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                                                                                               Sinopse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

O redobro de clíticos pronominais em kayabí (tupi-guarani) ocorre 
em profusão, sobretudo, por meio de formas pronominais de 
terceira (3) pessoa. Esta tese trata de dois aspectos da morfossintaxe 
kayabi. O primeiro aspecto é a respeito da cliticização de tais 
formas, que aparecem deslocadas tanto na periferia esquerda da 
oração quanto geradas in situ quando o redobro em questão são os 
dos argumentos internos, objeto direto e objeto indireto. Há 
também a geração destas formas pronominais em contexto de 
sujeito. Nesta configuração tanto o clítico quando o argumento que 
está sendo redobrado ocupam a posição de especificador de v-zinho 
([Spec de vP]). Em ambas as posições de geração de pronomes 
clíticos, adotamos a hipótese do grande DP de Déchaine e 
Wiltschko (2002) e Van Koppen (2005) para redobro de clíticos 
sujeito. Quando o redobro envolve argumentos internos, sobretudo 
dativo, adotamos a configuração do grande DP de Arregi e Nevins 
(2012). No que se refere à cliticização e tendo em vista que clíticos 
procuram por hospedeiros, T(empo) ou C(omplementizador, 
escolhemos uma tratamento de movimento misto de tais formas (cf. 
ARREGI e NEVINS, 2012). Ou seja, a cliticização envolve um 
primeiro estágio em que o clítico move-se como um elemento XP, 
sendo o segundo estágio o de um movimento de núcleo nos moldes 
tradicionais (cf. TRAVIS 1984 e BAKER, 1988 e 1996 ). Nesta ùltima 
etapa, o clítico assume a identidade de Xo. Em suma, este tipo 
especial de cliticização, combinando dois movimentos diferentes, 
assume que a forma clítica possui identidade ambígua, sendo um 
elemento de natureza D mínima e máxima (DClmin/máx), gerado no 
especificador de um grande DP.    
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                                                                                                                              Resumo 
 
 
 

Na presente tese propõe-se uma abordagem nova para a cliticização em kayabí 

(família tupi guaraní, tronco tupi), sobretudo em contextos de redobro de constituintes 

pronominais. A questão teórica principal discutida aqui é se um clítico pronominal não 

possui uma dupla identidade morfossintática, isto é, em termos de etiquetamento 

sintático, o clítico seria um elemento de natureza Xmin/max, ocupando o especificador em 

uma mesma estrutura de constituintes. Tal proposta possui como pilares os trabalhos de 

Roberts (2010), por um lado, e Arregi e Nevins (2012), de outro. Os últimos defendem 

ser o clítico um elemento de natureza D (determinante) gerado no especificador de uma 

mesma estrutura argumental (em consonância com os trabalhos de Belletti 2005 e van 

Koppen 2005) enquanto o primeiro, apesar de tratar o clítico em redobro como gerado em 

uma mesma estrutura, acredita que este nasce como núcleo de um constituinte XP, 

sofrendo sucessivas incorporações, não pulando a fase de vP e seu núcleo v. Acreditamos 

que os clíticos pronominais em sendo elementos que não variam com o T(empo), o 

elemento pronominal em redobro irá mover-se, pulando o núcleo de v-zinho, ocupando 

um especificador múltiplo de vP ou uma projeção funcional entre vP e TP (cf. ARREGI e 

NEVINS, 2012). Neste momento, o clítico parece ter uma identidade de constituinte XP. 

Em seguida, o clítico sofre uma espécie de movimento de núcleo particular para T ou C, 

que são os hospedeiros dos clíticos, dependendo do contexto sintático do argumento 

redobrado. Em sendo o kayabí uma língua de ergatividade cindida, quando o argumento 

envolvido for portador de Caso absolutivo, o hospedeiro para o clítico é o núcleo 

T(empo). Por outro lado, quando o argumento envolvido for portador de Caso ergativo, o 
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hospedeiro para o clítico será o núcleo C(omplementizador). Nos contextos em que o 

alinhamento de Caso for o nominativo, o hospedeiro para o clítico nominativo será o 

núcleo T, ficando o argumento portador de Caso acusativo ou in situ ou com seu Caso 

valorado em v-zinho. Por fim, em contextos em que argumentos portadores de Caso 

dativo estão presentes na estrutura argumental, o núcleo responsável pela valoração deste 

Caso é o preposicional (em contexto de posposição), sendo posteriormente cliticizado 

para o núcleo T(empo) enquanto o clítico que redobra argumento ergativo será cliticizado 

no núcleo C(omplementizador).  

