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INTRODU~AO 
Neste estudo, examina-se a subordinac;ao nas Iínguas tupinambá, tapi

rapé e kamaiurá, tomadas como exemplo da família do Tupí-Guaraní (TG), 
em estruturas completivas. Confonne detalhado em vários estudos, se os 
sujeitos sao con·eferentes (COR), o predicado subordinado acorre incorpora
do ao predicad_o matriz; se a referencia enti·e os sujeitos é disjunta (DIS), nao 
acorre inco.rporac;ao, e o predicado subord inado acorre n01ninalizado, rece
bendo morfología de caso (cf. Leite (1977), Rodrigues (1996), Seki (2000), 
Prac;a ( 1997)). 

Adotando o quadro teórico da gramática gerativa (Chomsky (1995)), 
postula-se que, nas constru95es COR, a expressao incorporada resulta do 
deslocamento de núcleo na estrutura oracional (cf. Baker ( 1988)). Prop5e-se 
ainda que a incorpora9ao nessas constru95es codifica o fenómeno da reestru
turarao, um tipo de uniao oracional cujos efeitos se manifestam em outras 
línguas (cf. Rizzi (1982), Kayne (2000), ·Baker (1995), Roberts (1997), Cin
que (2001)). Relativamente as constru96es DIS, postula-se que o comple
mento nominalizado, em línguas TG, codifica propriedades sintático
sen1ánticas semelhantes as do complemento oracional finito, em línguas 
indo-européi as. 

O estudo será desenvolvido como a seguir: na se9ao 1, serao apresen
tados os casos de incorporac;ao nas línguas TG, em oposic;ao aos casos em 
que a incorpora9ao nao acorre; na sec;ao 2, será abordado o fenómeno da 
reestrutura~·ao e sua manifestac;ao translingüística; na sec;ao 3, será discutido 
o contraste entre CP e DP argumentais em termos da codificac;ao de proprie
dades temporais e aspectuai s. Na sec;ao 4, será apresentada a conclusao. 

* A elabora9ao do presente art igo contou com apoio do Professor Aryon Rodrigues, 
a quem gostaria de agradecer pelas discussoes, pelos ensinamentos. Gostaria de 
agradecer ainda a Walkíria Pra9a, pelas intermináveis discussoes acerca do tapirapé, 
e aos meus orientandos de PIBIC, pelos estudos conjuntos e pela convivencia agra
dável no Laboratório de Línguas Indígenas da Univers idade de Brasília. Finalmente, 
gostaria de agradecer a audiencia do I Encontro Internacional do GT de Lingüística 
Indígena da ANPOLL pelos comentários e ao CNPq, que viabilizou rninha ida ao 
Encontro. (hsalles@unb.br). 
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l. SUBORDINA~ÁO E INCORPORA~ÁO EM TUPINAMBÁ, TAPIRAPÉ 
EKAMAIURA 

Conforme mencionado, em Iínguas Tupí-Guaraní (TG), construc;oes 
introduzidas por predicados do tipo aspectual, volitivo e de habilidade men
tal sao realizadas por meio de padroes gramaticais distintos, dependendo de 
o sujeito da matriz ser ou nao correferente com sujeito do predicado subor
dinado. Nos casos em que existe correferencia (COR), o tema verbal subor
dinado ocorre incorporado ao predicado matriz, conforme ilustrado em (1), 
(2) e (3), do tupinambá 1, do tapirapé2 e do kamaiurá3

, predicados respecti
vamente aspectual, volitivo e de habihdade mental: 

(1) a-'yta(b)-kuab 
1 s-nadar-saber 
'eu sei nadar' 

(2) ié a-inó-patan 
eu l SUJ-ouvir-querer 
'eu quera ouvir' 

(3) i-pytu-pik 
3s-inspirar-CES 
'ele parou de respirar' (1) i-pytu-pik 

.. 

A hipótese da incorporac;ao se justifica pela observac;ao de que as 
marcas de pessoa se anexam ao complexo formado pelos dois temas verbais, 
e;'<atamente como nas formas simples. Entretanto, o estatuto sintático ou 
morfológico da incorporac;ao tem sido objeto de controvérsia, o que será 
discutido adiante. Pode-se entao dizer que, nos contextos COR, a incorpora
c;ao codifica a chamada equi-exclusao, pela qual urna das ocorrencias do 
sujeito é apagada (cf. Noonan (1985)). Diferentemente, em línguas como o 
portugues, a equi-exclusao se manifesta em urna estrutura perifrástica, con
forme ilustrado em (4): 

(4) Maria quer Maria nadar 

1 Os exemplos do tupinambá foram colhidos em comunica~ao pessoal com Aryon 
Rodrigues, tendo sido ainda consultado Navarro ( 1999). · 
2 Os exemplos ci tados do tapirapé foram colhidos em comunica9ao pessoal com 
Walkíria Pra9a, tendo sido ainda consultado Pra9a ( 1998). 
3 Os exemplos citados do kamaiurá foram colhidos em Seki (2000). 
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No ambito da gramática gerativa, postula-se que a posi9ao de sujeito 
subordinado é preenchida por urna categoria pronominal nula PRO, e a cor- , 
refereµcia entre os sujeitos é expressa em termos da noc;ao de controle: as 
propriedades denotacionais da categoria pronominal nula sao determinadas 
por um argumento no predicado matriz. 

