal tem um lugar na teoria dos Casos: revela o caminho 
pelo qual se dá a atribuic;ao do Caso nominativo ao sujeito. 21 E essa 
atribuic;ao, nas construc;óes focalizadas, faz-se da direita para a esquerda. 

No que diz respeito as propriedades de marcac;ao de caso em 
Tikuna, que é urna língua que pode apresentar caso morfologi
camente expresso, a frase nominal en1 que se tem sempre o caso 
morfologicamente realizado como zero é aquela que poderia ser 
considerada o sujeito da sentenc;a. Como a língua em questao nao é 
ergativa, o caso sempre realizado como zero marcaria nao apenas o 
sujeito de verbo intransitivo, mas também o sujeito de verbo transitivo. 

Como a questao do sujeito se reapresenta em outros tipos de 
construc;ao, a ela retornaremos mais de urna vez. 

Nos mesmos exemplos considerados acim,a como representativos 
da orde1n SOV, podemos identificar um objeto direto. A esquerda do 
verbo e adjacente a ele, esse objeto pode ser visto como regido pelo 
verbo, que atribuí ao objeto, da direita para a esquerda, o Caso acusativo. 

A atribuic;ao de Caso e das func;oes temáticas de agente e pa
ciente faz-se , assim, da direita para a esquerda no interior de urna 
ordem estrutural caracterizada por ser núcleo final - a ordem SOV. 
Vale dizer ainda que, mantendo as expectativas geradas pela atri
buic;ao de Caso e sua manifestac;ao em urna orden1 estrutural, é gra
matical a presenc;a de objeto indireto em posic;ao pré-verbal: 

(1. 11) Peduru rü nü-na na'ne na-'a ... 

2. A ordem SVO 

Pedro tópico 3p.-para flecha 3p.-dar 
'Pedro deu flecha para ele ... ' (ele"# Pedro) 

Sao exemplos da ordem SVO as seguintes sentenc;as: 

(2.1) Reinaldo na-ya-ma ga -a1ru ga üpaüra 

Reinaldo ele-objeto-matar x cachorro x tempo passado (recente) 
'Reinaldo matou o cachorro faz dias' 
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( 2.2) Bu'ü na-na-yau ya nüta 

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

- Sentenc;as como as acima sao comuns em Tikuna. Nelas o 
argumento que expressa o paciente , o resultado ou o objeto da 
ac;ao (P), situado a direita do verbo, é antecedido de determina
das partículas que, de acordo com falantes nativos, identificam 
o item que as segue como 'feminino' ou 'masculino'. 22 As mes-
1nas partículas - tratadas em nossa traduc;ao literal como x -
estao ligadas, ainda segundo alguns falantes, a urna noc;ao de 
tempo. Assim: 

1 'nao-passado' 
ya 'nao-passado' 
a 'nao-passado' 

Tais partículas alternam com 

ga 'passado' 

Podemos, inicialmente, considerar essas formas introdutoras do 
argumento P, situado a direita do verbo. Antes, porém, de nos de
termos nelas, vamos fazer algumas observac;oes que envolvem os 
argumentos por elas introduzidos. 

Em primeiro lugar, o uso das partículas mencionadas nao se 
restringe a introduc;ao do argumento P, como se pode constatar em 
(2.1): aí se tem nao só o emprego de 

ga 

antes de 

airu 'cachorro' 

como também antes de 

Üpa'üra 'tempo passado (recente)' 
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Em segundo lugar, há boas indica\:óes para nao se dizer que em 
senten\:as semelhantes a (2.1) e (2.2), nas quais se tem a forma ver
bal expressando internamente a no~ao 'objeto', o argu1nento situado 
a direita do verbo tenha sido apensado no decorrer da próduc;ao do 
enunciado pelo falante, sendo, em virtude disso, um afterthought. A 
noc;ao 'objeto' interna ao verbo tem como fun\:ªº indicar que em un1 
enunciado há um argumento que é P. De modo geral, esse argumen
to se situa a direita do verbo em senten\:aS do tipo abordado. A regu
laridade de tal ocorrencia permite que se identifique P a partir da no\:ªº 
'objeto' interna a forma verbal. Quando nao se encontra expressa tal 
noc;ao, ou P precede imediatamente o verbo, como em 

(1.2) Reinaldo airu ni-ma' 

Reinaldo cachorro 3p.-matar 
'Reinaldo matou o cachorro' 

ou P segue-se ao verbo, havendo, porém, a esquerda <leste, um 
clítico23 marcado casualmente e ca-referente ao argumento em ques
tao, como em 

(2.3) Yatü -nü- ' ü . ni-'u 
1 

1 ore-gü i 

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

(2.4) Airu nii-'Ü ¡ na-ngó i bu'Ü. 
1 

cachorro 3p.-dativo ele-comer x menino (crian\:a pequena) 
'O cachorro mordeu o menino' 

No caso de nao se ter o clítico ou de estar ausente do verbo a 
no\:ªº 'objeto' e, ainda assim, o argumento P encontrar-se a direita 
do verbo, esse último se encontrará marcado casualmente, como se 
dá e m 

(2.5) Elisa iya-wü-para Luiza- 'ü 

Elisa ela-riscar-perna Luiza-dativo 
'Elisa coc;a a perna da Luiza' 
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Até o momento, situa~oes como a exibida em (2.5) só foram 
encontradas nos casos de incorporac;ao do tema ao verbo. 

Em (2.3) e (2.4), a presenc;a do clítico ca-indiciado ao argumen
to P a direita do verbo mostra que o falante, ao produzir o enuncia
do, o faz levando e m considerac;ao esse mesmo argumento. Isso 
ta1nbém se dá em (2.1) e (2. 2), em que a expressao da noc;ao 'ob
jeto' interna a forma verbal é urna maneira de estabelecer urna con
cordancia entre o verbo e o argumento P , que se encontra regular
mente a sua direita. 

Colocadas as observac;oes acima, pode1no-nos indagar sobre o 
papel desempenhado pelas partículas anteriormente mencionadas 
como introdutoras do argumento P situado a direita do verbo. 

Como já foi dito, as partículas 

1 

ya 
a 
-ga 

nao aparecem apenas antes do argumento P, podendo, algumas 
vezes, ser dispensadas ou mesmo preceder mais de um item em urna 
mesma sentenc;a: 

-(2.6) Na-ngewaca'ü i Reinaldo arü napa 

3p.-novo x Reinaldo de rede 
'A rede do Reinaldo é nova' 

(2.7) Na-ngewaca'Ü Reinaldo aru napa 

3p.-novo Reinaldo de rede 
'A rede do Reinaldo é nova' 

(2.8) Ni-fene 1 Reinaldo ngewa 

3p.-cac;ar x Reinaldo hoje 
'Reinaldo foi ca\:ar hoje ' 
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" (2.9) Ni-fene 1 Reinaldo i ngewa 

3p.-cac;:ar x Reinaldo x hoje 
'Reinaldo foi cac;:ar hoje' 

Deve ainda ser notado .que, em urna sentenc;:a, o próprio tópi
co (ver ítem 4) pode vira receber urna dessas partículas: 

(2.10) I nhuma rü na-nore i duü'Ü-gü 

x agora tópico 3p.-pouco x pessoa-plural 
'Agora, tem pouca gente' 

(2.11) Ya natchi rü na-ca' tcha-dau 

x piolho tópico 3p.-por 1 p.-procurar 
'Piolho, eu cato' 

Urna primeira questao que se coloca, a partir da observac;:ao dos 
dados, diz respeito ao aparecimento das partículas em questao an
tes do argumento P situado a direita do verbo. Seria esse apareci
mento resultante apenas de urna necessidade discursiva? Estaría esse 
aparecimento ligado a presenc;:a do clítico ou a noc;:ao 'objeto' inter
na a forma verbal? Teria ele urna relevancia sintática mais ampla? 

Para comec;:ar a responder a essas questoes, vamos voltar a dizer 
que o argumento P é o objeto da senten~a: a ele seria atribuído o Caso 
objetivo, que pode ser morfologicamente realizado pelo sufixo 

-- 'ü 'dativo' 

como acontece em (2.5). A ausencia de realizac;:ao morfológica do Caso 
por meio de tal sufixo é coincidente como aparecimento do clítico a 
esquerda do verbo ou com a expressao da noc;:ao 'objeto' no próprio 
verbo - como se pode constatar em (2.1), (2.2), (2.3) e (2.4). 

Nas sentenc;:as em que, como (2.3) e (2.4), aparece o clítico re
ferente ªº objeto que está a direita do verbo, é o clítico que fornece 
informac;:oes relativas nao só a número e pessoa, mas também a Caso. 

De acordo com Borer (1981), a co-indexac;:ao obrigatória do 
clítico e da frase nominal complemento deve-se ao fato de o clítico 
governar essa última, por ser ele um trac;:o da cabec;:a (ou núcleo). 
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Em Tikuna, que é urna língua que permite a ordem OVS (ver ítem 3), 
urna sentenc;:a que apresente frase nominal duplicando o clítico nao 
será, de acordo com nossos dados, ambígua. Por exemplo, para urna 
sentenc;:a como 

(2. 12) Nü- 'Ü na-dau 
3p.-dativo 3p.-ver 

ya 
X 

yatü 
homem 

nao encontra1nos como sentido possível 

o home1n. viu ele. 
1 J 

sendo ela interpretada como 

x viu ele. o homem. 
1 l 

por causa da co-indexac;:ao existente entre o clítico e o objeto nomi
nal. Da mesma maneira, sentenc;:as como 

(2.13) Nüma-'Ü, nü-'ü na-dau ya 
ele-dativo 3p.-dativo 3p.-ver x 

yatü 
homem 

(2.14) Atape-'Ü 
cobra-dativo 

ni-ma' ya 
3p.-matar x 

yatü 
homem 

terao sua possibilidade de interpretac;:ao ligada a presenc;:a/ausencia 
do clítico. 

En1 (2. 13), a presenc;:a do clítico leva a interpretac;:ao de yatü 
como objeto. Quanto a nüma 'ü, também objeto, refere-se a outra ter
ceira pessoa: 

x está olhando ele. o homem. e um outro 
1 1 

E, em um caso como esse, haveria agramaticalidade se o clítico 
estivesse ausente, como acontece em 

(2.15) • Nüma-'Ü, 
ele-dativo 

na-da u 
3p.-ver 
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ya 
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yatü 
homem 



" Em (2.14), a ausencia do clítico permite que a fra se nominal 
situada a direita do verbo seja tida co1no sujeito, resultando daí a in
terpreta~ao 

o homen1 1natou a cobra 

dependente das condic;oes estabelecidas para o surgimento da or
dem OVS (ver item 3). 

Nas sentenc;as em que o clítico se faz presente, a co-indexac;ao 
entre ele e a frase nominal objeto é obrigatória. Se o clítico e1n Tikuna 
ocupasse urna posi~ao argumental, a co-indexa~ao nao seria obriga
tória, isto é, a referencia poderia ser disjunta. Con10 tal nao aconte
ce, construc;oes com clítico em Tikuna apóian1 a tese de Borer (1981) 
de que este é um trac;o da cabec;a, governando a frase nominal com
ple mento . 

Ainda segundo Borer (1981), o clítico despoja a frase nominal 
complemento do Caso e , para nao haver violac;ao do filtro de Caso, é 
necessário que seja introduzido um marcador de Caso dun1my antes da 
frase nominal complemento - um 1narcador que, afora a observancia 
do filtro de Caso, pode nao ter relevancia sintática, urna vez que é per
feitamente plausível, em urna dada língua, sua introdu~ao no co1npo
nente fonológico. Em Tikuna, há as já mencionadas partículas 

t 'nao-passado' 
ya 'nao-passado' 
a 'nao-passado' 

ga 'passado' 

precedendo a frase nominal objeto na ordem SVO. Vejamos, entao, 
se é possível manter para o Tikuna as afirmac;oes que Borer, seguin
do Kayne (1975), faz sobre clítico e atribuic;ao de Caso. 

Clíticos e absorc;ao de Caso em Tikuna. Nao é difícil verificar 
que o clítico absorve Caso: 

(2.16) a) Manuel -nii '- ii na-dau ya 
3p.-dativo 3p.-ver x 

yatü 
homem 

'Manuel viu o homem' 

b) •Manuel nii- 'Ü nadau yatü 
3p.-dativo 
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Construc;oes como (2. 16b) nao sao possíveis em Tikuna: yatii 
'homem' ficou desprovido do Caso em razao da absor~ao realizada 
pelo clítico. Já constru~oes como (2.16a) se tornam viáveis porque, 
a pesar da presenc;a do clítico, a frase nominal comple1nento te tn , 
aparentemente, sua visibilidade ligada a presenc;a de urna das partí
culas mencionadas. 

Atribuic;ao de Caso por partículas. As partículas inicia lmente 
a pontadas e que , mais adiante (ver ítem 1, Parte II), serao por 
nós chamadas de partículas-índice também se fazem igualmente 
necessárias fora do ambito da relac;ao entre verbo e frase nominal 
complemento. A necessidade da presenc;a dessas partículas em 
outros tipos de relac;ao é o que se pode observar em certas cons
truc;oes. Por exemplo , nas construc;oes que envolvem a relac;ao 
ge ni ti vo-nome: 

(2.17) a) cutchi-wemü 
porco-comida 

'comida do parco' 

b) na-wemü i ngobü 'comida do jabuti' 
3p.-con1ida x jabuti 

(2. 18) a) Tchowiri arü ore 'História de Tchowiri (ou História sobre 
de história Tchowiri)' 

b) Ore-gü i weri-gü 'Histórias de pássaros (ou Histórias sobre pássaros)' 
história-pl. x pássaro-pl. 

Na inversao de ordem operada entre os termos de urna relac;ao 
genitiv~nome, as partículas focalizadas necessariamente aparecem, 
quer quando essa relac;ao, manifestada na palavra, é invertida e 
ampliada para urna relac;ao entre palavras (cf. (2.17)), quer quando, 
mantida como relac;ao entre palavras, é atingida por urna inversao 
da ordem (cf. (2.18)). Dizendo isso de outra maneira, as referidas 
partículas aparecem quando a relac;ao genitiv~nome é tratada como 
nome- genitivo, alterando-se urna ligac;ao entre o núcleo e o termo 
que sobre ele incide. No nível da palavra, tal ligac;ao é expressa por 
meio da simples precedencia da parte nao nuclear sobre a nuclear, 
como em (2 .17a): 
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(2.17a) 
cutchiwernü 

N 

cutchi wemu 

[ 
N l [ 

N l 
No nível da locuc;ao, nao é suficiente a relac;ao de precedencia, 

urna vez que em construc;oes similares a (2.18a) nao pode faltar arii 
'de', que estabelece a relac;ao de dependencia imediata que um ter
mo mantém com o núcleo da construc;ao que ambos integram. Isto 
é, em construc;oes con10 (2. 18a), as relac;óes sintáticas seriam ex
pressas como no diagrama abaixo: 

(2.18a) 

SN' 

~ 
SN P SN 

Tchowiri arü ore 

Quando invertida a relac;ao entre parte nao nuclear e parte 
nuclear, mantém-se, no nível da locuc;ao, a exigencia de subordinar 
o termo nao nuclear ao núcleo da construc;ao pela presenc;a de urna 
partícula que, nesse caso, nao será mais arü 'de', mas urna dentre as 
partículas de que estamos tratando. Assim, casos como (2.17b) e 
(2.18b) teriam o mesmo diagrama: 
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(2. l 7b) 

SN' 

SN SP 
1 

N p SN 

1 l. 1 nawemü 1 ngobü 

(2.18b) 

SN' 

SN 

1 

N 

1 
oregü 

SP 

~ 
P SN 

1 1 
1 werigü 

Pode-se indagar por que un1a inversao da ordem operada e n
tre a parte nao nuclear e o núcleo de urna construc;ao leva, de acor
do com os diagramas precedentes, a manutenc;ao, no nível da locu
c;ao, de urna mesma relac;ao sintática , ao mesmo tempo em que há, 
inexplicavelmente, a necessidade de nao mais se empregar urna 
forma que é de antemao explicitadora da relac;ao que está em jogo, 
sendo essa forma substituída por urna outra utilizada em outras cons
truc;oes. Na relac;ao genitivo- nome, a forma que explicita, no nível 
da locuc;ao, tal relac;ao é arü 'de', pos posta a um nome que, junta
mente com ela, incide sobre o núcleo. Quando essa relac;ao é colo
cada em outra ordem, anJ 'de' nao mais é expressa, muito ernbora 
nao constitua impedimento para sua expressao o fato de que pode
ria encontrar-se em final de enunciado. A ocorrencia de arü em final 
de enunciado nao é impossível, como se pode ver em 

(2.19) 

- Te'e arü 
Quem de 

- Reinaldo arü. 

napa ? 

rede 
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e nao seria essa, portanto, a razao para nao terem sido encontradas 
ocorrencias sen1elhantes a (2.20), e1n que arü 'de' ocupa o final do 
enunci3:do, ao acompanhar a parte nao nuclear posposta ao núcleo 
na locu\:ªº· 

(2.20) 

• [Oregü 
história-pl. 

wengu arü]sN· 'Histórias sobre pássaros' 
pássaro-pl. de 

Urna razao plausível para a inexistencia de ocorrencias seme
lhantes a (2.20), ao lado da possibilidade da ocorrencia de arü 'de' 
em final de enunciado, pode ser buscada no nível da constitui\:ao da 
própria loCU\:ªº· Urna sin1ples inversao da ordem entre parte nao 
nuclear e núcleo sem modifica\:ªº na estrutura de constituinte deixa 
a ausencia de arü na rela\:ªº em causa sem explica\:ªº· Se pensada, 
porém, urna modifica\:ªº na estrutura de constituinte quando se al
tera a ordem na rela\:ªº genitivo-non1e, pode ser encontrada urna 
motiva\:ªº para a dispensa de arü e para o conseqüente aparecimento 
de urna das partículas que vem sendo mencionadas ao longo desta 
se\:aO. Urna altera\:ªº na estrutura de constituinte que justifique a 
ausencia de arü seria aquela que levasse a urna quebra na liga\:ªº 
entre núcleo e parte nao nuclear, ao estar aquele seguido desta. Tal 
quebra seria obtida pelo deslocamento da ·parte nao nuclear para 
outro nível, diferente daquele ocupado pelo núcleo, de modo que 
aquela nao viesse a incidir diretamente sobre este. Com isso, a su
bordina\:ªº imediata da parte nao nuclear ao núcleo estaría afetada. 
E como arii é forma posposta estabelecedora de subordina\:ªº ime
diata, sua presen\:a, ao ser invertida a ordem no caso em questao, é 
insuficiente para resgatar a rela\:aO em jogo. 

Ao pe~sarmos a quebra na liga\:ªº entre os termos participan
tes da rela\:ªº invertida nome-genitivo como fruto do deslocamen
to da parte nao nuclear para um nível diferente daquele do núcleo, 
estamos, de fato, postulando urna nova ramifica\:ªº em termos de 
constituinte. De acordo com tal postula\:ªº' as partículas que estamos 
focalizando assumiriam o papel de elementos subordinadores indi
retos ao núcleo da parte nao nuclear, agora ocupante de um outro 
nível. Essas partícul~s, entretanto, nao sao capazes por si sós de di
zer-nos qual é exatamente o tipo de rela\:ao mantida entre a parte 
nao nuclear posposta e o núcleo, urna vez que essas mesmas partí-
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culas ocorre1n e1n outros tipos de constrU\:aO. Para que isso aconte
\:a, será necessário que, a face subordinadora exibida por elas, ve
nha juntar-se urna propriedade de co-indexa\:ao, isto é, elas teriam 
a propriedade de subordinar u1n termo a outro por meio da co
indexa\:aO. Se for assim, os diagra1nas referentes a (2.17b) e (2.18b) 
deverao ser alterados para 

(2.17b') 

SN' 

~ 
SP. 

~ 
SP. SN 

1 P SN 

0 N 1 ngobü 

nawemü 

(2.18b') 
SN' 

SN' SP. 

~ 
SP. SN 

1 

~ 
P SN 

0 N 1 werigü 

oregü 

Urn ponto a favor do que acabamos de postular está no fato de 
que a categoría vazia que agora surge no diagrama pode ser propria
mente governada: o sintagma preposicionado mais alto preenche, 
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com rela\:ªº aquele que está n1ais baixo no diagrama, as condi\:óes 
de c-comando24 e, além disso, an1bos estao co-indexados. E, no que 
se refere a propriedade de ca-indexa\:ªº exibida pelas partículas de 
que estamos tratando, esta terminaria por decorrer da própria carac
terística subordinadora apresentada por essas partículas, caracterís
tica que permitiría o resgate de urna dada re la\:ªº sintática. 

Um outro tipo de constru\:ªº em que se dá o aparecimento das 
referidas partículas é aquele em que acorre sintagma adverbial pos
posto ao verbo: 

(2 .21) 

a) Yatii tocutchi-gu i-na-ngu 
homem meio-dia-locativo aspecto-3p.-chegar 

(lugar dentro) 
'O homem chegou ao meio-dia' 

b) Yatü i-n a-ngu 
homem aspecto-3p.-chegar 

'O homem chegou ao meio-dia' 

1 tocutchi-gu 
x 1neio-dia-locativo 

(lugar dentro) 

c) •Yatü i-na-ngu tocutchi-gu 
'O homem chegou ao meio-dia ' 

dautchita-gu d) na-ü-ane 
3p.-fazer-ro~a terra firme-locativo 

(lugar dentro) 
'Ele fez ro\:a na terra firme' 

e) waira-wa na-'ü J da utchita-wa 
a\:aí-locativo 3p.-ir x terra firme-locativo 

(lugar para) 
'em busca de ª\:ªÍ ele foi, na terra firme' 
(ele foi em busca de ª\:ªÍ na terra firme) 

O ni- 'ü nama-gu 
3p.-ir caminho-locativo 
'ele foi no caminho' 
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Seguindo-se o mesmo tipo de raciocínio há pouco desenvolvi
do, seria possível postular, para as senten\:aS acima, os seguintes 
diagra1nas: 

(2.2 1a) 

s 

SN SV' 

N Sadv sv 

Yatü N V 

tocutchigu 1nangu 

(2.2 1b) 
s 

s SP. 
1 

SN SV' 

A 
p SN 

N Sadv. SV 
1 

1 N 

Yatü N V tOClltChigu 

inangu 
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(2.21c)• (2.21d) 
s s 

SN SV' SN sv 

N sv SAdv V SAdv 

Yatü inangu N naüane N 

tocutchigu dautchitagu 

• ( 2.21e) 
s s 

s SN s 

SN sv N SN SV' p N 

N SAdv V tocutchigu SAdv. 
1 

sv l dautchitawa 

~ 
Yatü N inangu SAdv V 

0 N 

wairawa na 'u 
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c2.21D 
s 

SN sv 

V SAdv 

ni 'ü N 

nam agu 

Alguns fatos , a partir do que se postula , sao dignos de nota. 
Em primeiro lugar, o grau de ligac;ao entre o sintagrna adverbial 

e o núcleo do sintagma verbal é responsável pela maneira como é 
atribuído o Caso a um dado sintagma adve rbial. Se há urna estreita 
ligac;ao entre o verbo e o sintagma adverbial, este funciona como 
um complemento circunstancial e tem seu Caso diretamente atribuí
do pelo verbo. É o que se dá, por exemplo, em (2.2ld), em que, 
nao importando a posic;ao a direita do verbo, a simples adjacencia 
ao verbo de um nome flexionado no caso locativo é suficiente para 
conferir a este o status de complemento circunstancial do verbo. É 
bem verdade que isso nao se dá com todos os verbos, mas somente 
com aqueles cuja semantica incluí um complemento circunstancial. 
Entre esses verbos estao nao somente aqueles referentes a 'fazer roc;a' 
(2.2ld) 

naüane 'fazer roc;a ' 

e ' ir' (cf. (2.2le) e (2.2lf)), 

wairawa na'ü 'ao ac;aí ele foi' 
e= ele foi em busca de ac;aí) 

ni 'ü namagu 'ele foi no caminho' 

mas também aquel es referentes a 'embriagar', 'mamar', entre outros: 
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(2.22) 

a) na-wa paiyawaru-wa ta-nga'ü 

3p.-locativo pajuaru-locativo 1 p. pl.-embriagar 

'nós nos embriagamos nele (no pajuaru)' 

(=ele o pajuaru dá embriaguez) 

b) -na-ma1 nae-yi'Ü-wa 

3p.-mamar mae-peito-locativo 

'ele mama no peito da mae' 

As formas verbais ligadas a um complemento circunstancial 
permitem que este gire em torno de las a maneira de um espe
lho, já que apenas a adjacencia de determinados sintagmas adver
biais em relac;ao a determinadas formas ve rbais é suficiente para 
que aqueles venha a ser atribuído Caso. Quanto aos sintagmas ad
verbiais que nao constituem um complemento circunstancial do 
verbo, mas, em vez disso, incidem sobre o sintagma verbal (exs.: 
(2.2la), (2.2lb)), esses retirariam sua func;ao sintática dessa inci
dencia, assumindo a condic;ao de modificadores do sintagma ver
bal e, aparentemente, dele recebendo Caso. Colocados a direita 
do sintagma verbal , esses sintagmas adverbiais nao levarao a exis
tencia de urna imagem em espelho: sem a presenc;a de urna das 
partículas de que vimos falando , eles serao rejeitados como 
agramaticais. 

Em segundo lugar, as construc;oes com sintagma adverbial in
troduzem aquí pontos importantes relacionados a atribuic;ao e mani
festac;ao casual em Tikuna. 

Um desses pontos diz respeito a existencia de Casos morfoló
gicos na língua. Urna evidencia disso se encontra no sintagma ad
verbial que, independentemente do seu posicionamento a esquer
da ou a direita do verbo, foi apresentado como rendo seu Caso dire
tamente atribuído pelo verbo. Considerando aquí a atribuic;ao de Caso 
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"' de outra inaneira, ternos que um verbo pode ser concebido como 
estando associado a urna grade temática que representa os papéis 
temáticos que ele pode atribuir. Além disso, na representar;;:ao que se 
faz do verbo, pode-se ter, por meio da indexai;ao de seus slots temá
ticos, a associai;ao biunívoca de trar;;:os de caso a papéis temáticos. 25 

Com isso, é possível se ter, de maneira direta, a recuperai;ao de rela
i;oes semanticas a partir de urna inarca morfológica presente em urna 
forma nominal. Esse tipo de representa~ao se ajusta as situar;;:oes de 
sintagma adverbial co1n íntima ligar;;:ao com o verbo. Diante do fato 
de que a interpretar;;:ao está diretamente ligada a própria preseni;a de 
un1a marca morfológica, tais situar;;:oes tem, na existencia de um caso 
morfológico que pode ser visto como a expressao de um caso seman
tico, a explica~ao para o fato de que nelas o complemento adverbial 
possa girar em torno das formas verbais, sem que seja necessário 
observar a ordem estrutural existente na língua (ver item 1). 

A existencia de caso morfológico também pode ser estendida 
aes sintagn1as adverbiais que nao constituem um complemento cir
cunstancial do verbo e ainda as construi;oes que, apresentando in
corpora~ao do tema, exibem um complemento que pode igualmente 
girar em torno do verbo. 

No último tipo de constru~ao, cuja exemplificar;;:ao feita anterior
ment€ em (2.5) pode ser ampliada de modo a conter um par, 

(2.5) 

-a) Elisa i-ya-wü-para Luiza-'ü 
Elisa ela-coi;ar-perna Luiza-dativo 
'Elisa cor;;:a a perna da Luiza' 

b) Elisa Luiza'-Ü iya-wü-para 
Elisa Luiza-dativo ela-cor;;:ar-perna 
'Elisa co~a a perna ·da Luiza' 

urna explicar;;:ao para a utiliza~ao do caso morfológico pode ser en
contrada no próprio processo de incorporai;ao. De acordo com Baker 
(1988),26 um nome incorporado nao necessita receber Caso, urna vez 
que sua visibilidade decorre da sua própria composi<;ao com o nú
cleo que o incorpora. 27 Como o potencial de atribuir;;:ao de Caso de 
um verbo acusativo nao é esgotado pelo objeto que ele incorpora, 
o verbo continua livre para atribuir seu Caso a alguma outra frase 
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nominal. Nos exen1plos Tikuna acima, o fato de que a incorpora
s;ao se dá pelo lado direito do verbo favorece o ponto de vista de 
que o nome incorporado nao necessita receber Caso. Por outro lado, 
o Caso acusativo - atribuído ao possuidor do nome incorporado 
(nos exemplos , o ítem lexical Luiza) - nao tem condi\oes, por 
causa do processo de incorporar;;:ao, de manifestar-se estruturalmen
te por meio da adjacencia. Resta-lhe, entao, a manifesta\ao como 
caso morfológico por meio do morfema 'Ü - o mesmo morfema 
que vimos surgir na sei;ao anterior para a marca\ao de SN objeto 
animado a esquerda do verbo. 28 Ao marcar inais de um papel 
temático, esse caso morfológico se distingue daquele outro que 
apontamos como existente no sintagma adverbial íntimamente li
gado ao verbo. 

No que diz respeito a possibilidade de existencia de caso mor
fológico ta1nbém em sintagmas adverbiais que nao constituem um 
comple1nento circunstancial do verbo, ela nos conduz a outro ponto 
importante relacionado a atribuii;ao e manifestar;;:ao casual em 
Tikuna. Em princípio, considerar para tais sintagmas a existencia 
de um caso morfológico imediatamente associável a urna funi;ao 
temática independe do status do sintagma adverbial como ar
gumental (isto é, íntimamente ligado ao verbo) ou adjungido. 29 No 
entanto, é justamente o status de sintagma adjungido que coloca 
em urna situar;;:ao particular o sintagma adverbial que nao é com
plemento do verbo. Dessa situai;ao particular faz parte um mesmo 
mecanismo, que também opera nas construi;oes que envolven1 
inversao da relai;ao genitivo-nome. O quanto esse mecanismo in
terage com a atribuii;ao e manifestai;ao casual e, em razao disso, 
apresenta conseqüencias para a ordem é urna questao que nos leva 
a considerá-lo mais de perto. 

Nos tipos de relai;ao exemplificados (nome-genitivo e sintagma 
verbal-sintagma adverbial nao argumental), há um mecanismo que, 
operando para tornar visível o sintagma pós-nuclear, nao é aquele 
derivado de propriedades estruturais decorrentes de urna dada con
figurai;ao formal. Tal mecanismo residiría em um processo de co
indexar;;:ao entre o sintagma colocado em um outro nível e aquele 
- preenchido por urna categoria vazia - que modifica diretamen
te ou o sintagma verbal (cf. (2 .21b) e (2.2le)) ou o sintagma nomi
nal (cf. (2.17b') e (2.18b')). Esse processo de co-indexai;ao, por sua 
vez, teria lugar em situa\:oes que envolvessem adjuni;ao. Adjun\:aO, 
como se pode notar, na rela~ao nome-genitivo. Adjuni;ao, também, 
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em casos de sintagma adverbial posposto ao verbo. E, nesses casos 
de adjun<;ao, as partículas 

! 

Yª 
a 

~ 

desempenham um papel fundan1ental. 
Que tais partículas estao ligadas a urna fun<;ao que <leva tornar-se 

visível parece um ponto provável, por exemplos já dados anteriormente. 
Essa necessidade de conferir visibilidade a certos sintagmas se dá em 
determinadas constru<;oes, entre as quais aquelas que sao objeto <leste 
ítem 2: as constru<;oes em que se tema orden1 SVO. E, ao que tudo 
indica, aparentemente poderiam ser mantidas para o Tikuna as afirma
<;oes que Borer (1981) faz sobre clítico e atribui<;ao de Caso. No entan
to, as possíveis propriedades de co-indexa<;ao das partículas que vimos 
focalizando, bem como sua exata relevancia sintática, sao, ainda, pon
tos a ser desenvolvidos. Estao eles estreitamente relacionados, urna vez 
que ambos sao dependentes da existencia demonstrada de determina
das configura<;oes sintáticas e , inevitavelmente, da existencia de esta
belecimento de um vínculo entre formas da língua es tu dada. Por essa 
razao, vamos aqui dar seqüencia a este ítem explorando, de um lado, a 
possibilidade da existencia de vincula<;oes em Tikuna e , de outro, a 
articula<;ao dessa possibilidade comas especificidades da ordem SVO. 
Urna e outra obrigar-nos-ao a falar, entre outras coisas, da rela<;ao entre 
sintagmas e, sobretudo, de clíticos e processos de indexa<;ao. 

2.1. Vincula<;oes 

Nas rela<;oes entre sintagmas vinculados, importam especialmen
te o termo que vincula e o termo vinculado. Dependendo da natu
reza do vínculo estabelecido e da dos elementos vinculados, pode
se estar <liante de variáveis, tra<;os de sintagma nominal ou de ele
mentos pronominais. 

A palavra variável aparece em Chomsky - e vamos aqui nos 
referir de maneira especial a Lectures on government and binding 
- como urna categoría vinculada a um operador, sendo considera
dos operadores quantificadores frase wh-, sintagma nominal vinculador 
em CoMP e determinados elementos que a parecem nas ora<;oes re
lativas. Os operadores sao vistos como formando urna classe natu-
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ral: situam-se en1 posi<;oes nao argu1nentais, isto é, nao sao argumen
tos - elementos que portam um papel temático por satisfazer tra
<;os de subcategoriza<;ao do núcleo lexical de urna constru<;ao. Entre 
o operador e a variável que ele vincula, há un1a relas;ao de natureza 
diferente daquela existente em outras vincula<;oes. Operadores sao 
termos vinculadores, mas nem todos os tern1os vinculadores estabe
lece1n o mesmo tipo de vínculo. Por exemplo, no caso de constitu
intes pós-verbais adjungidos - termos vinculadores30 -, pode-se 
ter, por causa de urna possível atuas;ao da regra que move a, o apa
reciinento de determinado elemento. 31 Dependendo da argumen
tas;ao utilizada e dos casos considerados, esse elemento pode ser 
pleonástico ou um clítico inserido na posis;ao de sujeito, ou ainda 
un1 clítico gerado sob Flex e acompanhado de PRO na posi<;ao de 
sujeito.32 Nesse exemplo e em outros do mesmo tipo,33 o que se 
ve é um vínculo mantido ton1ando-se por base um elemento que c
comanda outro a partir de urna posic;ao argumental. Há aqui urna 
rela<;ao de outra natureza, diferente daquela estabelecida entre ope
rador e variável , e a diferens;a está situada na natureza do vínculo 
que eiementos vinculadores - operadores e nao operadores -
podem estabelecer a partir da posi<;ao que ocupam. 

Elementos vinculadores localizados em posis;oes periféricas 
(operadores) passam, em funs;ao da posi<;ao que ocupam, a ter como 
escopo um certo nódulo dentro da senten<;a, ao passo que elemen
tos vinculadores situados em posi<;ao argumental (nao operadores 
ou antecedentes) passam, também em funs;ao de sua posis;ao, a 
permitir a constituis;ao de cadeias argumentais dentro de sentens;as. 

Se a natureza do vínculo estabelecido a partir dos elernentos 
vinculadores nao é a mesma, também nao é a mesma a dos elemen
tos vinculados. 

