


Família Katukína 

Sobre um sujeito Katukina e um objeto Sikuani 

Francesc Queixalós (Centre d'Etudes des Langues Ind igenes d'Amérique I IRD / 
CNRS / Laboratótio de Línguas Indígenas - UnB) 

Vou apresentar duas argu1nenta9oes alinejando 1nostrar que as rela-
95es gramaticais sao detenninadas pelas regras sintáticas e nao pe los papéis 
se1nanticos. Para esse fin1 1ne ütilizarei de dados procedentes de duas lín
guas das terras baixas da A1n érica do Sul, tipologicatnente tnuito díspares: 
o Katukina e o Sikuani 1• 

1 O Katukina· ilustrado aqui é a variante Kanamari fal ada no Parque do 
Vale do Javarí, A111azonas. Pertence a pequena família Katukina. Nao tetn 
elo genético nenhum co1n a língua Katukina da fatnília Pano. 

l.1 Na cJáusula transitiva ativa a 1nanifesta9ao do participante paciente se 
alinha corn a do participante único da cláusula intransitiva. Isso é patente 

1) na orde1n dos constituintes: esses do is argumentos ocorren1 prefe-
rentemente ern posi9a,o pós-verba l; · 
( l ) Kirak n-a-hikna wa:ptl 

Kirak#Contigüidade-3°-Procurar#Cachorro 
«Kirak procurou o cachorro» 

(2) tyuku wa:pa 
Morrer#Cachorro 
«o cachorro morreu» 

2) na nao indexa9ao no verbo desses dois argu1nentos; comparen1-se (2) 
e (3); 
(3) i-hikna wa:pa 

1°-Procurar#Cachorro 
«eu procurei o cachorro» 

'3) na manifesta9ao prono1ni'nal desses dois argurnentos; 
(4) Kirak n-a-hikna tu/u 

Kirak#Contigüidade-3º-Procurar# l º 
«Kirak me procurou» 

1 Os dados sao do autor. Para mais detalles sobre dados e análise, veja Queixalós (2000 e no 
prelo). Agradeyo ao Prof. Aryon Rodrigues a revisao de urna primeira versao do manuscrito. 
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(5) wiwiok lldu 
Gritar#/º 
«eu gritei» 

Note-se em (3) a pronominaliza9ao original do participante agente de 
cláusula transitiva, con10 prefixo verbal. 

Os tra9os até aquí aduzidos para o alinharnent_o .entre os argumentos 
que n1anifestan1 o participante paciente da cláusula transitiva Katukina e o 
participante único da cláusula intransitiva dizern respeito a codifica9ao dos 
participantes. Já no nível da estrutura en1 constituintes esse alinha1nento se 
confinna. Na cláusula intransitiva o participante único é u1n constituinte e o 
verbo é o outro constituinte. Na cláusula transitiva o paciente é u1n consti
tuinte e a seqüencia - posta entre colchetes - que exprime o participante 
agente e o verbo é o outro constituinte: : 
(6) [K_irak n-a-hikna] wa:pa 

K i rak#Contigü idade-3 º-Procurar#Cachorro 
«[Kirak procurou] o cachorro» 

Prova disso é o paralelismo entre essa seqüencia agente + verbo e a 
seqüencia constituída de 

- non1e + po5posir;iio nu1n sintag1na posposicional 
(7) [aponhanya n-a-katu] 

Sualrma#Contigiiidade-3º-Coin 
«co1n sua inna» 

- non1e + nome nu1n sintag1na genitivo 
(8) [ityaro n-a-tyo] 

Mu lher#Contigü idade-3 º-Fi lha 
«filha da mulher» 

1 ' 

Na cláusula, as propriedades de codifica9ao dos argu1nentos junto 
co1n as de estrutura ern constituintes identificam um padrao nítidamente 
ergativo. Chan10 de atonte 1 os dois argu1nentos alinhados entre eles -
único de intransitivo, paciente de transitivo - e de atante JI o outro argu-
1nento da constru9ao transitiva - . o agente. 