 

Palavras chave: cliticização, redobro, movimento de núcleo, ergatividade cindida, 

kayabí. 
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                                                                                              Abstract 
 
 

 In the current thesis, we propose a new approach to cliticization in Kayabí (Tupi 

Guarani family, Tupi stock), namely in contexts of clitic doubling of pronominal phrases. 

The main theoretical issue pointed out here is whether or not a pronominal clitic has a 

double morphosyntactic identity, that is, in terms of labeling; a clitic would be an element 

with the label Xmin/max, filling the specifier of the same phrasal structure. This approach 

has its background in the works of Roberts (2010), on one hand, and Arregi and Nevins 

(2012), on the other hand. The latter ones propose that a pronominal clitic is a D 

(determiner) head generated in the specifier position of the same structure in an argument 

position (in conjunction with the works of BELLETTI 2005 e VAN KOPPEN 2005) while the 

first one, despite sharing the same idea, in which a clitic is part of the same structure, 

differs from the latter as the clitic is generated not in the specifier, but in the head of an 

XP, incorporating in the heads, not skipping the vP phase and its little v head. 

We believe that pronominal clitics, being formatives that do not inflect with 

T(ense),  will move, skipping the functional little v head, filling the a multiple specifier of 

vP (CHOMSKY, 1995) or a functional projection between vP and TP (cf. ARREGI e 

NEVINS, 2012). Then, the clitic seems to behave as a phrasal XP (Xmax). In the next step, 

the clitic undergoes a special kind of head movement to the hosts T or C, depending on 

the syntactic context of the argument, which is doubled. As Kayabí is a split ergative 

language, when the argument bears absolutive Case, the host for the clitic is the head 

T(ense).  
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On the other hand, when the argument bears ergative Case, C(complementizer) is the 

host for the clitic. When Kayabi surfaces the nominative Case, the correspondent clitic 

host is also T(ense) while the acusative argument remains in situ or values its Case 

feature in the little v head. Finally, when dative argument is present in the argument 

structure, the head responsible for valuing dative Case is a prepositional head (in post 

positional syntactic context), undergoing cliticization to the T(ense) head whilst the clitic 

doubling the ergative argument is hosted in the C(complementizer) head. 

 

 

Key words: cliticization, doubling, head movement, split ergativity, Kayabí (Tupi 

Guarani, Tupi stock). 
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i Esta lista apresenta glosas de outras línguas naturais para além do kayabí. 
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1. Introdução 

 

1.0. Introdução geral 

 

 A língua kayabí é pertencente à família tupi-guarani, tronco tupi. Esta língua, 

como a maioria das línguas indígenas, apresenta uma aparente flexibilidade1 na 

ordem de constituintes da sentença2, sendo as principais ordens: OSV, SVO e VSO, 

em que a última pode ser o caso de movimento de verbo enquanto a primeira ordem 

um exemplo de movimento de objeto, seja por processos de focalização ou 

topicalização. A ordem básica, porém, é a de núcleo final SOV, por razões que não 

estão vinculadas tanto à frequência de ocorrência desta ordem, mas às propriedades 

gramaticais como a atribuição de Caso3 na língua, bem como as relações gramaticais 

básicas da sintaxe da língua (atribuição de papel temático) que se manifestam nesta 

ordem. 

 O tema da presente tese está direcionado para a cliticização em kayabí, nos 

contextos de redobro de clítico. Porém, percebemos que, para entender a cliticização, 

outros temas pilares merecem, também, tratamento, como, por exemplo, o estudo da 

estrutura argumental da língua e o tipo de Caso estrutural/inerente instanciado. Este 

pode ser, talvez, o primeiro trabalho que aborda esse tema na língua, uma vez que os 

trabalhos anteriores sobre o kayabí não exploram esta questão que para nós é central e 

substantiva. Sendo assim, esta tese está organizada em cinco capítulos. O primeiro 

                                   
1 Esta aparente flexibilidade, geralmente, é atestada em abordagens tipológico-descritivas, sendo o 
critério de escolha da ordem básica aquela que seja a mais frequente na língua. 
  