Nas construc;oes com sujeitos com referencia disjunta (DIS), o predi
cado subordinado aparece nominalizado, o que se confirma pela presen9a da 
morfología de caso argumen(ta)tivo e pelo fato de os argumentos do predi
cado subordinado serem realizados sintaticamente como genitivos (cf. (5), 
do tapirapé): 

(5) ié a-patao né 0-á-0 
eu lSUJ-querer 2ABS CNT-ir-ARG , 
'eu querQ que voce vá embora' (=eu quero sua ida) 

Assim, como ressalta Seki ( op. cit.: 172), referindo-se ao kamaiurá, 
'os complementos nominalizados nao vem associados a elementos corres
pondentes aos complementizadores de línguas indo-européias.' Diferente
mente, em línguas como o portugues, a referencia disjunta é realizada em 
urna estrutura introduzida por um complementador, com verbo finito (cf. 6)): 

_(6) eu quero que voce vá embora 

A alternancia entre formas incorporadas e nao-incorporadas (cf. (1) e 
(3), em oposic;ao a (5)), pode ser tomada como evidencia para urna aborda
gem derivacional da incorpora9ao nas construc;oes relevantes (cf. Baker 
(1988)). Assim, consider'1-se. que a forma incorporada resulta do movimento 
do núcleo verbal subordinado para a posic;ao do núcleo verbal da matriz, 
urna operac;ao que se submete as restric;oes do ·movimentoí' sintático, cuja . 
manifestac;ao é determinada em termos de restric;oes paramétricas (para urna 
proposta, cf. Baker (1995)). Esse movimento, realizado na sintaxe aberta, 
está ilustrado em (7), com dados do tapirapé: 

Um problema para essa análise é que o caráter bi-oracional nos con
textos COR, implícito na configurac;ao [V- CP], nao capta a restri9ao a CP 
enc~ixado nas constru96es DIS. A discussao dessa questao tomará por base 
estudos gerativos acerca do fenómeno da reestruturar;ao, cu jos efeitos · tem · 
sido observados em línguas como o italiano. . . 

·' . . 
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2. CONSTRU<;ÓES COM SUJEITOS CORREFERENCIAIS E O FENÓ
MENO DA REESTRUTURA{:AO 

. Um primeiro aspecto a destacar em relac;ao as construc;oes COR em 
estudo sao as propriedades léxico-semanticas do predicado matriz. A hipóte
se inicial é que essas propriedades podem estar na base da definic;ao quanto a 
que relac;oes sintáticas podem, ou nao, ser expressas por palavras morfologi~ 
camente complexas, ou definidas em termos de processos sintáticos de in-

. corporac;ao. 
Nesse sentido, urna generalizaQao emerge quanto as retric;oes semanti

cas para a ocorrencia da incorpora9ao em línguas ·TG, que parece restringir
se a leitura aspectual e modalizada (volitiva e de habilidade (mental)); inver
samente, na leitura evidencial, emerge o sistema de partículas evidenciais 

I 

(cf. Seki (op. cit.)). Um corolário dessa análise é que a incorporac;ao, ao ex-
cluir a leitura evidencial, é contingente na dependencia temporal em relac;ao 
ao predicado matriz (cf. essa correla9ao foi apontada em Luján (1978, apud 
Kayne (op. cit.)), acerca da reestrutura9ao do italiano, a ser discutida adian
te). 

Essas correlac;oes ficam mais interessantes quando se consideram fe
nómenos como a subida do clítico, em línguas como o italiano, cuja manifes
tac;ao se restringe aos mesmos contextos codificados pela, incorporac;ao em 
línguas TG: perífrases modais, aspectuais (e _verbos de movimento) (cf. (8), 
em oposic;ao a (9), exemplos de Cinque (2001)): 

(8) Lo volevo vedere '(Eu) o quero ver imediatamente' 
(9) *Lo detesto vedere subito '(Eu) o detesto ver' 

O contraste em (8) e (9) tem recebido diferentes tratamentos teóricos. 
A abordagem bi-oracional sup6e postular que o predicado su.bordinado é um 
CP e que cada verbo tem urna estrutura argumental. Adicionalmente, requer 

• 
a postulac;ao de um mecanismo de reestrutura~lí.o, que pode ser formulado 
em termos de movimento do núcleo, proposto em Kayne (op. cit.), Roberts 
(op. cit) (cf. (10)): 

(10) .... [vp Tinf + Yreestr [cPCT (TP Tinf [ ... [vp Vinf ... 

Em estudo recente, Cinque (2001) prop6e urna análise mono
oracional, postulando que os verbos de reestrutura~ao lexicalizam diferentes 
posic;oes funcionais, na estrutura da orac;ao, o que irr.µlica considerar que nao 
tem estrutura argumental. 