1.2 Passa1nos agora a exarninar urna série de processos que confirmam, já 
no nível sintático, o alinha1nento da expressao do paciente da cláusula tran
sitiva co1n a expressao do participante único da cláusula intransitiva. Sao 
processos decorrentes da estrutura e1n constituintes: 

261 



Atas do I Encontro Internacional do GTLI da ANPOLL 

No que tange a e/isüo, esses dois argun1entos poden1 ser elididos 
e1n cond iy5es pragn1áticas idóneas (contexto, situa9ao) - sen1 conseqüen
cias para a estrutura da cláusula. 
(9)a tyuku W(l.'/Ut 

Morrer#Cachorro 
« O cachorro morreu» 

b tyuku 
«morreu» 

( 1 O)a Kirak n-a-hikna w":P" . 
K irak#Con/ ignidade-A !ante/ 13 º-Procurar#Cachorro 
«Kirak procurou o cachorro» 

b Kirak n-a-hikna 
Kirak#Contigüidade- A !ante// ] º-Procurar 
« Kirak o procurou» 

Mas nao quando se trata de elidir o agente da cláusula transitiva. 
( 1 1 )a Kirak n-a-hikna wa: pa 

K irak#Contig iiidade- A tante! 13 "-Procurar#Cachorro 
«Kirak procurou o cachorro» 

b a-hikna \va:pa 
Atan/e//3 º-Procurar#Cachorro 
«procurou o cachorro» 

Observe-se a queda do prefixo que 1narca a contigiiidade entre o ver
bo e o seu argu1nento interno en1 ( l 2)b. 

O 111ovi111ento de constituintes revela o 1nes1no co111portan1ento nas 
1nanifesta96es do participante linico intransitivo e do paciente do transitivo. 
Se os desloca1nos para a regiao pré-verbal, obte111os 
(12)a tyuku W(l.'fJ" 

e 

Morrer#Cachorro 

b w":f1" tyuku 
Cachorro#Morrer 
«o cachorro morrem> 

( l 3)a Kirak n-a-hikna W(l.'J1" 

K irak#Con/ ig iiic/ade-A tantel / 3º-Procurar#Cachorro 
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b Wll.'fJll Kirak n-a~hikna 
Cachorro#Kirak#Contigiiidade-A tantel 13 º-Procurar 
«Kirak procurou o cachorro» 

A única 111udan9a observada é o próprio desloca1nento. Já o desloca
n1ento do argun1ento interno se traduz pela fonna de nao contigüidade do 
verbo, revelando t1111 a 111udan9a estrutural no sintag1na verbal. 

( 14)a 11y<1111" n-a-kiunyuk aokpu 
Mae#Cont igiiidade-A !ante/ 13 º-Pentear#Seu Fi lho 

b a-kiunyuk 11ya11u1 aokpu 
Atante/13º- Pentear#Mae#SeuFilho ., 
«a mae penteou seu fi ll10»-

A separabilidade do verbo e do seu argu1nento único ou paciente de 
transitivo se evidencia nos exe111plos a seguir. 

(15)a kitan wa:pa t/(IW<t 

Dormir#Cachorro#DeNovo 

b kitan <l"w" wa:pa 
Dorm ir#DeNovo#Cachorro 
«O cachorro donn iu de novo» 

( 16)a mapiri n-a-duni takara d<lW<l 

Cobra#Contigiiidade-A tantel / Jº-Pegar#Galinha#DeNovo 

b mapiri n-a-duni llllw<l takara 
Cobra#Contig iiidade-Atante/13 º-Pegar#DeNovo#Galinha 
«a cobra pegou a galinha de novo» 

A inser9ao de da,va entre o verbo e seu argun1ento interno é in1pos-
sí ve l. 

( 17) * mapiri r:RG dllwll n-a-duni takara 
Cobra#DeN ovo#Contig iiidade-Atante /13º-Pegar #Galinha 

A forn1a 111 a is aprox in1ada a ( 17) que o falante consente en1 proferir é 

2 
As lrnduc;ocs idcnt icas das duplas a e b rcve larn simplcsmentc a ignon:1ncia em que o autor 

está das conscqücncias pragmáticas dcsscs proccssos. Pica. outrossim. pendente a identi tica
c;ao da func;ao sinl <1t ica do elemento «m<"iC», nyama, no último cxemplo. 
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( 18) mapiri daw(t a-duni takara 
Cobra#DeNovo#Atante/13º-Pegar #Galinha 

«a cobra pegou a galinha de novo» 

onde se assiste a quebra da rela9ao do argu1nento agente com seu verbo, 
quebra 1nanifestada pela queda da 1:narca de contigiiidade3

. 