Variáveis, elementos em posis;ao argumental vinculados a ele
mentos em posi<;ao nao argumental (operadores), possuem Caso e 
podem funcionar como sintagma nominal pleno. Sao verdadeiras ex
pressoes referenciais, na medida em que nao sao admitidas onde nao 
o sao sintagmas nominais referenciais, isto é, em posi~oes nao sele
cionadas como temáticas por certos verbos, como no exemplo abai
xo do portugues, lido de maneira nao metafórica: 

• (2.23) 

[s. O que [s 0 troveja]] (para cada x, x troveja) 
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Co1n respeito aos elementos vinculados aqueles em posi\:ao 
argumental, esses, quando sao categorias deixadas para trás por urna 
regra de movimento, tem como característica o fato de transmitir, e 
nao propriamente reter, o papel temático que portam. Em razao de 
transmitirem seu papel temático, tais elementos chegam a ser con
siderados nao-argumentos,34 apesar de ocuparem urna posi~ao ar
gumental. Para poderem transmitir seu papel temático a un1 ante
cedente , é necessário que este nao possua papel temático próprio, 
indepe ndente: como um argu1nento pode possuir, pelo critério 0, 
apenas um papel temático, a transmissao de papel temático pelo 
elemento vinculado a seu antecedente pode-se dar apenas se este 
estiver previamente desprovido de papel temático. Essa exigencia 
coloca a necessidade de concilia~ao teórica entre posi~ao argumental 
(posi~ao ocupada no caso pelo antecedente do elemento vinculado 
e pelo próprio elemento vinculado) e antecedente (ele1nento vin
culador em posi\:ªº argumental e, ao mesmo tempo, sem papel temá
tico, ocupante que é de urna posi~ao nao temática). A concilia\:ªº 
necessária surge da definí\:ªº de posi~ao argumental, que é vista como 
aquela em que um argumento pode aparecer na estrutura gerada pelas 
regras de base e pode ou nao ocupar urna posi\:ªº temática. Dito de 
outra forma , a posi~ao argumen_tal é aquela que potencialmente apa
rece como posi\:ao temática, mas nao necessariamente. 35 

Passado o papel temático ao antecedente que está em posi~ao 
argumental, mas, ao mesmo tempo, situado em posi~ao nao temática, 
as categorias vazias deixadas para trás podem ser consideradas tra
~os de sintagma nominal, isto é, um tipo de anáfora. Tra~os de 
_sintagma nominal, anáforas, nao se confundem com variáveis, tendo 
em vista características já apontadas. Sao elementos vinculados de 
natureza diferente. Tal diferen~a, entretanto, nao impede que ambas, 
variáveis e anáforas que sao tra\:OS de sintagma nominal, possam ser 
reunidas em urna única categoría vazia, a categoria de tra\:O. O que 
permite a passagem de um tra~o de sintagma nominal a condi~ao 
de variável é justamente a possibilidade de transposi~ao de um li
mite: o fornecido pela senten\:a·. 36 Transposto esse limite, o elemen
to vinculador pode sair de urna posi\:ªº argumental e passar para 
urna posi~ao nao argumental, periférica. Se essa saída se dá, o ele
mento vinculador assume a condi\:ªº de operador, levando a consti
tui\:aO de urna cadeia nao argumental, por meio da qual um elemen
to de fora da senten\:a tem como escapo algo dentro dela. Nem sem
pre é possível a um elemento vinculador em posi~ao argumental 
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transpor simplesmente o limite imposto pela senten~a e tornar-se 
um operador; essa transposi~ao se dá sob condi\:ao. Da mesma for
ma, nao é possível simplesmente transmudar um tra\:O de sintagma 
nominal em variável; essa passagem também se dá sob condi~ao. 
De um lado, <leve existir urna situa\:ao estrutural específica, que é 
aquela que permite o movimento cíclico sucessivo do elemento 
deslocado37 até que este chegue a urna posi~ao periférica. De ou
tro, espera-se que, ao aplicar-se a regra que move a para urna posi
~ao fora da senten\:a, possa haver atribui~ao de Caso por meio da 
própria regra que move a.,38 a qual teria o poder de conferir o mes-
1no índice aquele que passa a condi~ao de operador e a categoría 
vazia que, hierarquicamente, dele se encontra mais próxima. É o 
respeito a condi\:óes como essas que permite que, por exemplo, em 
urna senten~a passiva como 

(2.24) 

Quem. 
. 1 

[ti foi morto t '] 

se tenha urna anáfora sem Caso (t') que trans.mitiu, por meio da re
gra que move ex, seu papel temático a um elemento vinculador em 
posi~ao argumental (t) que, por sua vez, ainda pela regra que move 
ex, se encontra vinculado aoque é agora um operador (Quem), et, 
em razao disso, pode ser entao considerado urna variável com Caso. 

A reuniao de variáveis e tra~os de sintagma nominal em urna 
categoría mais ampla nao quer dizer que esta tenha permanente
mente de admitir aqueles como seus integrantes. Urna modifica~ao 
na maneira de conceber um dado processo sintático pode fazer com 
que haja urna redu\:ao qualitativa dos movimentos que podem levar 
um tra~o de sintagma nominal para urna posi~ao argumental dentro 
da senten~a e lá o manter.39 E, como conseqüencia de tal modifica
~ao, tero-se, dentro da teoría, urna permissao para que a categoría 
mais ampla - tra\:O - acabe por conter um único integrante - a 
variável - , que termina por ser a ela igualado. 4o 

Variáveis e tra\:OS de sintagma nominal, reunidos na categoría 
tra\:O, nao sao OS únicos tipos de vazio admitidos na teoria gerativa. 
Além deles, há o vazio estrutural e um vazio de comportamento 
identico ao de um pronome. 

O vazio estrutural é aquele que nao recebe Caso, nao recebe 
fun\:ao temática, nao é governado. É o vazio completo. 
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" O outro tipo de vazio referido é conhecido como PRO. Ao con
trário do tra<;o de sintagma nominal, ele requer um antecedente co1n 
papel temático independente e possui ele próprio um papel temático 
independente. Esse antecedente é remoto, nao estando necessaria
mente na n1esma ora<;ao ou no mesmo sintagma nominal. A escolha 
do antecedente pode ser determinada pelos papéis ten1áticos ou por 
urna outra propriedade semantica do verbo, ou ainda envolver cer
tas condi\:oes pragmáticas de alguma espécie. Dado o fato de a es
colha do antecedente de PRO nao ser algo que se possa determinar 
co1n precisao, ela pode ser vista como nao nascendo de tuna confi
gura\:ªº estrutural em que exista necessariatnente urna rela<;ao de 
e-comando. 41 Ao contrário, co1no se busca para PRO um anteceden
te que pode estar em algum lugar, n1as nao necessariamente em um 
lugar determinado de antemao, a exigencia estrutural que termina 
por ser compatível com a liberdade de PRO em rela\:ao ao seu ante
cedente é a de que PRO nao seja governado. Com rela<;ao as carac
terísticas gramaticais do próprio PRO, essas fazem lembrar as de um 
pronome: PRO é compatível co1n informa<;oes relativas a pessoa, 
número, género e, eventualmente, Caso.42 Relacionando-se as ca
racterísticas gratnaticais de PRO a questao de domínios estruturais, 
tem-se que PRO, como possuidor de tais características e tratado como 
categoria vazia nao governada, está ausente de domínios considera
dos opacos43 

- relevantes para a vincula<;ao de urna anáfora e para 
a manuten<;ao da referencia disjunta entre um pronome e un1 seu 
possível antecedente. As posi<;oes em que PRO aparece sao nao 
opacas, transparentes, posi<;oes que tanto incluem o sujeito de u1n 
infinitivo quanto a de complementizador. Por poder ocupar tais posi
<;oes é que se pode aventar para PRO, em determinadas constru<;oes, 
a condi\:ao de operador44 ou mesmo a de sujeito em senten<;as de lín
guas pro-drop. 45 Nestas, o verbo flexionado - indício da existencia 
de concordancia entre o verbo e um pronome sujeito ausente - nao 
é prova de que a posi<;ao de sujeito seja governada, já que o elemen
to concordancia (Agreement) pode ser visto como intimamente liga
do ao verbo e, conseqüenten1ente, como um elemento nao go
vernante da posi<;ao de sujeito, que se torna, assim, transparente. 

A partir da exclusao de PRO de certos domínios, resta a teoria 
lidar formalmente com a referencia de PRO e, com isso , lidar com 
os limites dentro dos quais PRO pode encontrar essa sua referencia. 

A referencia de PRO, já foi aqui mencionado, nao é precisa. PRO 
pode encontrá-la no complemento ou no sujeito de um verbo de 
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urna outra ora<;ao. PRO também pode possuir urna referencia arbi
trária, que é possível en1 certas constru<;oes.46 Ainda é pertinente a 
PRO un1 outro tipo de referencia, que nao se confunde com aquela 
ern que PRO encontra sintatica1nente seu antecedente ou corn a 
referencia arbitrária, em que se pode, a partir de informa<;oes sintá
ticas, afirmar que determinados sintagmas nao pode1n ser candida
tos a antecedentes de PR0.47 O outro tipo de referencia sugerido é 
aquele em que PRO pode ter como antecedente um sintagma den
tro da senten<;a de que faz parte ou qualquer outra coisa que esteja 
fora dela. Esse tipo de referencia pode ser chamado de referencia 
incontrolada de PRO. Ela encontra exe1nplos em casos de adjun<;ao 
de sintag1na no1ninal a sintagn1a verbal,48 quanclo PRO é inserido na 
posi<;ao ele sujeito no curso da derivai;ao. Participa ainda desse mes-
1no tipo de referencia o PRO que, nas línguas pro-drop, é gerado na 
base eco-indexado como elemento concordancia (Agreeinent). 49 

Como PRO nao está necessariamente sujeito a c-comando50 e 
nao é categoria governada, sua referencia nao pode ser obtida por 
meio da teoría de vincula<;ao, e sim pela teoría de controle. A teoría 
de controle, que trata da referencia de PRO, pode prever e1n par
te o antecedente da categoria en1 questao, por 1neio da constata<;ao 
de que propriedades do verbo pode1n estar e.nvolvidas no controle 
de PRO. Da mesma forma, a teoria de controle pode falar da refe
rencia arbitrária de PRO, levando em conta an1bientes sintáticos em 
que esta é possível.51 Entretanto, a maneira que a teoría de controle 
vem encontrando para lidar formalmente com a referencia de PRO 
é a checagem de índices atribuídos por indexa<;ao. 52 No mais, o que 
se te1n é um campo aberto a investiga<;ao, no qual há caminhos su
gestivos - como o estudo da rela<;ao entre a escolha do controlador 
de PRO e os papéis temáticos ou outras propriedades do verbo, ou 
como o estudo de condi<;oes pragmáticas. No que diz respeito, por
tanto, aos limites dentro dos quais PRO pode encontrar sua referen
cia, existe, aparentemente, um imenso terreno de possibilidades. En
tretanto, nesse terreno há espa<;o para certezas, entre elas a de que 
é suficiente que o antecedente de PRO seja um elemento da estru
tura de argumento da ora<;ao. _Essa certeza, por sua vez, faz de PRO 
urna categoria de comportamento idéntico ao de outros ele1nentos 
pronominais e promove um deslocamento teórico: a questao da ref e
réncia de PRO sobrepoe-se outra, que diz respeito ao aparecimento 
do próprio PRO. Essa última questao passa a ter mais relevancia, na 
medida em que, tanto quanto ou mais que a referencia de PRO, 
ilnporta demonstrar que PRO pode e deve aparecer em certos luga-
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(\ res. Dessa forma, a teoría de controle - que checa a referencia de PRO 
- toma-se secundária em rela\'.ªº as teorías de governo e vincula\:ªº e 
ao princípio de proje\'.ªº associado a teoría de Caso - que, respectiva
mente, permitem dizer onde PRO pode e deve aparecer. 

Na predominancia assumida, em face da teoria de controle, por 
aquilo que é considerado matéria de governo, vincula\'.aO, princípio 
da proje~ao, teoría de Caso, pode ser localizado o fator que contri
bui para reunir PRO a variável e ao tra\'.O de sintagma nominal. Nes
sa reuniao, os tres acabam por ser vistos como manifesta\'.6es de urna 
única categoria vazia.53 Também na referida predominancia pode ser 
localizada e justificada u1na atitude do analista, que, envolvido pelo 
problema da identifica~ao das categorias vazias, adota como proce
dimento seguro a inspe\'.ao do par estrutura De estrutura S. Duran
te essa inspe~ao, verifica1n-se posi\'.6es e vincula~oes: 

Se a em urna estrutura S foi derivado por movimento de ~ a par

tir da posir;ao ocupada por a, entao será diro que a é o trar;o de 

~ e ~ o antecedente t de a. Pelo princípio de projer;ao, o antece

dente t de a está em urna posir;ao nao-0 [nao temática] [. .. ) Se a 
é A' vinculado localmente [= localmente vinculado a partir de urna 

posir;ao nao argumental] por um antecedente t , é variável. Se a é 

A vinculado localmente [= localmente vinculado a partir de urna 

posir;ao argumental], é um tra{:o de sintagma nominal, uma anáfora 

nao-pronominal. Em qualquer outro caso, urna categoria vazia é PRO, 

umél anáfora pronominal. Segue-se que se a é livre ou vinculado 

por um vinculador local A [vinculador local em posir;ao argumental] 

em urna posir;ao 0 [posir;ao temática), en tao ele é PRO. 54 

Ainda envolvido pelo problema da identifica~ao das categorías 
vazias, o analista deve recorrer nao só a inspe~ao do par estrutura D 
e estrutura S, mas também a not;ao de categoría de governo, 55 es
teio do que sao os princípios de vincula~ao: urna anáfora é vincula
da na sua categoria de governo; um pronominal é livre na sua cate-
goría de governo; urna expressao referencial é livre. 56 · 

Se, convencido de que urna associa~ao existente entre elemen
tos é violadora dos princípios de vincula~ao, o analista chega a con
clusao de que, apesar da viola~ao, há urna associa~ao necessária entre 
elementos, tal associa\'.ao pode ser vista, no quadro teórico adotado, 
como de natureza diferente daquela relevante para a teoría da 
vincula~ao. Ela pode ser vista nao como co-indexa~ao entre elemen
tos, mas como co-superescri\'.ao.57 
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Assumiu-se en1 certo momento a co-superescri\'.aO para dar-se con
ta de casos em que, por exemplo, um sintagma no1ninal pós-verbal está 
ce-indexado com um elemento c-comandante,58 numa flagrante viola
\:ªº do terceiro princípio da teoría de vincula~ao, pelo qual urna expres
sao referencial é livre. A co-superescri~o também se tomou útil para ex
plicar a concordancia existente em línguas pro-drop. Como esse tipo es
pecial de associa~ao entre elementos é de natureza diversa da teoría de 
vincula~ao e como a teoria gerativa está modularizada em teorias que se 
interligam, a co-superescri~ao foi ligada a teoría de governo, sendo tida 
como um "controle local", isto é, um subcaso de governo.s9 

Por fim, digamos que estao explicitadas aqui possibilidades teó
ricas referentes a vincula~ao entre elementos. Vejamos como sao 
essas possibilidades confrontadas como nosso objeto de estudo. 

2.2. Vincula\'.óes em Tikuna 

Para alguns dos diagramas até agora apresentados (cf. (2.17b'), 
(2.18b'), (2.21b) e (2.21e)), foram colocadas a existencia de urna 
categoría vazia e a existencia de um sintagma adjungido e de urna vin
cula~ao desse sintagma ao nódulo que domina a categoría vazia, dan
do-se tal vincula~ao por meio de um processo de co-indexa~ao. Ve
jamos se essas sao "existencias" teoricamente possíveis e se encon
tram apoio em dados da língua Tikuna. 

Voltemo-nos para a categoría vazia. Trata-se, nos diagramas 
mencionados, de um tra~o de sintagma nominal , de tuna variável, 
de um vazio completo ou de um PRO? 

A favor de considerar-se o vazio pretendido um tra~o de sin
tagma nominal, pesaria urna certa visao do sintagma adjungido, ao 
qual a categoria vazia se encontra ligada. Nessa visao,60 o sintagma 
adjungido é ocupante de urna posi~ao nao temática, e, afinal, é sa
bido que sintagmas nominais movidos e que deixam tra\'.OS só po
dem ser movidos para posis;oes nao temáticas. 

Como principal evidencia contra se considerar o vazio focaliza
do um tras;o de sintagma nominal, há um ponto. A adjun~ao pode 
ser vista como envolvendo urna posi~ao nao temática , dado o fato 
de o sintagma adjungido nao ser imediatamente visível para a atri
bui\'.ªº de papel temático: é necessária a presen\'.a de urna partícula 
atribuidora de Caso para que um sintagma em adjuns;ao adquira con
di\'.óes de visibilidade. Além disso, nao há urna motivas;ao sintática 
para o movimento do sintagma adjungido.61 
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O vazio em questao poderia ser PRO, nao fossen1 alguns incon
venientes. O termo vinculador nao está ein posic;ao te1nática. Some
se a isso o fato de que, co1no PRO é sen1pre visível para a atribuis;ao 
de papel temático, 62 a permissao para o seu aparecimento terá de 
ser detectada nao a partir de sua visibilidade, mas a partir da demons
tras;ao de que, nas construc;oes consideradas, há posis;oes nao opa
cas. Tais inconvenientes recebe1n um outro, que é aquele que, nas 
constru<;;oes consideradas, faria de PRO tuna categoría governada -
algo incompatível coro a própria defini<;;ao de PRO. Esse último in
conveniente pode ser contornado se for repensada a questao do 
governo nas constru<;6es que estamos considerando. 

O vazio pretendido poderia ser visto como tnna variável, por 
estar portando Caso e1n fun<;;ao de un1a indexa<;;ao proposta. A exi
gencia de que urna categoría vazia porte Caso, para ser definida como 
variável, vero sofrendo restri<;;oes.63 E, con1 essas restris;oes, o que 
ganha relevo em termos da definis;ao de variável é a posis;ao a qual 
um elemento vazio se encontra vinculado. Nas construs;oes consi
deradas, a posis;ao a qual se encontra vinculado o elemento vazio 
proposto é nao argu1nental, no sentido de que nao é urna posis;ao 
que expresse p9r si urna funs;ao gramatical. Na realidade, trata-se 
de urna posi<;;ao nao argumental que, vinculando um ele1nento va
zio ~1n posis;ao argumental, participa, por ineio da utiliza<;;ao de 
determinadas partículas, da recupera<;ao de urna dada fun<;;ao sintá
tica. O elemento vinculado, pela natureza da posis;ao que ocupa o 
elemento vinculador, pode ser considerado u1na variável. 

Compatível coro urna variável, o elemento vazio em questao pode 
alternar com urna forma pronominal, como se ve nos exemplos abaixo: 

(2.25) 

(2.26) 

(2.27) 

to'-rü 
lp.pl.-genitivo 

no'-rü 
3p.-genitivo 

ta-cüma 
lp.pl.-costume 

na-cüma-gü 
3p.-costume-plural 

' .. .. . no -ru na-ane 
3p.-genitivo 3p.-terra 

'a terra deles, dos Ticuna' 
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1 

X 

'nosso costun1e' 

'costume deles' 

Ticuna-gü 
Ticuna-pl. 

(2.28) 

(2.29) 

(2.30) 

(2.31) 

... no'-rü 
3p.-genitivo 

woca 
boi, vaca 

daru'ü 
guarda; cuidador 

'o guarda (pastor) dela, daquela vaca' 

Y eguma tchi-üé 
naquele lp.s.-embarcar 
tempo 
'naquele tempo eu einbarquei' 

na-gu tchi-üe ! 

nele lp.s.-e1nbarcar x 
'nele eu e1nbarquei, aquele aviao' 

1 

X 

ngema 
deitico 

... nhumata 
até que 

nhema 
lá 

na-ngu 1 

3p.-chegar x 

-na-ngocu-ü-wa 
3p.-comer tudo
no1ninalizador 
locativo 

X cnans;a 

ngema 
deitico · 

aviao 
aviao 

-tü-'ü 
3p.-dativo 

' ... até que lá ele chegou, no lugar de come-las, as crian<;;as' 

A variável é urna verdadeira expressao referencial, nao senda 
admitida - como foi dita anterionnente - onde nao o sao sintagrnas 
referenciais. A alternancia de urna variável coro um ele1nento pro
nominal em u1na mesma posi<;ao está de acordo com a visao que se 
tero do que seja urna variável. Nos dados acrescentados, o que se 
ve é que, coro respeito as construs;oes que envolvem as rela<;;oes 
genitivo-non1e e sintagma adverbial posposto, há urna ca-referen
cia entre urna expressao referencial em adjuns;ao e um elemento pro
nominal. Esse elemento pode ter duas fontes em termos de atribui
<;ao de Caso: ou o núcleo da constru<;ao na qual ele se encontra ou 
urna posposi<;ao que a ele estaría cliticizada por razoes fonológicas. 
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" Nao é preciso nem possível pensar aquí em indexai;ao como meio 
de atribui~ao de Caso ao elemento em posi~ao argumental. Quando 
é o vazio que se apresenta, no lugar do elemento pronominal, nao é 
inviável pensar em um elemento elidido que também nao necessita 
receber Caso de um sintagma adjungido a e le indexado. O elemen
to vazio, que é urna variável e como tal é livre, necessita apenas 
estar propriamente identificado. Essa identifica~ao passa, a nosso ver, 
p ela constituii;ao de urna cadeia da qual faz parte o sintagma 
adjungido. Tal sintagma é o antecedente da variável e te1n sua visi
bilidade ligada a um mecanismo sintático que incluí as partículas que 
o antecedem. Participando da visibilidade do sintagma adjungido, 
essas partículas também fazem com que esse último seja relaciona
do sintaticamente ao que ficou para trás no enunciado. Essa face que 
possuem as partículas de desencadear a recuperai;ao de urna infor
ma~ao sintática é vital para a constituii;ao da cadeia de que faz par
te a variável. Além disso, é essa mesma face que propicia a identi
ficai;ao do elemento vazio em posii;ao argumental. Como a idéia 
básica aquí é a de relacionar um antecedente a um elemento vazio, 
sem afirmar que este deva a priori possuir Caso, vamos fazer notar a 
associa~ao entre o sintagma adjungido e o elemento em posi<;ao 
argumental por meio de índices superescritos. 

Assim, os dados acima que contem um sintagma adjungido te
rao esse sintagma associado ao elemento argumental: 

(2.27a) 

N 

no'rü 
3p.-genitivo 

SN' 

SN' 

SN 

N 

na a ne 
3p.-terra 

'a terra deles, dos Ticuna' 
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p 

1 

N 

Ticunagü 
Ticuna-plural 

(2.28a) 

SN' 

SN' SPi 

-~ 
SP1 SN -------------p SN 

N 

no'rü 
3p.-genitivo 

N 

daru 'Ü 
guarda 

1 

'o guarda (pastor) dela, daquela vaca' 

(2.30a) 

0 SAdvi 

N 

nagu 
ne le 

s 

sv 

V 

tchiüé 
lp.-embarcar 

'nele eu embarquei, aquele aviao' 
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~ 
Det 

ngema 
deitico 

SN 

N 

1 
woca 

boi, vaca 

SN' 

Det SN 

ngema N 

aviao 



(2.31a) 

s 

SN 

0 

s 

SV' 

~ 
SAdvi sv 

1 1 

N V 

1 1 

nhema nangu 
lá 3p.-chegar 

p SN 

tü 'Ü nangocuÜwa ga bua 
3p.- 3p. -comer tudo- x cri
da- noininalizaclor-lugar anc;a 
tivo 

'lá ele chegou, no lugar de come-las, as crian~as ' 

Com o fim de verificar a validade da cadeia que estamos insti
tuindo e, ao mesino ten1po, de determinar o status da categoria vazia 
que surge nessa cadeia, vamos focalizar determinados constituintes 
que desempenham determinadas func;oes sintáticas. 

2.2.1. Os sintagmas "adverbiais" 

Introduzidos em passagem precedente, os constituintes que 
estan1os cha1nando de adverbiais serao aquí considerados de dois an
gulos. o primeiro deles é o angulo estrutural, quando pensamos a 
posic;ao desses sintagmas e1n termos da rela<;ao Caso-governo. O se
gundo é o da indexa<;ao de um atribuidor de func;ao temática para 
Caso (Caso-indexac;ao). 

Do ponto de vista estrutural, a posic;ao de sintagma adverbial 
diretamente dominado por SV' coloca urna questao imediata, que é 
aquela referente a governo. Nessa questao, surgem alguns candida
tos possíveis: urna posposic;ao, SV ou mesmo V. 

A um dentre alguns morfemas poderia ser atribuída, no interior de 
um sintagma adverbial, a condi<;ao de posposic;ao. Dependendo da cons
truc;ao, esse morfema poderia ser, por exemplo, u1n dos seguintes: 
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gu 'locativo (lugar dentro) ' 

wa 'locativo (lugar em, para)' 

ca' 'por causa de' 

ma'a 'com' 

Tais n1orfemas, no entanto, nao desen1penha1n, na língua, urna 
única fun<;ao. Podem ser modificadores de urna raíz ou base,64 defi
nindo, com sua presen<;a, a existencia de un1a categoría lexical -
um nome. Nesse caso possuem papel identico ao de prefixos que, 
juntados a un1a raiz, a fazem integrar urna outra categoria lexical -
u1n verbo . E, por desempenharem tal papel, podem os morfemas 
em questao ser considerados afixos e nao posposi~oes . Exemplos 
abaixo dao pravas disso: 

(2.32) 
pocu 

(2.33) 
[cupocu]v 
2p.-estar preso 

(2.34) 

'estar preso/ prisao' 

'voce está preso' 

[pocug!!)N 'dentro da delegacia' 
estar preso/prisao-Jocativo 

(2.35) 
tae 'comerciar; comércio' 

(2.36) 
[natae]v 'ele comercia (vende ou compra)' 
3p. -comerciar 

(2.37) 
[taewa]N 'no comércio (compra ou venda)' 
comerciar-locativo 
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(2.38) 
me 

(2.39) 
[name]v 
3p.-bom, bonito 

(2 .40) 

'bom, bonito' 

'ele é/está bon1' 

[meüca']N 'pelo direito ' 
bom, bonito-nominalizador-por 

(2.41) 

pe 

(2. 42) 
[ipe]v 
3p.fem.-dormir 

(2.43) 

[pema'a]N 
dormir-com 

'dormir, o dormir' 

'ela dorme' 

'com sono' 

Por outro lado, apesar de modificarem urna raiz ou base, parti
cipamos mesmos morfemas da expansao de sintagmas nominais na 
condip1o de modificadores do todo resultante, fato que os aproxima 
das posposi\:6es:65 

(2.44) yema 
deitico 

(2.45) ga 
X 

(2.46) guma 
deitico 

orewa 
palavra
locativo 

yema 
deitico 

ngutaqueegJJ 
reuniao
locativo 

'naquela religiao' 

'naquela reuniao' 

berureca' 
abelha-por 

'por causa daquela abelha' 
e= daquele mel de abelha) 

62 

-(2.47) muüma 
muito 

duÜ'Üca ' 
pessoa-por 

ga 
X 

nhure 
quanto 

ga 
X 

to tarü 'ii 
outro 1 p .pl.-

mesmo tipo 

'por muitas outras pessoas como nós' 

(2.48) guma -naüma 'a 'com esse peído' 
deitico bosta, merda; 

peido-con1 

(2.49) napa 1 weawa 'na rede velha' 
3p.-rede X velha-

locativo 

(2.50) ngewa ca 'ücü ya paneragJJ 
novo-nominalizador X panela-locativo 
'dentro da panela nova' 

(2.51) 1 papera 1 ngewaca 'üwa 'no caderno novo' 
X papel X novo-locativo 

(2.52) wü 'i ya tüma arü omeca '66 

um x 3p.íntima de macaco barrigudo-por 
'por um macaco barrigudo dele ' 

A flutua\:ªº exibida pelos morfemas que caracterizam a exis
tencia de um sintagma adverbial pode ser olhada e pensada pelo 
angulo da análise sintática. Deste ponto de vista, é possível dizer 
que um verbo atribuí a um seu argumento um determinado papel 
semantico67 e que, por princípio, ele atribui semente um papel se
mantico. Quando a organiza\:ªº de argumentos em um predicado 
mostra que há mais de um argumento servindo a um verbo, essa 
organiza~ao nao necessita se chocar com o princípio de atribui~ao 
de papel semantico pelo verbo a um único argumento, urna vez que 
atribuí\:ªº de papel semantico e organiza\'.ªº de argumentos em um 
predicado podem ser vistas como coisas diferentes. Assim, um argu
mento de um verbo que dele nao receba papel semantico tem a 
possibilidade de ter esse papel atribuído por um outro elemento que 
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nao o verbo e, ao mesmo tempo, de manter-se como um argun1en
to - indireto - desse mesmo verbo.68 No tocante a corresponden
cia entre o nível das rela~oes gra1naticais e aquilo que possivehnen
te seriam as rela~oes lógico-semanticas entre constituintes, algun1as 
coisas semelhantes poden1 ser ditas. No nível das rela~oes estrita
me nte gramaticais, pode-se dizer que um argun1ento de um ve rbo 
recebe papel sintático desse último e que , em razao disso, é um 
argumento direto do verbo.69 Pode-se ainda dizer que, no nível das 
rela~óes gramaticais, um argumento de um verbo que dele nao re
ceba papel sintático é u1n argumento indireto do verbo.70 

Nas constru\:oes ern Tikuna que apresentan1, no sintagma ver
bal, um sintagma adverbial que serve de co1nplemento ao verbo (ver 
(2.21d) e (2.21e)) , esse sintagma é, em te rmos sintáticos, um argu
mento direto do verbo, por poder dele receber urn papel sintático. 
Sendo assim, as marcas morfológicas portadas, na superficie, por esse 
argurnento direto podem ser consideradas marcas previstas pelo pró
prio verbo, isto é, pe lo significado do verbo, que as traz codificadas 
no léxico. Assim: 

(2.53) 
ta'e (tema) 'comprar' 

~""' ca' 

(2.54) 
dau (tema) 'procurar' 

~""' ca' 

(2.55) 
ta 'e (tema) 'vender' 

~""' ma'a 

(2.56) 
rünha (tema) 'topar, encontrar' 

~""' ma'a 
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(2.57) 
ngi (tema) 

~""' 
'roubar' 

ca' 

(2.58) 
fene (tema) 

~""' 
'ca~ar' 

ca' 

(2.59) 
'ii (locativo) 'ir com finalidade' 

~""' wa 

(2 .60) 
'ii (locativo) 

~""' 
' ir percorrendo' 

gu 

Codificadas no léxico, as marcas morfológicas em questao nao 
serao vistas como atribuidoras de papel semantico, em um nível de 
rela~oes lógico-semanticas, nem como atribuidoras de papel sintáti
co , em um nível de rela~oes gramaticais: num nível como no outro, 
quem atribuí ambos os papéis é o verbo, que governa o seu comple
mento. E, como Caso e govemo estao interligados nas versoes da teoría 
gerativa aqui seguidas, é também o verbo que atribuí Caso. Portanto, 
as mesmas marcas morfológicas apontadas nao serao vistas como 
atribuidoras de Caso. Como conseqüencia, em nenhum momento da 
análise as mesmas marcas poderao ser vistas como posposi~oes -
elementos atribuidores de Caso. Elas deverao ser vistas como afixos. 

Nas constru~oes que apresentam sintagma adverbial incidindo 
sobre SV (cf. (2.21a), (2.21b) e (2.21e)), a questao da atribui~ao de 
papéis e da rela~ao governo-Caso sofre urna altera~ao. Aquí o ver
bo nao irá, no nível das rela~oes lógico-semanticas, atribuir papel se
mantico a um sintagma que pode ser interpretado livremente como 
locativo, instrumental, causal, benefactivo, isto é, independentemente 
do verbo, que nao possui a propriedade de determinar-lhe ou fixar
lhe urna interpreta~ao. A interpreta~ao, nesse caso, está diretamen
te ligada a presen~a mesma, no nível das rela~oes lógico-semanti-
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cas, de marcas morfológicas. No nível das rela<;oes estrita1nente grama
ticais, o sintagma adverbial diretamente don1inado por SV' tem como 
irmao SV e nao V, categoría da qual o sintagma adverbial em questao 
nao é complemento, isto é, categoría que nao pode atribuir papel sin
tático ao sintagma adverbial, nem, conseqüentemente, o governar ou 
lhe atribuir Caso. O governo da posi<;ao de sintagma adverbial imedia
tamente dominado por SV nao vem, portanto, do verbo. Esse governo 
poderia vir de SV (V' em outra nota<;ao possível), nao fosse o fato de 
que, em Tikuna, nao é demonstrável que SV possua características de 
elemento governante. A posi<;ao de sintagma adverbial diretamente 
dominado por SV' converte-se, entao, em posi<;ao nao governável. E, 
como ela nao é governada, a questao do governo deve ser pensada 
olhando-se para dentro da própria posi<;ao de sintagma adverbial. Aí, 
nao é difícil pensar a respeito de governo e Caso. As marcas morfológicas 
anteriormente citadas sao presen<;a indispensável para a interpreta<;ao 
do sintagma adverbial, o que vale dizer que sao elas que realizam a 
atribui<;ao de papel semantico. Para poderem atribuir papel semantico, 
tais marcas nao devem ser afixos, e sim posposi<;óes. Como posposi<;óes, 
elas se tornam, no nível das rela<;óes estritamente gramaticais, capazes 
de governar um sintagma e de a ele atribuir Caso. 

Vemos, assim, repetir-se, no nível da análise sintática, a dubie
dade exibida por certas marcas morfológicas - dubiedade já reve
lada no nível da própria análise morfológica. No preciso ponto em 
que estamos a observá-las, elas sao posposi<;oes e, por serem pos
posi<;oes, o que vimos chamando até agora de sintagma adverbial 
diretamente dominado por SV torna-se um sintagma posposicionado 
que tem SV como constituinte irmao. Essa altera<;ao traz consigo, ob
viamente, urna modifica<;ao em diagramas já apresentados: (2.21a), 
(2.21b) e (2.21e) passam a ser, respectivamente:71 

(2.61) 

SN 
1 

N 

1 
yatü 
homem 

s 

SV' 

~ 
tocutchi gu 
meio-dia locativo 

'O homem chegou ao meio-dia' 
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sv 
1 

V 

1 

inangu 
aspecto-3p. -chegar 

(2.62) 

s 

~ 
SN 

N SP¡ 

yatü 1 

homem 0 

SV' 

s 

sv 
1 

V 
1nangu 
aspecto-3p.
chegar 

'O homem chegou ao meio-dia' 

(2.63} 

SN 

1 
0 

s 

SV' 

~ 
SP1 sv 

SAdv 
1 

N 

1 
wairawa 

a<;aí-locativo 

S' 

p 

1 
1 

V 

1 

na'ü 

3p.-ir 

p 

l 

SP'i 

SP 

~ 
tocutchi gu 

locativo meio-dia 

SP 

~ 
dautchita wa 

terra firme locativo 

E, comas posposi<;oes inseridas nos diagramas acima, visualiza
se a impossibilidade de se ter, do ponto de vista da configura<;ao 
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sintática, a existencia de un1 governo estruturahnente exercido sobre 
a posi<;;ao ocupada pelo constituinte que é irmao de SV dentro de SV'. 

Do ponto de vista de u1na análise por Caso-indexac;ao, já refe
rida aquí anteriormente, o Caso nao é atribuído pelo verbo. Seguin
do-se Stowell (1981), o verbo deve ter sua subcategorizac;ao ligada 
a compleme ntos nominais, os quais estao especifica1nente tnarca
dos para Caso. Expressando essa idéia ao voltar-se para línguas com 
um rico sistema de caso, Baker (1988, pp. 112-3) representa a asso
ciac;ao de um verbo a urna determinada grade temática , esque
matizando a atribuic;ao de func;oes temáticas por 1neio da indexa<;;ao 
de casas temáticas (slots ten1áticos) do verbo a seus sintagmas no-
1ninais argumentos. Etn relac;ao de irmandade no indicador sin
tagmático de base, as casas temáticas indexadas estao associadas a 
rótulos semanticos. O verbo tambén1 está lexicalmente especifica
do para a manifestac;ao casual e tem essa manifestas;ao associada, 
de 1naneira biunívoca, a seus papéis ten1áticos. Exemplificando a 
construc;ao dessa representac;ao, a partir de u1na senten<;;a como 'Joao 
roubou a mac;a de min1' en1 urna língua com sistema de caso rico, 
Baker oferece o seguinte esquema: 

V ERBO SN-ablativo SN-acusativo 

[[e 1 02 0 3] 'ABLAi' ACÍ 

tema fon te agente [02] [0) 

e 1 ) ( 1 ) 

ACí ABLAÍ 

Esse tipo de representa<;;ao permite que se formalize o rece
bimento do Caso por sintagmas no1ninais fora de urna exigencia 
de adjacencia. Além disso, como atribuic;ao de Caso e manifesta
c;ao casual sao coisas distintas, a proposta de Baker é extensível 
a sistemas lingüísticos que exibem outros mecanismos de mani
festac;ao casual, entre eles a própria adjacencia. Isso é p ossível, 
nos termos do próprio Baker (1988, p. 116), por meio de um 
prin cípio de interpretac;ao fonológica pelo qual cada relac;ao de 
Caso-indexac;ao na estrutura S deve ser interpretada pelas regras 
do componente fonológico. 
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No exe1nplo fornecido por Baker, a manifesta<;;ao casual é 
morfológica, está relacionada a casos se1nanticos e sobre ela nao pe
sam, evidente mente, exigencias relativas a orde1n. 