Assumindo-se que as línguas TG n1anifestarn o efeito de reestrutura
~ao por meio da incorpora9ao, a análise rnono-oracional excluí a postula9ao 
do CP encaixado, um resultado desejável já que as línguas TG nao codificam 
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o encaixamento sintático por meio de um complementador. A avaliacrao des
sa hipótese requer, porém, o estudo da manifestacrao de outras categorias 
funcionais na estrutura oracional, o que deixamos para pesquisa futura. Na 
próxima se~ao, serao examinadas as constru~6es DIS. 

3. CONSTRU<;ÓES EM QUE OS SUJEITOS TEM REFERENCIA DISJUN
TA DIS: FINITUDE E NOMINALIZA<;AO 

Conforme mencionado, nas línguas TG, em constru~oes com sujeitos 
com referencia disjunta DIS, o predicado subordinado é urna expressao no
minalizada, o que sugere que seja realizado como um DP (em oposi\:ªº a 
línguas que utilizam um complementador, selecionando CP). Alguns estudi
osos consideram que predicados norninali'zados nao · constituem caso de 
complementacrao oracional (cf. Noonan (1985)). 

Por outro lado, esses fatos captam Lim paralelismo que vem sendo pos
tulado entre as propriedades de DP e CP. De fato, ambos podem ocorrer 
como argumento de um núcleo lexical e, no que se refere a codifica~ao das 
propriedades denotac ionais do argumento, podem ser codificados como refe
renciais (predicados con1 tempo concluso [+perfectivo] versus expressao 
nominal específica) ou nao-referenciais (predicados estativos, habituais, 
processuais [+imperfectivo] versus expressao nominal genérica). 

Além disso, as rela~6es temporais sao codificadas em construc;oes que 
selecionam tanto CP quanto DP. De fato. nas línguas TG, o predicado nomi
nalizado recebe marcas de tempo, em contextos em que há independencia 

~ 

em relac;ao ao tempo da matriz. E o que ocorre em (11), do Tupinambá (a-
daptado de Navarro (2000: 117)) - compare-se com a traduc;ao em portu-

"' gues: 
( 11) a-ikuab nde i iuká-puer/ ram -a 
1 s-saber 2p"13s 3s matar-PASS/FUT-ARG 
'eu sei que tu o mataste/ matarás' 

Urna forma natural de analisar o sistema DP nas línguas TG é conside
rar que as propriedades temporais e aspectuais associadas ao evento nomina
lizado sao realizadas na proje~ao funcional (estendida) da núcleo nominal. 
Os detalhes a respeito da codificac;ao dessas propriedades na proje~ao DP 
serao investigados em pesquisa futura. 

4. CONSIDERA<;ÓES FINAIS 
O presente estudo examinou a sintaxe da subor:,dina~ao completiva em 

línguas da família Tupí-Guaraní, tendo considerado constru\:oes com sujeitos 
correferenciais (COR), em que se verifica a incorpora~ao, e constru~oes com 
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sujeitos com referencia disjunta (DIS), em que o predicado encaixado ocorre 
nominalizado. Foi apontado que a incorporac;ao verbal se restringe a predi
cados que codificatn propriedad~s aspectuais e modalizadoras (de volic;ao, 
habilidade cognitiva) e1n relac;ao ao estado de coisas descrito (em oposic;ao a 
codificac;ao da modal idade epistemica/ declara ti va, codificada por partículas 
evidenciais). Verificou-se que a contraparte das construc;oes COR de TO, em 
outras línguas, está associada a fenómenos como a subida do clítico, que 
indicam a ocorrencia de um tipo de reestrutura~·iío ou uniao oracional. As
sumindo-se urna abordagem sintática da incorporac;ao, foi proposto que as 
propriedades aspectuais e de modalrzac;ao nao-eyidencial estao codificadas 
de forma semelhante nas língüas, em tennos de movimento de núcleo na 
estrutura da orac;ao. 

Discutiu-se ainda o caráter mono ou bi-pracional das construc;oes com 
movimento de núcleo, tendo sido apontado ·que essas possibilidades tem 
implicac;oes para as propriedades temáticas dos verbos de reestruturar;iío. 
Foi observado que a análi se mono-orac ional pennite mantera generalizac;ao 
quanto as propriedades de selec;ao categorial dos predicados encaixados nas 
línguas TO, que nao utilizam comple1nentadores. · 

Assumindo-se que complementos nominalizados das Iínguas TO sao 
DPs, buscou-se demonstrar que codificam propriedades temporais e aspectu
ais, assim como as construc;oes co1n complementadores das línguas indo
européias, realizadas como CP. Esse contra.ste sugere que se trata de urna 
diferenc;a paramétrica entre as 1 ínguas TG e as línguas indo-européias, na 
codificac;ao de propriedades semanticas universais. Urna linha de investiga
c;ao na formulac;ao desse parametro é relacioná-lo as construc;oes envolvendo 
movimento de núcleo, em que a variac;ao pararnétrica se manifesta em ter
mos da presenc;a/ ausencia de fonnas compostas (incorporac;ao). Deixamos 
essa questao para investigac;ao futura. 
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