1.3 Ern vistas as li1nita96es de espa90, só 1nencionarei outra série de pro
cessos sintátic9s que confinnam o . alinhamento do argumento único da 
ci'áusula intrans itiva e o argu1nento paciente da cláusula transitiva. Esses 
processos revela1n que os dois elen1entos 1nencionados te1n acesso direto as 
opera1t6es de f ocalizar;iio, interrogar;ao de constituinte, pronon1inalizar;ao 
por demonstrativo" relativizar;ao, nori1inalizaqéio. Já o argu1nento agente da 
transitiva só tem acesso a essas opera96es 1nediante sua transforn1a9ao em 
argu1nento único do verbo intransitivizado: Este recebe u1n preRxo invariá
vel na posi9ao do paradig1na de fonnas pessoais agente. O participante 
paciente nao se 1nenciona ( ern princípio). Dou, em ( 19)c u1n exe1nplo dessa 
constru9ao antipassiva. 

(19) a i-pu tu barahai 
A tantel 11 º-Co1ner#Nega9ao#Carne 
«eu nao com i carne» 

b i-pu tu 
A tantel I 1 º-Co1ner#Nega9ao 
«eU nao a COITI Í» 

e wa-pu tu adu 
A nt ipass ivo-Com er#Nega9ao# Eu 
«eu nao com i» 

A fonna «eU» e1n e é identica a da cláusula intransitiva: Corresponde 
a do atante l. Co1npáre-se co1n (5). 

Dou agora um exe1nplo de processo em que se torna patente o ali
nhamento entre o argu1nento paciente da transitiva e o argumento único da 
intransitiva: a 11on1inaliza9ao. Esta se faz mediante a marca deitica nyan e1n 
posi9ao postverba!. Veja1nos a no1ninaliza9ao de u1n verbo intransitivo : 
(20) a kitan wa:pa 

3 Aplicam-se aqui as considera9oes da nota que precede, sendo a ftm9no do elemento «co
bra» a que fica a espera de identific¡19~0. 
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Donnir#Cachorto · 
«o cachorro donn iu» 

b kitan nyan 
Dormir#Déitico 
«O donnidon> 

. '. 

A 1101ninaliza9ao de un1 verbo transitivo sobre' seu paciente: 

(21 )a a-wahak barahai 
Atante/13º-Cozinhar#CarneDeCa~a 

«ele cozinhou carne de ca9a» 

b a-wahak nyan 
Atante/13º-Cozinhar#Deitico 
«a coisa cozinhada (por ele/alguém)» 

- ' 

Tratando-se da non1 inal izai;ao de un1 verbo trai1sitiv6 sobre seu agen
te, o processo fica bloqueado, a nao ser que o verbo' adote sua forn1a anti
passiva. A partir de (21 )a: 

(22) wa-wahak nyan 
Antipassivo-Cozinhar#Déitico 
«a cozinheira» 

O acesso diferencial a este processo se verifica de forina identica nas 
mencionadas focal izai;ao, interrogai;ao, prono1ninaliza9ao, relativizai;ao. 

1.4 E1n Katukina, pois, a codifica9ao («tnorfologia») e o co1nportan1ento 
. (sintaxe) dos argu1nentos seleciona1n o paciente do transitivo con10 tendo 

as 1nes1nas propriedades fonnais que o sujeito do intransitivo, 1nas con.1 
un1a ressalva significativa que vere1nos 1nais adiante. 

2 O Sikuani pertence a fa1nília Guahibo, falada na regiao do 1nédio Oreno
co, e1n territórios colo1nbiano e venezuelano. É· ta1nbé1n conhecido con10 
Guahibo ou Jiwi. 