No que diz respeito aos constituintes que estamos chamando de 
adverbiais em Tikuna, urna análise por Caso-:-indexac;ao levar-nos-á, 
en1 prime iro lugar, a dizer (co1no de fato já dissemos em passagem 
anterior) que neles o n1ecanis1no de manifesta<;;ao casual é mo r
fológico. Em segundo lugar, que, por estar a interpreta<;;ao ligada a 
própria presenc;a de determinadas marcas morfológicas, tais marcas 
expressa1n casos semanticos, no sentido de Baker. Nessa situac;ao, 
ainda segundo Baker, atua urna condic;ao pela qual "se A atribuí um 
Caso semantico X, entao B recebe um teta de A se e somente se B 

X 

recebe um Caso sernantico X de A". (Tetax refere-se ao papel temático 
específico associado ao caso semantico X .) 

Co1n a decisao de ver, nas n1arcas morfológicas que portam 
os sintagmas adverbiais, casos morfológicos de base semantica, 
perde o sentido a separac;ao que fizemos entre sintagma adverbial 
de na~ureza argumental (sintagn1a que serve de complemento ao 
verbo) e sintagma adverbial de natureza nao argu1nental (sintagma 
adverbial que incide sobre SV). Isso porque a atribui<;ao de fun
<;;ao temática agora independe de o sintagma nominal estar ou nao 
1nais inti1namente ligado ao verbo. No entanto, essa separac;ao é , 
na língua, necessária , na inedida ein que é a natureza argumental 
ou nao argumental de um sintagma "adverbial'' que permite um 
tratamento desse sintagma quando posposto ao verbo (cf. diagra
mas (2.21a), (2.21b), (2 .21c), (2.21d), (2.21e) e (2.21f)). Ass im, 
embora admitindo a existencia de casos morfológicos na língua, 
somos levados a afirn1ar que esses casos, em princípio livres de 
restric;oes de ordem, estao eles próprios sujeitos a ordem qu ando 
se trata de considerar o caráter argumental ou nao argumental de 
um constituinte. 

Quanto as posposi<;oes identificadas no ambito do sintagma 
adverbial de natureza nao argumental, essas também poderiam ser 
tratadas como afixos, de acordo com urna análise por Caso-indexac;ao, 
que nelas vería casos morfológicos: o sintagma e1n questao poderia, 
nos termos de Baker, receber Caso diretamente do afixo casual. É 
importante registrar, porém, que aqui, tanto do angulo dessa última 
análise quanto do da primeira apresentada, o sintagma adverbial nao 
argumental se revela como ocupante de urna posi<;ao sobre a qual 
nao pesa um governo exercido por V ou SV. 
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2.2.2. O sintagma nominal complexo: a rela\:ªº genitivo-nome 

Para a rela\:ªº genitivo-nome/nome-genitivo, construímos 
diagramas, os quais já foram aqui apresentados. Para esses diagra
mas, aventou-se a hipótese de um vazio. Esse vazio poderia ser 
visto como ocupante de urna posi~ao governada, dado o concei
to de governo exposto em Chomsky (1981 , pp. 162-70), que faz 
com que um núcleo lexical governe seus complementos dentro 
de urna mesma proje\:aO máxima (S', SN, SAdj, SP, SV) e com que 
tra~os de subcategoriza~ao sejam atribuidores de Caso e nao algo 
a ser igualado a governo. De acordo com tal conceito, um sintagma 
nominal com Caso genitivo pode ser visto como governado por 
um nome pelo fato de estarem ambos contidos em urna mesma 
proje~ao máxima (SN). No entanto, em Tikuna , fica difícil provar 
que sintagmas que recebem o Caso genitivo sao sintagmas nomi
nais governados por um nome. Em Tikuna, na rela~ao genitivo
nome, a situa~ao básica é aquela em que sintagmas recebedores 
de Caso genitivo tem seu Caso ligado a existencia de urna pos
posi~ao arü 'de'. 

Estamos considerando arü 'de' urna posposi~ao e nao um afixo, 
porque se trata de um formativo explicitador de urna rela~ao gra
matical nao só entre palavras, mas também entre sintagmas. Se arü 
'de' fosse considerado um afixo em Tikuna, estaríamos <liante de urna 
marca morfológica de caso genitivo. Tal marca poderia fazer-se pre
sente, a maneira do latim, em cada elemento de um sintagma nomi
nal expandido que viesse a desempenhar fun\:aO sintática associada 
a marca morfológica de caso genitivo, isto é, ter-se-ia algo como 
insulae magnae 'da grande ilha' ou insularum magnarun1 'das gran
des ilhas'. Tal marca poderia, ainda, ser considerada um afixo modi
ficador de toda urna locu~ao , a maneira do que se pode sugerir para 
o ingles, em constru~oes como the King oí England'§. hat 'o chapéu 
do rei da Inglaterra' ou the boy who used to live next door'§. old 
bicycle 'a velha bicicleta do garoto que era nosso vizinho'. No ambi
to das constru~oes genitivas em Tikuna, as coisas nao se passam 
exatamente como no latim ou no ingles . Nao há em Tikuna a pre
sen~a de urna marca morfológica de genitivo em cada elemento de 
um sintagma expandido que desempenhe fun~ao sintática com a qual 
seja compatível a marca morfológica de genitivo. Nem há em Tikuna, 
nas constru~oes com genitivo, exemplos de saltos na hierarquía gra
matical, isto é, exemplos em que um suposto afixo arü 'de' estives-
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se ora modificando urna raiz ou urna base, ora urna locu~ao. Ao con
trário, arü 'de' modifica palavras e locu~oes, estabelecendo urna re
la~ao de subordina~ao entre palavras, entre sintagmas. Os exemplos 
abaixo deixam ver isso: 

(2.64a) 
[[[[cowü]

5
N rü 

vea do e 
[tema]SN]SN' 
buriti 

arü]
5

P 

de 
[ ore)SN)SN' 
história 

'história de veado e buriti' 

(2.64b) 
[[[nori]

5
N 

primeiro 
princípio 
'início do princípio' 

(2.65) 

arü]5P 

de 

[[[nguérü'ü]
5
N arü]

5
P 

ensinar-nominalizador de 
'notícia do trabalho do professor' 

(2.66) 

(ügü)SN 
início 

[puracü tchiga]5N]sN' 
trabalho-notícia 

[([(yatÜ)SN¡ [ya tchune'ecü]
5

N¡ ]5N. arü]sr [ o re}SN]SN' 
homem X pescar-nominalizador 
'história do homem pescador' 

(2 .67) 
[[[[O'i] ¡ SN [ya [ai}SN' [yaeecü]

5
N }SN'i) SN" 

,.. 
avo X on~a cnar 

causativo
nominalizador 

'história do vovó criador de on~a' 

(2.68) 

de história 

arü]5P [ore}5N )SN' 
de história 

[[[[[Ticuna]
5
N arü]

5
r [íane]

5
N )

5
N. arü]

5
P [aegacügü]5N )

5
N. 

Ti cuna de aldeia de governo-plural 
'os governos (governadores) das aldeias dos Ticuna' 
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(2.69) 
Ena [[[curüÜwa]

5
N 

Será 2p.-mesmo 
tipo-locativo 

'Será que é bom, 
?' entrarem .... 

arü)
5

P [i nameÜ na cuücueÜ ... ?)5N ]5N. 
de x 3p.-bom conectivo 2p.-entrar-

nominalizador nao-singular-
nominalizador 

(no grupo) dos semelhantes a voces, o voces 

( = Será bom entre voces o voces entrarem ... ?) 

Convém aqui explicitar as situa~oes em que arii 'de' nao se faz 
presente. Sao elas: aquelas ein que se te1n a rela~ao genitivo-neme 
expressa no interior de u1na mesma palavra (cf. (2.17a)); aquelas 
em que é o vazio que ocupa a posi~ao do sintagma posposicionado 
(cf. (2. 18b')); aquelas em que urna forma pronominal, com caso 
morfológico genitivo, é co-referente a urna expressao referencial 
adjungida. A essas situa~oes se acrescente mais urna: aquela em que 
urna palavra, constituída de urna raiz obrigatoriamente possuída, 
apresenta urna flutua~ao na interpreta~ao do marcador de pessoa -
interpretado ora como formando um todo se1nantico com a raiz, ora 
como urna parte da palavra que leva sua contribui~ao semantica para 
a interpreta~ao dessa última. Tal flutua~ao tem, conseqüentemente, 
um efeito sobre o que vai ser considerado núcleo da palavra. Por 
exemplo, nao é difícil ver, ao lado da regularidade exibida em da
dos como 

(2.70) 
[napata]N 'casa dele' 
3p.-casa 

(2.71 ) 
[otapata]N 'casa da galinha' 
galinha-casa 

(2. 72) 
[naeya)N 'irma dele' 
3p.-irma 

(2. 73) 
[lpieya]N 'irma de Ipi ' 
Ipi-irma 
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exemplos em que, no nível da palavra , a correspondencia regular 
entre o significado das partes constituintes e o da palavra nao é a 
tónica. Há dados em que o marcador de pessoa significa e há dados 
ein que nao: 

(2.74) 

(2.75) 

(2.76) 

(2. 77) 

(2.78) 

[nanatü]N 
3p.-dono, pai 

[Tunetünatü]N 
lgarapé Preto-dono 

[Pedurunanatü]N 
Peduru-3p.-pai 

[nama']N 
3p.-esposa 

[Pedurunama']N 
Pedro-3p.-esposa 

'pai dele' 

'dono do lgarapé Preto' 

'pai de Pedro ' 

'esposa dele' 

'esposa de Pedro' 

Com a flutua~ao que atinge o marcador de pessoa, o próprio 
núcleo da palavra passa a ter urna identidade osciiante, identidade 
que irá, por sua vez, atingir a da própria palavra e a constitui~ao da 
rela~ao genitivo-nome, que ora pode ser construída dentro de urna 
palavra, ora entre palavras: 

(2.79) 
Ngutapanama' 'esposa de Ngutapa' 
N gu ta pa-3 p . -es posa 

(2.80) 
duü'Ügü arü ama' 'esposa de pessoas' 
pessoa-plural de esposa 
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"' (2.81) 
nacüma 
3p.-costume 

(2.82) 
to'rü 
1 p. pl.-genitivo 

(2 .83) 
no'rü 
3p.-genitivo 

tacüma 
lp.pl.-costu1ne 

'costume dele' 

'nosso costume' 

nacümagü 'costume deles' 
3p.-costume-plural 

É difícil tomar essas últin1as situa<;oes como básicas em Tikuna 
e propor, a exemplo do que se fez para outras línguas, u1na regra 
de inser<;ao de marcador de Caso posti<;o em urna categoría [+N]. Se 
isso estivesse ocorrendo em Tikuna, estaría1nos <liante de um caso 
de inserc;ao de urna posposi<;ao posti<;a antes do núcleo - o que 
nos levaría a insistir na suposi<;ao de que arü 'de' seria apenas a ex
pressao morfológica do Caso genitivo, atribuído via governo exerci
do por um nome dentro de urna proje<;ao máxima. Dessa maneira, o 
Caso genitivo - morfologicamente expresso - estaría sendo atri
buído por meio da configura<;ao sintática. 

Essa é a situa<;ao de línguas que possuem Caso genitivo mor
fológico, como o ingles, o russo, o japones , o hebraico. Entretanto, 
nessas línguas, o núcleo que governa (X) faz com que o elemento 
governado adquira o Caso genitivo, que é nele morfologicamente 
expresso. Nao se tem em Tikuna situa<;ao semelhante. Aqui nao é o 
núcleo do sintagma nominal que atribui a um outro nome, com o 
status de palavra, o Caso genitivo. De maneira interessante, é a pró
pria posposi<;ao - elemento governante dentro do sintagma pos
posicionado (SP) - que porta a identidade morfológica do Caso 
genitivo, e apenas quando se tem urna forma pronominal presente 
nesse sintagma é que a posposic;ao perde sua autonomía, para jun
tar-se a forma pronominal.72 

A situac;ao básica existente em Tikuna aponta, a partir da rela
c;ao genitivo-nome, um sintagma nominal que pode receber um 
modificador (o sintagma com posposic;ao) a esquerda do núcleo (ver 
o diagrama (2.18a)). Também a esquerda do núcleo, mas composto 
com ele no que poderia ser visto como resultado de um processo 
de incorpora<;ao, tem-se o nome que é interpretado como genitivo. 
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Essas sao as duas alternativas de constru<;ao do genitivo a esquerda 
do núcleo. A outra alternativa de constru<;ao de genitivo dá-se por 
meio da estrutura de adjun<;ao, como já foi aqui apontado. Quanto 
aos outros elementos do sintagma nominal (que serao vistos no ítem 
1 da Parte II), eles também apóiam a existencia de estruturas com 
adjuntos. 

2.2 .3. Urna proposta de categoría vazia 

Se está correto o que esboc;amos em termos das posic;oes ocu
padas pelo que era o sintagma adverbial diretamente dominado por 
SV' e pelo sintag1na posposicionado dentro do sintagma nominal, tais 
posic;oes poderíam ser consideradas nao governadas, quando nelas 
ocorre um vazio. O inotivo para urna considerac;ao como essa esta
ría no fato de as posi<;oes em questao nao sere1n governadas por 
um núcleo nominal ou verbal. Se consideradas nao governadas, es
sas m.esmas posic;oes surgem como candidatas ao aparecimento de 
urna das categorías vazias que a teoría preve: PRO. 

· Aparecendo PRO nos tipos de constru<;ao apresentados, have
ria dois problemas, quais sejam, o de se lidar com a opc;ao que há na 
língua de se selecionar um pronominal com ou sem conteúdo 
fonológico e o de se estar aparentemente igualando um PRO A' vin
culado (a urna posi<;ao nao argumental) ao pronorhe "sombra" 
(resu1nptive pronoun) que ocorre nos mesmos tipos de constru<;ao 
(cf. (2.25), (2.26), (2.28)). 

Se igualarmos um PRO a um pronome "sombra", estaremos nao 
só dizendo que em Tikuna urna categoría prono1ninal vazia pode 
surgir em posic;oes nao coincidentes com aquela em que PRO está 
sujeito a teoria de controle (por exemplo, a posic;ao de sujeito de 
infinitivo), mas também que nao há diferenc;as, em termos de inde
xa<;ao, entre elementos que integram urna cadeia argumental e aque
les que fazem parte de urna cadeia nao argumental. 

O elemento pronominal vazio que, de acorde com a análise, 
surge nas construc;oes focalizadas é um elemento pronominal cuja 
referencia nao é arbitrária: como sua contraparte abertamente mani
festa, ele é capaz de denotar e te1n sua denota<;ao ligada a existen
cia de um operador, isto é, seu conteúdo é compatível como con
teúdo de seu operador. Como nao se trata de um elemento prono
minal cuja referencia esteja vinculada a presenc;a de um anteceden-
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(\ te que possua papel ten1ático independente, o elemento pronomi
nal em questao nao está sujeito a controle e nao é , portante, urna 
anáfora pronominal. Ele é um pronominal nao anafórico. Da mesma 
forma que sua contraparte abertamente manifesta, ele <leve possuir 
urna referencia definida e, ao integrar urna cadeia nao argumental, 
essa sua referencia se casa com a de seu operador. 

U1n pronorninal nao anafórico é pro e nao PRO. Como pro, 
espera-se que ele seja licenciado, isto é, que seja legitimado ou pro
prian1ente identificado. 73 

As construc;oes que envolvem a relac;ao genitivo-neme e a 
modificac;ao do sintagma verbal apresentam, ainda segundo análise 
proposta , um sintagma posposicionado.74 Isso vale dizer que nesse 
sintagma há urna posposi<;ao que governa u1n sintagma nominal que 
se encentra dentro do sintagma posposicionado, nao vindo o gover
no aquí nem do nome núcleo do sintagma nominal (no caso da rela
<;ao genitivo-nome) nem do verbo ou de um núcleo verbal (no caso 
da modificac;ao do sintagma verbal). Quando é urna forma pronomi
nal que exerce, no sintagma nominal ou no verbal, func;ao compatí
vel com aquela desempenhada, nos mesmos sintagmas, por urna 
expressao referencial contida no sintagma posposicionado, a essa 
forma pronominal se encentra agregada , por razoes fonológicas, 75 a 
posposic;ao que, em outras circunstancias, mantém sua autonomía 
fenológica ao reger urna expressao referencial incluída no sintagma 
posposicionado. 

A perda de autonomía fonológica da posposic;ao, quando está 
presente um elemento pronominal nas situac;oes a pontadas, nao 
indica ainda, a nosso ver, urna reinterpretac;ao das relac;oes de Caso 
e gove rno fundada em urna reinterpretac;ao morfológica. De acordo 
com os dados que possuímos, a posposi<;ao continua ainda a existir, 
em termos sintáticos, perdendo sua autonomia no nível fonológico. 

O elemento pronominal em causa, quando abertamente mani
festado, indica pessoa e possui Caso, por estar licenciado por urna 
posposic;ao no nível sintático. Quando desprovido de conteúdo fono
lógico, o mesmo elemento pronominal continua a ter possibilidades 
de indicar pessoa e portar Caso. Ele é aquí um pronominal nao 
anafórico e, como tal, compatível com posi<;6es que nao estao su
jeitas a teoría de controle, podendo acorrer nas posic;oes a que vi
mos nos referindo. 

No que diz respeito a associa<;ao entre o pronominal nao ana
fórico e um elemento en1 posi<;ao nao argumental, essa associac;ao 
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pode autorizar a identificac;ao da categoría vazia em questao como 
um pronominal. 76 Com isso, o pronominal nao estará indexado a 
qualquer outro argumento dentro de sua categoría de governo e terá 
liberdade para procurar seu antecedente. O sintagma em posii;ao nao 
argumental, por sua vez, como dispoe de um índice relacionado a 
presenc;a de urna partícula que lhe dá visibilidade, nao terá este ime
diatamente associado a urna posi<;ao argumental, porque, antes que 
essa associac;ao se fac;a, estarao em jogo o elemento pronon1inal vazio 
e as demais posic;oes argumentais.77 Esse pronominal vazio nao está 
sujeito a controle e nao terá, portanto, sua referencia relacionada a 
um antecedente com papel temático independente. Seu anteceden
te, entao, deverá ser, buscado junto a um elernento nao argumental, 
que constituirá, juntamente coma categoría vazia, urna cadeia nao 
argumental. O índice do sintagma adjungido será passado, em outro 
momento, ao pronominal e , por meio desse índice, ambos possui
rao o mesmo Caso e o mesmo papel temático. O elemento prono
minal vazio indexado, agora, a um sintagma em adjuni;ao terá con
dic;oes de ser considerado urna variável e, com isso, de ser igualado, 
sem tjualquer problema, a um pronome "sombra". Em outras pala
vras, a categoría pronominal vazia postulada é, no momento em que 
sao olhadas as posii;oes para a aplicai;ao da teoría de vinculai;ao, um 
elemento pronominal. No entanto, como se está procedendo a urna 
indexa<;ao entre urna posi<;ao nao argumental e urna argumental, tem
se nessa última urna variável. Essa interpretac;ao da categoría vazia 
surge em um segundo momento, quando o pronominal nao anafórico 
sem conteúdo fonológico passa pelo processo de indexa~ao, igua
lando-se, em termos de interpreta~ao, ao pro nome "sombra" aber
tamente manifestado.78 

A indexa~ao em causa nao estaría ocorrendo se1n a presen\:a 
de um índice no sintagma adjungido, índice que é dependente do 
aparecimento das partículas que vimos mencionando até agora. Tais 
partículas sao propiciadoras de visibilidade e permitem, por meio 
da indexac;ao, a recupera~ao de urna categoría vazia como pronome 
"sombra" e , com essa recupera<;ao, a explicita~ao de urna relac;ao 
sintática obscurecida por um vazio. 

A recuperai;ao de urna rela<;ao sintática em Tikuna dá-se , en
tao, a nosso ver, em construc;oes que envolvem um vazio em posi
c;ao argumental e um sintagma em adjunc;ao situado a direita do núcleo 
do sintagma nominal ou do sintag1na verbal. Trata-se de urna recu
pera<;ao que se dá no nível da interface entre a sintaxe e a represen-
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ta~ao semantica. Como é nesse nível que se dá a mencionada recu
pera~ao, cabe indagar sobre a necessidade sintática de se ter urna 
das partículas i, ya, a, ga em sintagma adjungido. 

A posi~ao a direita do núcleo quer do sintagma nominal, quer 
do sintagma verbal nao é, em si, visível para a atribui~ao de papel 
temático. O que dá visibilidade a um sintagma nessa posi~ao, per
mitindo-lhe n1anifestar urna fun~ao , é a presen~a de urna das partí
culas mencionadas. Na suposi\:ªº de que o sintagma en1 adjun~ao 
tenha chegado onde se encontra via movimento (suposi~ao que, de 
resto, a existencia de pronomes "sombra" contradiz), a teoria adota
da preve que o sintagma movido carregue consigo seu índice e nao 
que este seja "criado" pelo movimento. 79 

Supondo-se que o sintagma adjungido nao seja resultado de 
movimento, dele pode-se dizer que é no nível da interface sintaxe
semantica que ele adquire um índice. 80 Entretanto, se a dotada essa 
última suposi~ao, nao se poderá igualar esse índice as próprias par
tículas que vimos focalizando até agora: para que o sintagma em ques
tao adquira um índice, ele já <leve dispor de visibilidade, e quem 
lhe dá essa visibilidade é urna das partículas i, ya, a, ga, e é por cau
sa da presen~a de urna delas que o sintagma ein adjun~ao porta um 
índice. 

O processo de co-indexa\:ao focalizado dá-se, pelo que vimos, 
em um nível que nao é o da estrutura S. Por ser assim, vamos, com 
o fim de estabelecer diferen\:as entre os níveis em que se dao pro
cessos de co-indexa~ao em Tikuna, fazer corresponder tais diferen
~as a urna distin~ao em termos de nota~ao: trataremos com índices 
superescritos processos de co-indexa~ao que se dao na interface entre 
a sintaxe e a semantica e com índices subescritos processos de co
indexa~ao que ocorrem no nível da estrutura S. 

Antes de passarmos a exemplos de alguns outros possíveis ca
sos de vincula~ao em Tikuna, gostaríamos de tocar em um ponto, 
que é o do porque de se ter urna das partículas i, ya, a, ga em um 
sintagma adjungido que já conta com urna posposi~ao. Essa é a situa
\:ªº do sintagma posposicionado inicialmente visto como sintagma 
adverbial. Conforme mostram alguns diagramas feitos anteriormen
te, por conter urna posposi\:ao, esse sintagma é tratado como SP. Ao 
ser adjungido, e le recebe urna das partículas acima, que, por justifi
cativas já dadas, levam a constituí\:ªº de um sintagma que se rami
fica em P e SP, isto é, de um sintagma SP '. Urna pergunta que natu
ralmente surge é por que, na adjun\:ao, se deveria fazer presente 
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urna partícula nesse tipo de sintagma, se já existe um elemento que 
lhe atribuí Caso (a posposi\:ao). 

Para responder a essa pergunta, vamos observar os seguintes 
exemplos: 

(2.83) 
na-tchüta 
3p.-noite 

(2 .84) 
[[[wü'i)sN1 
um 

tchau-tchiÜ 
minha-casa 

[ga 
X 

'anoiteceu ' 

tchüta-Ü 
noite
nominalizador 

wa 
locativo 

)SN1 gu)SP 
locativo 

na-nha ... 
3p.-correr 

'urna no ite, a minha casa ele correu .. .' 

(2.85) 
[[tchüta-cü]

5
N 

noite
nominalizador 
'Á noite, eles cantam .. .' 

(2.86) 
[((wü'i)SN¡ 
um 

[ga 
X 

na-pe-'etchi. .. 
3p. -dormir-intensificador 

rü] 

tópico 
na-wiyae-gü ... 
3p.-cantar-plural 

tchüta-Ü]
8
N1 

noite
nominalizador 

gu)SP 
locativo 

'em urna noite, ele dormía muito .. .' 

rü] 
tópico 

rü] 

tópico 

(2.87) 
powae-wa 
pescar
locativo 

na-'ü [i 

3p.-ir com x 
finalidade 

tchüta-cü]
5

P 

noite
nominalizador 

'ele foi pescar a noite' 
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(2.88) 
ni-ngune 
3p.-dia 

(2.89) 
[[[wü'i]sN• [i 

um X 

tchune'e-wa 
pesca com flecha
locativo 

'amanheceu' 

ngune-Ü]
5

Ni 

dia
nominalizador 

na-'ii 

gu)SP 
locativo 

3p.-ir com finalidade 

'um dia ... , a pesca ele foi' 

(2.90) 
Deerecü rü waira-wa na-'ü 

... rü] 
tópico 

tópico ac;aí- 3p.-ir com finalidade 
locativo 

[[tchawuru arü ngune-ii]5N. gu]sr lsr· 
sábado de dia- locativo 

nominalizador 
'Deerecü, em busca de ac;aí foi, na terra firme, em um día de sábado' 
( = Deerecü foi tirar ac;aí no centro da mata num dia de sábado) 

[í [dautchita wa lsr lsr· [i 
x terra firme locativo x 

(2.91) 
na-pe [i 

3p.-dormir x 

'ele dorme de dia ' 

ngune-cü]5r 
dia
nominalizador 

Nos dois grandes conjuntos de exemplos aquí fornecidos , so
bressaem ítens que, contendo as raízes referentes ora a 'noite', ora a 
'dia ' , podem ou nao participar de construc;oes que envolvem urna 
posposíc;ao e/ou urna das partículas de que vimos falando. Nas cons
truc;oes que apresentam um tópico no qual se faz presente urna 
expressao temporal, pode ou nao haver urna posposic;ao. Quando 
esta está ausente, isso nao gera maiores problemas, porque, pelo 
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menos em tese, se admite que o tópico tem por papel fornecer un1 
quadro de referencia ao qual se aplica urna predicac;ao (ver ítem 4). 

Em outras palavras, o que a admissao de urna tese como essa impli
ca é que o tópico nao é um lugar em que necessarian1ente deva1n 
ser explicitadas func;oes sintáticas. Daí o fato de se ter a possibilida
de da presenc;a ou da ausencia da posposic;ao em exemplos acima . 
Quanto ao sintagma adjungido, a situac;ao nao é exatamente a mes
ma. Nele func;oes explícitas ou recuperáveis sao ünportantes, por
que estao relacionadas com a interpretac;ao e, como acabamos de 
ver, com a identificac;ao da relac;ao sintática da variável vinculada. 
Nos dois últimos exemplos de cada u1n dos dois grandes conjuntos 
há pouco apresentados ((2.87) e (2.91)), a marca de locativo en
contra-se ausente. Nesses exemplos, para os quais foran1 dadas, res
pectivamente, as traduc;oes 'ele foi pescar a no ite' e 'ele dorme de 
dia', a relac;ao gramatical, para ser estabelecida, pode prescindir da 
posposic;ao. Ela nao pode, entretanto, prescindir da partícula que 
introduz o sintagma en1 adjunc;ao. Essa partícula é a própria mani
festac;ao das construc;6es em adjunc;ao e, como tal, nao pode ser 
dispensada. Nesse sentido, esse tipo de partícula se distingue da 
marca de tópico, que pode ser dispensada. 

Os exemplos acima foram fornecidos tendo como pano de fun
do a situac;ao do sintagma posposicionado inicialmente visto como 
sintagma adverbial. Ele, porém, nao é o único sintagma adjungido a 
revelar ausencia de posposic;ao. Um outro sintagma posposicionado 
também apresenta ausencia de posposic;ao quando aparece adjungido. 
Trata-se do sintagma que desempenha a func;ao de objeto indireto: 

(2.92a) 
Reinaldo na na-na-'a ya na'ne ya Peduru 

dativo 3p.-objeto X flecha X 

interno-dar 
'Pedro de u urna flecha a Reinaldo' 

(2.92b) 
Peduru na-na-'a ya na'ne ya Reinaldo 

3p.-objeto X flecha X 

interno-dar 
'Pedro deu urna flecha a Reinaldo' 
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" Diagra1nados, (2.92a) e (2.92b) passam a ser, respectivamente: 

(2.93) 

s 

~ 
SNi SV' 

0 SP 

/>, 
Reinaldo na 

p 

/\ª 
SN¡ V 

1 1 
0 na-na-'a 

3p.-objeto 
interno-dar 

'Pedro deu urna flecha a Reinaldo' 

(2.94) 

s 
~ 

SN SV' 

s 

A 
N SPi 

Peduru 0 

AYª 
SNi V 

1 1 
0 na-na-'a 

3p.-objeto 
interno-dar 

'Pedro deu urna flecha a Reinaldo' 
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SN 

N 

na'ne 
flecha 

N 

na'ne 

SPi 

p SN 

ya N 

1 

Peduru 

SPi 

P~SN 

ya N 

Reinaldo 

A possibilidade que os diagran1as colocam - a da equivalencia 
entre as partículas 

1 

ya 
a 
ga 

e posposic;oes - fica afetada pelo fato de que, se é possível pensar 
que ta is partículas su prem a func;ao da posposic;ao quando esta se 
encontra ausente, nao é possível pensar em dupla atribuic;ao de Caso 
quando ambas se encontram presentes no sintagma em adjunc;ao. 
Com os elementos que exibin1os até aquí, podemos dizer, no entan
to, que tais partículas, ao introduzir sintagmas livres da exigencia de 
Caso, no sentido do princípio de visibilidade associado a rede temá
tica do verbo, sao necessárias a urna visibilidade associada a mani
festac;ao de urna func;ao nao te1nática. 

Para dar seqüencia a essa última idéia, precisamos passar por 
uxna outra amostra de exemplos em que poderiam existir vinculac;oes, 
diferente daquela explorada até aquí: passamos por construc;oes com 
genitivo e sintagmas posposicionados que estao no mesmo nível 
hierárquico de SV e nao vimos ainda com detalhe as construc;oes nas 
quais há sintagmas que podem revelar as func;oes gramaticais de 
sujeito ou de objeto direto. 

2.3. O sintagma nominal sujeito 

No início do ítem 2, afirmamos que nao só o argumento P seria 
introduzido por urna dentre as partículas vistas. Mostramos também 
dados em que as referidas partículas ocorrem, ao lado de dados em 
que elas nao ocorrem. Repetimos aquí esses dados com outra nu
merac;ao: 

(2.95) -Na-ngewaca'ü ! 

3p.-novo x 
'A rede do Reinaldo é nova' 

Reinaldo 
Reinaldo 
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(2.96) 
Na-ngewaca'ü 
3p.-novo 

Reinaldo 
Reinaldo 

'A rede do Reinaldo é nova' 

(2.97) 
Ni-fene 1 

3p.-ca<;ar x 
'Reinaldo foi ca<;ar hoje' 

(2.98) 

Reinaldo 
Reinaldo 

Ni-fene 1 Reinaldo 1 

X 3p.-ca<;ar x Reinaldo 
'Reinaldo foi ca<;ar hoje' 

(2.99) 
I nhuma rü 
x agora tópico 
'Agora, tem pouca gente' 

(2. 100) 
~ na-tchi 
x piolho 
'Piolho, eu cato' 

IÜ 

tópico 

na-nore 
3p.-pouco 

na-ca' 
3p.-por 

arü napa 
de rede 

ngewa 
hoje 

ngewa 
hoje 

1 duü'ü-gü 
x pessoa-plural 

tcha-dau 
lp.-procurar 

Nos exemplos que contem um deitico ((2.97) e (2 .98)), este 
pode ou nao ser introduzido pela partícula que focalizamos e que 
recupera a rela<;ao sintática. Esse fato nao chega a surpreender, urna 
vez que os deiticos se destacam no ambito da sintaxe da língua. O 
que acontece em Tikuna é que, ao ocuparem a posi<;ao preenchível 
por urna circunstancia interpretável como tal independentemente do 
verbo (posi<;ao de sintagma posposicionado), os deiticos nao serao 
regidos por urna posposi<;ao nem serao obrigatoriamente acompa
nhados por urna partícula estabelecedora de subordina<;ao e ntre 
sintagmas. Além disso, da mesma forma que nao sao sintaticamente 
acompanhados de um formativo obrigatório quando na posi<;ao de 
um sintagma posposicionado, os deiticos distinguem-se, dentro do 
sintagma nominal, por nao necessitarem do recurso de que dispóe a 
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língua para o estabelecimento das rela<;óes entre determinante e 
determinado (ver item 1, Parte II). 

Para os exemplos e1n que o tópico aparece esporadicamente 
precedido da partícula tratada con10 recuperadora de urna rela<;ao 
sintática ((2.99) e (2.100)), vamos n1anter a afirma<;ao já feita de que 
o tópico nao é o lugar no qual necessariamente deva1n ser explicitadas 
fun<;óes gramaticais. Tal explicita<;ao dá-se em situa<;óes bastante es
pecíficas, quando, de dentro da própria senten<;a, nao partem as in
formas;oes necessárias aquela (ver itero 4). Nao é esse o caso dos dois 
exemplos apresentados: em (2.99) ten1-se u1n deitico na posi<;ao de 
tópico; em (2.100) há un1 argumento do verbo na posis;ao de tópico, 
mas desse argumento há cópia dentro da senten<;a. Em ambos os exem
plos, a partícula en1 foco surge como um formativo que pode ser dis
pensado. E, se o tópico pode recebe-lo, isso nao decorre, pelo menos 
nos exemplos apresentados, de urna necessidade sintática. 

Quanto aos exemplos em que aparece "sujeito" posposto ao que é 
un1 verbo intransitivo ((2.95) e (2.96)), esse "sujeito" pode ser visto de 
mais de urna maneira. Ele pode ser de fato um sintagma no1ninal sujeito, 
no sentido de ter siclo apenas posicionado a clireita do núcleo da senten
s;a - o predicado - se1n que se tenha1n alterado as rela<;óes entre su jei
to e predicado. Nesse caso, nao há necessidade da presen<;a de urna das 
partículas i, .,E!!, a, EJ1. para conduzir a revelac;ao sintática do sintagma 
posposto (2.96). Este ta1nbém pode ser visto como um sintagma adjungido, 
isto é, como um sintagma que, colocado a direita do predicado, nao 
mantém com rela~ao a este o mesrno nível hierárquico. Nesse caso, urna 
das partículas apontadas aparece para resgatar a fun~ao sintática de su
jeito (2.95). As duas possibilidades de visao do sintagn1a posposto 
corresponderao, evidenten1ente, dais diagramas diferentes: 

(2.95a) 

SP ; 

~ 
P SN 

~ 
t Reinaldo arü napa 

de rede 

V 

l 
nangewaka'ü 
3p.-novo 

'A rede do Re inaldo é nova' 
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(2.96a) 
s 

SV SN 

~ 
V Reinaldo arü napa 

l 
nangewaka'Ü 
3p.-novo 

'A rede do Reinaldo é nova' 

A situa~ao exibida nesses dois diagramas faria supor que, em 
se tratando de verbos intransitivos em Tikuna, é irrelevante a altura 
em que venha a ser situado o sintagma posposto, urna vez que este 
será, inevitavelmente, associado a fun<;ao sintática de sujeito. No
vos exemplos esclarecem essa suposi<;ao: 

(2.101) 

na-tau 1 

3p.-nao ter x 
'nao tinha maniva' 

(2. 102) 

nanu 
maniva 

tcho-'Ü na-ngema ya 
lp.-dativo 3p.-ter, existir x 
'meu pai existe para mim' ( = eu tenho pai) 

(2. 103) 
.. , .. 

nu-u na-ngema l 

tchau-natü 
lp.-pai 

naa'tüwa 
3p.-dativo 3p.-ter, existir x terreiro 
'o terreiro existe para ele' ( = ele tem terreiro) 
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Em nenhum desses últimos exemplos, que contem um verbo 
existencial, pode ser encontrado um s intagma posposto, lexi
calmente entendido como sujeito, que nao estivesse precedido de 
urna das partículas já n1encionadas. Mais que isso: ern nenhum ver
bo existencial foi encontrado um sintagma que, revelado sintatica
mente como sujeito, estivesse ocupando posi\:ªº inicial na senten
~a . Esse fato indica que, con1 um certo tipo de verbo, a posi~ao pré
verbal que revelaría o sujeito nao é necessariamente preenchida. 
Apesar de nao ser preenchida, teria essa posi~ao relevancia sintáti
ca, isto é, contaria ela com um elemento sintaticamente presente? 
Mais alguns dados permite1n, talvez, t11na resposta a essa questao: 

(2.104) 
na-ngema i 

3p.-existe x 
no'-rü 
3p.-genitivo 

'existe o cuidador dela ' 

(2. 105) 
woca 1u campu 
boí, vaca tópico can1po 
'A vaca (ou boí), existe no campo' 

( 2.106) 

wa 
locativo 

daru'ü 
cuidador 

na-ngema 
~-existir 

[Detchi rü ... ]
5 

[Rü na'taa wa na-ngema]
5 

pirarucu tópico e lago locativo ~-existir 

'Pirarucu ... E (ele) existe no lago' 

(2.107) 
Na'taa rü ... 
lago tópico 

ngerü 
porque 

na-wa na-ngema 
3p.-locativo 3p.-existir 

gu'ü-rÜ'Ü i tchoni 
x todo-espécie x peixe 
'O lago ... nele existe1n todos os tipos de peixe' 

(2 .108) 
airu 
cachorro 

rü 

tópico 

-gu'üguma no'-rü yoraüta 
sempre 3p.-genitivo dono-junto 
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wa na-ngema 
locativo ~-existir 

'O cachorro sempre está com o seu dono' 

(2.109) 
ye'gu ma ru na-yema ga 
naquele tempo tópico 3p.-existir 
'Naquele tempo, existía urna rnos;:a ' 

(2.110) 
nhuma ru na-tauü1na 
agora tópico 3p.-nao ter x 
'Nao te1n rio grande agora' 
( = Nao tem mar aqui) 

(2.11 1) 

wü'i ga 
un1 

tatü 
rio x 

pacü 
mos;:a 

-auü 
grande 

-Daa 1pata rü... nü- 'ü na-ngema 1 tamae'pü 1 naa 
deitico casa tópico 3p.-dativo 3p.-existir x tres x janela 
'Esta casa ... para ela existem tres janelas' 
( = A casa ... tem tres janelas) 

(2. 112) -Daa 1pata ru nü-'ü 
deitico casa tópico 3p.-dativo 
'Esta casa. para e la existe um terreiro' 
( = A casa tem um terreiro) 

na-nge1na 
3p.-existir 

1 

X 

naa'tüwa 
terreiro 

-(2.113) 
gu'üma 1 to-gü 1 n1ayu-gü ru nü-'ü 

todos x outro-plural X índio-plural tópico 3p.-dativo 

na-ngema i no'-rü nacüma-gü 
3p.-existir x 3p.-genitivo costume-plural 
' todos os índios, para eles existe a cultura deles' 
e= todos os indígenas tem sua própria cultura) 

Nesses ú ltimos exemplos, nao é difícil discriminar fatos que 
podem nos ajudar a responder a questao da relevancia sintática da 
posi~ao de sujeito em Tikuna. Tais fatos dizem respeito a possibili
dade de concordancia entre o verbo e um argu1nento na posi~ao de 
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tópico, a simetría aparente entre tópico e sintag1na posposto e a 
existencia ou nao de um governante da posis;:ao de suje ito. 