2 Convidamos o leitor a ver Maia (2006) para o exame desta questão, bem como os critérios a serem 
adotados para a identificação da ordem básica no que se refere à distribuição de constituintes na 
sentença. 
 
3 Com relação à grafia da palavra Caso, adoto o uso que Bonfim (2009-12) faz da palavra com letra 
maiúscula (tanto para Caso abstrato quanto para caso morfológico). Esta decisão ortográfica apresenta 
a vantagem de se poder diferir a categoria gramatical Caso da palavra caso como substantivo comum.  
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capítulo apresenta informações gerais do povo e da língua kayabí: a filiação genética 

da língua e como se distribuem as famílias do tronco tupi. Também apresentamos 

informações geográficas importantes para a compreensão de como o povo kayabí está 

distribuído em regiões distintas na região central do território brasileiro. O capítulo 

dois e suas seções apresentam uma descrição dos fatos gramaticais do kayabí: a 

função dos afixos pessoais no verbo e sua hierarquia, bem como os três principais 

paradigmas de conjugação dos verbos da língua, conforme a descrição dada pela 

literatura. Já o capítulo três apresenta os aportes  teóricos necessários para o 

entendimento tanto da estrutura argumental quanto da questão da cliticização e do 

redobro de clíticos na língua. Escolhemos abordar duas teorias que se alinham por um 

lado e se distanciam por outro, a saber: a abordagem de fases do Programa 

Minimalista e a a Morfologia Distribuída (doravante, MD). Enquanto a última 

abordagem teórica não adota um léxico gerativo, a primeira propõe um léxico em que 

os itens lexicais já possuem material fonológico. Ambas as abordagens são 

desenvolvimentos paralelos  da teoria de princípios e parâmetros. 

 No capítulo quatro tratamos de questões relativas à ergatividade em várias 

línguas indígenas brasileiras e algumas línguas ergativas citadas na literatura. 

Aproveitamos, também, para apresentar as principais diferenças entre as línguas de 

ergatividade morfológica e sintática. Esta distinção é importante, uma vez que se 

costuma confundir esses dois tipos de ergatividade. Nas últimas seções e subseções do 

mesmo capítulo é que entramos na ergatividade da língua kayabí, examinamos, 

também, dados de línguas da mesma família como o kamaiurá e o tenetehára.  

O capítulo cinco é o que delimita o tema da presente tese, isto é, a cliticização 

e o redobro de clíticos na língua. Para examinar esta questão, optamos, 

primeiramente,  examinar as propostas mais recentes a respeito do tema na literatura 
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gerativa. Posteriormente, explicamos o que se pode aproveitar de cada uma das 

propostas e qual delas pode resolver melhor a questão da cliticização e redobro com 

relação aos dados que aqui dispomos e reunimos.   

O capítulo seis é a conclusão desta tese. Neste último capítulo resumimos 

pontos importantes com relação ao tema do redobro de clíticos em termos 

translinguísticos, ou seja, a questão dos clíticos pronominais não variarem com a 

categoria de tempo e, portanto, sendo a cliticização um processo sintático. Conclui-se, 

também, o porquê de se adotar um mecanismo particular de movimento de núcleo.    

 

1.1. Sobre os dados e o sistema de glosas utilizados 

 

Os dados que aqui utilizamos advêm do material variado organizado por Rose 

Dobson e Welga Weiss, ambas pesquisadoras do Summer Institute of Linguistics 

(SIL). Os dados são variados, pois advêm de materiais distintos (cf. seção 1.3) como 

gramáticas, cartilhas, textos diversos de elicitação de informantes nativos e até a 

composição de um dicionário por Welga Weiss (2005). Os materiais apresentam 

dados documentados no decorrer de três décadas: 1970, 1980 e 1990. O que o leitor 

pode vir a perguntar é sobre o sistema de glosas adotado. 