2.1 O verbo trivalente Sikuani, cujo protótipo considerarei ser «dar», orga
niza gra1natical1nente seus participantes de tal n1aneira, que o iniciador 
capta a funi;ao sujeito e os outros dois, transfeddo e destin~tário, fic~n1 con1 
a fun9ao objeto. Si111plificarei a tenninologia fala,ndo en1, respectivetnente, 
agente, paciente e destinatário para esses papéis se1nan(icos. O que nos 
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interessa aqui é a base sobre a qual se instaura t1111a clara assi111etria entre os 
dois objetos, que leva a hierarquizá-los entre eles. 

A proje9ao dos participantes paciente e destinatário sobre os argu-
111entos si ntáticos indica essa língua con10 sendo do tipo que Dryer ( 1986) 
deno111 ina de objeto prúnário I objeto secundário. lsto é, as propriedades 
111orfológicas e sintáticas captadas pelo participante destinatário fazen1 dele 
o argun1ento proen1 inente no an1bito dos objetos. Essa situa9ao in verte, na 
perspetiva de Dryer, a das 1 ínguas providas de o~jeto direto I o~jelo indire-
10, en1 que é o participante paciente que constitui argun1ento proen1inente. 

2.2 Na sua n1 orfologia, o verbo intransitivo te111 un sufixo que representa 
seu argun1ento único. Já o verbo divalente leva u111 !'llfixo para o pat1icipan
te agente e un1 prefixo para o outro participante. En1 tern1os de cod ifica9ao 
( «111orfologia» ), o al inha111ento se faz, en1 sitúa96es nao in arcadas, entre o 
agente de transitivo e o participante único do intransitivo. Na expressao de 
eventos prototipicatnente transitivos ativos, o agente se 111an ifesta co1no 
atante 1 (alinhado con1 o argun1ento único do intransitivo) e o paciente co
n10 atante 11. Dois exen1plos para se observar esse tipo de alinhan1ento: 

(23)a nihamonae mahitarubcna-0 
TuaFam ília#Dorm ir-A !ante/ 3º 
«tua família dormiu» 

b nihamonae ka-konita-0 
TuaFam íl ia#A !ante/ /2"-Espancar-A !ante/ 3º 
«tua família te espancou» 

Se con1para1nos agora (24) con1 (23)b, observan1 os que o destinatário da 
constru9ao tri va lente se al in ha con1 o atan te 11 da constru9ao d ivalente -
nos exen1plos, prefixo de segunda pessoa. 

(24) niharnonae ka-rahuta-0 duhai 
TuaFam íl ia#A tantel 12º-Dar-A tantel J"#Peixe 
«tua família te deu peixe» 

Por sua vez, o paciente da constn19ao trivalente apresenta duas pro
priedades: 1) o si ntagn1a 110111 inal que o expressa nao leva 1narca de fun c;ao 
(nessa língua, sufixos ou posposi95es); o que o identifica, junto ao agente e 
ao destinatário, con10 argun1ento nuclear do verbo; 2) ele nao é indexado 
pronon1 inaln1ente no verbo, a d iferen9a dos outros do is argu111entos nuclea-..., 
res. A nível de codifica9ao, cha1no esse argun1 ento de atonte JI/. 
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2.3 Passen1os a exaininar a sintaxe. Mecanistnos de focalizac;ao e correfe
rencia hierarquiza1n os argun1entos do transitivo ativo de tal n1aneira, que 
aquele que representa o agente se a'linha con1 o argun1ento único do intran
sitivo e capta a fun9ao de su.Jeito. O outro argun1ento do transitivo fica con1 
a fun9ao o~jeto. Con10 e1n Katukina, ten1os u1na boa superposic;ao das liie
rarquias de codificac;ao e cotnportainento. Já a proje9ao de papéis se111anti
cos sobre a fonna dos argu1nentos identifica o Sikuani con10 tendo un1 pa
drao acusativo. 

No que tange as constn196es trivalentes, a sintaxe confirn1a o ali
nhatnento do destinatário con1 o objeto único do verbo divalente. Existe 
u1na constru9ao caracterizada 1norfossintatica1nente pela satura9ao nao 
referencial do lugar do sujeito de transitivo. Destarte, fica con10 único ar
gu1nento nuclear do verbo aquele que repr~senta o paciente de transitivo. 