Na 1naior parte dos dados acima, está presente um tópico, que 
pode ou nao encontrar na forma verbal un1a marca de pessoa que com 
ele estabeles;:a concordancia. Alguns e lementos irao determinar o 
entendimento do sintagma que se encentra na posi~ao de tópico 
como aquele como qual o verbo efetiva1nente concorda. Um deitico 
na posis;:ao de tópico nao será entendido, em n1omento algu1n, como 
u1n elemento que participa da estrutura de argumento de um ver
bo, razao pela qual nao será tratado, ta1nbé1n em 1nomento algum, 
como algo como qual o verbo <leva exibir concordancia (ver (2.109) 
e (2. 110)). Além dos deiticos, há um sintagma na posis;:ao de tópico 
que, sendo entendido como participante da estrutura de argu1nento 
do verbo e possuindo urna cópia dentro da senten\:a, nao terá igual
mente no marcador de pessoa presente no verbo u1n ele1nento de 
concordancia (ver (2.107), (2.111), (2.1 12) e (2.113)). Por outro lado, 
há aquele sintagma que, na posi~ao de tópico, nao é um deitico nem 
um p~ rtic ipante da estrutura de argumento do verbo que possua 
cópia dentro da senten~a. Esse sintagma faz parte da estrutura de 
argumento do verbo, mas nao há necessidade de haver cópia dele 
dentro da senten~a, e é com ele que o verbo concorda (ver (2. 105), 
(2 .106) e (2.108)). Esse sintagma, que é um tópico, nao necessita, 
a lém disso, ser o tópico da sentens;:a que se estiver focalizando; ele 
pode ser o tópico de urna outra senten~a e, mesmo assim, ser iden
tificado como o elemento com o qual o verbo estabelece concor
dancia (ver (2. 106)). 

A situa~ao específica desse últüno tipo de sintagma na posis;:ao 
de tópico aponta dois caminhos, ambos relativos a questao da exis
tencia de um sujeito sintático. Pode-se considerar sujeito sintático o 
sintagma que, concordando co1n o verbo e marcado como tópico, 
nao está reproduzido por cópia dentro da sentens;:a. Pode-se consi
derar que o tópico caracterizado por nao estar reproduzido dentro 
da sentens;:a e com o qual o verbo concorda é, na realidade, um ele
mento em posi~ao nao argumental que vincula urna variável ocu
pante da posis;:ao de sintagma nominal diretamente ligada ao nódulo 
S, isto é, urna variável na posis;:ao de sujeito. Os caminhos aponta
dos merecem alguma exploras;:ao. 

A favor da existencia de urna variável na posi~ao de sujeito, te1n
se, em princípio, a possibilidade de constituis;:ao de urna cadeia de 
tópicos com apagan1ento de um ou mais tópicos. Em face, por exem-
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plo, de um enunciado con10 (2.106), no qual há um verbo existencial 
concordando como que é o tópico de outra senten\:a, pode-se aven
tar a existencia de um tópico zero ca-indexado ao tópico da senten\:a 
anterior e vinculador de urna variável na posi\:aO de sujeito. A idéia 
de que haja um tópico zero em Tikuna encontra ressonancia em ou
tros dados da língua, para os quais se pode pensar na co-indexas;ao 
entre tópicos ou mesmo na de parte de um tópico com outro: 

rü. 
1 

na-na-tchu'u 
(2.114) 
Tchoratchi 
ariramba tópico 3p.-objeto interno-flechar 

1 

X 

tcho'ni . pe1xe 
erü 
porque 

0. 
1 

tópico 

nge'guma 
quando 
(deitico) 

0. 0 . 
1 l 

tópico 

·-na-na- a-gu i 

3p.-objeto interno-dar-locativo x 

0¡ na-taiya 
3p.-ter fome 

na-'acü 
3p.-filho 

tcho'ni 
pe1xe 

ru 

tópico 

na. 
' dativo 

ril 
e 

na-na-ngo' erü 0. 0 . 
J ' 

na-taiya 
3p.-objeto interno-co1ner porque tópico 3p.-ter fome 
'A ariramba (ela) pega o peixe porque Cela) te1n fo1ne e (quanto a) 
o momento em que Cela) dá o peixe para o filho dela, (o filho) o 
come porque (ele) tem fome' 

(2.115) 
wü'i ga ngune'ü gu ru nügü-ma'a 
um X dia locativo tópico se-com 

na-amücüe -natürü patu rü. 0 . tü-'ü 
l l 

3p.-fazer en tao pato tópico 3p.íntima-
amizade mas dativo 

-.. ' .. na-rücuamae ga ngünü 0. nu-u ru 
1 

3p.-dativo 3p.-saber mais, X mutum e tópico 
suplantar em saber 
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0 . 
-tüma-cutü-ü na-dau ... 

1 

3p.íntima-pé-dativo 3p.-ver 
'Un1 día, entre si fizeram amizade, mas o pato, para ele (ele, o pato) 
sabia mais do que o mutum e (o pato) viu o pé dele (dele= do mutum)' 

Além disso, a idéia de um tópico zero fruto de urna co-indexa~ao 
entre tópicos é fortalecida pela existencia de um encadeamento entre 
tópicos abertos: 

(2.116) 
... yeguma 
naquele te1npo 
(deitico) 

rü 
tópico 

tcha-cuaega rü 
lp.-ter conhecimento e 

duü'u 
pessoa 

1 

X 

-pemareü 
ignorante 

muepücüna 
muitas vezes 

1 

X 

-.. , .. nu-u tcha-cua 
3p.-dativo lp.-saber 

-guütna ga tacü 

tchama 
eu 

IÜ 

tópico 
tauüma 
nega\:ao 

0 

tópico 
-vvli'i 1 

tchi 'i 
lp.-ser 

tchama 
eu 

ru 

tópico 

ga nanhunhaÜ 
X como 

ga 

um x 

natürü 
entao, mas 

ta 
também 

ga 
X 

yatü-gü 
todo~ X coisa, que X homem-plural 

-. . ' .. nu-u 1 uu natürü yeguma rü 
3p.-dativo X contar entao, mas naquele tempo tópico 

(deitico) 

-tauütama tcha-cua nhaa aegacü-gü arü 

nega\:ªº lp.-saber deitico governo-plural de 

ore ga nhuma na-wa 1 maeü eru 
palavra X agora 3p.-locativo x vida porque 

(deitico) (nela) 
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"' yeguma 1 tchama ru -tauütama 
. , .. n1- 1 ... 

naquele tempo X eu tópico nega~ao 3p.-ser 
(deitico) 
' .. . naquele tempo eu, nao tinha conhecitnento e era urna pessoa 
ignorante, entao muitas vezes eu, ta1nbém sabia como eran1 todas 
as coisas que os homens contavam, e0tao naquele ten1po, nao co
nhecia esta palavra do governo no meio da qual é a vida agora por
que naquele tempo eu , nao era .. .' 

A possibilidade de encadeamento de tópicos, be1n como a 
possibilidade de existencia de um tópico zero em Tikuna, nao asse
gura, entretanto, que haja urna variável na posic;ao de sujeito. É cer
to que o tópico pertence a urna posic;ao nao argumental, con10 tam
bém é certo que, nessa posic;ao, ele pode assumir a condic;ao de 
operador que tenha por escopo u1n certo nódulo dentro da senten
c;a. Diante do que se tem como certeza a respeito das possibilida
des de vinculac;ao que venham a ser estabelecidas entre tópicos e 
entre un1 tópico e um elemento no interior da sentenc;a, a atenc;ao 
aquí vai ser deslocada do elen1ento vinculador para a posi~ao onde 
se situaria o elemento possiveln1ente vinculado. 

A posi\:ao de sujeito nao é vista como possuidora de relevancia 
estrutural em línguas, como o chines, o japones, o coreano, conside
radas orientadas para o discurso e nao para a senten~a.81 Apesar disso, 
admite-se, para essas mesmas línguas, a existencia de um sujeito 
sintático.82 Tal admissao nao deixa, porém, de suscitar algumas dú
vidas. Se para o chines, por exemplo, se encontrou um respaldo para 
o sujeito sintático no fato de haver, naquilo que é "intuitivamente" 
urna orac;ao nao infinitiva, urna realizac;ao lexical que permite pen
sar em urna posic;ao de sujeito governada, o mesmo nao se dá quan
do se considera a questao da atribuí\:ªº de Caso e a constitui\:aO do 
elemento Flexao, que está íntimamente ligado ao governo da posi
c;ao de sujeito. Para o chines, diz-se que o sujeito é n1arcado por Caso, 
muito embora nao haja o elemento concordancia, por meio do qual 
o sujeito deveria receber Caso. Diz-se também que há, ainda no que 
é '' intuitivamente" urna orac;ao nao infinitiva em chines, um nódulo 
Flexao, que pode ser foneticamente vazio e que é governante do 
sujeito, mesmo que a esse nódulo possa estar ligada apenas a marca 
de aspecto e nao a de tempo, inexistente na língua. 
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Em vez de postular para o Tikuna e lementos já colocados e 
"assegurados" teoricamente, é possível encontrar no próprio quadro 
da teoria gerativa trilhas que conduzan1 a urna visao da língua Tikuna 
que nao seja 1neramente reprodutora do que já se logrou para ou
tras línguas nesse mesmo quadro teórico. 

Em primeiro lugar, nao se pode afirmar para o Tikuna que o 
elemento Flexao - íntimamente ligado a questao do governo da 
posic;ao de sujeito - perten~a ao ambito da sentenc;a. Ao contrário, 
em Tikuna há dados suficientes para a demonstrac;ao de que urna 
categoria como tempo, que integra teorica1nente o nódulo Flexao, 
é um deitico que tem por escopo toda a senten~a. Isso vale dizer 
que o nódulo Flexao de que faz parte o tempo funciona como um 
operador de proposic;ao que pode atingir elementos dentro desta, 
1nas que, por situar-se fora dela, nao tem a propriedade de ser a 
cabec;a da sentenc;a e de, como tal, governar um sintagma nominal 
sujeito. Dito de outra maneira, o nódulo Flexao participa em Tikuna 
nao de um diagrama 

s 

s Flex sv 

mas de um diagrama como 

s 

teoricamente possível segundo Stowell (1981).83 Seguem abaixo 
alguns dados que comprovam o que acabamos de afirmar: 

(2.117) 
yeguma Hilda 
naquele tempo/quando 
(deitico) 

na-nagu 
3p.-moquear-locativo 

tcho'ni tü Reinaldo na-na-ngo' 
peixe tópico 3p.-objeto interno-comer 
'Quando Hilda moqueou o peixe, Reinaldo o comeu' 
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~ (2.118) 
Ngegurna 
quando 
(deitico) 

Hilda na-nagu 
3p.-rnoquear 
locativo 

1 

X 

tcho'ni 
pe1xe 

ta Reinaldo na-na-ngo ' 

rü 
tópico 

nao-agora 3p.-objeto interno-comer 
'Quando Hilda moquear o peixe, Reinaldo vai comer' 

(2.119) 
üpa 
antes 

rü 
tópico 

na-nore ga nai nhurna 
3p.-pouco x pau agora 

rü na-rno-otchi i na1 
tópico 3p.-muito-intensificador x pau 
'Antes tinha pouca árvore aquí, agora tem bastante' 

De acordo corn os dados acima, urn deitico em posis;:ao nao 
argumental determina a forma que assume rn elementos dentro da 
sentens;:a: partículas que vimos examinando (i, ga) tern sua forma 
ligada a presens;:a de urn deitico, que situa temporalmente os acon
tecirnentos relatados ern urn discurso. 

Ern segundo lugar, a questao da concordancia, que tambérn 
pode ser vista teoricarnente como e lemento pertencente ao nódulo 
Flexao. 

Na visao chornskyana,84 a concordancia é urn elemento que pos
sui tras;:os que lhe conferem urn caráter nominal, os tras;:os [+N, -V), 
compatíveis corn as informas;:oes relativas a pessoa, genero e núme
ro. Esse elemento termina por integrar urna categoría (Flexao) basi
ca1nente "verbal", urna vez que esta cornpartilha corn elementos nao 
nominais ([-N]) a propriedade de atribuis;:ao de Caso: cabe a Flexao, 
quando nela está contido o elemento concordancia, a atribuis;:ao do 
Caso nominativo ao sujeito. 

A atribuis;:ao de Caso envolve governo, porque a questao da 
atribuis;:ao do Caso abstrato e da sua realizas;:ao morfológica está ínti
mamente ligada a governo, isto é, a relas;:ao entre o núcleo (cabes;:a) 
de urna construs;:ao e as categorias que dele dependern. Dessa for
ma, a concordancia p ode ser pensada em termos de governo, resol
vendo-se, do ponto de vista formal, a associas;:ao entre a concordan
cia e o sintagma nominal que ela governa pela co-indexas;:ao. Esta 
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fa z corn que um sintagma nominal compartilhe tras;:os apropriados 
co~ o ele1nento concordancia ou com um prono1ninal que lhe seja 
equivalente (pro ou PRO). Como a concordancia nao é um elemen
to vinculador - nao pode ndo, portanto, integrar a teoria de vin
culas;:ao -, a associas;:ao entre ela e o sintagma nominal que gover
na deve ser vista nao exatamente como co-indexas;:ao, mas como co
superescris;:ao. 

A concordancia deve, ainda na visao chomskyana, ser absorvi
da e~ u1n dado momento pelo verbo, passando, pois, a fazer parte 
do sintagma verbal. A determinas;:ao do momento em que se dá ta l 
absors;:ao em urna língua é responsável pela existencia ou nao de 
u1na posis;:ao de sujeito governada. Se a absors;:ao é colocada como 
se dando no componente fonológico, a posis;:ao de sujeito pode ser 
sintaticarnente governada. Se, ao contrário, a absors;:ao da concordan
cia pelo verbo é vista como se dando no nível sintático, a posis;:ao 
de sujeito nao será governada, prevendo-se para essa posis;:ao urna 
ausencia de realizas;:ao lexical. 

Um fator de peso para a determinas;:ao do momento da absor
s;:ao da concordancia é a própria manifestas;:ao desta: a constatas;:ao 
de sua maior ligas;:ao com o elemento verbal que a manifesta será 
tomada como indício de que a absors;:ao se dá no nível sintático; urna 
constatas;:ao em sentido inverso colocará a concordancia como se dan
do em um momento mais tardío, isto é, no nível fonológico. Cada 
urna dessas constatas;:oes deverá, é claro, ser correlacionada as ex
pectativas mantidas quanto ao governo da posis;:ao de sujeito. 

Na busca de urna correlas;:ao entre a manifestas;:ao da concor
dancia e o governo da posis;:ao de sujeito, chegou-se a afirmar que 
urna morfología verbal rica estaría ligada a ausencia de urna realiza
s;:ao lexical para o sintagma nominal sujeito, urna vez que urna 
rnorfologia rica permitiría a recu peras;:ao de urna informas;:ao nao 
veiculada por um sujeito lexicalmente nulo,85 ou seja, por um sujei
to nao governado. Por outro lado, verificou-se que, em certas lín
guas, um sujeito lexicalmente nulo pode conviver com a inexistencia 
de urna morfo logía verbal capaz de indicar o elemento lexicalmente 
nulo.86 Essa verificas;:ao, entretanto, nao Ievou ao abandono da afir
n1as;:ao de que há urna ligas;:ao entre a morfología manifestada pelo 
verbo e a ausencia/ presen"s;:a de um sujeito lexicalmente expresso. 
E isso porque a convivencia entre um sujeito lexicalmente nulo e 
urna morfología verbal inexistente se deve a possibilidade de aque
le poder ser identificado por meio de um sintagma nominal que, 
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" colocado em urna outra orac;ao, funcione co1no um antecedente do 
elemento nulo.87 Dessa maneira, a correlac;ao entre manifestac;;ao da 
concordancia e governo da posic;;ao de sujeito n1antém-se, sendo 
necessário apenas acrescentar que tambén1 um sintagma nominal 
manifestado pode exercer o papel desempenhado por urna mor
fología verbal rica, qual seja, o da recuperac;;ao de urna informac;;ao 
nao veiculada por um sujeito nao governado (lexicaln1ente nulo). 

A correlac;;ao entre concordancia e governo da posic;ao de su
jeito nao é algo que deva ser desvinculado da atribuic;;ao do Caso 
nominativo, e a teoría, nesse ponto, indica caminhos. 

Urna absorc;;ao da concordancia pelo verbo no nível fonológico 
nao é provocadora de alterac;oes: a posic;ao de sujeito será governa
da e o Caso no1ninativo será atribuído pelo nódulo Flexao - via 

' concordancia - ao sujeito. Urna abson;ao da concordancia pelo ver-
bo no nível sintático levanta o problema da atribuic;;ao do Caso nomi
nativo, urna vez que, nao sendo a concordancia absorvida capaz de 
governo, a posic;;ao de sujeito nao pode receber Caso. Como conse
qüencia, o sujeito sintático nao pode ser um sintagma nominal rea
lizado nem urna variável; o sujeito aquí só pode ser PRO. 

Em orac;oes nao infinitivas, a existencia de PRO como sujeito 
sintático nao é um impedimento definitivo para a atribuic;ao do Caso 
no1ninativo. A atribuic;ao acaba vindo por meio da co-superescric;ao. 
Por es~a , tem-se, como já foi dito, urna soluc;;ao fonnal para lidar com 
a associac;ao entre a concordancia e o sintagma nominal que ela go
verna. No caso de urna orac;ao nao infinitiva com PRO, essa associa
c;ao, que acorre antes da aplicac;ao de qualquer regra, passa pela co
superescric;ao com um sintagma nominal pós-verbal. Este recebe o 
Caso nominativo, por estar co-superescrito a concordancia, e tanto 
pode estar dentro do sintagma verbal quanto estar adjungido, inte
grando urna cadeia argumental da qual faz parte PRO. 

o sujeito sintático lexicalmente nao realizado de urna orac;;ao nao 
infinitiva (PRO) tem sua existencia ligada a um sintag1na nominal 
posposto ao verbo. Sujeito subentendido, esse último cría condic;oes 
para que PRO, um nao-argumento, participe de urna cadeia argumental 
por meio da qual é veiculado Caso. E essa participac;ao depende, fun
damentalmente, da noc;;ao de concordancia associada a de governo. 

Retomando, para o Tikuna, os exemplos que contem um ver
bo existencial e olhando-os sob o angulo da concordancia, é possí
vel verificar que neles nao é exatamente esta que leva ao licen-
ciamento de um sujeito. 
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Nos dados focalizados, o verbo carrega sempre tan marcador 
de terceira pessoa, fato esperado na língua porque, con1 un1 verbo 
existencial, a referencialidade assume o primeiro plano. Isso cria a 
possibilidade de que, havendo em urna sentens;a mais de um sintagma 
nominal que nao seja visível estruturalmente, se venha a ter mais 
de um candidato a urna associai;ao con1 o marcador de pessoa por
tado pelo verbo. Para lidar com essa possibilidade, está presente na 
língua um 1necanismo que permite a exclusao de candidatos possí
veis, de modo que a apenas um reste a possibilidade da associa<;ao 
como marcador de pessoa. O mecanismo em questao é o da cópia. 

Quando surgem constru<;óes como (2.107), (2.111), (2.112), 
(2.113), nas quais estao presentes um sintag1na norninal na posii;ao 
de tópico e um sintagma nominal en1 adjun<;ao, ambos os sintagmas 
sao candidatos potenciais a urna associac;ao com o marcador de pes
soa do verbo. O que irá determinar aquí a associas;ao em pauta é a 
existencia de um tópico copiado ou nao dentro da sentenc;a. Argu
mentos do verbo na posi<;ao de tópico devem, em princípio, estar 
copiados no interior da senten<;a, e essa cópia, co1no se pode com
provar pelos dados mostrados até aquí e por aqueles que serao for
necidos mais adiante (ver item 4), nunca diz respeito a fun<;ao sin
tática de sujeito; ela sempre diz respeito a outras funi;óes sintáticas. 
A existencia de um tópico copiado faz com que este seja imediata
mente descartado como sintagma passível de associa<;ao como mar
cador de terceira pessoa. A associa<;ao, entao, dá-se como sintagma 
em adjunc;ao: será este o sintagma identificado como sujeito suben
tendido. 

Ainda com rela<;ao a constru<;oes com verbo existencial, no caso 
de nao se ter um tópico nao copiado no interior da senten<;a e de 
esse tópico nao ser um deitico, surgem restri<;oes. O tópico só po
derá apresentar um argumento do verbo se nao estiver presente um 
sintagma adjungido (ver (2.108)), porque, do contrário, nao haveria 
condi<;oes de se descartar um deles como nao estando associado ao 
marcador de pessoa. Por outro lado, se estiver presente um sintagma 
adjungido, nao será encontrado um sintagma na posi<;ao de tópico 
que seja argumento do verbo e que nao esteja copiado dentro da 
senten<;a. 

Urna aparente distribuic;ao complementar que, em termos sin
táticos, existe entre tópico e sintagma adjungido se reveste de inte
resse especial, ao ser levado em considera<;ao o mecanismo da có
pia. Esse mecanismo preenche, quando há um tópico, um espa<;o 
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dentro da sentenc;a que nao pode ser deixado vazio e , ao n1esmo 
tempo, permite a identificac;ao, por exclusao, de um sujeito. É un1 
n1ecanisn10 que aponta a possibilidade de vazios estruturais, e, ao 
que tudo indica, o único vazio estrutural permitido ein Tikuna é aquele 
relativo a posic;ao de sujeito. 

Um vazio estrutural na posic;ao de sujeito é algo que se coadu
na com a estreita ligac;ao entre o rnarcador de pessoa e a fonna que 
esse marcador integra - o verbo. O marcador de pessoa é um pre
fixo e define, com sua presenc;a, urna categoría lexical, que é o ver
bo. Se formas raciocinar em tennos de um elemento Flexao cabec;a 
da sentenc;a, a ligac;ao do n1arcador de pessoa como verbo levar
nos-ia a colocar a absorc;ao da concordancia no nível sintático. Colo
cada neste nível, tal absorc;ao conduziria a existencia de urna posi
c;ao sintática de sujeito nao governável, o que significaría admitir PRO 
nessa posic;ao e colocaria a questao da atribuic;ao do Caso nominativo. 
Pelos caminhos indicados teoricamente, a soluc;ao formal poderia vir 
vía co-superescric;ao, que associa o elemento concordancia a um 
sintagma nominal pós-verbal. Dando-se em um momento anterior a 
absorc;ao da concordancia pela forma verbal, a co-superescric;ao ga
rantiría a relac;ao de associac;ao entre a concordancia e o sintagma 
nominal que ela govema. O raciocínio, no entanto, interromper-se-ia 
aqui. Primeiro, porque o sintagma posposto ao verbo nao se situa 
dentro do sintagma verbal nen1 adjungido a ele, o que é um impe
dimento para que a concordancia o governe. Segundo, porque nao 
é o marcador de pessoa que desempenha aqui o papel de elemento 
identificador principal. A identificac;ao de um sujeito subentendido 
dá-se por exclusao, quando um sintagma nominal nao pode ser as
sociado a func;óes sintáticas que nao incluem o sujeito. 

Em vez de um n1arcador de pessoa que desempenhe um papel 
semelhante ao de um elemento concordancia tal como este é colocado 
teoricamente, o que os dados da língua Tikuna indicam é que sao outros 
os caminhos seguidos na explicitac;ao de func;óes sintáticas e que, 
nessa explicitac;ao, o sujeito sintático possui menos relevancia. E o 
fato de se ter urna posic;ao de sujeito com menos relevancia sintática 
é demonstrável nao apenas por meio do questionamento da existen
cia de um elemento concordancia contido em um nódulo Flexao, mas 
também pela própria inércia sintática da posic;ao estrutural de sujeito. 

Além das construc;óes existenciais, em que está situada parte 
da evidencia de um vazio estrutural na posic;ao de sujeito, há na lín
gua construc;oes que reafirmam a possibilidade desse vazio. Tais 
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cons:ruc;6es sa_o as c~rrespondentes em Tikuna daquelas que, em ou
tras l1nguas, sao habitualmente analisadas como contendo um PRO 
~ue é ~ujeito de uma.o.rac;ao encaixada com verbo no infinitivo e que 
e cont1olado pelo su1e1to de un1a orac;ao superordenada: 

(2.120) 

tama na-na-wae 
negac;ao 3p.-objeto interno-querer 

na na-tchibü 

'ele nao quer comer' 
conectivo 3p.-con1er 

(2.121) 
na-ma'a 
3p.-com 

-nü-'ü 
3p.-dativo 

tchi-'u 
lp.-pedir 

cu-ma'a na-nil-Ü ca 

na 
conectivo 

tama 
negac;ao 

2p.-com 3p.-brigar-nominalizador finalidade 
'eu pedí a ele para ele nao brigar com voce' 

(2.122} 
Hilda . -,-1-na-me-e e 1Ü 

tópico aspecto-3p.-bom-causativo 
1 

X 

tcho'ni na na-itü-'fi ca 

pe.ixe conectivo 3p.-moquear-nominalizador finalidade 
'H1lda faz o peixe ficar bom para moquear' 

i-na-tchuuna 

(2.123) 
Hilda .tü 

tópico 3p.fem.-objeto interno-abrir e tirar as tripas 

1 tcho'ni -na ru-ü 
~ . ~ . peixe conectivo moquear-nominalizador 
Hilda esta hmpando peixe para moquear' 

(2.124) 
Lindalva 

-cu-'u" 

1Ü 

tópico 

na-ngü ca ... 

1-ngu 
3p.fem.-chegar 

2p.-dativo 3p.-ajudar-nominalizador finalidade 
'Lindalva chegou para ajudar voce .. .' 
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(2.125) -cu-ca-ü na-ca' 
3p.-por 2p.-chamar-nominalizador 

ya 
X 

na na-ma'a 
conectivo 3p.-com 

mo'ü 
aman ha 

qui-fene- 'Ü 
2p.-ca~ar-nominalizador 

'Voce chamou Pedro para com ele voce ca\:ar an1anha?' 

(2.126) 
na-ca' 
3p.-por 

cu-ca 
2p.-chamar 

Peduru 
. 
1 

X 

-cu-ma'a mo'ü ya fene-Ü ca' 

Peduru 
Pedro 

1 

X 

na 
conectivo 

2p.-com amanha x ca~ar-nominalizador finalidade 
'Voce chamou Pedro para com voce ca~ar amanha?' 

No quadro da teoría gerativa,88 complementos oracionais sao 
geralmente da categoría S', que se reescreve como CoMP e S. As 
ora~oes infinitivas, quando sao complementos oracionais de certos 
verbos, estao desprovidas de Flexao, e PRO nelas se faz presente, 
estando essa presen~a relacionada a teoria de Caso, ao princípio de 
proje\:ao, ao critério 0 e ao princípio de que PRO é nao governado. 
A presen~a de PRO casa-se, portanto, coma necessidade de se ver 
na senten~a um sintagma non1inal diretamente dominado por S, isto 
é, um sintag1na nominal sujeito sintaticamente relevante. Por outro 
lado, ora~oes infinitivas vistas como S' impedem que PRO seja go
vernado pelo verbo da ora~ao superordenada. 

No primeiro par de exemplos acima fornecido, há um bom in
dício de que o que seria um "complemento oracional" constituído 
de urna "ora\:aO infinitiva" nao caracteriza urna categoría S' . Em 
(2.120), a forma verbal referente a 'ele quer' traz em si um objeto 
interno que está de acordo com o fato de o próprio complemento 
estar situado a direita do verbo, numa reprodu\:aO do que, no início 
do item 2, foi considerado característico das constru\:oes SVO. Em 
(2.121), mantendo-se também como urna característica da ordem 
SVO, há um clítico ao qual se encontra co-indexado o complemento 
situado a direita do verbo. A co-indexa~ao é matéria de governo, e 
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o que é o complemento do verbo - um suposto S introduzido por 
um CoMP - possui estrutura basicamente nominal, o que o torna tun 
sintagma introduzido por um conectivo e nao por um comple
mentizador. 

A possibilidade de se ter sintag1nas nominais no que seria o 
equivalente de ora~oes infinitivas repete-se mais adiante. Nos da
dos seguintes, o verbo nao exibe nenhum elemento morfológico que 
leve a suposi~ao de que o sintagma situado a sua direita esteja a ele 
relacionado. Em compensa~ao, esse sintagma, introduzido pela mes
ma partícula dos dois exemplos anteriores - na -, recebe marcas 
que permitem identificá-lo como um sintagma posposicionado: se
guindo-se a um sufixo nominalizador há urna posposi~ao que modi
fica o todo constituído e que, algumas vezes, é dispensada, entran
do em urna rela~ao de complementaridade com o conectivo que 
introduz todo o sintagma (cf. (2.122), (2.124) e (2.126), de um lado, 
e (2.123) e (2.125), de outro). O sintagma constituído possui carac
terísticas que lembram o sintagma posposicionado aquí já conside
rado. J?esse sintagma, participa, na qualidade de termo regido, um 
sintagma nominal. Este, em sua constitui~ao interna, pode ou nao 
apresentar marca de pessoa na forma nominalizada (ver, por exem
plo, (2.125) versus (2.126)) e pode, de acordo com a forma no
minalizada que estiver em jogo, apresentar um complemento a ela 
relacionado, como se dá em (2.124), que pode mais nítidamente ser 
focalizado assim: 

(2.124) -a) cu-ü na-ngüe 

b) 

2p.-dativo 3p.-ajudar 
'ele ajuda voce' 

- -cu-ü na-ngüe-ü 
-nominalizador 

-c) cü-ü na-ngüe-ü ca 

finalidade 
'para a ajuda dele a voce' 

Tendo-se em Tikuna urna base nominal para o que seria, em 
outras línguas, urna ora\:ªº infinitiva com sujeito PRO, nao se tem 
como sustentar ou procurar evidencias de que o sintagma nominal 
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- que nessa construi;;ao é básico - necessite de um suje ito. Ateo
ría preve que em sintagmas nominais o sujeito pode ou nao estar 
presente e que senteni;;as diferem funda1nentaln1ente de sintagmas 
nominais pela presen\:a obrigatória, naquelas, de un1 suje ito.89 Como 
em Tikuna, nas construi;;oes focalizadas, nao há urna categoría S' e 
nem inesmo um S, a própria teoría utilizada leva a improbabilidade 
da preseni;;a de PRO como sujeito. E co1no, ainda nessas construs;oes, 
marcas pessoais pode1n ser dispensadas, tudo leva a crer que nelas 
a questao da referencia passa por outros caminhos que nao aqueles 
ligados a PRO sujeito. 

A posi\:aO de sujeito nao é, portanto, algo que revele , pelo que 
vitnos até aquí, atividade sintática. Se se considerar que em Tikuna 
há um suje ito, ele estará situado no nível do tópico. E nao sendo a 
posis;ao sintática de sujeito ativa na língua, nao há inconveniente em 
considerá-la candidata a um vazio estrutural. Da mesma forma , nao 
há razao para considerar que um sintag1na em adjun\:ao, subenten
dido con10 sujeito, <leva ser vinculado a urna categoría vazia. Colo
cado ein adjuns;ao, nao há necessidade de haver para ele recupera
s;ao de urna funs;ao sintática. 90 

Ainda com rela\:aO a fu ns;ao sintática de sujeito, há urna última 
particularidade a ser apontada aquí. Tal particularidade refere-se aos 
verbos existenciais .. Lexicalmente, estes possuem, em Tikuna, um 
único argumento, que é o tema. Sintaticamente, entretanto, esse ar
gumento é colocado na posi\:aO de tó pico ou de sintagma em 
adjuni;;ao; nunca há para e le a possibilidade de ser colocado na po
sis;ao de sintagma nominal interno ao sintagma verbal. Isso significa, 
a nosso ver, que há urna in1possibilidade sintática para os verbos exis
tenciais ein Tikuna serem tidos co1no e lementos nucleares da sen
tens;a. Eles contrariam a tendencia geral observada na língua , que é 
a de ter o verbo como núcleo da sentens;a e , como veremos mais 
adiante, co1no elemento que fornece indícios para a delimitai;;ao da 
própria sentens;a. O argumento lexica l que esses verbos possuetn 
ocupa, sintaticamente, sempre posis;oes periféricas, sem que o ver
bo traga consigo nenhuma informai;;ao relacionada a posii;;ao desse 
argumento. Em virtude da ausencia de um caráter, digamos, nítida
mente verbal, para tais verbos nao se coloca a questao da funs;ao 
sintática exercida pelo seu argumento lexical. lsso vale dizer que este 
nao é um sintagma nominal complemento com funs;ao sintática re
cuperada ou recuperável, nem um sintagma nominal re lacionado a 
funs;ao sintática de sujeito. Aoque tudo indica, trata-se de um sin-
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tag1na ao qual se aplica urna forma que ten1 muito pouco das carac
terísticas exibidas pelos predicados verbais da língua .91 

2.4. Vinculas;oes e ordem SVO en1 Tikuna 

Nas construs;oes SVO , o fato de a frase no1ninal complemen
to encontrar-se a dire ita do verbo está ligado a modificas;oes apre
sentadas p ela forma verbal e , conseqüentemente, a relevancia de 
um sintagma verbal constituído de sintagma no1n inal complemento 
e de un1 verbo, nu1n fortalecin1ento, dentro da língua, da seqüen
cia OV. 

Antes, poré1n, de olharmos o sintagma verbal, tentemos justifi
car a separai;;ao que estamos o pera ndo entre um sintagma verbal 
hierarquicamente mais alto (SV') e o sintagma verbal nuclear, cons
tituído do sintagma nominal complemento e do verbo. 

No ponto em que nos encontrarnos, nossa análise mostra que 
no sintagma verbal (SV') em Tikuna há un1 sintagn1a posposicionado 
modificado r de SV que nao é governado nem pelo verbo nem por 
SV. Nessa análise, o sintagma posposicionado passa a abrigar nao só 
sintagmas que expressam, digamos, circunstancias, 1nas também 
aquele que seria fa cilmente identificado co1no o o bjeto indireto da 
sentens;a. E nao existirá um inesmo abrigo sintático para circunstan
cias e para um argun1ento que pode ser visro co1no objeto indireto 
sem evidencias e, é cla ro, sem conseqüencias. 