Tentamos manter praticamente as mesmas siglas de Dobson, porém, adotando 

algumas uniformizações no que se refere à notação glossemática: uniformizamos as 

glosas dentro do padrão tipológico do Instituto Max Plank de Leipzig conhecido 

como regras glossemáticas de Leipzig (“Leipzig glossing rules”)4, que tem sido um 

padrão muito adotado pela literatura tipológico descritiva e também pela literatura 

                                   
4  As regras principais encontram-se descritas no site do Instituto Max Plank 
(www.eva.mpg.de/lingua/resources/glossing-rules.php), sendo as mais gerais as seguintes: (1) 
alinhamento de palavra por palavra; (2) Correspondência morfema por morfema; (3) Rótulos 
apropriados para categorias gramaticais; (4) Correspondência um para muitos; (5) Rótulos para pessoa 
e número, dentre outros.  
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gerativa: a primeira linha apresenta o dado com a segmentação morfológica 

apropriada para a compreensão dos dados. A segunda linha apresenta as glosas 

abreviadas e em caixa alta reduzida em que cada glosa está rigidamente alinhada com 

cada palavra/termo segmentado. Por último, há a tradução livre entre aspas simples 

(‘’) ou dupla (“”) em que optamos pela última. Para que os dados estejam bem 

organizados e de fácil percepção ao leitor, escolhemos formatá-los com um 

espaçamento 1,5 entre as linhas. Temos o dado abaixo como um exemplo: 

 

(1)  Waiw-a kyna jê mu’j-aù t-aity are 

 velha-NOM 

          NMLZDR               

CL.3.SG.F 1.SG ensinar-TN 

             NAR 

INDF CONJ 

        “Uma mulher velha ensinou-me como fazer redes”   (DOBSON, 2005:10) 

 

Apenas pequenas alterações do sistema de glosas nos dados de Rose Dobson e 

Helga Weiss foram adotadas. Como exemplificado acima em (1), as abreviações estão 

em caixa alta reduzida, uma vez que a autora não seguia um padrão glossemático 

compatível com o atual. As glosas eram grafadas em letras minúsculas e não muito 

bem alinhadas. Outras convenções foram adotadas para a série pronominal na língua. 

Como a língua kayabí é muito semelhante à outras línguas da família tupi-guaraní, 

como o kamaiurá e teneteháha, sobretudo, no fato de compartilhar praticamente os 

mesmos formativos para a série pronominal, adotamos algumas mudanças. Os 

pronomes, por exemplo, apresentam a glosa (CL) de ‘clítico’, uma vez que se 

comportam como tal nas línguas, seja como forma presa (um afixo de uma 

determinada raiz/radical)  ou forma dependente (sem estar afixada a nenhum radical 

como as formas ‘kyna’ (‘ela’) e ‘je’ (eu) de (1)). Outras mudanças nas notações foram 

feitas apenas para facilitar a leitura. Alguns exemplos são as notações NOM (para 
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Dobson uma abreviatura para “nominalizador”)  que se confunde com a notação 

usada para sinalizar Caso nominativo. Assim, optamos pela abreviação NMLZDR 

para sinalizar a presença de morfema nominalizador. Outra notação glossemática 

muito usada pela autora e também readaptada é a forma TN (para designar uma 

‘terminação narrativa’) que mudamos para NAR, pois fica mais legível e transparente. 

No que se refere à terceira linha, a que contêm a tradução livre, sobretudo nos 

exemplos de redobro de argumentos por meio de pronomes clíticos, também usamos a 

mesma tradução das autoras. Porém, achamos apropriado utilizar uma quarta linha 

para os dados em que se observa redobro de clítico, uma vez que as autoras não 

reproduziam tais formas na tradução livre. Por exemplo, ao retomar (1), temos (2): 

(2)  Waiw-a kyna jê mu’j-aù t-aity are 

 velha-NMLZDR               CL.3.SG.F 1.SG ensinar-NAR INDF CONJ 

              “Uma mulher velha ensinou-me como fazer redes” 

           “Uma mulher velha ela ensinou-me como fazer redes” 

  (DOBSON, 2005:10) 

 Ao termos escolhido esta forma padrão de apresentar os dados, esperamos que 

o leitor faça uma análise mais confortável e direta. Recomendamos, também, que 

sempre quando for necessário, o leitor consulte a lista de glosas que se encontra no 

início da tese, na lista de abreviaturas. 