, 

(25)a Nu~alia ¡ Hialai¡ 0¡-hunata-0¡ 
Nusal ia#H ia la i#A taniel /] º-Chamar-A !ante/ 3º 
«o Nusalia chamou a H ialai» 

b Hialai¡ 0 ¡-hunata-tsi 
H ialai#A tánte/ 13º-Chamar-A tante!NcioReferencia!1 

«a Hialai foi cha1nadm> 

Esse equivalente pragtnático do passivo - relegac;ao do agente-, 
que só ocorre con1 objeto de terceira pessoa, ten1 sua contrapartida na cons
tru9ao trivalente. 

(26) Rosalba kaebaxuto 0-kow(lif(/-tsi 
Rosalba#Um Livro#A tantel 13 "- Emprestar-A tante/NaoRe.ferencial 
«a Rosalba lhe emprestaram um livro (lit. Rosalba foi emprestada 
um 1 ivro )» 

Resta de1nonstrar que «Rosa lba», e nao «livro», é en1 efeito o parti
cipante correferenciado no verbo (prefixo o-), finnando ass in1 a pree1ni
nencia, no fünbito dos objetos, do destinatário sobre o paciente por ser o 
único en1 acessar a passivac;ao. Scndo que nao acorre passivo con1 pessoa 
intralocutiva, o teste consistente en1 fazer variar a pessoa do prefixo nao se 
aplica. No entanto, a capacidade do destinatário de controlar a correferencia 
verifica a proposi~ao, alinhando-o con1 o sujeito do intransitivo: 

.¡Procede da marca de primeira pcssoa plural inclusiva. 
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(27) 1 itsa tsewa-0¡ bah a 1 
atuxuhibi-0¡ baha 
Concomita ne ia#Secar-A tantel 3º#C oncluido 
NaoTerCheiro-At,ante/3º#Concluido 
«quando seca¡ nao tem¡ 1nais cheiro» 

o sujeito do transitivo divalente 
(28) Palupaluma¡ 0_¡-ewetabiaba-0¡ pexi_¡ baha 

litsa ponabiaba-0¡ Newüthünühawa berial 
Coelho#Atantel/3º-RepararEm-Atante f 3°#Filhotes#Concluido 
Concon1itóncia#lrlterative1nente-Atante/3°#CasaDa0n9a#.. . NaDire9iio
De 
«o Coelho¡ reparava nos filhotes quando ia¡ para a casa da On9a» 

o sujeito do transitivo trivalente · 
(29) [pe¡-na-marue-kaponaponae-hawayo] 

0_¡-rahuta-0¡ peruhuwayo_¡ 
Dépendéncia3º-Rejlexivo-Mantimento-Levar-UmaParte 
A /ante/ 13 º-Dar-A tantel 3 º#Velh in ha 
«ele¡ deu a velhinha urna parte do manti1nento que levava¡ para si 
mes1no» 

Antes de passar para o passivo de trivalente, vejarnos co1no no passi
vo de divalente o atante 11 controla a correferencia: 
(30) baharapowa¡ 0 ¡-namataxünabiaba-tsi 

lpabia itsa pona-0¡j 
EssaMulher#Atante /13º-Acharlterativamente-Atante! ... Nii.oRef erencial 
Pf!raAR09a#Concomitóncia#lr-Atante/3° 
«essa 1nulher¡ era abordada quando ia¡ para a ro9a>> 

Mesn1a capacidade para o destinatário do passivo de trivalente: 
(31) nexatha peri baba 0 ¡-rahuta-tsi 

[ria-0¡ baha) 
Entao#Beiju#Conc/uido#Atante/13º-Dar-Atante!NiioReferencial 
Partir-Atante/3 'WConcluido 
«entao a ele¡ lhe¡ dera1n (lit. ele¡ foi dado) beiju e foi¡·embora» 

Só n1encionarei que a focaliza9ao dá resultados identicos no que diz 
respeito ao alinha1nento sintático entre o sujeito do intransitivo, o sujeito 
dos transitivos di- e trivalente, o actante 11 de divalente passivizado e o 
actante 11 - destinatário - de tri va lente passivizado. Co1n isso considero 
ter demonstrado nao só a preeminencia sintática do destinatário sobre o 
paciente no atnbito dos objetos de trivalente, cotno també1n a capta<;ao de 
propriedades de sujeito pelos actantes 11 de divalente e de trivalente na 
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constru9ao passiva. Note-se que a pro1no9ao sintática induzida nesses ar
gu1nentos pela passiyiza9ao -torna111-se sujeitos - ocorre apesar de eles 
nao serern promovidos morfologicamente - ficarn rnarcados como actante 
11 ou acusativo. 