Entre as evidencias devem estar a de que o obje to indireto se 
co1nporta como outros sintagmas posposicionados e a de que o e le
mento que marca morfologicamente o objeto indireto possui carac
terísticas, ao realizar essa marcas;ao, de urna verdadeira posposi\:ao. 

Em Tikuna, sintagmas relacionados a circunstancias podem ser 
relativizados, da mesma forma que sintagmas identificados como ob
jetos indiretos: 

(2.127) 
Peduru 

na'ne 
flecha 

nü-ü 
3p.-dativo 

ya 
X 

yatü 
homem 

na-na-'a 
3p. -objeto inte rno-dar 

[ga 
X 
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1ne 
ontem 

ya 
X 

Galdinu 



" nü-'Ü na-dau-cü 
3p.-dativo 3p.-ver-nominalizador 
'Pedro deu flecha para o homem que Galdino viu ontem' 

(2.128) 
Grasira 

1 ona 

ru 
tópico 

x comida 

i-ngu-cü 

[ga 
X 

pacü na i-na-'a 
mo~a dativo 3p.fem.-objeto interno-dar 

ine 
ontem 

recreiu 
recreio 

gu] 
locativo 

3p.fem.-chegar-non1inalizador . , 
'Gracila deu comida para a mo~a que chegou ontem de recre10 

(2.129) - tcha-'a 
.. ' .. 

tchama . . ' .. ya ucu nu-u nu-u 
eu 3p.-dativo lp.-dar X agulha 3p.-dativo 

-
ya ngee [i na-cua-ü 

X mulher X 3p.-saber-nominalizador 

na-ngai-tchiru 
3p.-costurar-roupa 
'eu dei agulha para aquela mulher que sabe costurar' 

(2.130) 
ngema 
deitico 

tatü 
no 

-""* , •• ta-1- u 

[i na-wa ta-powae 
X 3p.-locativo lp .pl.-pesca 

. 
1 wa 

locativo 1 p. pl.-ir-nominalizador X 

mo'Ü]
5 

amanha 

rü na-yaÜ-ütchi 
tópico 3p.-longe-intensificador 
'aquele rio onde vamos pescar amanha, é bem longe' 

(2.131) 
nüma 
ele 

rü 
tópico 

i-na-wüa-tae 
aspecto-3p.-riscar-trocar 
'escrever' 
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[i ngewakaÜ'Ü] 1 popera 
x novo x papel, caderno 
'ele está escrevendo no caderno que é novo' 
( = ele está escrevendo no caderno novo) 

(2.132) 
nüma 
ele 

[i 

na-ümatü-tae 
3 p. -desenhar-trocar 

escrever 

ngewaka 'Ü] wa 
x novo 

1 

X 

'ele está escrevendo no caderno que é novo' 
( = ele está escrevendo no caderno novo) 

wa 
locativo 

popera 
papel, caderno 

A relativizac;:ao está, em Tikuna , ligada a urna indexac;:ao entre 
sintagmas (ver item 1, Parte II). Por meio desse recurso, todo sintagma 
pode ser relativizado, e daí decorre urna igualdade de comportamento 
entre sintagmas na língua, estejan1 eles relacionados a objetos diretos, 
a circunstancias, a sintagmas identificados como objetos indiretos. 

Apesar dessa igualdade generalizante, sintagmas identificados 
como objetos indiretos podem, quando coordenados, ser o comple
mento de un1a posposi~ao. E o mesmo acontece com sintagmas re
lacionados a circunstancias: 

(2.133) 
Yutche 
José 

arpa o? 

rü 
e 

Clovi 
Clóvis 

-'ü 

dativo 

'Voces deram arpao pra José e pra Clóvis?' 

(2.134) 
... Wira 

arco 
rü 
e 

tchutchi 
zagaia 

i-na-powae ... 
aspecto-3p. -pescar 

ina'a 
instrumental 

'. .. com arco e zagaia, ele pesca .. .' 
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-nü-ü 
3p.-dativo 

tü 
tópico 

pi-'a 
2p.pl.-dar 



Se objetos indiretos se comportam como outros sintag1nas 
posposicionados, justifica-se a postula~ao de um sintag1na pos
posicionado modificador de SV. A conseqüencia mais imediata de tal 
postula~ao é a de que , entre o sintagma posposicionado (SP) e o 
sintagma verbal (SV), há urna fronteira demarcadora de con1porta
mentos sintáticos. E é a possibilidade de existencia dessa fronteira 
que nos obriga a olhar mais detidamente SV. 

Dentro de SV, quando o verbo define a existencia de um argu
mento interno, este carregará ou nao certas marcas morfológicas, 
dependendo do significado do verbo. A marca morfológica que o 
argumento interno porta possui urna íntima liga~ao com o verbo, que 
a traz codificada no léxico. E isso a ponto de raízes - que integran1 
urna forma verbal - só terem o seu significado definido quando 
associadas a urna determinada marca morfológica. É, por exemplo, 
o que acontece abaixo: 

(2.135) 
dau 

~~ 
'ü 

(2.136) 
dau 

~""' ca' 

(2.137) 
dau 

~""' na 

(2.138) 
ca' 

~""' ca' 

(2.139) 
ca' 

~""' na 

'ver' 

'procurar' 

'cuidar; olhar para' 

'chamar' 

'perguntar' 
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Fora do sintagma verbal, as marcas morfológicas em questao 
readquirem seu significado original e possuem status de posi\:aO. 
Dentro do sintagma verbal, porérn, elas sao parte itnprescindível de 
um nome abertamente expresso. E, se este estiver ausente, elas 
integrarao urna forma pronominal. Assim: 

(2.140) 
nü- 'ü 
3p.-dativo 

(2.141) 
na-ca' 

tcha-dau 
lp.-

3p. -ca usa/ beneficiário 

(2.142) 

nü-na tcha-dau 
3p.-locativo 1 p.-
(por:ito de origern/ chegada) 

(2.143) 
na-ca' 
3p.-causa/beneficiário 

(2. 144) 
nü-na tcha-ca' 
3p.-locativo 1 p.-
(ponto de origem/ chegada) 

'eu o vi' 

tcha-dau 'eu o procurei' 
lp.-

'eu cuido dele; eu olho para ele' 

tcha-ca' 
lp.-

'eu o chamo' 

'eu perguntei dele' 
( = eu perguntei a ele) 

Já fo i mencionado aqui que marcas como as apresentadas nao 
exibem o status de posposi~ao, urna vez que, estando íntimamente 
ligadas ao verbo, nao sao atribuidoras de Caso. E o argumento inter
no do verbo que as porta é, em razao desse fato, um objeto direto. 

Quando é urna forma nominal que carrega urna marca mor
fológica prevista pelo verbo, essa forma ocupa a posi~ao de sintagma 
nominal irmao de V. Quando, no entanto, é urna forma pronominal 
que carrega essa mesma marca, nao é tao claro que tal forma esteja 
ocupando urna posi~ao argumental, isto é, que ela esteja preenchen
do a posi\:ao de sintagma nominal. Ao iniciarmos o ítem 2, mostra
mos que, em Tikuna, urna senten~a que apresente sintagma dupli
cando urna forma pronominal ligada ao verbo nao é ambígua, em-
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" bora a língua admita a ordem OVS. Também afirmamos que, nessa 
circunstancia, urna única interpreta\:ªº é possível, o que se explica 
pela existencia de um clítico co-indexado obrigatoriamente ao sin
tagma que o duplica. A essa afirma\:ªº vamos acrescentar outra: a 
de que a existencia de urna forma pronominal ligada ao verbo faz 
co1n que a posi<;ao argumental de sintagma nominal irmao de V es
teja obrigatorian1ente vazia, porque, do contrário, as senten\:aS se
rao agramaticais, como comprovam dados abaixo: 

(2.145) 
•A.tape 
cobra 

rü 
tópico 

ni-ma' 
3p.-matar 
'A cobra matou Reinaldo' 

(2.146) 
Ata pe rü 
cobra tópico 
'A cobra matou Reinaldo' 

(2.147) 
A.tape rü 
cobra tópico 
'A cobra o matou' 

(2.148) 
Nü-'ü 
3p.-dativo 
'Ele viu o homem' 

(2.149) 
Peduru -.. ' .. nu-u 

na-dau 
3p.-ver 

3p.-dativo 
'Pedro viu o hornero' 

-(2.150) 
Yatü 
homem 

nü-'ü 
3p.-dativo 

'O hornero o viu' 

Reinaldo-'Ü 
-dativo 

Reinaldo-il 
-dativo 

.. ' .. nu- u 
3p.-dativo 

na-da u 
3p.-ver 

ya 
X 

na-dau 
3p.-ver 
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ya 
X 

.. ' .. nu- u 
3p.-dativo 

ni-ma' 
3p.-matar 

ni-ma' 
3p.-matar 

yatü 
hornero 

yatü 
homem 

(2.151) 
•Peduru-'Ü nü- 'Ü 

-dativo 3p.-dativo 
'O homem viu Pedro' 

na-da u 
3p.-ver 

ya 
X 

yatü 
homem 

As duas senten~as marcadas acima como agramaticais (com 
asteriscos) tem sua agramaticalidade explicada por urna viola~ao do 
filtro de Caso. Como se pode dizer que o clítico requer Caso, o verbo 
que o governa a ele atribuí Caso. Com isso, nao há possibilidade de 
aparecer um elemento nominal na posi-;ao de sintagma nominal ir
mao de V, visto que este já nao possui, ao estar presente o clítico, 
condi\:Oes de receber Caso. 

Dentro de SV, o elemento pronominal - um clítico - está, de 
modo geral, em distribui-;ao complementar com os morfemas que, 
de dentro da forma verbal, indicam a existencia de um objeto dire
to. Esses últimos morfemas sao 

na - 'objeto interno' 
ya - 'objeto interno' 

e ambos tem seu aparecimento dependente, em primeiro lugar, da 
forma verbal a qual se ligam, isto é, seu aparecimento está previsto 
no léxico, de modo que certas formas verbais aceitam um, mas nao 
o outro, e há formas verbais que nao aceitam nem um nem outro. 
Em segundo lugar, o papel desses morfemas é indicar que, em um 
enunciado, há um sintagma que pode ser identificado como argu
mento interno de um verbo. Redizendo, de maneira esquemática, o 
que existe em Tikuna quando estao e1n jogo elementos pronomi
nais clíticos e morfemas 'objeto interno', tem-se: 

- complementaridade entre elemento pronominal (clítico) e morfema 
'objeto interno': 

( 2.152) -nü-ü ni-'u 'ele o disse' 
3p.-dativo 3p.-dizer, contar 

(2.153) 
*ni-na-'u 'ele o disse ' 
3p.-objeto interno-dizer, contar 
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" - a lternancias entre elemento pronominal (clítico) e morfema 
'objeto interno': 

(2.154) -nü-'ü pi- 'a 'voces o deram' 
3p.-dativo 2p. pl.-dar 

(2.155) 
na-na-'a 'ele o deu' 
3p.-objeto interno-dar 

- codifica~ao no léxico quanto ao morfema 'objeto interno' que <leve 
integrar - se for o caso - o verbo possuidor de um argumento 
interno nao expresso dentro de sv :92 

(2. 156) 
a 

\ 
na-

(2.157) 
na-na-'a 
3p.-objeto interno-dar 

(2.158) 
a'ü 

\ 
ya-

(2.159) 
i-ya-a'ü 
3p.fem.-objeto interno-beber 

(2.160) 
ta-ya-a'ü 
1 p. pl.-objeto interno-beber 

(2. 161) 
bu'u 

\ 
na-

'dar' 

'ele o deu' 

'bebeu' 

'ela o bebeu ' 

'nós o bebemos' 

'colher' 

110 

(2.162) 
na-na-bu 'u 'ele o colheu' 
3p.-objeto interno-colher 

(2.163) 
da ye 

\ 
ya-

(2. 164) 

'tarar' 

ta-ya-daye 'nós o taramos' 
1 p. pl.-objeto interno-tarar 

(2. 165) 

fe 'matar com tiros ' 

\ 
na-

(2. 166) 
na-na-fe 'ele o matou' 
3p.-objeto interno-matar com tiros 

(2.167) 
ma' 

\ 
ya 

(2.168) 
na-ya-ma' 
3p.-objeto interno-matar 

'1natar' 

'ele o matou ' 

- a parecimento de um clítico ou de um morfema 'objeto interno' 
quando o argumento interno do verbo é situado a direita <leste: 

(2.169) 
na-na-ngó' ya ma 'e 
3p. -objeto interno-comer x capim 
'e le come capim' 
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" (2.170) 
na-na-tchu'u 
3p.-objeto interno-arpoar 
'ele arpoou o peixe' 

1 

X 

tcho'ni 
pe1xe 

(2.171) 
na-ya-ya'u 
3p .-objeto interno-pegar 
'ele pega peixe' 

1 

X 

tcho'ni 
peixe 

(2.172) 
na-ya-ma' ga 
3p.-objeto interno x 
'ele matou o cachorro' 

(2. 173) 
na-ca' na-tae-gü 

airu 
cachorro 

3p. -por 3p.-trocar-plural 
'eles compram a farinha' 

(2.174) 
na-ma'a 
3p.-instrumental 

companhia 

ta-tae 
lp.pl.-trocar 

'nós vendemos farinha' 

(2.175) -nü-'ü na-ngau 
3p.-dativo 3p .-encontrar 
'ele encontrou a on<;a' 

(2.176) -

ya 
X 

nü-'ü ni-'u i 
3p.-dativo 3p.-dizer, contar x 
'ele contou história' 

1 

X 

1 

X 

ai 
on<;a 

Ul 

farinha 

Ul 

farinha 

ore 
história 

o clítico pode receber marcas morfológicas que, quando ele nao 
está presente, também caracterizam o sintagma complemento do 
verbo em posi<;ao argumental. 93 Tal nao se dá com a expressao in
terna ao verbo da no<;ao 'objeto': ela nao é caracterizada por caso 
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1norfológico. Apesar disso, nao parece inad1nissível requerer para o 
morfema 'objeto interno' a propriedade de absor<;ao do Caso. Isso 
porque nao se espera o preenchimento da posi\:ao de sintagma 
nominal complemento do verbo quando neste ocorre o morfema 
'objeto interno': 

( 2.177) 
Abel rü na-na-'a i h ) . te o ni ... 

tópico 3p.-objeto interno-dar X peixe 
'Abel, deu o peixe' 

(2.178) 
? Abel rü tcho'ni 

tópico peixe 
'Abel, deu o peixe .. .' 

(2. 179) 
Abel rü waira-tchi 'ü 

tópico a~aí-líquido 

'Abel, bebe u vinho de a\:aí' 

(2. 180) 
? Abel rü waira-tchi 'ü 

tópico a~aí-líquido 

'Abel, bebeu vinho de a\:aí' 

na-na- 'a ... 
3p.-objeto interno-dar 

ni-a'ü 
3p.-beber 

. ' -~ ni-ya-a u 
3p.-objeto interno-beber 

Os dados indicam urna distribui\:aO complementar entre a no
<;ao 'objeto' expressa internamente a forma verbal e o sintagma 
nominal complemento do verbo situado dentro de SV. Para esse fato, 
obtém-se urna explica<;ao se considerarmos a hipótese de que o 
verbo, ao receber o morfema 'objeto interno' , nao está mais em 
condi<;óes de atribuir Caso ao sintagma nominal irmao de V. 

Além de um ponto de contato entre o elemento pronominal 
que recebe marca morfológica e o morfema 'objeto interno' no que 
tange a presen<;a do sintagma nominal complemento, é possível 
estabelecer urna outra aproxima<;ao entre ambos. Tanto um quanto 
outro estao relacionados a urna liberdade na busca de um antece
dente. Consideremos os dados a seguir: 
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(2.181) 
upa ru 

tópico 
Reinaldo a tape 

cobra tempo passado 

ni-ma' 
3p.-1natar 
'Algum tempo atrás, a cobra 1natou Reinaldo' 

(2. 182) 
':Y 

Upa 
te1npo passado 

ni-ma' 
3p.-matar 

rü 
tópico 

atape Reinaldo 
cobra 

'Algum tempo atrás, Reinaldo matou a cobra' 

(2. 183) 
Maria Luiza ngi-'ü 

3p.fem.-dativo 
'Luiza co<;a a perna da Maria' 

(2.184) 
1 Abel rü 1 

ni-wü-para 
3p.-co<;ar-perna 

na-ya-a'e 

nü-'ü 
3p.-dativo 

nü-'ü 
3p.-dativo 

tópico x 
waira-tchi'ü 

a<;aí-líquido 3p.-objeto interno-beber 

(2.185) 
Mo'ü 
amanha 

ru 
tópico 

ta na-ya-a'e 

ya 
X 

A bel 1 

X 

nao-agora 3p.-objeto interno-beber 

(2.186) 
Cu pata 
2p.-casa 

wa 
locativo 

ru ya 
tópico x 

waira-tchi 'ü 
a<;aí-líquido 

A bel 1 

X 

waira-tchi'ü ta na-ya-a'e 
a<;aí-líquido nao-agora 3p.-objeto interno-beber 
'Na tua casa, Abel vinho de a<;aí vai beber' 
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Se o que esta1nos tratando como clítico é ilnediatamente ante
cedido de um sintagma nominal desprovido de inarca morfológica, 
nao será este interpretado como antecedente do clítico: os dados 
mostram que o antecedente será buscado fora da senten<;a ou do 
predicado (fora do predicado se quisermos questionar o lugar ocu
pado pelo argumento externo do verbo quando este se faz presen
te dentro da senten<;a). 94 No caso de formas verba is que exibem 
internamente a no<;ao 'objeto', o antecedente desee terá de estar, 
pelos dados acima, fora do predicado: a presen<;a da partícula tem
poral ta fecha o predicado e, conseqüentemente, permite a expres
sao do antecedente a esquerda do todo constituído pelo predicado 
(cf. (2.185) e (2.186)); a ausencia da partícula ta permite tomar-se 
o predicado como aberto e o antecedente como estando no interior 
daquele - o que gera incerteza quanto a gramaticalidade da sen
ten<;a (cf. (2. 184)). 

A liberdade na busca de um antecedente exclui a possibilidade 
de que, se viermos a pensar em movimento da frase nominal con1-
pleto, _exista, na posi<;ao de sintagn1a nominal, um tra<;o <leste sin
tagma. Na hipótese de haver movimento, a posi<;ao a partir da qual 
a extra<;ao teria lugar conteria urna variável, urna vez que o mo
vimento estaría ocorrendo para urna posi<;ao periférica. Pode haver 
dúvidas quanto a posi<;ao localizada a esquerda do predicado, isto 
é, essa posi<;ao poderia vir a nao se caracterizar como posi<;ao de 
operador. 

O vazio na posi<;ao de sintagma nominal combinado ao clítico 
constituirá, porém, um ele1nento pronominal descontínuo, nos mol
des em que foi proposto por Borer (1981, 1984), e1n constru<;oes 
em que o vazio estiver indexado a um elemento em posi<;ao ar
gumental fora de sua categoria mínima de governo (ver Parte Il). 

Na ordem SVO, a rela<;ao que o clítico mantém com a frase 
nominal complemento seria aquela <litada pela capacidade de go
verno possuída pelo clítico, por ser ele um tra<;o da cabe<;a. Há urna 
co-indexa<;ao obrigatória entre o clítico e a frase nominal comple
mento. Há também, antes da frase nominal complemento que du
plica o clítico, urna das partículas aquí já focalizadas. No entanto, 
<liante do que vimos a respeito dessas partículas quando aparecem 
em posi<;ao de adjun<;ao ~ direita do sintagma verbal, seria difícil 
considerá-las um marcador de caso dummy necessariamente intro
duzido antes da frase nominal complemento para se evitar urna vio
la<;ao do filtro de Caso. Seria difícil, ainda, manter para o Tikuna as 
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observac;oes que Borer, seguindo Kayne (1975), faz sobre clítico e 
atribuis;ao de Caso, e isso por duas razoes: 

a) as partículas em questao constituem ele1nentos que participam 
da visibilidade95 de u1n elemento para a atribui\:aO de urna funs;ao 
e permitem, no nível da interface sintaxe-se1nantica, a explicitas;ao 
de urna relac;ao sintática que venha a ser obscurecida por um va
zio· no nível exclusivamente sintático, que é aquele em que o 

' 
clítico exibe suas propriedades, as referidas partículas já se fazem 
presentes, independentemente da existencia do clítico, porque 
elas sao necessárias a um nível de interpretas;ao que nao é exclu
sivamente sintático; 

b) nas sentenc;as de ordem SVO em que se tema forma verbal expres
sando internamente a noc;ao 'objeto', nao se tem, pelas mesmas ra
zoes, necessidade de inserc;ao de un1 marcador de caso dummy; as 
partículas que se fazem presentes no sintagma adjungido nao exis
tem apenas porque há urna nos;ao 'objeto' interna a forma verbal. 

Desvinculando-se o aparecirnento de partículas no sintagma 
adjungido do clítico e do morfema 'objeto' interno a forma verbal, 
outra deverá ser a maneira de se fazer com que a frase nominal 
adjungida seja interpretada como objeto direto. 

Urna rnaneira de se alcanc;ar essa interpretac;ao seria, diferente
mente de Borer, dizer que o clítico, que absorve Caso, possui a pro
priedade da transmissao do Caso a frase nominal objeto em adjunc;ao. 
Essa soluc;ao, que é compatível com o fato de o clítico governar a fra
se nominal complemento, pode ser conciliada com a presenc;a de urna 
das partículas mencionadas, desde que, para efeito de transmissao do 
Caso objetivo, seja1n vistos como pares Casuais nao só o clítico e o 
verbo do qual ele é a cabec;a, mas também o trac;o de Caso contido 
no verbo e o sintagma .nominal que se en contra associado a urna das 
partículas.% 

Ainda nessa maneira de ver as coisas, teríamos que, se nas cons
truc;oes como clítico há urna transmissao de Caso pelo clítico a frase 
nominal complemento, algo semelhante pode ser alcanc;ado nas 
construc;oes em que se tem a noc;ao 'objeto' interna a forma verbal. 
O argumento que se encentra a direita do sintagma verbal nao reti
ra, como já foi dito, sua visibilidade da posii;ao de adjuns;ao. Sua vi
sibilidade está ligada a existencia de urna das partículas já referidas. 
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No entanto, as partículas em questao nao tema propriedade de atribuir 
ao sintag1na que as segue o Caso objetivo. Essa atribuic;ao estaría, mais 
urna vez, ligada ao verbo. A noc;ao 'objeto' presente no verbo é urna 
maneira de estabelecer concordancia entre o verbo e a frase nominal 
complemento a sua direita, concordancia que, igualando-se ao proces
so de que participa o clítico, permite a identificac;ao de tuna frase no
minal como objeto direto. Em outros termos, o morfema 'objeto' inter
no a forma verbal, ao permitir identificac;ao de u.m objeto nominal, 
passaria a desempenhar a mesrna funs;ao do caso morfológico.97 

Essa inaneira de olhar as construc;oes com objeto posposto ao 
verbo pode sofrer reparos, sobretodo se se considera que, por nossa 
análise anterior do adjunto com as mesmas partículas em causa, a 
adjunc;ao do objeto direto deve dar-se sobre S, co1n o clítico senda gerado 
co1no spell-out do slot temático de V. Com adjunc;ao sobre S, a estru
tura em questao nao estaría reproduzindo a conhecida construc;ao de 
"clítico duplo", na qual o SN que dobra o dítico, tendo sua posic;ao bá
sica gerada sob SV, desencadeia o problema da atribuis;ao de seu Caso 
<liante da abson;;ao realizada pelo clítico. Além disso, no nosso estudo 
sobre ·vinculai;ao em Tikuna, excluímos a regencia do SN adjungido por 
V ou por N, e esse fato coloca de in1ediato u1n problema para a neces
sidade de se atribuir o Caso objetivo ao SN adjungido. 

Com os reparos feítos, outra seria a maneira de considerar as 
construs;oes com frase nominal adjungida interpretada como objeto 
direto. Nessa outra maneira, os clíticos, aparecendo caracterizados 
morfologicamente, combinam-se com um vazio e, a partir dessa com
binac;ao com valor pronominal, tem a possibilidade de estabelecer 
urna cadeia com o sintagma nominal posposto, a ele fazendo chegar 
o Caso objetivo e, conseqüentemente, garantindo-lhe a interpreta
c;ao como objeto direto. Ainda nessa outra maneira, a marca de 'ob
jeto' interna ao verbo - cujo relacionamento como clítico é paten
te a partir das muitas generalizai;oes descritivas que fizemos - nao 
s~ria mais vista como um dispositivo para o estabelecimento de 
concordancia entre o verbo e a frase nominal complemento a sua 
direita. Diante da situac;ao já exposta do sintagn1a adjungido, este 
nao precisaría estar identificado por urna marca morfológica a qual a 
concordancia equivalería. Assim, as marcas de 'objeto' interno po
deriam ser tratadas, nos termos de Baker (1988), como resultado de 
um processo de incorporac;ao dos clíticos, abrindo-se, em func;ao 
desse tratamento, espai;o para um estudo sobre autorizac;ao de ca
deias na língua - estudo esse que poderia contrapar construc;oes 
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" com clítico aquelas coma no\:ªº 'objeto' incorporada. Esse estudo 
nao é levado a termo aquí. Aqui, para os nossos objetivos, é suficiente 
dizer que cadeias com clíticos, em Tikuna, se constituem em 1nais 
um modo de manifesta\:ao casual. 

3. A ordem OVS 

Quando o argu1nento posposto ao verbo é aquele que poderia 
ser considerado um sujeito subentendido, as mesmas partículas exa
minadas no item 2 precedem esse "sujeito". Nas senten\:aS 

(3.1) 
Luiza-ü 
Luiza-dativo 

(3.2) 
Luiza-ü 
Luiza-dativo 

(3.3) 

iya-wü-para i Elisa 
3p.fem.-CO\:ar-perna x Elisa 

'Elisa está co~ando a perna da Luiza' 

i-ya-me i Elisa 
3p.fem.-lavar-mao x Elisa 

'Elisa está lavando a mao da Luiza' 

Viuma-Ü na-ngo ya 
Vilmar-dativo 3p.-morder x 

airu 
cachorro 

'O cachorro mordeu Vilmar' 

observa-se que as partículas i, ya precedem também o "sujeito" pos
posto. Urna outra observa~ao a ser feíta é a de que o objeto nomi
nal, nessas circunstancias, é morfologicamente marcado por um su
fixo. Nos exemplos apresentados, esse sufixo é 'Ü 'dativo'. A marca
~ao do objeto é aqui resultante nao propriamente do fato de estar 
ele preposto ao verbo - situa\::lO em que o objeto nao necessita 
obrigatoriamente de urna marca - , mas do fato de ter sido o "sujei
to" nominal posposto. Observe-se, ainda, que, na ordem OVS, o verbo 
nunca expressa internamente a no\:aO 'objeto' - ao contrário do que 
se constata na ordem SVO. 

A partir dessas observa\:oes, podemos repetir aquí o que foi dito, 
quando tratamos da ordem SVO, a propósito da transposi~ao de um 
argumento para a direita do verbo. A posi\:ªº de adjun\:aO nao dá visi-
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bilidade ao argumento posposto. Essa visibilidade está ligada ao apare
cimento das partículas i, ya, a, ga, que, por sua vez, podecio ser associa
das a um ele1nento etn posi~ao argumental. No caso da ordem OVS, a 
identifica~ao do argumento posposto é obtida indiretamente, por meio 
da marca~ao casual do argumento preposto: marcado o objeto, identi
fica-se, por exclusao, o argun1ento posposto. E aquí, escolhida essa 
estratégia de identifica\:ªº do argumento posposto, desnecessária se 
torna entao a existencia de qualquer modifica\:ªº na forma verbal. 

Por fin1, resta-nos dizer que, na constitui\=aO da orde1n OVS, o 
objeto nominal , que ocupa urna posi~ao argumental, tem sobre si 
urna restri\:aO: ele nunca assume urna forma pronominal. 

4. Tópico e sintagn1a posposto ao verbo 

De difícil defini~ao , o tópico já foi identificado em certas lín
guas com base em propriedades gramaticalmente compartilhadas por 
frases nominais. Entre essas propriedades estao: a posi~ao sempre 
inicial na senten~a, o fato de que nao há, entre o tópico e o verbo 
em urna senten~a, urna rela~ao de sele~ao e o próprio papel desem
penhado pelo tópico, que é o de fornecer um quadro de referencia 
ao qual se aplica a predica~ao. 

Em Tikuna, observando-se apenas as senten \:as (1.4), (1.5) e 
(1 .6) (ver item 1), nao se tem como assegurar que a primeira frase 
nominal seguida de 

rii 

seja um tópico. A única constata~ao que se pode fazer, com rela~ao 
a essas senten~as, é aquela que de fato foi feita: a partícula mencio
nada que nelas aparece nao é identificadora de sujeito. Observan
do-se, p orém, outras senten\:as, como, por exemplo, 

(4.1) 
apa 
antes 

ru 
tópico 

na-ta 'uma 
3p.-nega\:ªº 

1 

X 

nanetü-gü 
planta-plural 

natürü 
en tao 

nhuma ru marü na-muütchi 
agora tópico já 3p.-muito 
'Antes nao tinha planta, agora já te1n bastante' 
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1 

X 

nanetü-gü 
planta-plural 



.. (4.2) 
apa 
antes 

rü 
tópico 

na-nore ga nai 
3p.-pouco x árvore (pau) 

nhuma ru na-muütchi i na1 
agora tópico 3p.-muito x árvore 
'Antes tinha pouca árvore, agora tem bastante' 

ve-se que 
apa 
nhuma 

'antes' 
'agora' 

sao itens que, indicando tempo, ocupam a posic;ao inicial das sen
tenc;as sem que se possa demonstrar que sao, necessariamente, um 
argumento do verbo. Em ( 4.3), abaixo, 

(4.3) -mo'ü rü ta-powae-gü 
amanha tópico lp.pl.-pescar-pl. 
'Nós vamos pescar amanha' 

-mo'ü 'amanha' 

nao é, claramente, um argumento de 'nós-pescar'. Por outro lado, 
em (4.1) e (4.2) estao presentes, respe.ctivamente, argumentos que, 
precedidos das partículas que comec;amos a focalizar no item 2, po
dem ser tomados como necessários dos verbos em questao. Em outras 
palavras, 

1 

1 

ga 

nanetügü x 
nai x 
nai x 

planta-plural 
árvore (pau) 'árvore' 
árvore (pau) 'árvore' 

seriamos argumentos necessários de verbos de existencia. Quanto a 

apa 
nhuma -mo'ü 

'antes' 
'agora' 
'amanha' 
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seriamos tópicos de suas referidas sentenc;as ((4. 1), (4.2) e (4.3)), 
encontrando-se seguidos de urna marca de tópico 

IÜ 

A favor da existencia de um tópico sentencia! em Tikuna mar
cado por urna partícula, está o fato de que, aparentemente , qual
quer argumento pode ocupar a posic;ao inicial na sentenc;a e ser 
seguido da partícula 

n1 

Isso ocorreu em ( 4.1), ( 4.2) e ( 4.3) e tambéro ocorre em 

(4.4) 
DapÜ ru ya yatü ya 
Terra Vennelha tópico x homem x 

powae-cü ngema na- 'u 
pescar-norninalizador deitico 3p.-ir 
'Terra Verroelha , o hornero que pesca(= o homem pescador) foi lá' 
(O hornero que pesca foi na Terra Vermelha) 

(4.5) 
Yatü 
hornero 

ru ya 
tópico x 

powae-cü 
pescar-noroinalizador 

Dapü wa na-'ü 
Terra Vermelha locativo 3p.-ir 
'O hometn, o que pesca, foi na Terra Vermelha' 
(O hornero que pesca foi na Terra Verroelha) 

(4.6) 
nhuroa ru ya yatü ya powae-cü 
agora tópico x hornero x pescar-norninalizador 

-Dapü wa na- 'ü 
Terra Verroelha locativo 3p.-ir 
'O hornero que pesca foi agora na Terra Verroelha' 
(Agora, o homem que pesca foi na Terra Vermelha) 

Essa possibilidade de que qualquer argumento seguido de rü 
venha a ocupar a posi<;ao inicial da sentenc;a é característica dotó-
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" pico. Afinal, como foi dito, entre o tópico e o verbo em urna senten
s;a nao existe urna rela\:ao de seles;ao, e o próprio papel funcional 
dese1npenhado pelo tópico é o de fornecer u1n quadro de referen
cia ao qual se aplica a predica<;ao. 

Algun1as observa<;oes, no entanto, clevem ser feitas com rela
<;ao aos argu1nentos que venham a ocupar a posi<;;ao ele tópico em 
urna senten<;a. Nessa língua, nao há urna situa<;ao única, em que urn 
argurnento qualquer simplesn1ente ocupa a posi<;ao de tópico -
posis;ao nao argumental. Há que se levar em conta o tipo de argu
mento que está nessa posis;ao e a necessidade da existencia ou nao 
de cópia desse argumento dentro da sentens;a. A esse respeito, pu
demos constatar as seguintes situas;oes: 

1) na posi<;ao de tópico nao estao argumentos do verbo (situa<;ao 
comum); nao há cópia do sintagma dentro da senten<;a; exemplos 
sao (4 .1), (4 .3) e (4.7) e (4 .8) abaixo: 

(4.7) 
napa wea wa ru i-pe 1 Lu iza 
rede velho locativo tópico ela-dormir X Luiza 
'Luiza dormiu na rede velha' 
(Na rede velha, dormiu a Luiza) 

(4.8) 

wea rü napa wa i-pe 1 Luiza 
velho tópico rede locativo ela-donnir X Luiza 
'Luiza dormiu na rede velha' 
(Na velha, na rede dormiu a Luiza) 

2) o agente está na posi<;ao de tópico (situas;ao comu1n); nao há ne
cessidade de cópia dentro da senten<;a: 

(4.9) 
Maria rü Elisa-si 

tópico Elisa-piolho 
'Maria catou piolho da Elisa' 
(Maria, catou piolho da Elisa) 
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i-dau 
3p.fem.-procurar 

(4. 10) 

airu rü a tape 
cachorro tópico cobra 
'O cachorro mordeu a cobra' 
(O cachorro, mordeu a cobra) 

(4. 11) 
yatü ru powae 
ho1nem tópico pescar 
'O homem foi pescar' 
(O homem, foi na pesca) 

na-bü- 'ü 
ele-morder 

wa 
locativo 

, -na- u 
3p.-vir 

3) argumento na posi<;ao de tópico, sem que seja o agente e sem 
que haja cópia desse argumento dentro da sentens;a, nen1 marca
s;ao de caso dentro do tópico; aqui as sentens;as podem ser agra
maticais ou de gramaticalidade duvidosa: 

(4. 12) 
*DapÜ ru 

tópico 
ya 
X 

yatü ya 
Terra Vermelha homem x 

powae-cü na- 'ü 
pescar-nominalizador ele-ir 
(Terra Vermelha, o homem que pesca foi) 

(4. 13) 
*a tape rü i-moü 
cobra tópico ela-temer 

1 

X 

'Luiza tem medo de cobra' 
(Cobra, Luiza tem medo) 

(4.1 4) 
?a tape ru Luiza 
cobra tópico 
'Luiza tem medo de cobra ' 
(Cobra, Luiza tem medo) 

i-moü 
ela-temer 

Luiza 

4) argumento que nao é o agente na posi<;ao de tópico; há cópia des
se argumento dentro da sentens;a; nesse caso, nao é posta em dú
vida a gramaticalidade das senten<;;as: 
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(4.15) -Dapü 
T erra Vermelha 

ru 
tópico 

ya 
X 

yatü 
homem 

powaecü ngema 
pescar-nominalizador deitico 
'O hon1em que pesca foi na Terra Vermelha' 
(Terra Vermelha, o homem que pesca foi lá) 

(4.16) 

ya 
X 

na- 'ü 
ele-ir 

ya nasi ru na-ca' tcha-dau 
x piolho tópico 3p.-por 1 p.-procurar 
'Eu cato piolho' 
(Piolho, eu cato = Piolho, por ele procuro) 

5) há dois argumentos na posi~ao de tópico, sendo u1n deles o agen
te, e o outro, o paciente (situac;ao incon1um); aquí sur~e. a neces
sidade da marca~ao de caso no tópico, pois, do contrario, a sen
ten~a resultará ambígua : 

(4. 17) 
Elisa Luiza rü iya-wü-para 

tópico ela-co~ar-perna 

'Elisa co~a a perna da Luiza' ou 
'Luiza co~a a perna da Elisa' 

(4.18) 
Luiza-,Ü Elisa rü 
Luiza-dativo Elisa tópico 
'Elisa co~a a perna da Luiza' 

iya-wü-para 
ela-co~ar-perna 

Urna observa~ao a ser feíta é a de que na situa~ao 3, que é a 
inversa de 4, é possível se ter urna senten~a gramatical, mesmo que 
nao haja, dentro da senten~a, urna cópia do .ª.rgumento q~e ocupa a 
posi~ao de tópico. Para isso, basta que se utihze a marca~ao de caso 
no tópico, como ocorre em 

(4.19) -a tape rü-'ü 
cobra tópico-dativo 
'Luiza tem medo de cobra' 
(Cobra, Luiza tem medo) 

-i-moü 
e la-temer 
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1 

X 

Luiza 

Outra observac;ao a ser feíta é aquela referente a situa~ao 2. 
Quando o agente ocupa a posi~ao de tópico, a posic;ao que fica vazia, 
isto é , sem cópia , é aquela de sujeito. Com isso, poder-se-ia concluir 
que em Tikuna o tópico é gerado em dois lugares: há o tópico se
guido de urna partícula rü e há o comum da senten~a, que seria o 
sujeito. Como alternativa a essa conclusao está, porém, a possibili
dade de que a questao do tópico passe por outros lugares relativos 
a constituic;ao de S, cabendo urna investiga~ao futura a respeito. 