 

1.2. Informações geográficas: distribuição do povo kayabí 

Conforme Souza (2004: 11), o povo kayabí vive em dois lugares no Estado do 

Mato Grosso (região central do Brasil): a maioria vive no ‘Parque Indígena do Xingu’ 

(doravante, PIX). Até o ano de 2012, havia o registro, pelo site do Instituto 

Socioambiental (doravante, ISA), de distribuição do povo kayabí em cerca de onze 

aldeias, sendo poucos os kayabís vivendo ao longo do Rio Telles Pires ou São 
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Manuel, de onde o povo é originário. Os três mapas abaixo ilustram a distribuição 

geográfica do povo.   

                

                  Figura 1: territórios kayabí rio Telles Pires (linha escura)  
                                           e PIX (rachurado em cinza) 
 

       Na figura 1, acima, temos o mapa do Estado do Mato Grosso (destacado 

em cor verde), que ocupa a região Central do território brasileiro. Na região do Rio 

Telles Pires (ou Teles Pires), de onde o povo kayabí é originário, demarcamos com 

uma linha mais escura. A região do Rio dos Peixes está praticamente na divisa entre o 

Estado do Pará e do Mato Grosso e próximo às margens do rio Telles Pires (veja 

mapa ampliado desta região na figura 2). O restante do povo kayabí, hoje sua maioria, 

habita o território Parque Indígena do Xingu (PIX) em que, como dito anteriormente, 

o povo foi redistribuído em onze aldeias (figura 3), a saber: Três Irmãos, Barraco 

Alto, Ilha Grande, Kwaryja, Tuiararé, Fazenda Muitara, Itaí, Sobradinho, Capivara, 

Kururu e Maraká (até registros de 2012, ISA). O território do PIX está rachurado em 
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cor cinza escuro no mapa acima e ampliado a seguir na Figura 3 (mapa do site do 

Instituto Socioambiental, ISA).    

                               Figura 2: Região do Rio Telles Pires e aldeamentos kayabís.  

                                                    (fonte: Instituto Socioambiental, ISA) 
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                   Figura 3: mapa do PIX e respectivas aldeias kayabí.  

           (fonte: Instituto Socioambiental, ISA apud SOUZA,2004:15) 

No que se refere à distribuição geográfica do povo kayabí e deslocamentos 

para outras regiões, Souza (2004) esclarece: 
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Os kaiabi que hoje estão localizados no Parque Indígena do Xingu 
foram para lá levados pelos irmãos Villas Boas após a Expedição 
Roncador-Xingu, na década de 50 e 60. Antes disso, o povo Kaiabi 
se concentrava ao longo do Rio São Manuel ou Telles Pires em 
dois grandes aglomerados de aldeias, próximos um do outro, até 
por volta de 1920, (...), período em que a região começou a ser 
ocupada por seringueiros. 

        (SOUZA, 2004: 11) 

 

De acordo com os relatórios do Instituto Socioambiental (ISA), pouco do povo 

kayabí ainda habita a região de onde são originários, isto é, em vilarejos localizados 

nas margens do Rio Telles Pires. De acordo com o Seasi/Sesai (apud ISA) a 

população kayabí é de 2.202 habitantes (segundo relatório organizado até o  ano de 

2012).    

A origem de seus nomes, de acordo com Souza (op.cit.), é ainda um mistério. 

A linguista aponta, em sua dissertação de mestrado, que, atualmente, eles se 

autodenominam ‘e’yi’5. Por outro lado, seu atual nome já era uma forma derivada pela 

qual eram tratados pelos povos apiaká, bakairi e munduruku, em tempos remotos.   

A maioria dos kayabís reside nas onze aldeias distribuídas no PIX (ver figura 

3, acima) e é onde a língua e aspectos de sua cultura são preservados mais 

vividamente. Souza (idem) ainda aponta o fato de a maior parte da população bilíngue 

ser masculina, sendo a maioria das mulheres e crianças monolíngues nas aldeias do 

PIX.  

Os kaiabi do PIX são predominantemente bilíngues, 
principalmente os homens que entendem e falam o português e o 
kaiabi. Com relação às mulheres, grande parte entende e fala o 
kaiabi, mas não fala o português. (...) As crianças são 
predominantemente monolíngues em kaiabi, tanto quanto menores 
forem, de acordo com o que se pode observar nas visitas às 
aldeias. 