3 Na língua Katukina as propriedades sintáticas que convergen1 sobre o 
arguinento representando o paciente da constru9ao ativa transitiva coinci
detn co1n aquelas que nas línguas de padrao acusativo convergen1 sobre o 
argurnento que representa o agente da 1nes1na constru9ao ativa transitiva. 
No padrao acusativo, aquelas pr9priedades sao consideradas coino estabe
lecendo a base da identifica9ao do sujeito por aqueles que ven1 na sintaxe o 
único nível en1 que é pertinente, ern sincronía, a no9ao .de rela9ao gramati
cal, sendo as no95es de caso e de papel se1nantico pertinentes e1n outros 
níveis de estruturacyao da participacyao (rnbrfológico e se1nantico, respecti
vamente). Proponho que no padrao ergativo tal co1no n1anifestado pela 
língua Katukina (a cha1nada ergatividade s intática) seja reconhecido o fato 
de esse rnesrno conjunto de propriedades identificar corno sujeito o pacien
te de transitivo. E1n outras palavras, nao há rnotivo para deixar o nível se
rnantico interferir na deternl inacyao da hierarquía sintática dos argurnentos. 

A ressalva anunciada acirna diz respeito ao controle da correferencia. 
Os dados do Katukina revelarn urna indetermina9ao nesse tenia, já que, no 
estado atual do conhecirnento, tanto o paciente quanto o agente da constru
cyao transitiva podern controlar a correferencia. Facyo a hipótese de que a 
inexistencia de un1 piv6 referencial nítido constituí o pritneiro indício de 
que a língua entrou nuin processo diacrónico de deriva, na direcyao do pa
drao acusativo. Por trás dessa hipótese está a intui9ao de que, e1n decorren
cia do jeito ern que os falantes organizarn seu discurso, a correferencialida
de seria universaln1ente o elemento fraco do dispositivo que funda111enta 
u111 padrao de ergatividade sintática. Insisto que essas idéias se acharn ainda 
em fase de gestacyao inicial. 

Adotando a mesrna visao sintaticista das rela95es grarnaticais, direi 
que, se os critérios que identificarn o argumento destinatário do verbo triva
lente Sikuani como objeto preeminente sao de mesma natureza que aqueles 
reconhecidos para o Portugues corno identificando o objeto direto, como de 
fato sao - no caso, a capacidade de se prornover a sujeito de passiva -, 
resulta ilógico recusar-se a reconhecer no destinatário Sikuani urn objeto 
direto e no paciente urn objeto indireto. Muito a pesar de que a proje9ao de 
papéis seinanticos sobre ft11195es sintáticas se apresente, no que tange aos 
objetos de trivalente, exatainente ern quiasrna entre Sikuani e Portugues. 
Tal prernissa i1nplica a inutilidade de u1na distincyao, no nível da sintaxe, 
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entre o padrao objeto direto I objeto indireto e o padrao objeto prin1ár.io I 
objeto secundário. . 

Afina! de contas, os 1necal1is1nos pelos quais os argun1entos se llie
rarquiza1n na sintaxe sao e1n n(11nero finito, nluito finito n1es1no, e por esse 
nlotivo é de se esperar que se apresenten1 de forn1a recorrente nas gra1náti
cas das 1 ínguas. Nao considero de1nonstrado que a proje9ao n1útua dos pla
nos de estrutura9ao - sintaxe, n1orfologia, se1nantica, até prag1nática, que 
nao 1nencionei aqui - institua padr6es sintáticos diferenciados. Con1 toda 
a certeza existen1 tendencias interlingüísticas nessa proje9ao, n1as a eviden
te falta de biunivocidade entre os planos, visível e1n qualquer língua, é a 
1nelhor prova da sua existencia con10 tais. 

,. 
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