Por fim, urna última observac;ao: o fato de nao haver urna situa
c;ao única, em que um argumento qualquer simplesmente ocupe a 
posi~ao de tópico, nao representa um problema para a postulac;ao 
de um tópico sentencia! em Tikuna marcado por urna partícula. Ao 
contrário, a questao aquí reside na existencia de vazios estruturais. 
Aoque parece, o vazio estrutural livremente permitido é aquele na 
posi~ao de sujeito. Nas outras posi~oes, pode haver restric;oes e sao 
estas que impedem que um argumento ocupe pura e simplesmente 
a posi~ao de tópico. Esse fato cria urna diferen~a básica , do ponto 
de vi.sta sintático, entre o tópico e o sintagma posposto ao verbo. 
Pelo que vimos, com rela~ao a este, estao presentes a possibilidade 
de constitui~ao de urna cadeia nao argumental - que permite a 
recuperac;ao de urna fun~ao sintática nos limites entre a sintaxe e a 
semantica - e a possibilidade de identifica~ao, no nível sintático, 
do complemento verbal, dada a existencia de um processo de 
indexac;ao entre um elemento verbal e o sintagma posposto. Aquí, 
tanto em tennos da constitui~ao de urna cadeia nas fronteiras da sin
taxe quanto em tennos da existencia de u1n processo de indexa~ao 
no nível sintático, há que se levar e1n conta as partículas que focali
zamos. Falando delas novamente, mas agora de u1na maneira -
queremos crer - mais generalizante, diremos que propiciam um 
"olhar para trás,,, olhar que necessariamente percorre as posi~oes e 
os elementos que pertencem a senten~a e permite o estabelecimen
to de urna ponte entre estas posi~oes e elementos e a posic;ao nao 
argumental ocupada pelo sintagma posposto. Quanto ao tópico, ele 
é fornecedor de um quadro ao qual se aplica a predica~ao e, sintati
camente, é urna fonte de revelac;ao daquilo que pode ser vazio es
trutural na língua. 

A título de apendice a esta se~ao, vamos acrescentar algumas 
considera~oes discursivas que envolvem o tópico e o sintagma pos
posto ·ao verbo. Tais considera~oes tero como ponto de partida o 
recurso a utiliza~ao de cenários para a explicita~ao de fun~oes prag-
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" máticas desempenhadas por sintagmas deslocados a esquerda e a 
direita, recurso já utilizado por Ilari e Franchi (1984). 

No caso Tikuna, o sintagma nominal a esquerda de rü é um 
tópico, e é possível construir cenários em que se pode constatar que 
o tópico veicula informa~ao implicada ou evocada do contexto pre
cedente e que há aplica~ao do co1nentário apenas ao tópico e nao a 
um outro referente, sendo o tópico particularmente utilizado e1n 
contextos de oposi~ao . Estas sao características já depreendidas para 
o tópico em outras línguas, e, nesse ponto, o Tikuna nao constituiría 
urna exce~ao, como se pode verificar nos exen1plos que se seguem: 

(4.20) 
Fl : 
Arnaldo 

F2: 
Nguegu 
depressa 

(4. 21) 
Ti cuna 

Yuta 
surubim 

caweya 
cu rima ta 

(4.22) 
Fl: 
Cuma 
2p. 

nguegu 
depressa 

Arnaldo 

1Ü 

tópico 

IÜ 

tópico 

tchutchi 
zagaia 

1Ü 

tópico 

ni-'ü 
3p.-ir 

'Arnaldo está andando depressa' 

ru ta ni-pa 
tópico nao-agora 3p.-cansar 

'Depressa, Arnaldo, vai-se cansar logo' 

tomacü na-powae 
3p.-pescar 'várias maneiras ' 

arpa o n1a'a 
com 

na-tchu'u 
3p.-flechar 

ma'a na-tchu'u 
com 3p.-flechar 

'Tikuna pesca de várias manei
ras. Surubim,Tikuna pesca com 
arpao. Curimata, Tikuna pesca 
com flecha ' 

cu-tau e 
2p.-perder 

tchau-tchagü, 
lp.-colar 
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tama 
nega<;ao 

na-ma'a 
3p.-com 

F2: 
Tchama 
lp. 

nü-'ü 
3p.-dativo 

cuuüta 
cuidado 

ru 
tópico 

1 

X 

cu-tchagü 
2p.-colar 

(4.23) 
Fl : 

-

-cu-cua-'ü 
2p.-saber-nominalizador 

'Voce perdeu meu colar. Voce 
nao tem cuidado com as coisas' 

bai nü-'ü tcha-cua-'Ü 
nem 3p.-dativo lp .-saber-nominalizador 

'Eu?! Eu nem vi teu colar! ' 
(Eu?! Eu nem sei do teu colar!) 

Cuma 
2p. 

nü-'ü cu-cua' Maria IÜ 

tópico 3p.-dativo 2p.-saber 

na-pa-gu wea-gu 
3p.-rede-locativo velho-locativo 

F2: 
Wea-gu 
velho-locativo 

tama 
nega\:ao 

na-pe 
3p.-dormir 

ru 
tópico 

1 

X 

na-pe 
3p.-dormir 

'Voce achaque Maria dorme na 
rede velha?' 

na-pa-gu 
3p.-rede-locativo 

Maria 

'Na velha , na rede, Maria nao 
dorme' 

A constru<;ao de cenários coloca, porém, alguns problemas que 
dificilmente se resolvem no nível dos próprios cenários. Por exem
plo, considerando apenas os cenários que construímos, nao ternos 
condi<;óes de explicar por que enunciados aparentemente bons do 
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"' ponto de vista pragmático sao recusados quando neles é inserido um 
tópico. Por exemplo: 

(4.24) 
Fl: 
Pema-gü 
2p.pl. 

wa 
locativo 

F2: 
Denetü 
Taca na 

* Deneti.i 
Ta cana 

tcha-'ü 
lp.-ir 

i-pi-powae 
aspecto-2p.pl.-pescar 

ru Denetü 

Saca bu 
Sacambu 

wa 
e Tacana locativo 

'Voces foram pescar no Sacambu e no Tacana?' 

wa nea tcha-'ü 
locativo sS lp.-ir 

'Só fui no Tacana' 

wa 
locativo 

ru 
tópico 

'Fui no Tacana' 

na-wa 
3p.-locativo 

A situa~ao torna-se um pouco mais complicada ao contrapor-se 
o exemplo acima ao que se segue, o qual, em cenário semelhante, 
foi aceito: 

(4.25) 
Fl: 
Tacü-ma'a 
que-com 

IÜ 

e 

F2: 
Tchutchi 
zagaia 

pi-powae-gü arpa o 
2p. pl.-pescar-plural 

tchutchi ma'a 
zagaia com 

'Voces pescam com arpao e flecha?' 

ma'a rica 
com sS 
'Com flecha, eu pesco' 
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tcha-powae 
lp.-pescar 

ma 'a 
com 

Tchutchi 
zagaia 

tcha-powae 
lp.-pescar 

n1a 'a 

com 
ru na-ma'a 
tópico 3p.-com 

'Com flecha, eu pesco' 

rica 
só 

Ao lado da impossibilidade de explicar-se a aceita~ao ou nao 
do aparecimento do tópico em cenários aparentemente do mesmo 
tipo, outra dificuldade surge, quando se considera a coloca~ao de 
sintagmas pospostos ao verbo. A partir da cria~ao de contextos em 
que se te1n a exclusao de qualquer outro referente, o falante pode 
optar por um tipo de constru~ao em que se temo SN objeto ou "su
jeito" posposto ao verbo e precedido de urna das partículas anterior
mente abordadas, como se pode ver nos exemplos abaixo: 

(4. 26) 
Fl: 
Te'e · 
quem 

ta 
nao-agora 

na-'ütanü 
3p.-fazer pre~o 

ya 
X 

daugü? 
camisa-plural 

F2: 
Dau-gü 
camisa-plural 

ricatama 
'só' 

(4.27) 
Fl: 
Tchama 
lp. 

ngutaquee-ca' 
reunir-por 

'Quem vai pagar as camisas?' 

na-'ütanü 
3p.-fazer pre~o 

ya 
X 

pai 
padre 

'As camisas quem paga é o padre' 

ta 
nao-agora 

meügu 
bem 

tcha-rü'inü 
lp.-pensar 

'Estou ficando preocupado coma reuniao' 
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F2: 
Ngutaquee-ca' 
reunir-por 

tcha-rü 'inü 1 tchama 
lp.-pensar x lp. 

'Co1n a reuniao me preocupo eu' 

Fato importante a ser ressaltado aquí é que esse último tipo de 
constru<;ao pode representar urna alternativa a constru<;ao com tó
pico, como comprovam (4.28) e (4.29): 

(4.28) 
Fl: 
aicuma 
verdade 
(valor intensivo) 

muturu 
motor 

F2: 
NgÜ, Arnaldo 
siro 

(4.29) 
Fl: 
Aicuma 
verdade 
(valor intensivo) 

muturu 
motor 

F2: 

ru 
tópico 

ta 
nao-agora 

na-ü-atchi 
3p.-ir-pouco 

Ota wa na-'ü 1 

Tabatinga locativo 3p.-ir 
'É verdade que o barco vai sair para Tabatinga?' 

tll ni-ni-'u 
tópico 'ele o contou ' 
'Vai. Foi Arnaldo que disse isso' 

ri.i 
tópico 

ta 
nao-agora 

na-'ü-atchi 
3p.-ir-pouco 

Ota wa na-'ü 
Tabatinga locativo 3p .-ir 
'É verdade que o barco vai sair para Tabatinga?' 

-Ngü, ni-ni-'u ya Arnaldo 
siro 'ele o contou' x 

'Vai. Foi Arnaldo que disse isso' 
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Vemos que a uti lizac;ao de cenários em que aparecem u1n tópi
co e um sintagma posposto ao verbo aponta, ao mesmo tempo, urna 
divergencia e un1a superposic;ao parcial entre os dois tipos de cons
truc;ao. Acreditan1os que a capta\:ªº da especificidade do uso de 
ambos em Tikuna é algo que deve ser alcan<;ado indo-se além do 
nível dos próprios cenários, isto é , indo-se além do acúmulo gradual 
de fatos distribucionais sobre ambos. 

5. Senten~as encaixadas 

Nas senten<;as encaixadas nao se te1n urna situa<;ao muito dife
rente daquela encontrada em orac;oes independentes. 

Nelas pode aparecer o tópico, depois de um complementizador: 

(5.1) 
Peduru 

tama 
nega<;ao 

rü 
tópico 

na-tchibü 
3p.-comer 

na-ta 'uma 

3p.-nao existir 

na-taya-Ütchi 
3p.-ter fome-intensificador 

erü 

porque 
ona 
comida 

rü 
tópico 

natürü 
en tao 

'Pedro está com fome, mas nao come porque nao tem comida' 

Nelas é igualmente possível nao só encontrar o objeto antes do 
verbo, mas também a direita deste, com modificac;oes identicas aque
tas exibidas na ordem SVO em orac;oes independentes (cf. ítem 2): 

(5.2) 

Luiza 

aurüma 
muito 

rü 
tópico 

ngi-gü 
3p.-reflexivo 

i-ogü 
3p.fem.-vomitar 

tchawü-tchi 'ü iya-a 'ü 

milho-líquido 3p .fem.-beber 

erü 

porque 

'Luiza vomitou porque bebeu muita chicha' 
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.. (5.3) 

Rita 

-ku-na-ü-'ü 

i-na-wae 
3p.fem.-objeto interno-querer 

2 p. -objeto interno-fazer-nominaliza dor 

nii-'ü] ] 
3p.-dativo 

[ i 
X 

[na 
conectivo 

wü'i pacara 
um cesta 

'Rita quer que voce fas;a urna cesta para ele' 

Nas encaixadas, também o argumento externo do verbo pode 
encontrar-se posposto a este: 

(5.4) 
na-yema ga 
3p.-deitico x 

yeguma marü 
deitico já 

reuniao ga 
X 

Vendaval wa 
locativo 

dinheru-'Ü 
-dativo 

na-yau-gu 
3p.-pegar-locativo 

ga 
X 

(naquele tempo; quando) 

ga 
X 

Peduru ga 
X 

Benja111iln ~ 

locativo 
'Teve reuniao em Vendaval, depois que Pedro 
pegou dinheiro em Benjamin Constant' 

O fato de repetir-se, nas encaixadas, a situa\:ªº encontrada em 
ora\:5es independentes mostra que, nas senten\:as declarativas, se 
de um lado se tem urna flexibilidade em termos de ordem de pala
vra de outro essa flexibilidade vem acompanhada de modificas;oes, 

' quer em termos da rela\:ªº do verbo com seus argumentos, quer em 
termos de caso (ordens SVO e OVS). Resta agora verificar se essas 
modifica~oes estao ou nao relacionadas a regras de movimento. 
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NOTAS 

1 Cf. Rodrigues 0970, pp. 4.034-6). 
2 Há também Tikunas no Peru e na Colombia. Em 1986, a estimativa do 

número total de Tikunas já se situava acima de 20 mil indivíduos (cf. Oli
veira Filho, 1986, pp. XX-XXIV). A maior parte da populac;ao Tikuna está 
localizada no Brasil, em área que abrange terras de oito municípios do estado 
do Amazonas: Tabatinga, Benjamín Constant, Sao Paulo de Olivenc;a, 
Amaturá, Santo Antonio do I~á, Tonantins, Jutaí e Beruri. 

3 Ver Anderson 0959), Lowe 0960a) e Soares 0986). 
4 Ver Anderson (1959, p. 77): "É de particular interesse para o campo 

lingüístico o sistema de cinco níveis fonémicos de altura que constituem o 
primeiro sistema de tom assim intrincado a ser encontrado na América do 
Su!. Até agora admitiu-se que na América do Sul nao havia línguas tonais 
de cipo semelhante as da China, da África ou do México ( ... l." 

5 Lowe fez seu trabalho com base na teoría tagmémica, macic;amente segui
da, na época, pelos lingüistas do Summer Instituce of Linguistics (SIL). Nos 
dados de Lowe, que apresentaremos a seguir, os números superescritos 
indicam os tons. 

6 Cf. Lowe 0960c, p. 4). 
7 Idem, 1960c, p. 5. 
8 Ibidem: 
9 Assim como Lowe, Anderson também seguiu a teoría tagmémica. Para ter

se urna idéia da subdivisao feita por Anderson 0 966), basta citar, como 
exemplo, a da classe de raízes constituída de uma raiz transitiva acompa
nhada de prefixo pessoal obrigatório e de um objeto externo ou um objeto 
interno; essa é a classe 1 de raízes verbais transitivas, e ela se subdivide 
em 3 subclasses: a, b, e; estas, por sua vez, sao passíveis de subdivísoes: a 
subdivide-se em a 1 e a2 ; b, em bI' b2 e b3' E por aí prossegue a descri~ao. 

1° Cf. Anclerson 0966, p. 22). 
11 Ibidem. 
12 Tomar aqui o parametro da nuclearídade como urna especifica~ao default 

significa, para Travis (1984, p. 55), dizer que , se há um constituinte que 

133 



nao se incluí no domínio de um parametro já especificado, sua coloca~ao 
é determinada pelo parametro da nuclearidade. Com raízes na fonología, 
regras defaulc recebem um suporte advindo da elsewhere condition , de 
Kiparsky 0973) , a qual impoe um ordenamento disjuntivo sobre regras e 
tem sua formula~ao feíta nos seguintes termos: 

"Regras A, B no mesmo componente se aplicam disjuntivamenre a urna for
ma <p se e semente se: 
(i) a descri~ao estrutural de A (a regra especial) inclui propriamente a des
cri~ao estrutural de B (a regra geral); 

(ii) 0 resultado da aplica~ao de A a q> é distinto e.lo resultado da aplica~ao 
de B a q>. 

Nesse caso, A se aplica primeiro e, se tem efeito, entao B nao se aplica." 

Ao admitir a especifica~ao default na sintaxe, Travis também se vale e.la 
elsewhere condition de Kiparsky: essa condi~ao assegura que a dire~ao 
da marca~ao de papel temático afeta a estrutura O antes do parametro da 
nuclearidade, visto que o primeiro age em um subconjunto deste. 

13 Ao deter-se na ramifica~ao de constítuintes, Travis 0984, pp. 71-86) ter
mina por admitir a existencia apenas dos nódulos X"'"" e Xº. Tal fato tem, 
por exemplo, conseqüencia imediata sobre as regras da gramática, já que 
nao se poderá admitir como integrando o conjunto dessas regras aquelas 
que fazem referencia, de maneíra crucial, a proje~oes intermediá rias. 

14 Travis segue aqui Williams 0980 .. 
15 Cf. Travis 0984, p. 91). 

16 o termo 'dativo' é aqui utilizado como um rótulo sintático arbitrário. En
contrado em seqüencias espontaneamente obtidas como 

tcho-'ü curü buratcha '(de) para mim a tua bolacha' 

lp.-dativo 2p.s. bolacha 

o morfema que aqui referimos como 'dativo' (e cuja única vogal é nao 
arredondada e nasal) reaparecerá quando, tratando da ordem SVO, focali
zarmos os casos de incorpora~ao do tema no verbo. 

17 Esse fato fica mais patente a partir de pares de exemplos como: 

a) Gracila na-tchiru i-yau 

b) • Gracila na-tchiru-'ü i-yau 

e) Gracila airu i-yau 

Gracila 3p.-roupa 3p.fem.-pegar 

'Gracila pegou a roupa' 

Gracila 3p.-roupa-dativo 3p.f em.-pegar 

'Gracila pegou a roupa' 

Gracila cachorro 3p.fem.-pegar 

'Gracila pegou o cachorro' 
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-d) Gracila airu-'ü i-yau 

18 Ver Keenan 0976). 

Graci la cachorro-dat ivo 3p.fem.-pegar 

'Gracila pegou o cachorro' 

19 A no~ao de e-comando adorada por Williams 0980, p. 204) é a do primei
ro nó rami fican te: A e-comanda B se e semente se cada nódulo ramificante 
que domina A domina B. 

20 Para Williams (1980, p. 204), B é subjacente a A se e somence se A é 
dominado por no máximo um nódulo ramificance que nao domina B. 

21 A concordancia aquí nao está sendo concebida dentro de um nódulo Flexao. 
No itero 2.3, falamos da posi~ao deste nódulo. 

12 As palavras 'feminino' e 'masculino', usadas pelos falantes ao refletirem sobre 
sua língua, estao ligadas a distin~oes na a ltu ra da voz: 'feminino' indica 
uma altura de voz baixa; 'masculino' refere-se a voz alta. Por exemplo, no 
que cliz respeito as partículas em foco, 

~ 

i [ 1) 'nao-passaclo' 

é pr9duzido com urna altura meio-baixa , isto é, é 'feminino'; 

1 

ya [di;.líl 

1 

ga [glí] 

'nao-passado' 

'passado' 

sao produzidos com altura meio-alta, isto é, sao 'masculinos'. 
23 Clíticos serao vistos ainda mais adiante, no ítem 2.4. 
24 A no9ao de e-comando que estamos ucilizando é aquela definida pelo pri

meiro nó ramificante, conforme Reinhart em The syntactic domain of 
anaphora 0 976), cuja defini9ao de e-comando é, por exemplo, reprodu
zida e revista em Borer (1984, pp. 54-5). Por essa defini9ao, um nódulo a 
e-comanda um nódulo 13 se nenhum dos doís domina o cuero, e o primeiro 
nó ramificado que domina a também domina ¡3. Sem a revisao que faz Borer 
(segundo a qua! a rela~ao de e-comando <leve estar efetivamente contida 
dentro do domínio da cabe~a do sintagma), os diagramas 

• 
~ 

sao possíveis rela9oes de e-comando. 
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e1 25 Essa idéia já se encentra basicamente em Stowell (1981) (ver Considera-
~oes iniciais). Ainda a esse propósito , ver Baker (1988, pp. 112-3) . Volta
remos a ela mais adiante. 

26 Ver Baker (1988, pp. 76-129). 
27 A comprovar;ao de que nomes incorporados nao necessitam de Caso advém, 

para Baker, dos fatos apresentados por línguas nas quais se tem incorpora
~ªº de argumento de verbo intransitivo. Esse argumento, na estrutura D, é 
objeto de um verbo inacusativo (verbos inacusativos nao atribuem Caso ao 
seu objeto estrutural). 

28 Ver nota 16. 
29 Cf. Baker (1988, pp. 112-3). 

30 Cf. e confrontar em Chomsky (1981) as seguintes passagens: 

"[. .. ] (6) a is a variable if and only if 

(i) a : [NP e] 

(ii)a is in an A position (hence bears an GF) 

(iii) there is a jl that locally A binds a 

[. .. ] In the case of a variable, the binder jl in (6) may be an operator, a 
trace in CoMP, an empty NP in CoMP, or some ocher element adjoined to S 
or S' {...)" (p. 185) (grifo nosso). 

"l...] We ha ve considered two A' positions in the preceding discussion: (i) 
CoMP, or in any event peripheral to S; (ii) the adjunction position created 
by NP inversion [...) It is fairly clear from that discussion and from che 
earlier consideration of Case and 6-role inheritance that the relevant 
distinction we require is between A-positions and (ii) on the one hand, 
and positions peripheral to S on the other. The first type enter into chains 
relevant to Case and 6-role inheritance; the second type break such chains. 
Lec us therefore slighcly modify our terminology and include the adjunction 
positíon (ii) among the A-positions, revising che notions "A-bind", etc., 
accordingly" (p. 332) (grifo nosso). 

31 Ver a propósito Chomsky (1981, p. 224, nota 29) e Jaeggli (1982, pp. 106-21). 
32 Um clítico sob Flex permite a PRO nao ser governado (ver Jaeggli, 1982, 

p. 93). 

33 Exemplos de constituintes pós-verbais adjungidos continuam a envolver 
inversiio de SN, inversao que nao necessita ser vista como resultado de 
movimento. A inversiio pode, por exemplo, dar-se em funr;ao de diferen
~as lexicais entre verbos. Em outras palavras, haveria verbos para os quais 
(SN, S] é urna posi~ao temática e outros para os quais [SN, SI nao o é. Para 
esse último conjunto de verbos, [SN, SV) é que constituí uma posi~ao 
temática, o que equivale a dizer que um SN pós-verbal é gerado na base 
(ver Jaeggli, 1982, pp. 106-19). 

34 Cf. Chomsky (1981, p. 101): "Since NP-trace transmits its 8-role (if any), 1 
will take trace to be a non-argument if it is not a variable. The intuítive 
idea is that arguments are the elements that bear 0-role. Thus each argument 
or its trace is in a 6-position, hence an A-position [...] There will be slight 
revisions as we proceed." 
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35 Cf. Chomsky 0981, p. 47). A posi~ao argumental que pode ficar sem pa
pel temático acaba sendo a de sujeito. 

36 Esse limite também pode ser considerado em termos de sintagma nominal, 
o que cobriria, por exemplo, os nossos casos em Tikuna de posposí~ao do 
genitivo. 

37 Observado o princípío da subjacencia, a condi~ao estrutural específica fíca 
aquí sendo aquela em que se tem posi~oes nao preenchidas (sujeito 
sentencia!, COMP) pelas quais o elemento deslocado possa "caminhar" (ver, 
por exemplo, Chomsky, 1981 , pp. 174 e 223, nota 17). 

38 Ver a propósito Chomsky (1981, p . 331). 
39 Ver Marantz (1984, pp. 70 e 92-108), que nao concebe o alr;amento como 

resultado de movimento e que ve move alpha como urna relar;ao que san
ciona a presen~a, na estrutura de superficie, de constituintes e rela~oes 
nao diretamente conectados a rela~oes e constítuintes na estrutura S. Em 
outras p alavras, n1ove alpha é urna rela~ao entre constituintes A e B em 
urna estrutura ele superficie que permite a A e B estarem ce-indexados. 

10 Idem, 1984, p. 92. 
41 Carlos Franchi (comunicar;ao pessoal) apontou-me aqui a existencia de urna 

argumenta~ao contrária a Wi lliams 0980) e Bresnan 0982), que exigem 
que o controlador e-comande o elemento controlado. A argumentar;ao em 
questao encontra-se em Chierchia (1984). 

42 PRO com Caso aparece em Chomsky 0981, pp. 64-5) quando está em jogo 
o Caso genitivo. Em urna senten~a como 

I'd much prefer [N
1
,PRO going to a movie] 

PRO é admitido urna vez que a posi~ii,o nao é governada. Mas a essa mes
ma posi~ao pode ser também atribuído Caso genitivo, como se ve en1 

I'd much prefer [NP his going to the movie] 

Qµanto a esse fato, Chomsky afirma· que a atribui~ao de Caso genitivo é 
facultativa (quando o sintagma nominal sujeito é foneticamente realizado) 
ou obrigatória (mesmo quando PRO, elemento foneticamente nao realiza
do, é selecionado como a op~iio, de modo que, embora nao governado, 
fique marcado com Caso). Chomsky deixa a escolha entre urna e outra al
ternativa como matéria de execu~ao e confirma, na página 157 do mesmo 
trabalho, o que coloca anteriormente, ao rejeitar PRO como preenchedor 
apenas da posi~iio de sujeito de infinitivo. 

43 Ver Chomsky (1981). Os domínios considerados opacos sao o do sujeito 
de urna senten~a com tempo e. o de e-comando do sujeito de um SN ou S. 

44 Ver, por exemplo, Chomsky (1981, pp. 200-1). 
45 Idem, 1981, p. 256. 
46 Por exemplo, em orar;oes encaixadas finais de senten~as cuja ora~iio prin

cipal esteja na passiva. Nas passivas nao há posi~ao de sujeito preenchida 
na estrucura D e, também nesse nivel, o objeto é nao temático , fato que 
permite a omissiio do antecedente de PRO; exemplos: 

a) The books were sold [PRO to help the refugees] 

b) Os livros foram comprados para [PRO ajudar aos estudantes) 

137 



" 47 Ainda a propósito , ver Chomsky (1981, p. 204), em que é analisada a cons-
tru~ao 

John is too cleaver [PRO to expect us to catch] 

ou, na mesma obra, a página 262, na qual sao colocadas como exemplos 
de referencia arbitrária para PRO as senten~as do ingles 

- It is unclear [what PRO to do) 

- John doesn 't know [how [PRO to behave oneself in publicll 
411 Cf. Chomsky (1981 , pp. 260-3). 

~9 Ibidem. 

50 Ver nota 41. 

5i Essa referencia é possível em passivas que apresentam certos verbos, com
plementos inte rrogativos, complementos de adjetivos que, em ingles, pe
dem for-clauses. 

52 Ver Chomsky (1980). 

s3 "Nós ternos, porcanto, razóes tanto concepcuais quanto empíricas para su
por que há realmente apenas urna categoría vazia básica, que pode ter os 
tra9os gramaticais pessoa, número, genero, Caso, wh- e talvez outros, con
forme determinados por sua deriva9ao e contexto" (Chomsky, 1981, p. 323). 

54 Idem, 1981, p. 328. Grifo nosso. 

~~ a é uma categoria de governo para ~ se e semente se a é a categoria 
mínima que contém ~ e um governante de ~ no qual a = SN ou S (iclem, 
1981, p. 188). 

56 Ibídem. 
57 É nesse caso que estaria urna constru9ao como a do frances i/; ese arrivé 

crois hommes .. 
1 

58 Safir (1982) criticou o mecanismo sintático de co-superescri9ao. Sua crítica 
possui urna motiva9ao de base, qual seja sustentar a hipótese da existencia 
de um único tipo de índice - hipótese que importa em urna restri9ao sig
nificativa do poder descritivo de relas:oes de indexa~ao na teoria gramati
cal. A idéia básica expressa por essa hipótese é a de que duas re la9óes 
que incluam a no~ao 'X está co-indexado a Y' nao podem ser distinguidas 
urna da outra com base na co-indexa~ao, se outras coisas sao iguais. Como, 
por essa mesma hipótese, todas as rela~óes de indexa~ao se reduzem a 'co
indexapio', perde sentido a distin~ao entre co-indexa~ao e co-superescri~ao. 

Para sustentar sua hipótese, Safir lans:a mao de urna demonstra9ao na qual 
estao princípios independentemente motivados, além do vocabulário de 
rela~óes sintá ticas pertencentes a própria teoria da regencia e vincula~ao 
e de subteorias que a integram. É a partir desse conjunto de dispositivos 
teóricos já disponíveis que Safir procura oferecer solu~oes alternativas para 
cada caso em que a superescri~ao foi proposta com o fim de evitar algum 
tipo de viola~ao. 

As solu~óes oferecidas levam em conta a existencia ou nao de urna cadeia 
temática - um tipo de rela9ao em que um argumento deve estar ligado 
para trás a urna posi~ao temática. Ao mesmo tempo, tais solu~oes encon
tram-se estreitamente ligadas ao efeito de definitude, que somente apare-
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ce onde é formada urna cadeia temática "nao balanceada", ou seja, aquela 
que contém um argumento que nao é a cabe9a da própria cadeia. Havendo 
urna cadeia temática nao balanceada, o efeito de definitude aparece para 
permitír a heran9a do Caso e satisfazer o filtro de Caso. Por outro lado, o 
efeito de definitude é neutralizado toda vez que o filtro de Caso pode ser 
satisfeito sem que seja formada urna cadeia temática "nao balanceada''. 

Exemplificando a linha de raciocínio acima, podem ser citadas: 

a) as constru<;óes que envolvem, em ingles, a rela~ao entre 'there' e SN (do 
tipo 'There is a battleship in the harbor'); estas sao reconhecidas como 
cadeias temáticas e permitem, conseqüentemente, a heran~a do Caso; nelas 
o problema de se ter um nome vinculado por chere é solucionado pela 
propriedade que tem SNs indefinidos de escaparem ao princípio C das 
condi~oes de binding (que exigem que nomes sejam livres); 

b) as constru<;óes com sintagma nominal pós-verbal que veem este rece
ber Caso diretamente em seu próprio lugar, daí se seguindo que nao há 
necessidade de co-indexai;ao entre esse sintagma e urna posi9ao com 
Caso mais alta - o que afasta questoes sobre viola<;ao do princípio c 
das condi<;óes de binding e, conseqüentemente, sobre o efeito de 
definitude (que fica devidamente neutralizado). 

No caso Tikuna , como nao ternos evidencias de que sintagmas nominais 
pós-verbais estao adjungidos a SV, de modo que recebam Caso no interior 
do· constituinte SV Cisto é, em seu próprio lugar), exploraremos no presen
te trabalho as possibilidades abertas pelo mecanismo da co-superescri<;ao. 

S9 Cf. Chomsky (1981, p. 249). 

<.o Ver nota 30. 
61 Com rela~ao a existencia de motiva~ao sintática para movimento, conside

rem-se os casos da passiva e do al<;amento. Na passiva, por exemplo, o 
sintagma na posí9ao de objeto direto nela nao pode permanecer, porque o 
verbo se encentra intransitivizado pela adi9ao de um afixo ca racterístico 
da passiva. Além disso, a posi~ao de sujeito encentra-se liberada: para ele 
nao há pape l temático, tendo em vista a estru tura de argumento do verbo, 
tal como este é utilizado em passivas. 

No que diz respeito a urna visao chomskyana um pouco posterior sobre 
teoría do movimento (Chomsky, 1986, pp. 4-8), a adjuni;ao só é possível 
a urna proje<;ao máxima (X" ) que seja um nao-argumento. Essa coloca9ao 
excluí a adjun9ao a um sintagma nominal obtida por movimento; nao ex
cluí, porém, a adjuncao gerada na base. 

62 A visibilidade, de acorde com a hipótese da visibilidade (cf. Borer, 1984, 
p. 110), nao é decorrente apenas da existencia de Caso. Um elemento será 
visível para atribui<;ao de papel temático se portar um tra<;o, que pode ser, 
de um lado, genero, número ou pessoa ou, de outro, Caso. 

63 Cf. Borer (1984, pp. 114-7). 
64 Conforme é encontrado em Basilio 0987, p. 90), base é o "elemento que 

constituí o núcleo de urna construqao morfológica; forma sobre a qua! um 
processo atua para a forma9ao de urna palavra". 

65 Ver Uspensky (1968). 
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" 66 Para os morfemas em questao, nao consideramos que a análise lingüística, 
que aponta uma uinstabi lidade" estrutural, devesse estar necessariamente 
refletida na escrita, já que, nesse último domínio, há outros fatores a serem 
pesados. 

61 Isso é possível desde que nao se queira ver os significados dos verbos de
compostos em complexos de predicados primitivos caracterizados pela pre
sen\:a de "casas" associadas a papéis temáticos, conforme propoe Jackendoff 
(1976). 

<18 Cf. Marantz (1984 , pp. 15-23). 

<f> Idem, 1984 , p. 50. 
70 Ibidem. 
71 SP', que aparecerá nos diagramas a seguir, será repensado mais adiante, 

em fun\:ao da coexistencia e da complementaridade entre a posposi\:ao e 
a partícula (a nosso ver, subordinadora) que introduz o sintagma posposto. 

n Quando a forma pronominal é monossilábica, a posposi\:ao a ela se junta, 
perdendo sua primeira vogal. Quando essa forma nao é monossilábica, a 
posposi~ao mantém sua integridade: 

tcho arü - tcho'rü 'meu' 

no arü - no'rü 'dele' 

tüma arü 'dela (íntimo)' 

n Da história de pro fazem parte sua caracteriza\:ªº como [+ pro nominal , 
- anafórico] (cf. Chomsky, 1982) e sua autorizaqao pelo elemento concor
dancia ou por um clítico. A categoría vazia pro também foi vista como 
legitimada por urna categoría regente ou identificada referencialmente por 
satura\:ªº lexical (ver Rizzi, 1986a). Fazem parte, aincla, do percurso de 
pro sua necessária regencia por urna matriz íntegra de traqos pronominais 
- isto é, tra~os que se encontram em urna categoría regente e que permi
tem a identifica~ao de pro (cf. Rouveret , 1987a, apud Galves, 1988) - e 
sua legitima~ao por predica<=ªº (Galves, 1988). 

74 Conforme já apontamos no ítem 2.2.1, a aclmissao ele um caso morfológico 
no sintagma adverbial nao argumental nao muda o fato de que aí nao há 
governo vindo do verbo ou do núcleo verbal. 

75 Ver nota 72. 
16 Isso se dá porque se pode postular um operador vazio que, pelas informa

~oes que contém (pessoa, número), identifique propriamente pro e faqa, 
posteriormente, a media~ao entre este e o sintagma adjungido abertamen-
te expresso. 

n Muitos considera rao esse passo desnecessário, já que pro está autorizado. 
Vamos mante-lo porque ele é a evidencia de que o vazio em questao só 
pode ser pro e nao PRO. 

78 Com isso estamos querendo dizer que um pronome explícito ou um pro 
sao compatíveis com um valor de variável funciona lmente definida (cf. Lasnik 
e Uriagereka, 1988, p. 67). 