                              (SOUZA, 2004: 17) 

                                   
5 Há também outros nomes para o povo kayabí como os nomes: kawaiwete e variações na notação 
ortográfica: kaiabi, caiabi, kaiaby, kajabi e cajabi.  
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 Souza (2004: 13) também ressalta o fato de a maioria dos indígenas kayabís 

do PIX viverem entre “a vontade de permanecer no parque e o saudosismo da terra 

tradicional”, tendo sido a adaptação inicial do povo na região muito difícil. Mesmo 

assim, é o povo com maior organização política do PIX, tentando, até os dias de hoje, 

preservar sua língua e práticas culturais de seus antepassados. 

 Ademais, entre os anos de 2009 e 2013, a linguista e pesquisadora Suzi Lima, 

juntamente com professores indígenas kayabís, conduziram uma cuidadosa 

documentação da língua por meio do “Projeto de Documentação de Línguas 

Indígenas”   (ProDocLin) do Museu do Indio (MI). O projeto como um todo visa, 

sobretudo, a revitalização das línguas indígenas, principalmente aquelas em risco de 

extinção. 

  Segundo as pesquisas de Lima (2012:1), os aldeamentos do povo kayabí 

cresceram em número, sendo, hoje em torno de 23 aldeamentos (junto aos onze 

anteriores). As 23 aldeias, localizadas no PIX, são as seguintes: Samauma, Ita’i, 

Pikakwara, Caiçara, Barranco alto, Maraká, Três Patos, Paranaita, Ilha Grande, 

Iguaçu, Fazenda Kayabí, Pirakora, Kwaruja, Fazenda Kaiabi, Aiporé, Sobradinho, 

Moitará, Três Irmãos, Capivara, Samauma, Tuiararé, Diauarum, Mupadá. Somam-

se a essas três as aldeias em territórios não-Xinguanos (Território Indígena Apiaká-

Kayabí, Território Indígena Cayabi e Território Indígena Cayabi Gleba Sul).  

 Voltando a questão da documentação da língua, a autora também conduziu 

junto à comunidade, por meio de diversas oficinas, o treinamento de professores 

indígenas para que desenvolvessem a habilidade de documentar a língua por meio de 

softwares específicos (como o ELAN e o TRANSCRIBER). Durante esses anos de 
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pesquisa foi possível a elaboração de dois livros, um dicionário e a gramática 

descritiva que estão no prelo. Os livros são os seguintes: “Yafu Rerojywyap” (O 

resgate do chocalho) – um livro bilíngue ilustrado e com um CD de áudio – e 

“Kawaiwete ram! jane jemonga tyrwap” (Organização social kawaiwete). Todos os 

materiais foram elaborados com a ajuda de professores indígenas, tomando-se o 

cuidado de se manter um estilo adequado para a cultura kayabí.  

1.3. Literatura da língua kayabí: corpora 

 

 A língua kayabí é muito bem documentada. Grande parte dos dados presentes 

nesta tese são originários dos trabalhos descritivos de Rose Dobson e Helga Weiss, 

missionárias do Summer Institute of Linguistics (SIL), que documentaram a língua por 

meio de cartilhas usadas para a alfabetização dos kayabís e duas gramáticas. As duas 

gramáticas foram publicadas em 1988 e republicadas em 2005 em formato PDF: 

“Aspectos da língua kayabí” e “Gramática prática com exercícios kayabí”. Esta 

última sendo uma gramática pedagógica e a primeira uma gramática descritiva, bem 

organizada com relação à adoção de um sistema de glosas, bem como algumas 

análises, mesmo que iniciais, dentro de uma abordagem minimamente tipológico-

descritiva. Ademais, Weiss (2005) conseguiu organizar um dicionário da língua: 

“Dicionário kayabi-português com um glossário português-kayabí” publicado em 

2005 em formato PDF.  

 Além das gramáticas de Dobson (1988/2005), há outros trabalhos na língua 

dentro da produção destinada à área da linguística: três dissertações de mestrado, 

sendo as primeiras as de Faria (2004) e Souza (2004): “Ordem oracional e movimento 

de clítico de segunda posição em kayabí (tupi-guarani)” e “Estudos de aspectos da 

língua kayabí”, respectivamente. Ambas defendidas no Instituto de Estudos da 
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Linguagem (IEL/UNICAMP) sob as orientações, respectivamente, das linguistas 