79 Ver Chomsky (1982, p. 68). 

AO Ibidem. 
81 Ver Huang (1984). 
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82 Ibidem. 
83 Essa visao é suste ntada pela conexao entre marca~ao temporal e o sistema 

complementizador. E complementizadores estao situados e m urna posi~ao 
escrutu ral na qua! se esperaria encontrar o peradores de proposiqao (ver 
Stowell, 1981). O tratamento de Flex como um operador de proposiqao 
e m Tikuna nao tem, como conseqüencia para a análise desta língua, um 
tratamento nos mesmos termos da concordancia. Na realidade, nossos ar
gumentos para tratar Flex como um operador sentencia! sao compatíveis 
com a proposta de Iatridou 0990), que, retirando o nódulo/traqo concor
dancia da área de Flex, faz com que a concordancia deixe de ser vista 
como urna posi9ao estrutural e passe a ser tratada como urna manifesta~ao 
da re la~ao entre um predicado e seu sujeito. 

~ Chomsky (1981). Os comentários que se seguem a respeito da concordan
cia estao, como deixamos claro, presos a sua visao teórica dentro do nódu
lo Flexao. Assim concebida, a concordancia pode ser vista como ativa nas 
teorias de vincula9ao e Caso. Sem papel ativo no módulo de vincula~ao 
desde Chomsky 0985), quando a nos;ao de categoria de governo foi 
redefinida em termos de complexos funcionais completos (cf. Iatridou, 1990, 
p. 569), a concordancia mantém sua relevancia para a teoria do Caso. E foi 
no ambito desta teoria que, ªº tratarmos da ordem sov, dissemos que a 
atribui~ao do Caso nominativo a um SN se dá , da direita para a esquerda, 
via_ concordancia, que manifesta a rela9ao de predica~ao. 

85 Segundo Taraldsen (1978), a pud Huang (1984). 
86 Cf. Huang (1984). 
87 Ibidem. 
118 Leia-se: no quadro da teoria gerativa anterior a extensao do X' a categorías 

nao lexicais (extensao sancionada em Chomsky, 1986). 

ll') Chomsky (1981, pp. 40-1 e 64). Conferir a nao-obrigatoriedade de PRO 
como especificador de um SN nos exemplos abaixo, retirados desta obra 
(p. 64): 

a) I'd much prefer [N.,PRO going to a movie] 

b) I'd much prefer [N•' his going to the moviel 
90 Isso traz conseqüencias em termos do posicionamento de sintagmas 

adjungidos, que nao necessitarao obrigatoriamente espelhar a ordem dos 
elementos em posi\:ao argumental (por exemplo, SOV /VOS). Apenas um 
desses sintagmas será relevante para a atribui~ao de um índice, o que 
corresponda ao argumento interno do verbo. 

91 Cabe aqui a observa9ao de que "a análise dos existenciais como operado
res de quantifica~ao é semanticamente natu ral (na verdade, impositiva)" 
(Carlos Franchi , comunica9ao pessoal). 

92 A linha simples indica aqui apenas a forma que assume a no9ao 'objeto' 
interna a forma verbal. 

93 A marca morfológica que porta o clítico pode, as vezes, nao se fazer pre
sente no sintagma nominal pleno - fato que , a nosso ver, depende nao só 
da semancica do verbo, como dos tra9os semanticos contidos na frase no
minal complemento. 
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" !><i Nas constru<;oes que apresentam o clítico ((2.181) , (2.182), (2. 183)), o 
objeto direto - a esquerda - troca de posi<;ao com o sujeito, e o clítico, 
co-indexado a um vazio, pode buscá-lo e identificá-lo. Se houvesse, po
rém, nos mesmos exemplos, urna frase nominal pós-verbal abertamente ex
pressa e compatível com os tra<;os do clítico, seria ela a se r identificada 
como objeto direto - o que levaria as constru<;oes a serem consideradas 
agramaticais. Explo ra<;ao de dado nesse sentido encentra-se na se<;ao refe
rente a movimento wh- (item 2, Parte 11). 

95 Ver nota 62. Como conseqüe ncia das considera<;oes que fizemos , ao longo 
do ítem 2, sobre a necessidade de utilizar as partículas em pauta, a no<;ao 
de visibilidade deveria ser ampliada de modo que possa se r associada a 
atribui<;ao de papel nao temático (isto é , papel nao associado a rede temática 
do verbo, papel discursivo). Urna amplia<;ao dessa no<;ao permitiria consi
derar estas partículas atribuidoras de um "Kaso" (<levo o termo e a suges
tao a Carlos Franchi). Por outro lado, urna extensao nesse sentido impor
taría em ampliar muito os objetivos do presente trabalho , sem contar o fato 
de que , para essa extensao, enfrentaríamos dificuldades de o rdem teórica , 
na medida em que a própria teoría de Caso está limitada a posi<;oes argu
mentais e tematizadas. 

96 De acordo com Jaeggli (1986, pp. 37-8), um par Casual é construído para 
cada tra<;o de Caso de um atribuidor de Caso, o qua! corresponde a um 
recebedor de Caso. Assim: 

Seja a um tra<;o de Caso, 
se há dois ou mais pares Casuais 

(a, ~) (a, Y) 

entao ~ e Y nao podem ambos ser elementos nominais. 
97 Essa foi a solu<;ao que oferecemos em Soares (1990), onde nao lidamos 

com a questao da vincula<;ao em Tikuna. 

142 

Parte II 

. DA EXTRA\:ÁO DE FRASES NOMINAIS 



Ao tratarn1os da ordem SVO, afinnan1os que a posi~ao a direita 
do verbo nao é em si urna posi~ao que de visibilidade a um argu-
1nento. Afirmarnos também que a visibilidade de um argumento si
tuado a direita do verbo passa pela existencia das partículas i, ya, a, 
ga - partículas que, nao se fazendo presentes apenas na ordem SVO, 
caracterizam a adjun~ao e permitem, por possuir urna face subor
dinadora, a recupera~ao de urna dada rela~ao sintática. Um argumento 
em adjun~ao está apto a entrar, por meio de urna das partículas men
cionadas, em relai;;:ao com um elemento da senten~a. Na ordem SVO, 
pode haver um clítico, que transmite o Caso objetivo a frase nominal 
objeto por meio de urna cadeia que é compatível coma existencia 
da partícula que precede o argumento em adjun~ao. Nao havendo 
clítico, o argumento em adjun~ao poderá ser identificado se se recor
re a urna das análises aquí apresentadas para a noi;;:ao 'objeto' interno 
a forma verbal. E1n rela~ao a ordem OVS, a colocai;;:ao do que seria a 
frase nominal sujeito a direita do verbo coincide coma utiliza~ao de 
urna 1narca morfológica na frase non1inal objeto. Aquí a identifica~ao 
do argun1ento posposto é obtida indiretamente. O verbo nao traz 
consigo nenhum elemento que possa transmitir ao argumento pos
posto o Caso objetivo. Na realidade, nao há transmissao alguma de 
Caso ao sintagma posposto. Por outro lado, a partícula que o precede 
pode colocá-lo em rela~ao com um elemento da senten~a, rela~ao que, 
entretanto, acaba nao ocorrendo, porque nao há, dentro da senten~a, 

um elemento que esteja apto a entrar em rela~ao com o sintagma 
adjungido. Diante disso, este acaba sendo identificado por exclusao: 
marca-se casualmente o argumento preposto ao verbo e , marcado o 
objeto, identifica-se o argumento posposto. 

A necessidade de utilizar, nas ordens SVO e OVS, os recursos 
mencionados - presen~a do clítico, modifica~ao na forma do verbo 
(SVO); marca~ao necessária de caso na frase nominal objeto (OVS)-
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" é u1n indicativo de que o Caso objetivo nao está sendo atribuído es
truturalmente. A esse indicativo soma-se a presenc;;a de u1na das par
tículas i , ya, a, ga , que possuem urna face subordinadora . Diante dis
so, podemos manter o que vimos propondo, isto é , a proposta de que, 
tanto na ordem SVO como na OVS, o que se tem é um nódulo que , 
situado forado SV, está no nível de S. De acordo com essa proposta , 
as ordens SVO e OVS poderiam ser ordens derivadas, com um nódulo 
adjungido a S. Para tornar válida essa proposta, é necessário, prin1ei
ramente, provar que tanto o objeto nominal quanto o sujeito nominal 
sao extraídos de sua posic;;ao de origem, indo ocupar o nódulo adjungido 
a S. Na tentativa de verificar se essa extrac;;ao existe em Tikuna, abor
daremos construc;;oes que habitualmente sao tomadas como constru
c;;oes-teste para a verificac;;ao de movimento de frases nominais: as 
orac;;oes relativas e construc;oes com 1novimento wh-. 

l. Ora~oes relativas 

Em Tikuna, na construc;;ao correspondente ao que em portugues 
é urna orac;;ao relativa, está presente, na maioria das vezes, um mor
fema nominalizador sufixado a urna forma verbal. A forma resultan
te desse processo de formac;;ao de palavra pode, em razao da exis
tencia do próprio processo, funcionar como um argumento. Por 
exemplo, tem-se em Tikuna 

(1.1) n1-powae 3p.-pescar 'ele pesca' 

(1.2) na-ngo' 3p.-comer 'ele come' 

(1.3) ni-ma' 3p.-matar 'ele mata' 

mas, ao dize r-se 'que pesca', 'que come' , 'que mata' , aparecem 
as formas 

(1.4) powae-cü 

(1.5) ngo-cü 

( 1.6) ma-cü 

pescar-nominalizador 
'pescador' 

comer-nominalizador 
'comedor' 

matar-nominalizador 
'matador' 
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que sao precedidas de urna das partículas focalizadas no ítem 2 da 
Parte l. Assim: 

(1.7) 

ya yatü ya 
x homem x 
'o hornero que pesca' 
( = o home1n pescador) 

(1.8) 

ga tcho-'Ü 
x lp.-dativo 
'que me mordeu' 
( = mordedor de mim) 

powae-cü 
pescar-nominalizador 

ngo-cü 
comer-nominalizador 

(1.9) 
ya 
X 

yima 
deitico 

a tape 
cobra 

ya 
X 

ma-cü 
matar-nominalizador 

'que matou aquela cobra' 
( = matador daquela cobra) 

Na realidade, a "orac;;ao relativa" em Tikuna é urna construc;;ao 
nominal caracterizada pela presenc;;a de urna partícula e de um 
morfema noroinalizador. O fato de ser esta urna construc;;ao dupla
mente caracterizada permite que urna dessas características - o mor
fema noroinalizador - seja algumas vezes dispensada, dado o seu 
caráter redundante. Por exeroplo: 

-nü-'ü tcha-dau-cü 

(1.10) 
yatü 
hornero 

ya 
X 3p.-dativo 1 p .-ver-noroinalizador 

1ne rü ni-fene 
ontem tópico 3p.-cac;;ar 
'o hornero que eu vi ontero foi cac;;ar' 

( 1. 11) 

yatü 
homem 

ya 
X 

-nü-'ü tcha-dau 
3p.-dativo 1 p.-ver 
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X 

ine 
ontero 

1 

X 

ru 
tópico 



" ni-fene 
3p.-ca<;ar 
'O homem que eu vi ontem foi cac;ar' 

Essa 1nesma construc;ao funciona como u1n n1odificador de urna 
frase no minal, o que pode ser visto no exemplo (1.10), parcialmen
te analisado em (1. 12): 

( l.12) 

[[SN" [SN yatü] [s ya -nü 'ü tchadaucü i ine] 

rü) (
5 

0 [sv nífene]]] 

De acordo com essa análise, a fra se nominal que é modificada 
e-comanda a construc;ao que a modifica, a qual, por sua vez, é c-subja
cente a frase nominal que lhe serve de antecedente. Estao presen
tes aqui, po is, as condic;oes que, segundo Williams (1980), pe rmi
tem a co-indexa<;ao de um predicado a um SN, após a derivac;ao de 
urna estrutura S. Desse modo, ter-se-ia a aplicac;ao de urna regra de 
predica<;ao em (1.12), o que nos daria: 

(1.13) 

[SN' [SNi yatü] [Si ya nü'ü tchadaucü 1 ine] rü] 

No que diz respeito a estrutura interna dessa constru<;ao nomi
nal, que corresponde a urna ora<;ao relativa em portugues, ne la pode 
estar presente um clítico co-indexado a um vazio. Se representar
mos o vazio, governado pelo clítico, a díreita da forma nominalizada, 
estaremos apenas mantendo urna simetría com relac;ao ao que de
terminamos na ordem SVO; nesta, em sentenc;as declarativas, o clítico 
aparece quando a frase nominal con1plemento, que a ele está co
indexada, se encontra a direita do verbo. Se representarmos o vazio 
a esquerda da forma nominalizada, estare1nos admitindo que, nao 
havendo razao para deslocá-lo para a direita nas constru<;oes consi
deradas, seu lugar coincide com a posic;ao de sintagma nominal a 
esquerda de V. Ficaremos com essa última alternativa, admitindo que 
o vazio é governado pelo clítico; assim: 

(1.14) 

[SN' [SN yatü] [s ya 0 ¡ 1 ine] rü] tchadaucü nü'ü. 
1 
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Segundo Borer (1981 , p . 155; 1984, p. 120), dirían1os que o 
clítico, co-indexado a urn vazio, passa a constituir, juntamente com 
este , um pronome descontínuo que, como ta l, é livre para procu
rar seu antecedente. A estrutura interna das "orac;oes re lativas" e rn 
Tikuna nao nos permite, portante, falar en1 extrac;ao de frase no
minal. E a isso se adi ciona o fato de as "o rac;oes relativas" sere m 
construc;oes nominais: como tal , sao caracterizadas pe la presen<;a 
de u1na partícula e de un1 n1orfe1na non1inalizador, ne las nao ha
vendo um nódulo COMP. Sem CoMP, nao há um nódulo para o qual 
possa ser n1ovida urna frase nominal dentro dessas constru<;oes, o 
que está de acordo com a impossibilidade de nelas se poder falar 
em extrac;ao. 

Nas "orac;oes rela tivas" em Tikuna há, de acordo com o que 
vimos, urna relac;ao entre modificador e 1nodificado. E essa relac;ao, 
porque há condic;oes para isso, foi vista corno predicac;ao. Vimos tam
bé1n que a frase nominal que dese1npenha a func;ao de modificador 
é precedida de urna das partículas que focalizamos no ítem 2, Parte I. 
Naquela sec;ao, dissemos que tais partículas possuem u1na face 
subordinadora, a qual se juntam propriedades de indexac;ao e de 
visibilidade. Va1nos charná-las a partir de agora de partículas-índice. 

A presen<;a das partículas-índice, dentro do sintag1na nominal, 
nao se restringe ao que seriam "orac;oes relativas". Nós já as vitnos 
quando consideramos a rela~ao no n1e-genitivo, e e las també1n se 
faze1n presentes quando existe, no sintagma no1ninal, um nome que 
funciona como quantificador: 

(1.15) wü'i 
um 

ga 
X 

'um dia ' 

-nguneü 
dia 

(1.16) ... Ticuna-gü arü wü'i 
Ti cuna-plural de um 

'o um (a unicidade) dos Ticuna' 

( 1.17) yima 
deitico 

tchoÜ-gü 
branco-plural 

tamaepü 
tres 

ya 
X 

yatü-gü 
hornem-plural 

1 

X 

'aqueles (previamente referidos) tres homens brancas' 
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" (1 .18) *yima tamaepü yatügü i tchoÜgü 
'aqueles (previan1ente referidos) tres homens brancas' 

(l.19) *yima ya tamaepü ya yatügü i tchoÜgü 
'aqueles (previamente referidos) tres homens branca s' 

( l.20) *yima tamaepü ya yatügü tchoÜgü 
'aqueles (previamente referidos) tres homens brancas' 

(1.21) gucüma 
deitico 

tchoÜ-gü 
branca-plural 

tamaepü 
tres 

ya 
X 

yatü-gü 
homen1-plural 

1 

X 

Pelos dados acima, ve-se que, afora o deitico (em posic;ao de 
determinante), os demais integrantes do sintagma nominal depen
dem da existencia de tuna partícula-índice para que possa haver 
entre eles alguma relac;ao sintática. No sintag1na nominal nao há 
urna estrutura configuracional pela qual se possa identificar a pro
jec;ao de urna categoría lexical. No sintagma nominal há nomes, e 
a relac;ao entre esses nomes é dependente da posposic;ao arü 'de' 
e das partículas-índice. Estas permitem, por meio da indexac;ao, o 
estabelecimento de urna hierarquía entre nomes continuan1ente 
dispostos, como em 

(1.22) [SNi [yatügü) 
hornero-plural 

(1.23) sN" [[Qi tamaepü] [5N.i ya 

1 

X 

tchoÜgü]] 
branca-plural 
'homens brancas' 

yatügü 1 tchoÜgü]] 

As mesmas partículas permitem a indexac;ao e, conseqüente
mente, o estabelecimento de urna predicac;ao entre termos de un1 
sintagma nominal descontínuo: 

(1.24) 
Grasira sNí [pacü] 

gu i-ngu-cü] 

na i-na- 'a 1 
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o na ine recreiu 

Gracila moc;a para 3p.fem.-objeto inter
no-dar x comida x ontem recreio 
locativo 3p.fem.-chegar-non1inalizador 
'Gracila deu comida para a moc;a que 
chegou ontem no recreio' 

E, finalmente, a propriedade de indexac;ao exibida pelas partí
culas-índice pode levar a urna reflexao sobre a necessidade de esti
pular-se o e-comando e a c-subjacencia para que haja , em Tikuna, 
urna relac;ao de predicac;ao tal como foi aquí colocada para as "ora
c;oes relativas". 

2. Movi1nento wh-

Das construc;oes que aparentemente envolvem movimento w h
em Tikuna, ternos os seguintes exemplos, todos de questoes: 

(2.1) Tacü 1 

Que x 

( 2 .2) Ta'cü i 

Que x 

(2.3) Te'e ta 

Peduru 
Pedro 

nü-'ü 
3p.-dativo 

na-ca' fene-ill 
3p.-por cac;ar-nominalizador 
'O que Pedro cac;ou?' 

-qui-u-ü 1 cuma? 
2p. -contar-nominalizador x 2p .s. 
'O que voce está dizendo?' 

na-ngai t cu-tchiru? 
Quem nao-agora 3p.-costurar x 2p.s.-roupa 

(2 .4) Te'e 
Quem 

ya 
X 

'Quem costurou o teu vestido?' 

ngema ngu-'e 
deitico chegar-nominalizador 

'Quem chegou aí?' 

(2.5) Te'e 
Quem 

nü-'ü na-da u ya Peduru? 
3p.-dativo 3p.-ver x Pedro 

(2 .6) Te'e- 'Ü 
Quem-dativo 

'Quem que Pedro viu?' 

nü-'ü na-da u ya 
3p.-dativo 3p.-ver x 

'Quem que Pedro viu?' 
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Peduru? 
Pedro 



" (2.7) Ta 'cü 
Que 

-

Peduru 
Pedro 

(2.8) Ta'cü-'ü Peduru 
Que-dativo Pedro 

(2.9) 

nü-'ü dau-Ü? 
3p.-dativo ver-nominalizador 
'O que que Pedro viu?' 

nü-'ü dau-Ü? 
3p.-dativo ver-nominalizador 
'O que que Pedro viu?' 

-Te'e nü-'ü dau-Ü ya Peduru na-yü'ü? 
Quern 3p.-dativo ver-norninalizador x Pedro 3p.-danc;ar 

'Quem que Pedro viu dan<;ar?' 

Pelos exemplos acima , pode-se constatar que há em Tikuna 
dois itens wh- que se distinguem apenas em termos semanticos: 
te'e refere-se ao que é [ + humano], e ta 'c i.i, ao que é [- hurnano]. 
Urna outra constata<;ao a ser feíta é a de que, em questoes wh- , 
podem ser suspensas as modifica<;oes que acompanham, nas sen
tenc;as declarativas, a colocac;ao de determinadas frases nominais 
a direita do verbo; ver, a propósito, o exemplo (2.3), no qual nao 
se tem a no<;ao 'objeto' interna a forma verbal nem a presenc;a 
de um clítico a esquerda do verbo acompanhando a coloca<;ao da 
frase nominal objeto a direita do verbo. Além disso, é comum, em 
questoes, o apareci1nento de partículas-índice segu indo-se aos 
itens wh- - como se pode ver em (2.1), (2.2) e (2.4) -, assim 
como é comum serem dispensados os marcadores de pessoa sub
jetivos - exemplos (2.1), (2.4), (2. 7), (2.8) e (2.9) (as formas 
em que esses marcadores nao aparecem se encontran1 sublinha
das). També m é comum o aparecimento de sufixos nomina
lizadores nessas construc;oes - exemplos (2.1), (2.2), (2.4), (2.7), 
(2.8) e (2.9). 

Podemos tentar aquí relacionar o conjunto de características que 
acabamos de apontar a questao da suspensao das modificac;oes que 
deveriam acompanhar determinadas ordens de palavra , bem como 
a das outras altera<;oes mencionadas. 

Comecemos pela dispensa do uso de marcadores subjetivos. Al
gumas das senten<;as anteriores podem ser cotejadas com as seguin
tes, que a elas correspondem: 
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(2.10) • Ta'cü 1 Peduru 
Que x Pedro 

na-ca' ni-fene-Ü 
3p.-por 3p .-cac;ar-nominalizador 

(2 .11) * Ta'cu 1 

Que x 

(2.12) • Te'e 
Quern 

(2.1 3) Te'e 
Que m 

nü-'ü 
3p.-dativo 

'O que Pedro cac;ou?' 

-u-'ü 1 cuma? 
contar-nominalizador x 2p.s. 
'O que voce está dizendo?' 

ya 
X 

ngema ngu? 
deitico chegar 

ngema 
deitico 

'Quem chegou aí?' 

i-na-ngu? 
aspecto continuativo-3p.-chegar 
'Quem chegou aí?' 

(2. 14) Te'e nü-'Ü dau-Ü ya Peduru? 
Quem 3p.-dativo ver-nominalizador x Pedro 

(2.15)? Te'e-'Ü 1 
-.. ' .. nu-u 

'Quem foi que Pedro viu?' 

na-dau-Ü ya Pedutu? 

Quem-dativo x 3p.-dativo 3p.-ver-norninalizador x Pedro 
'Quem foi que Pedro viu?' 

(2.16) Ta'cü 
Que 

(2. 17) Ta 'cü-'Ü 
Que-dativo 

'Quem foi que foi ver o Pedro?' 

Peduru 
Pedro 

nü-ü na-da u? 
3p.-dativo 3p.-ver 

'Que foi que Pedro viu?' 

-Peduru nü-'ü na-da u? 
Pedro 3p.-dativo 3p. -ver 

'O que que Pedro está vendo?' 

Os exemplos acrescentados permitem verificar que nern sem
pre a presen<;a do sufixo nominalizador é compatível con1 a exis
tencia de um marcador de pessoa subjetivo (cf. (2.1) e (2.10), (2.6) 
e (2.15)), mais específicamente um n1arcador subjetivo de terceira 
pessoa. Com um marcador subjetivo de segunda pessoa, ao contrá-
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"' rio, o sufixo nominalizador pode coexistir (exemplo (2.2)). O 
inarcador subjetivo de segunda pessoa nao pode nen1 ser dispensa
do quando está em jogo o processo de deriva\ao em que se tema 
jun~ao de u1n sufixo no1ninalizador a urna forma verbal (cf. (2.11)). 

A dispensa do marcador subjetivo de terceira pessoa - ao ser 
acrescentado um sufixo no1ninalizador a forma verbal - aponta, a 
partir do que estamos vendo, dois fatos importantes. 

O primeiro diz respeito ao trata1nento diferenciado dos mar
cadores de pessoa subjetivos que integram as formas verbais na 
condi\:aO de prefixos. A terceira pessoa é omitida, e a segunda pes
soa nao o é, caso o verbo receba um sufixo non1inalizador, o que 
revela haver aquí urna distin\:aO entre os marcadores de pessoa, na 
qual a segunda pessoa, na inedida em que nao pode ser dispensada, 
tem prioridade sobre a terceira pessoa. 

A ausencia do inarcador subjetivo de terceira pessoa em nomi
naliza\:6es a partir de formas verbais nao está, em Tikuna, restrita a 
questoes wh-, como se pode ver e1n 

(2.18) 
Nhaa 1 duÜ'Ü-gü 
deitico x pessoa-plural 

-i wü'i-wa puracü-e-ü 
x um-locativo trabalhar-plural-nominalizador 

'Esse povo em um o trabalharem' 
( = Esse povo trabalha unido) 

(2.19) - -... tama 
nega\:aO 

na-me na nü-'ü rüo-'ü 
3p.-bom conectivo 3p.-dativo deixar-nominalizador 

1 

X 

torü tacü1na 
nosso costun1e 
'Nao é bom que haja o afastamento dele, do nosso costume' 
( = Nao é bom deixá-lo, o nosso costume) 

sentens,:as nas quais, em vez de serem encontradas, respectivamen
te, as formas 

na 
3p. 

na 
3p. 

puracü 
trabalhar 

rüo 
deixar 

- e 
plural 

' .. -u 

-ü 
nominalizador 

nominalizador 
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correspondentes a 

na 
na 

puracii 
rüo 

-e 'eles trabalham' 
'ele deixou' 

o que se ten1 sao nominaliza\:6es e1n que a terceira pessoa é omitida. 
Entre a ausencia do tnarcador subjetivo de terceira pessoa 

e1n outras constru~oes em Tikuna que nao questoes wh- e a pos
sível existencia de um desnivelamento entre os marcadores de 
pessoa (no qual a segunda pessoa tem prioridade sobre a ter
ceira), há ainda espa\:O para a ocorrencia, na língua, de constru
\:Ües que, resultantes de non1inaliza\:6es, apresentem sem ne
nhum problema a terceira pessoa. Exe1nplos dessa ocorrencia 
estao em: 

(2.20) -... tü-'ü na-nge 
3p.-dativo 3p. -levar 

ya purure 
x enxada 

na 
conectivo 

-i-na-to-'üca tüma ma'a na de'ne 
ela com conectivo cana aspecto contínuo-3p.-plantar

sufixo nominalizador finalidade 
'ele a levava, a enxada, para com ela plantar cana' 

(2.21) 

Rita ngi-te na 1-ca na 
Rita 3p.fem.-marido para 3p.fem.-chamar conectivo 

-na-'ü-üca i pacara cu-'ü 
3p.-fazer-nominalizador finalidade x pacará 2p.-dativo 

'Rita chamou o marido dela para fazer urna cesta para voce' 

Nesses exemplos, a 

inato 
na 'ii 

'ele planta' 
'ele fez' 

foi acrescentado o sufixo nominalizador 'Ú, e a forma ca 'causa/fina
lidade' fecha toda a constru~ao. E, da mesma maneira que em exem
plos do último tipo a terceira pessoa está presente, ela também pode 
ser omitida, como acontece em: 
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" (2.22) 
... na guüta1na 1 

conectivo todos x 

yau-üca ... 

nhure 1 ticuna-gü 
quanto x Ticuna-plural 

pegar-nominalizador ca usa/ finalidad e 
'para pegar todos os Ticuna' 

1 

X 

A presen~a ou ausencia do marcador subjetivo de terceira pes
soa em constru~oes que envolvem processos de non1inaliza~ao po
dem constituir-se em um critério para o estabelecimento de distin
~6es dentro do grupo maior fonnado por essas constru~oes. Mais que 
isso, porém, a ausencia do marcador subjetivo de terceira pessoa, nas 
constru~oes que aparentemente envolvem movünento wh- e que exi
bem nominaliza~ao, leva-nos ao segundo fato que consideramos itn
portante: o da rela\:ao mesma entre a presen~a/ausencia do marcador 
subjetivo de terceira pessoa e a nominaliza~ao a partir de verbos. 

Em questoes wh-, como já dissemos, o prefixo de terceira pessoa 
tende a nao permanecer quando a urna base é acrescentado um sufixo 
nominalizador. Mais que isso, há urna busca de con1plementaridade en
tre o prefixo e o sufixo focalizados: em (2.12), a base desprovida do pre
fixo e do sufixo torna a senten\'.a agramatical; em (2.13), (2.16) e (2.17), 
a base com o prefixo e sem o sufixo nao cria problemas de gramaticalidade 
para as senten\:as, o mesmo acontecendo em (2.4), em que se tema 
base como sufixo non1inalizador, mas sem o prefixo de terceira pessoa. 
A razao para urna tal complementaridade pode ser vislun1brada pela 
observa~ao de senten\'.aS como (2.5) e (2.14), (2.6) e (2.15). 

Em senten~as como estas, ou se tem o ato verbal como pro
cesso e a conseqüente necessidade de marcar no verbo o agente ou 
o experienciador específico desse processo por meio de um prefi
xo ((2.5) e (2.6)), ou se temo ato verbal visto como resultado. Nesse 
último caso, o ato verbal pode ser considerado independentemente 
de um agente ou experienciador específico, sem necessidade de 
expressao de um prefixo de terceira pessoa (2. 14). Se, ainda nesse 
caso, o prefixo de terceira pessoa estiver marcado, estará criado u1n 
problema em termos da referencia que poderá ter esse marcador, e 
a senten~a será de aceita~ao duvidosa. 

Quanto a senten~as como (2.1), (2. 7) e (2. 10), iniciadas por 
palavra wh- referente aoque é [- humano], a questao de ato verbal 
visto como processo ou resultado se recoloca (todos os exemplos 
que possuímos sao de formas nominalizadas), e qualquer men~ao feita 
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a presen\'.a de um marcador de terceira pessoa nao pode ser cate
górica , apesar da agramaticalidade exibida por (2.10). 

Fora do a1nbito de questoes wh-, as no1ninaliza~6es a partir de 
verbos tan1bé1n pode1n encerrar a referencia ao ato verbal se1n a 
exigencia de vinculá-lo a um agente ou experienciador específico. 
Por exe1nplo, em (2. 18) te1n-se um caso de predica~ao (cf. item 1) 
e nao há nenhuma necessidade de fazer constar, na forma nomi
nalizada, o prefixo de terceira pessoa que indicaria um agente es
pecífico. Já (2.19) integra un1 texto no qual se fala da festa de 
pela\'.aO, costume que nao seria bom que os Tikuna, de modo geral, 
deixassem. O autor do texto opta pela forma no1ninalizada para fa
zer referencia ao significado básico do que seria deixar, nao o rela
cionando a um experienciador específico: 

(2.19') 
.. ' .. yu u 

festa de pela\'.ªº 

na-me 
3p.-bom 

rü 
tópico 

na 
conectivo 

1 to'rü tacüma 
x nosso costume 

wü'i 
um 

-

i peta... ru 
x --festa e 

nü-'ü rüo-'ü 

tama 
nega~ao 

3p.-dativo deixar-nominalizador 

'Pelavao, é urna festa ... e nao é bom deixá-lo, nosso costun1e' 

Quando, no entanto, no 1nesmo texto, o autor menciona o fato 
de alguns Tikuna já nao realizarem a festa da pela~ao, ele o faz de 
1nodo a remeter quem recebe o texto a determinados Tikuna e, nesse 
ponto, sua op~ao é pela forma verbal referente a "deixar", na qua! 
nao é evitado o prefixo de terceira pessoa: 

(2.23) -nümaü 1 Ticuna 
alguns x Ticuna 

nü-'ü 
3p.-dativo 

rü marü tama na-na-ü ... 
tópico já nega~ao 3p.-objeto interno-fazer 

na-rüo 1 
3p.-deixar x 

ngema 
aquele 

nacüma 
costume 

No que diz respeito a (2.22), a situa~ao nao é diferente. A constru
~ao apresentada faz parte de um trecho que, na íntegra, é o seguinte: 
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" (2.22 ') 
nhuma na-ca' 
agora 3p.-por 

yatü-gü 
X homem-plural 

-ru guilin a 
e todos X 

tcha-nge1na 
eu-convidar, cha1nar 

1 
X 

tcha-ngema 
eu-convidar, chamar 

aegacü-gü 
governo-plural 

1 

X 

coroneu-gü 
coronel-plural 

tchurara-gü ca 
soldado-plural 
por 

ta 
nao-agora 

-na guütama 
conectivo todos 

! 
X 

nhure 
quanto 

! 
X 

Ticuna-gü 
Ticuna-plural 

! 
X 

yau-ü ca 
pegar-nominalizador 
finalidade 

' ... agora por eles eu chamo, os governadores dos homens, coronéis 
e todos os soldados eu vou chamar para pegar todos os Ticuna' 

No trecho e1n questao, as instancias a que irá recorrer o de
tentor do discurso, na ameac;a que profere, se situam no nível do 
governo, sendo vistos como seus representantes na área, no mo-
1n ento da enunciac;ao, coronéis e soldados. Quem dentre os re
presenta ntes do governo irá pegar os Tikuna nao é relevante. Tal 
ato, ao deixar de ser visto como processo, é que é relevante, nao 
importando exatamente quem irá realizá-lo, se coronéis, se sol
dados. E isso leva a dispensa do marcador subjetivo de terceira 
pessoa , que, se estivesse presente, revelaria a existencia de um 
agente específico relacionado ao ato de pegar. Já em (2.20) o que 
se tem é urna situac;ao inversa, ein que, na forma nominalizada 
referente ao ato de plantar, o marcador subjetivo de terceira pes
soa se faz presente. A razao para sua presenc;a é revelada pelo 
texto de que (2.20) é urna parte: nele o conjunto de enunciados 
é dirigido a um ator de nome Paulo: 

(2.20') 
Na-ye'ma wü'i 
3p.-existir um 

ya 
X 

yatü 
homem 
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ga 
X 

na-ega 
3p .-nome 

ya 
X 

Paun1. 
Paulo 

Rü gucü 
e todo 

ya taunecü gu 
X ano locativo 

ru 
tópico 

na-na-to' ya de'ne ... 

Rü 
e 

ru 

3p.-objeto interno-plantar X cana 

na-atü gu 
3p.-ombro locativo 

na-ane wa 
3p.-roc;a locativo 

tü-'ü na-ünagürü 
3p.-dativo 3p.-colocar no alto 

-tü-'ü 
3p.-dativo 

na-nge ya purure 
enxada 

na tü1na ma'a 
conectivo ela com 3p.-lavar X 

na de 'ne i-na-to-'ü ca 
conectivo cana aspecto contínuo-3p.

plantar-sufixo nominalizador 
finalidade 

'Existía um homem cujo nome era Paulo. E todo ano, ele a plantava, 
a cana ... E no ombro ele a colocava no alto e para a roc;a ele a leva
va, a enxada, para com ela ele plantar cana. ' 

Todo o texto gira em torno de urna determinada personagem 
e da rela~ao desta com a cana. As ac;oes referidas no texto dizem 
respeito a essa personagem, que delas participa na condic;ao de 
agente. Na constru~ao que envolve nominalizac;ao 

inato'lica 
aspecto contínuo-3p.-plantar-sufixo 
nominalizador finalidade 

'para ele plantar' 
e= para a plantac;ao dele) 

nao é de se estranhar, portanto, que esteja presente o marcador subje
tivo de terceira pessoa. 

A menc;ao a urna motivac;ao semantica como determinante de 
urna característica do processo de nominalizac;ao em Tikuna nao soa 
aquí como algo deslocado. Ela se sustenta nos textos produzidos e, 
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" para ela, nao foi encontrado u1n outro tipo de motivac;ao, nen1 mes
n10 un1a n1otivac;ao que pudesse estar ancorada exclusiva111ente na 
sintaxe, como bem o demonstra1n os enunciados abaixo, nos quais, 
a partir de razoes sintáticas,-nao é possível fazer nenhuma previsao 
sobre a presenc;a ou ausencia do n1arcador em questao: 

(2. 24) 
Ngema 
deitico 

dautchita 
centro 

wa na.-na-ngo' 1 
1 

locativo 3p.i-objeto interno-comer x 

ori na na;-pora-ü ca 
fruta conectivo 3p.i-forte-sufixo norninalizador finalidade 

ru na.-aü ca 
1 

e 3p.-grande finalidade 
'Lá no centro ele. (o macaco barrigudo) as come, as frutas, para ele¡ 

1 

ficar forte e grande' 

(2.25) 
Rita rü ngi-acü i¡-mo na 
Rita tópico 3p.fe1n.¡-filha 3p.fem.;-n1andar conectivo 

de'a wa na.-'ü-Ü ca tatü wa 
1 

água locativo 3p.i-ir-sufixo nominalizador finalidade rio locativo 
'Rita mandou a filha buscar água no rio' 

(2. 26) 
itü rü na.-me 

1 
na-ngo- 'Ü erü 

pupunha tópico 3p.i-bom 3p.-comer sufixo nominalizador porque 

gu'ama ta
1
-na-ngo' ya yima ítü 

todo o mundo 3p.
1
-objeto interno-comer x deitico pupunha 

'Pupunha, ela é boa para a gente comer porque todo o mundo a 
come, essa pupunha' 

(2.27) 
Cutchi ru na-tchibü na 
porco tópico 3p.-comer conectivo 
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~ 

ya ngu- 'ü 
x engordar-sufixo nominalizador 
'O porco, come para engordar' 

ca 
finalidade 

Atribuída a um fator semantico, a questao da presenc;a do marcador 
subjetivo de terceira pessoa em construc;oes nominalizadas faz com 
que a dispensa desse marcador nao seja algo exclusivo de co.nstru
c;oes wh-, mas sim urna possibilidade ligada ao próprio processo de 
nominalizac;ao, que, ao focalizar o ato verbal como resultado, pode 
considerá-lo em si, nao o vinculando a um agente ou experienciador 
específico. Em outras palavras, um determinado agente ou expe
rienciador pode ser expresso em urna nominalizac;ao, mas nem sem
pre. E o que até aquí distingue urna questao wh- com nominalizac;ao 
de outras construc;oes nominalizadas é a tendencia a urna complemen
taridade revelada naquela entre prefixo de pessoa e sufixo nomi
nalizador, sustentada pela presenc;a de um sintagma nominal passível 
de ser relacionado a um agente ou experienciador. Em questoes ini
ciadas .por palavra wh- referente a[+ humano], se tal sintagma existe, 
ou um ato verbal é visto como processo e o prefixo subjetivo de ter
ceira pessoa aparece, ou um ato verbal é considerado em si e nao há 
expressao do prefixo subjetivo de terceira pessoa. 

Urna outra constatac;ao relativa a questoes wh- e já mencionada 
é o aparecimento de partículas-índice, seguindo-se aos itens wh-. Se 
observados os enunciados em que, dentro de questoes wh-, tais 
partículas aparecem, nao é difícil notar que elas ocorrem, embora 
nao necessariamente, quando há urna nominalizac;ao (cf. (2.1), (2.2) 
e (2.4)). Esse fato nos leva a relacionar ambas as coisas e a conside
rar que as referidas partículas desempenham func;oes identicas aque
las já mencionadas em outra oportunidade. 

Por fim, tratemos da questao relativa a suspensao das modificac;oes 
que esperaríamos ver acompanhar urna determinada ordem de palavra. 

Em (2.3) - exemplo em que se tem a direita do verbo o sin
tagma nominal que desempenha a func;ao de objeto direto - nao 
há um clítico a esquerda do verbo, nem mesmo a noc;ao 'objeto' 
interna a forma verbal. Para tentar saber por que isso acontece, ob
servemos as construc;oes abaixo: 

(2.28) 
ngai-tchiru 
pano, roupa 

'costurar' 
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~ (2.29) 
na-'a-tchiru 
3p.-ter-pano, roupa 

'ele tem roupa' 

(2.30) 
nge1na 
deitico 

lÜ 

tópico 
i-yau-tchiru 'ela lava roupa' 
3p.fem.-lavar-roupa 

(2.31) 
na-tuna-apüü 
3p.-furar-joelho 

'ele (algu1na coisa) furou, rebentou o joelho' 
(por exemplo, "quando faz um tumor") 

(2.32) 
na-tuna 
3p.-furar 

(2.33) 
a) 

1 

X 

na-tchiru 'a roupa dele se rasgou, rebentou' 
3p.-pano, roupa 

Maria Manuel-'Ü 
Maria Manuel-dativo 

i-yau-tchiru 
3p.fem.-lavar-roupa 

'Maria lava a roupa do Manuel' 

b) 
Elisa Luiza-'Ü iya-wü-para 
'Elisa está coi;ando a perna da Luiza' 

(2.34) 
na-rütcha-apüü 
3p. -inchar-joelho 

'joelho inchado' 

(2.35) 
Na-apüü rü aüritna 
3p.-joelho tópico muito 
'O joelho dele inchou muito' 

(2.36) -Daa yatü rü guügun1a 
deitico homem tópico sempre 
'Este hornero sempre faz roi;a' 
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na-rütcha 
3p.-inchar 

' .. na- u-ane 
3p.-fazer-roi;a 

na-na-'ü 1 

(2.37) 
Nüma 
Ele 

lÜ 

tópico 3p.-objeto interno-fazer x 

na-ane ta'ü 
3p.-roi;a x grande 
'Ele, a fez, t11na ro\:a dele grande' 

na-n1a ' ta-na-ya u 
(2.38) 
Peduru 
Pedro 3p.-esposa 3p.-objeto interno-lavar 

1 cu-tchiru 
x 2p.-roupa 
'A mulher do Pedro lavou a tua roupa' 

na-ma' ta-na-yau 
(2.39) 
Peduru 
Pedro 3p.-esposa 3p.-objeto interno-lavar 

na-tchiru 
x 3p.-roupa 
'A mulher do Pedro lavou a roupa' 

tatü wa 

(2.40) 
Ngima 
ela 

rü 
tópico 

guüguma 
sempre no locativo 

i-yau-tchiru 
3p.fem.-lavar-roupa 
'ela sempre lava roupa no rio' 

(2.41) 

Peduru nama' i-yayau-tchiru 
3p.fem.-lavar-roupa 

'A mulher do Pedro lavou a roupa' 

(2.42) 
Meamücü i-na-rü-da 

aspecto-3p.-z-levantar 
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rü 
e 

wü'i 
um 



türe wa na-'ii rü na-yayau-tchametü ... 
porto locativo 3p.-ir e 3p.-lavar-rosto 
'Meamücü se levantou, foi ao porto, lavou o rosto .. .' 

(2.43) 
Pacü 
mo~a 

lÜ 

tópico 
türe wa 
porto locativo 

i-yayau-gü 
3p.fem.-lavar-plural 

ya poratu 
x prato 
'A mo~a está lavando prato ( = pratos) no porto' 

yau-tchiru-'Ü 
(2.44) 
Wü'i 1 

um x 
ngecü 
mulher 

ya 
X lavar-roupa-sufixo nominalizador 

i-ngu 
3p.fem.-chegar 
'Urna mulher que lavou a roupa chegou' 

(2.45) 
Marü 
já 

i-ngu 
3p.fem.-chegar 

Peduru-tchiru ta-yayau 
Pedro-roupa 3p.-lavar 

1 

X 

ngecü 
mulher 

'A mulher que lavou a roupa do Pedro já chegou' 

(2.46) . 
yau-tchiru-'Ü 

ya 
X 

Taiita ena 
Nao ainda será 

ya 
X lavar-roupa-sufixo nominalizador 

1 Peduru na-ma' 
x Pedro 3p.-esposa 
'A mulher do Pedro ainda nao lavou a roupa?' 

(2.47) -Na taiitama ta-yayau-'ü 
nao ainda 3p.-lavar-sufixo nominalizador 
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i cu-tchiru i Peduru na-ma' ' 
x 2p.-roupa x Pedro 3p.-esposa 
'A mulher do Pedro ainda nao lavou a tua roupa?' 

ta-yau-'e 
(2.48) 
Te'e 
Quem 

ya 
X 3p.-lavar-sufixo nominalizador 

Peduru-tchiru 
Pedro-roupa 
'Quem lavou a roupa do Pedro?' 

(2.49) 
ta-yayau-'e Te'e 

Quem 
ya 
X 3p.-lavar-sufixo nominalizador 

Peduru-tchiru? 
Pedro-roupa 
'Quem lavou a roupa do Pedro?' 

(2.50) 
Manuel-tchiru ta-ngai 
Manuel-roupa 3p.-costurar 
'A mulher costurou a roupa do Manuel' 

(2.51) 
Taiita ena cu-ngai-tchiru-Ü? 

ya 
X 

1 

X 

1 

X 

ngee 
mulher 

Nao ainda será 2p.-costurar-roupa-sufixo nominalizador 
'Voce ainda nao costurou?' 

(2.52) 
Taiita ena 
Nao ainda será 

Maria-tchiru? 
Maria-roupa 

cu-na-ngai 
2p.-objeto-costurar 

'Voce ainda nao costurou a roupa de Maria?' 
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" (2.53) 
Ya ngee 

mulher 
ya 
X 

ngai-tchiru-TI 
X costurar-rou pa-sufixo no1ninalizador 

ti-dawe 
3p.-doente 
'A mulher que costura está doente ' 

(2.54) 
Ya 
X 

ngee ya Manuel-tchiru 
mulher x Manuel-roupa 

ti-dawe 
3p.-doente 

ngai-e 
costurar-sufixo nominalizador 

'A mulher que costurou a roupa do Manuel está doente' 

(2 .55) 
Te'e ya cu'rü ngea'-tchiru 
quem x teu mulher-roupa 
'Quem costurou o teu vestido?' 

ngai-'e ? 
costurar-sufixo nominalizador 

(2.56) 
Falante 1: Te'e ga na-ngai-e 

quem x 3p.-costurar-sufixo nominalizador 

ga cu-tchiru ? 
x 2p.-roupa 

'Quem costurou o teu v estido?' 

Falante 2: - Mama i-na-ngai 
mamae 3p.fem.-objeto interno-costurar 

'Mamae o costurou' 

(2 .57) 
Na-ngema 
3p. -existir 

ngecü 
mulher 

na 
conectivo 

taütama 
nao ainda 

bu'ü ya wü-para-ü ? 

menina x coc;ar-perna-sufixo nominalizador 
'Aquela mulher ainda nao coc;ou a perna da menina?' 
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(2.58) 
Te 'e 
quem 

ya 
X 

bu'e-para? 
menina-perna 

wü-e 
co c;ar-sufixo nominalizador 

'Quem coc;ou a perna da menina?' 

(2.59) 
Te'e a na-ane ü-'e? 

ya 
X 

quem x roc;a fazer-sufixo nominalizador 
'Quem fez a roc;a?' 

Dentre as construc;oes que acabamos de apresentar, urna boa 
parte ((2.28), (2.29) , (2.30), (2.31), (2.33) , (2.34), (2 .36), (2.40), 
(2.41), (2 .42), (2. 44) , (2.46), (2. 51), (2.53) e (2.57)) aparece com 
incorporac;ao de raíz referente ao tema, e tal processo dá-se p elo 
lado direito da forma a qual é juntada a raíz incorporada. 

·No restante d as construc;oes apresentadas ((2.32), (2.35), 
(2.37), (2.38), (2 .39), (2 .43), (2.45), (2.47), (2.48), (2.49), (2.50), 
(2.52), (2.54), (2.55), (2.56) , (2.58) e (2 .59)) nao se tem o proces
so de incorporac;ao de raízes, e estao em foco as mes1nas raízes que 
apareceram no bloca precedente como incorporadas. 

Tanto em um bloca de exemplos como no outro há constru
c;oes de natureza diversa. E é dessa diversidade que vamos nos va
ler para tentar obter urna resposta para o problema da suspensao de 
modificac;oes que deveriam acompanhar a colocac;ao de frases no
minais objeto a direita do verbo nas chamadas questoes wh-. 

Nas sentenc;as declarativas com tema incorporado, a frase no
minal que desempenha a func;ao sintá tica de objeto direto aparece 
morfologicamente marcada com o caso dativo, se nessa func;ao esti
ver um argumento [+ animado] (ex.: (2.33)) . Além disso, a tenden
cia é a colocac;ao da frase nominal objeto a esquerda do verbo . 

Nas sentenc;as declarativas em que a alternativa sintática é a nao
incorporac;ao do tema, a frase nominal objeto, colocada a direita do 
verbo, pode provocar ou nao a já mais de urna vez mencionada 
mudanc;a na forma verbal, que facultativamente expressa a noc;ao 
'objeto interno' (exs .: (2.37), (2.38), (2.39) , (2.43)) . 

Nas construc;oes nominais correspondentes ao que em outras 
línguas seria urna orac;ao relativa, o que se tem, em termos do tema 
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" 
que deixa de estar incorporado, é o fato de a frase nominal comple-
mento, regularmente colocada a esquerda do nome ao qual serve 
de complemento, nao estar em posi<;ao que possa levar ao apareci
mento de um morfema que, do interior do que é a contraparte no
minal de um verbo, possa servir a identifica<;ao da própria fra se 
nominal complemento. Exemplos disto estao em (2.45) e (2.54). Ein 
(2.45), tem-se 

ta-yaya u 
3p.-lava 

'ela lavou' 

em que a base referente a 'lavar', yau, se e ncontra au1nentada por 
red u plica<;ao. 

Um confronto entre (2.40), (2.41), (2.42) e (2.43) mostra que 
a seqüencia ya que precede yau constitui com esta um todo seman
tico, urna vez que aquela dificilmente poderia ser interpretada como 
integrando o morfema de 'terceira pessoa feminina' ou constituin
do, sozinha, o morfema que expressa a no<;ao 'objeto interno'. Para 
ser interpretada como integrando o morfema de pessoa - 'terceira 
pessoa feminina ' - que entao supostamente se manifestaria como 
iya ' terceira pessoa feminina', a seqüencia ya necessitar!a estar au
sente de formas relativas a outras pessoas, o que nao acontece, con10 
se pode ver em (2 .42), que apresenta 

na-yayau-tchametü 
3p.-lavar-rosto 

'ele lavou o rosto' 

em que a seqüencia ya nao pode ser atribuída a urna 'terceira pes
soa feminina '. Para ser interpretada como expressao da no<;ao 'obje
to interno', a seqüencia ya deveria ver explicada sua aparente 
alternancia com a forma na-, expressao da no<;ao 'objeto interno' que 
acompanha a raíz referente a 'lavar' (ver exemplos (2.38) e (2.39)). 
Além dessa dificuldade, haveria ainda outra a ser superada, qual seja 
a da presen<;a da seqüencia ya , suposta1nente na qualidade de for
ma vinculada a no<;ao 'objeto interno', em constru<;oes que nao 
admitiriam a presen<;a de um 'objeto interno', tal como as constru<;oes 
(2.41) e (2.42), que apresentam incorpora<;ao do tema, e (2.45), que 
aparece com frase nominal complemento a esquerda do termo que 
esta complementa. 
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Tudo indicando, portante, que a base referente a 'lavar' pode 
encontrar-se aumentada , isto é, que 'lavar' pode ser 

yau 
ou 

yaya u 

tem-se e m (2 .45), com 

ta-yayau 
3p.-lavar 

'ela lavou' 

a ausencia de um morfen1a que sirva a localiza<;ao da frase nominal 
complemento, ausencia justificada pela própria posi<;ao desta frase. 
Da mesma forma, por identica razao, em (2.54) 

ngai-e 
costurar-nominalizador 

'costuradora ' 

também nao está presente um morfema localizador de frase nomi
nal complemento. Essas sao constata<;oes que, passando pelos exem
plos (2.45) e (2.54), abarcam as constru<;oes nominais corresponden
tes aoque conhecemos por 'ora<;ao relativa'. 

Em constru<;oes interrogativas que nao envolvem as chamadas 
palavras wh-, como (2.46), (2.47), (2.51), (2.52) e (2.57), o que se 
observa, quando nao se dá a incorpora<;ao do tema, é o fato de que 
podem ou nao ocorrer modifica<;oes que acompanhem o aparecimen
to da frase nominal complemento a direita do termo que ela com
plementa. Exemplos disso estao em (2.47) e (2.52). 

Nas constru<;oes que envolvem palavras wh-, urna única situa
<;ao apresenta-se, quando o tema nao está incorporado: a nao-incor
pora<;ao do tema e sua expressao em frase nominal complemento 
colocada a direita do núcleo de toda a constru<;ao - nos exemplos 
dados, urna forma nominalizada - nao desencadeiam qualquer mo
difica<;ao nesse último. Exemplos disso estao em (2.48), (2.49) e 
(2.56), que podem ser cotejados com (2.55) e (2.58). 

A partir das constata<;oes feítas quanto aos tipos de constru
<;:oes observados, pode-se, em primeiro lugar, afirmar que a nao
incorpora<;:ao de um tema onde seria de se esperar um processo 
de incorpora<;ao nao obriga a urna modifica<;ao na forma verbal, 
quando a frase nominal complemento é colocada a direita daque-
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"' la. Isso se dá nas sentenc;;as declarativas e nas interrogativas sem 
palavra wh-. Urna segunda afirmac;;ao a fazer é a de que, nas cons
truc;;óes interrogativas que nao envolvem palavras wh-, optar pela 
nao-incorporac;;ao do tema e expressá-lo por 1neio de un1a frase 
non1inal con1plemento situada a direita do núcleo de toda a constru
c;;ao só fará con1 que haja modificac;óes nesse núcleo, se a cons
truc;ao nao for nominal (confrontem-se, a propósito, os exemplos 
(2.47) e (2.52)). Por fim, e1n se tratando das chamadas questoes 
wh-, aquilo que se apresenta nos outros tipos de construc;ao como 
tendencia pode ser nelas radicalizada, já que nenhuma 1nodifica
c;ao é desencadeada exn func;ao de urna determinada posic;ao as
sumida pela frase nominal complemento, que expressa entao o 
tema nao incorporado. 

A razao para o fato de ter-se nas "questoes" wh- urna única si
tuac;ao no que diz respeito a temas nao incorporados reside, aoque 
tudo indica, na associac;;ao entre un1a tendencia - manifestada já 
nas sentenc;;as declarativas - e urna característica dessas constru
c;óes, a nominalizac;ao. Nos exemplos utilizados, há quase sem
pre nominalizac;ao. O quanto esta se choca con1 a existencia de 
modificac;;óes no interior do núcleo de urna construc;ao pode ser 
entrevisto nas construc;oes interrogativas que nao envolvem pa
lavras wh-. Entretanto, o quanto a nominalizac;ao afeta as chan1a
das questoes wh- é algo que, embora ligado ao problema da sus
pensao das modificac;óes que se esperaría ver acompanhar urna 
determinada ordem de palavra, transcende esse últilno proble1na 
e coloca-o na dependencia de um problema mais amplo - o do 
real status sintático e da interpretac;ao das chamadas questóes wh
em Tikuna. 

Atendo-nos aquelas sentenc;as em que as características trata
das anteriormente nao ocorrem, é possível levantar, de início, algu
mas suposic;oes relativas a questóes wh-. 

Em (2.5) e (2.6), podetnos supor que as "frases wh-", movidas para 
o início de suas sentenc;as, deixam u1n trac;o em sua posic;ao de origem 
e que esse trac;;o é urna variável, por estar em urna posic;ao argumental 
e ser localmente vinculado a urna posic;ao nao argumental. Assim: 

(2.Sa) Te'e .. ' .. nu u. 
1 

nada u t. 
1 

ya Peduru ? 

(2.6a) Te'e'ü .. ' .. nu u. 
1 

nada u t. 
1 

ya Peduru ? 
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Como se pode notar a partir desses exemplos, o antecedente 
do trac;o pode realizar o Caso. Para urna situac;ao como essa, já fo
ran1 levantadas, dentro do quadro teórico que tetnos como referen
cia, algumas hipóteses: 1 

a) a frase wh- recebeu o Caso da posic;ao 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 índice do sintagma nominal, e o portador 
desse índice pode facultativamente realizar o Caso (a variável, a 
frase wh- ou ambas). 

Para essas hipóteses já foram igualmente feitas, no mesmo 
quadro teórico, determinadas considerac;;óes: fazer com que a frase 
wh- receba Caso da posic;;ao da qual foi movida significa tornar inde
terminada a homogeneidade de princípios de atribuic;ao de Caso, 
além de surgirem problemas com os possíveis pronomes resump
tives; permitir que a frase wh- receba o Caso da variável a ela vin
culada significa criar problen1as, já que em tese uma frase wh- pode 
estar co-indexada a n1ais de um trac;o e1n posic;ao argumental; pos
tular que o Caso é atribuído ao índice do sintagma nominal é expli
car a "heranc;;a" do Caso e do papel temático pela atribuic;;ao dessas 
propriedades a certas seqüencias associadas de fun~oes gramati
cais. Levando-se em conta tais considera~óes, as hipóteses a e b 
tornam-se pouco atraentes, ao passo que c adquire condi~óes de 
ser explorada. No entanto, a explorac;ao de e foi feita para elimi
nar-se a "heranc;a" do Caso para a frase wh- em CoMP: 2 a teoria fi
caria mais uniforme se a "heranc;a" do Caso e do papel temático 
ficasse restrita as cadeias argumentais. Para justificar a presen~a do 
Caso na frase wh- em CoMP, afinnou-se que o Caso pode ser um 
tra~o inerente de um ítem retirado do léxico e que a variável que 
esse item deixa, ao ser movimentado para CoMP, retém esse Caso; 
para explicar a ausencia do Caso na frase wh- em CoMP, afirmou-se 
que esta foi retirada do léxico se1n Caso e que a variável a ela vin
culada recebe Caso de sua cabe~a, se estiver em urna posic;;ao pas
sível de atribuic;ao de Caso. 

No que diz respeito a língua Tikuna, a hipótese c dá contado 
fato de a frase wh- em CoMP poder ou nao realizar o Caso. No en
tanto, se nao se assume a "heranc;a" do Caso para a frase wh- em 
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" CoMP, ter-se-á de admitir urna instabilidade no léxico dos falantes do 
Tikuna em rela\:aO as frases wh-: elas podem ou nao possuir ineren
temente Caso. 

Independentemente do fato de a "heran\:a" do Caso para a frase 
wh- em CoMP ser questao aberta na teoria gerativa, 3 urna primeira con
clusa o pode ser tirada com rela\:ªº a questao que nos ocupa, que é a 
comprova~ao de extra\:ªº de frase nominal. Se as frases wh- possuís
sem sempre, inerentemente, Caso em Tikuna, poderíamos questionar 
a existencia de um movimento wh- na língua: elas poderiam ser gera
das, com Caso, já na posi~ao inicial da senten~a. Como as frases wh
nem sempre realizam o Caso, podemos admitir o inverso, isto é, que 
há movimento wh- e que esse movimento deixa um tra\:O que recebe 
Caso. Assim, se o exemplo (2.6) pode deixar dúvidas quanto a existen
cia de movimento wh- em Tikuna, o mesmo nao se dá em (2.5). 

O que se tem em (2.5) nao está , entretanto, isento de dúvidas. 
A mesma senten~a, aceita por alguns falantes, é recusada por outros 
por nao possuir a interpreta\:ªº indicada: 

(2.5) *Te'e 
Quem 

nü- 'Ü na-dau ya Peduru 
3p. -dativo 3p.-ver x Pedro 

'Quem que Pedro viu?' 

A razao da recusa está em fatos que se associam. O primeiro 
deles é que há dois itens em posi\:6es periféricas identificados pelo 
tra~o [+ humano), pode ndo qualquer um dos dois ser tido como 
experienciador, dada a estrutura argumental de dau 'ver'. O segun
do é que o clítico continua a exibir propriedade de co-indexa~ao com 
rela~ao ao sintagma adjungido - no caso, ya Peduru -, apesar da 
suposi\:aO quanto a existencia de um tra~o no que seria a posi~ao 
de origem da palavra wh- te'e 'quem'. Em face disso, a palavra wh
em questao nao será tida como antecedente de urna variável que 
esteja a direita do verbo. 

Dentre os caminhos sintáticos que a língua possui para, ainda 
no caso em questao, assegurar a palavra wh- urna associa\:ªº como 
Caso objetivo estao: 

- a realiza~ao do Caso na palavra wh- em CoMP, como acontece 
em (2.6); 

- a nao-utiliza\:ªº do· clítico e o conseqüente aparecimento da pa
lavra wh-, que porta caso morfologicamente expresso, na posi-
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\:ªº de sintagma nominal complemento a esquerda do verbo, como 
se pode constatar em: 

(2.60) -Te'e-'ü ya 
Quem-dativo 

na-dau 
3p.-ver X 

Peduru 
Pedro 

(2.61) 
Peduru 
Pedro 

(2.62) 
• Peduru 
Pedro 

-te 'e-'ü 
quem-dativo 

te' e 
quem 

'Quem que Pedro viu?' 

nada u? 
3p.-ver 

na-da u 
3p.-ver 

'Quem que Pedro viu?' 

'Quem que Pedro viu?' 

Duas sao as primeiras conclusoes que tiramos dos fatos expos
tos . Se o clítico ainda exibe, apesar da hipótese de urna variável a 
direita do verbo, propriedade de co-indexa\:ao com um o utro 
sintagma pós-verbal abertamente expresso, tal como se dá em (2.5), 
parece claro que nao se <leve postular urna categoría vazia a direita 
do verbo ce-indexada ao clítico e vinculada a um operador. Se hou
ver urna categoría vazia, ela deverá estar a esquerda do verbo. A 
segunda conclusao diz respeito a realiza\:ªº do caso morfológico. 
Levando-se em conta (2.60), (2.61) e (2.62), tal realiza\:ªº é depen
dente do verbo. Sorne-se a isso a considera\:ªº de que, estando a 
palavra wh- em adjun~ao e , portante, sem caso morfologicamente 
expresso por um sufixo, como em 

(2.63) -Nü-'ü 
1 

3p.-dativo 
na-da u 
3p.-ver 

ga 
X 

ta'cü¡ ga Peduru 
que x Pedro 

'O que que Pedro viu?' 

a identifica~ao da fun~ao sintática desempenhada por ela continua 
dependente do verbo. Isso porque o que é elemento pertencente a 
esfera do verbo (o clítico) tem um papel decisivo na interpreta~ao 
da frase nominal complemento. 
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As primeiras conclus5es a que chegamos indiciam a ausencia de um 
n1ovimento de palavra wh- a partir da posic;ao a direita do verbo. Consi
deremos, entao, a possibilidade de um vazio a esquerda do verbo. 

As construc;oes (2.7), (2.8), (2.60) e (2.61) apontam a possi
bilidade de um vazio na posic;ao de sintag1na nominal a esquerda 
do verbo. Essa possibilidade encontra apoio na inexistencia, a di
reita do verbo, de frase nominal que possa ser tomada como um seu 
complemento. O clítico ce-indexado ao vazio a esquerda do verbo, 
isto é, constituindo urna seqüencia 0 . el., pode ser visto como um 

1 1 

pronome descontínuo, que é livre para procurar seu antecedente, 
ein tuna situac;ao semelhante aoque ocorre nas "orac;oes relativas". 
Nesse caso, nao só seria necessário que se deixasse de pensar em 
extrac;ao de frase nominal, 1nas també1n que se questionasse a pró
pria posic;ao da palavra wh-, quando esta aparece no início da sen
tenc;a: nao estando vinculada a urna variável, nao se terá de reque
rer para ela, obrigatoriamente, a condic;ao de operador. 

Indo por partes, diremos que, fora das construc;oes transitivas, 
palavras wh- sao acompanhadas de morfemas relacionados a Caso, 
como se pode ver abaixo: 

(2.64) 
Ta 'cü-ca' 
que por 

(2.65) 
Ta'cü-wa 
que para 

(2.66) 
Ta'cü-wa 
que para 

ni-' i ya cowü i tema na-ngo-'Ü? 
3p.-ser x veado x buriti 3p. -comer-nominalizador 

'Por que o veado come buriti?' 

-na-me-'ü ya cowü? 
3p.-bom-nominalizador x vea do 

na-me 
3p.-bom 

ya 
X 

na-emü 
3p.-remo 

'Para que é bom o veado?' 

'Para que é bom o remo?' 

(2.67) 
Ta'cü-ma'a i na-a-wemü . 

1 woca 
que com x 3p.-alimentar (dar comida) x vaca 

'Com que se alimenta a vaca?' 
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Na Parte I falamos da possibilidade de determinados morfemas 
poderem ser considerados ora afixos, ora posposic;oes. Nos quatro 
exe1nplos acima, os 1norfen1as que acompanham a palavra wh- es
tao 1nais próximos de urna posposic;ao, por nao constituíren1 urna 
marca lexicaln1ente prevista pela semantica do verbo. Con1 isso , 
pode-se questionar a existencia de urn movimento wh- na língua, já 
que agora é plausível que a atribuic;ao de Caso a palavras wh- esteja 
dando-se na posic;ao inicial da sentenc;a, posic;ao que elas ocupariam 
independentemente de movimento. 

Nas construc;oes para as quais se poderia supor extrac;ao com 
um longo 1novimento wh-, os 1necanis1nos existentes na língua tam
bém apontam a inexistencia de 1novimento: 

(2.68) 
Te'e-gü i Peduru ngi- 'Ü da u-cü i-yüe? 
que-plural x Pedro 3p.fem.-dativo ver-nominalizador 3p.fem.-danc;ar 

'Que mulheres Pedro viu danc;ar?' 

(2.69) -Te'e ti-'i ya Dawina tü-'ü i-ugu 
quem 3p.íntima-ser x Davina 3p.íntima-dativo 3p.-contar 

ru taguma nge'ae- 'e? 
tópico nunca ter relac;oes com mulher-nominalizador 

'Quem Davina disse que nao tinha relac;oes com a mulher?' 

Em (2.68), a palavra wh- está relacionada ao clítico: a indi
cac;ao de pessoa fornecida pelo clítico junta-se a marca de plural 
afixada a palavra wh-, informac;oes que , combinadas, levam o ou
vinte a saber que a palavra wh- diz respeito a nge'Ügü '1nulhe
res', item ausente da sentenc;a. A combinac;ao de informac;oes a qui 
apóia a tese de que há um vazio ce-indexado ao clítico, constituin
do-se urna seqüencia 0. el. que, na qualidade de prono1ne des-

• 1 , 

contínuo, é livre para procurar seu antecedente. E possível ainda 
em (2.68) reencontrar características identificadas nas "orac;oes 
relativas", as quais permitem derrubar a tese de movimento. Em 
primeiro lugar, nominalizac;ao de urna forma verbal, de modo que, 
no lugar da seguinte orac;ao: 
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" a) ngi-'Ü 
3p.-dativo 

o que se tem é 

b) ngi-'ü 
3p.-dativo 

na-da u 
3p.-ver 

dau-cü 
ver-non1inalizador 

'ele a viu' 

'vedor dela' 
(que a viu) 

Em segundo lugar, a existencia de urna partícula-índice que 
precede a constru~ao que contém a nominaliza~ao : 

e) 1 

X 

Peduru 
Pedro 

-ngi-'ü dau-cü 
3p.-dativo ver-nominalizador 

'que Pedro viu' 

Com essas características, pode-se analisar (2.68) como 

d) sFl[sN [Te'egü] S:[i Peduru 0 ngi'Ü daucü]] 
1 1 

iyüe 

Nessa análise, a palavra wh-, equivalente a um pronome, nao 
estará ocupando a posi~ao de operador nem terá chegado ao lugar 
em que se encentra via movimento. 

Em (2.69), a palavra wh- está contida em um tópico, e a ela se 
associa o clítico, que indica urna 'terceira pessoa íntima'. Dentro do 
tópico, o clítico, ce-indexado a um vazio, irá buscar seu anteceden
te por sobre urna forma - ti'í 'ele é ' - que, apesar de portar um 
marcador de pessoa tido como verbal, estabelece urna liga~ao entre 
formas nominais.4 No caso, a liga~ao estabelecida será entre a pala
vra wh- e todo o sintagma que constitui o restante do tópico. E, mais 
urna vez, poder-se-á dizer de um item wh- em posi~ao inicial que 
ele nao é fruto de um processo de extra~ao nominal. 

Com o que foi visto, nao falaremos em movimento wh-, em 
extra~ao nominal. Ao contrário, falaremos em ausencia de movimento: 
na língua coexistem basicamente o recurso a indexa~ao de sintagmas 
e o recurso a informa~oes que partem de elementos pertencentes a 
esfera do verbo. Ambos permitem a identifica~ao de sintagmas e 
explicam sua liberdade de posicionamento em urna senten~a. 
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NOTAS 

1 Cf. Choms ky (1981, pp . 170-83). 
2 Idem , 1981, pp. 331-2. 
3 Ver Prefácio. 
4 

A presen~a de urna das formas cuja tradu~ao concém a idéia de 'ser, existir' 
(tchi'1 'eu sou'; qui'í 'voce é'; ni'í 'e le é'; i'í 'ela é'; ti'i 'ele/ela íntimo(a) 
é'; ti'ígü 'nós somos'; pi'í gü 'voces sao'; ni'ígü 'eles sao') leva a ocorren
cia de um processo de nominaliza~ao: 

wa ni-'i nainecü 

mato, selva locativo . 3p.-ser, existir 
'ele vive na selva' 
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-na-mu-ü 

3p.-vive r-nominalizador 



CoNcLusAo 

Os caminhos percorridos na análise levaram-nos a urna deter
minada visao da língua Tikuna. Nessa visao, o Tikuna é urna língua 
sem movimento, o que nos impede de falar em ordens derivadas. 
Dada a flexibilidade existente com rela~ao a ordem de palavra, ou
tro é o modo, na língua, de chegar-se a urna varia~ao de posicio
namento entre os constituintes maiores de urna senten~a . 

Os constituintes na língua tem sua ordena~ao determinada, de 
um lado, por um parametro básico estrutural e, de outro, por urna 
variada manifesta~ao casual. 

O parametro básico estrutural do Tikuna é núcleo final, com 
predica~ao e atribui~ao de papéis temáticos e casos estruturais a 
esquerda. 

A manifesta~ao casual, por sua vez, inclui: 

1) casos estruturais: 

a) Caso nominativo via concordancia (entendendo-se a concordan
cia como manifesta~ao da rela~ao de predica~ao e nao como algo 
contido em Flex); 

b) Caso acusativo via regencia pelo verbo e pelas posposi~oes e 
adjacencia a esses regentes; 

2) casos morfológicos (que distinguimos das posposi~oes); 
3) casos via cadeia com clíticos; 
4) casos via modifica~ao na forma do verbo (isto é, marca~ao da 

diátese verbal, coma presen~a de marcas de objeto direto inter-
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no); esses casos sao passíveis de redu\:aO ao mecanismo anterior 
pela possível incorpora\:ªº do clítico ao verbo. 

Os casos nao estruturais acima tem sua presen~a na língua liga
da ao rompimento da ordem estrutural. 

Além de um parametro básico estrutural e de urna manifesta
\:ªº casual variada, a língua também apresenta urna distin\:aO entre 
o que é predicado e o que é adjunto, sendo os adjuntos gerados na 
base. As estruturas de adjun\:aO incluem: 

a) sintagmas nominais pospostos ao núcleo; 
b) "adjetivos"; 
e) ora~oes "relativas"; 
d) sintagmas "adverbiais" nao argumentais; 
e) sintagmas nominais que expressam o escopo de operadores (es

tando aquí contidos os operadores de quantifica\:ao - quan
tificadores, verbos existenciais). 

A distin~ao entre o caráter argumental e o caráter adjuntivo de um 
constituinte possui um papel restritivo suplementar sobre a ordem, na 
medida em que é desse caráter que um constituinte pode retirar seu 
ordenamento em rela~ao ao núcleo atribuidor de fun\:aO temática. 

Resta dizer algumas coisas sobre o verbo. Em primeiro lugar, a 
existencia de modifica~oes na forma verbal mostra que o verbo funcio
na como urna fronteira na língua, visto que um argumento interno nao 
é simplesmente colocado a direita do verbo. Em segundo lugar, vem a 
íntima conexao entre o verbo e a frase nominal complemento isto é a 

' ' 
íntima liga\:ªº entre os elementos que constituem o sintagma verbal 
no seu nível mais básico, entre O e V. Prova disso está na utiliza~ao de 
marcas morfológicas que, fora do SV, readquirem sua autonomía e po
dem, em fun\:ao dessa autonomía, ser consideradas posposi~oes (e nao 
afixos, que é o que acorre quando elas estao dentro do SV). Por fim, a 
existencia de modifica~oes na forma do verbo e a íntima conexao en
tre O e V revelam que o verbo é o elemento que basicamente permite 
e limita certos comportamentos sintáticos. Em outras palavras, o verbo, 
que é fronteira na língua, é também o núcleo da senten~a, no sentido 
de que é do núcleo que partem certas informa~oes e é nele que, con
seqüentemente, poderao ser introduzidas certas informa~oes. 

Finalmente, vamos dizer que a sintaxe Tikuna, tal como foi 
apresentada, tem suas principais questoes relacionadas a teoría do 
Caso e, possivelmente, a urna extensao futura dessa mesma teoría . 
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