Filomena Spatti Sândalo e Lucy Seki. A dissertação de Faria (2004) faz uma inicial 

incursão na estrutura argumental do kayabí, enquanto o trabalho de Souza (2004) 

ocupa-se de questões discursivas da língua. O trabalho de Souza, inclusive, pode 

contar com vários períodos de visitas a campo, onde a linguista pode desenvolver 

materiais didáticos com os próprios indígenas. Os dados e análise de Dobson (op.cit.), 

porém, não são ignorados em ambas as obras e são extensivamente utilizados, tanto 

na dissertação de Faria (2004) quanto na de Souza (2004). Nos anos imediatamente 

anteriores, houve a defesa da dissertação de Gomes (2002) “Observações sobre 

aspectos gramaticais do kayabí: variação na ordem e clíticos de segunda posição”  e 

sua monografia de 2003, “Observações sobre o estatuto dos elementos pronominais 

de 1a e 2a pessoas em kayabí”, sob a orientação da linguista Marcia Maria Damaso 

Vieira pelo Programa de Pós-Graduação em Linguística da UFRJ. Por fim, Gomes 

teve a oportunidade de estender sua análise em sua tese de doutorado quatro anos 

depois em 2007 intitulada “Clíticos, redobro e variação da ordem oracional em 

kayabí”. Este último trabalho de Gomes (idem) foi o primeiro a explorar o fenômeno 

de redobro em kayabi dentro de abordagens não lexicalistas e também cartográficas. 

Os trabalhos de Gomes, desenvolvidos até então, deixam muitas questões imprecisas 

e em aberto. Recentemente, Gomes publicou um livro intitulado “Gramática kayabí: 

reflexões sobre a ordem e os clíticos em uma língua indígena brasileira” pela editora 

Appris. 

 Paralelamente, há também publicações organizadas pelas próprias escolas 

kayabí, que utilizam seus livros de alfabetização: “Jane jemu’jawa  ypyrungawa jane 

je’enga” (1999) e “Yr! Okote’em” (2004/5) de acordo com Souza (2004).  
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Tendo em conta o fato de que mesmo o trabalho de Souza (2004), que pode 

contar com inúmeras visitas em campo (entre os períodos de 1996 e 2004) em 

diferentes aldeias, utilizou-se extensivamente dos dados de Dobson, confiando 

também na própria análise morfossintática e morfofonêmica, bem como a abundância 

de dados presentes em outros textos de elicitação de Dobson (1989), faremos o uso 

dos mesmos dados para os propósitos desta tese.  

No que se refere aos textos de registro das narrativas de mitos e folclore, 

organizados por Dobson, notamos que nessas as traduções não são muito detalhadas e 

a autora não faz uso de nenhum sistema de glosas interlineares para esses textos. 

Porém, a mesma autora faz uso abundante de glosas detalhadas em outras obras, tais 

como, em “Kayabí Texts” de 1989, com vários fragmentos de sentenças que advém 

de  contexto de elicitação de informantes.   

1.4. Resumo do capítulo    

 Como vimos neste capítulo, a língua kayabí encontra-se muito bem 

documentada, seja por meio das atividades das missionárias do SIL durante as últimas 

quatro décadas passadas, ou por meio de pesquisas conduzidas por diversos 

pesquisadores no que se refere ao registro de fenômenos gramaticais específicos que 

resultaram em suas respectivas dissertações e teses. Vimos também que a língua está 

passando por um processo de revitalização através de iniciativas como o ProDocLing 

(Museu do Índio/FUNAI). Finalmente, para compreensão geral a respeito da 

população indígena kayabí, decidimos reunir, neste capítulo, informações a respeito 

de como o povo se encontra geograficamente distribuído no território central do 

Brasil. 
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2. Panorama da gramática kayabí  

 

2.1. Introdução 

 
 No decorrer dos últimos quarenta anos, a língua kayabí, no âmbito descritivo-

tipológico, foi intensivamente documentada, sobretudo, por Rose Dobson, membro do 

Summer Institute of Linguistics (SIL). De fato, grande parte da documentação da 

língua encontra-se distribuída em duas gramáticas de sua autoria Aspectos da língua 

kayabi e Gramática prática com exercícios da língua kayabi, um dicionário 

(Dicionário kayabi – português com um glossário português-kayabi, compilado por 

Helga E. Weiss)  e variadas cartilhas e textos sobre o folclore e fauna registrados pela 

pesquisadora no decorrer de quase três décadas (1980,1990 e 2000). Os materiais e 

dados de Dobson serviram como guias e consultas para variados trabalhos, incluindo 

dissertações de mestrado e teses de doutorado, tanto daqueles que tiveram a 

oportunidade de fazer trabalho de linguística de campo, o caso da pesquisadora 

Patrícia de Oliveira Borges de Souza1, quanto dos que balizaram suas pesquisas por 

meio dos dados de Dobson: Nathaniel dos Santos Gomes2 e André Luiz Faria3.  

Este capítulo, portanto, possui o objetivo de sistematizar e reorganizar os 

principais fatos da língua, principalmente, aqueles que caracterizam a gramática 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Dissertação de mestrado de 2004 intitulada “Estudos de aspectos da língua kaiabi (tupi)” sob 
orientação da professora Lucy Seki pelo Instituto de Estudos da Linguagem (IEL, Unicamp). 
 
2 Dissertação de mestrado (2002), monografia de especialização (2003) e tese (2007) de doutorado 
intitulados, respectivamente, “Observações sobre aspectos gramaticais do kayabi: variação na ordem 
e clíticos de 2a posição”, “Observações sobre o estatuto dos elementos pronominais de 1a e 2a 
pessoas em kayabí” e “Clíticos, redobro e variação da ordem oracional em kayabí (tupi-guaraní)” 
sob orientação da professora Marcia Maria Damaso Vieira pelo Programa de Pós-Graduação em 
Linguística da UFRJ.  
 
3 Dissertação de mestrado de 2004 intitulada “Ordem oracional e movimento de clítico de segunda 
posição em kayabi (tupi)” sob orientação da professora Maria Filomena Spatti Sândalo pelo Instituto 
de Estudos da Linguagem (IEL, Unicamp). 
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kayabí. Grande parte da organização de vários fatos encontra-se, sobretudo, no último 

trabalho conduzido na língua que foi a tese de doutorado de Gomes em 2007. Assim, 

algumas tabelas e sistematizações do autor serão reutilizadas, porém, com algumas 

necessárias correções e adaptações. Outros dados da língua são realmente 

reorganizados para uma apresentação mais simples, prática e explicativa. Assim 

sendo, há fatos da gramática kayabí, por maior que sejam os consensos no que se 

refere a esses fatos gramaticais, que precisam ser sistematizados e descritos, como por 

exemplo: o sistema pronominal, a hierarquia referencial de pessoa, as séries de 

prefixos em verbos, que indicam os traços de concordância de número e pessoa (os 

traços ‘phi’ [!F]) e as formas verbais declarativas (Indicativo I), de enfoque 

(Indicativo II) e narrativas (Indicativo III).  

 

2.1.1. A língua kayabí e sua família tupi-guarani 
 
 
 No que se refere à afiliação genética e linguística, o kayabí é uma língua do 

tronco tupi, família tupi guarani, ramo VI (RODRIGUES, 1986). Conforme Lopes 

(2009: 27) argumenta, Rodrigues (idem) estabelece para o tronco tupi dez famílias 

linguísticas, sendo as três últimas, awetí, mawé e arará, famílias isoladas: 

 
  
 
 
 
 
 
      
 
                        Figura 4: Tronco tupi e suas famílias (Lopes, 2009: 27) 
 
 
 
  

Tronco Tupi  Famílias 

T
up

i-G
ua

ra
ni

 

!!!!
A

rik
ém

 

!!!J
ur

un
á 

!!!!
M

on
dé

 

M
un

du
ru

kú
!

R
am

ar
am

á 

!!!T
up

ar
í 

!!!!
A

w
et

í 

!!!!
M

aw
é 

!!!!
!!A

ra
rá

 



! 16 

 

Para agrupar as línguas no tronco tupi, Rodrigues (1986) adotou alguns 

critérios linguísticos. Infelizmente, descrever os critérios adotados pelo linguista está 

além do escopo desta tese. Sugerimos ao leitor a consultar Rodrigues (1986), 

Rodrigues e Cabral (2002) e referências contidas nesses trabalhos, que explicam de 

forma tanto ampla quanto detalhada seus estudos sobre as semelhanças das línguas 

deste Tronco. Também sugerimos a tese de Lopes (2009) que faz um breve resumo 

dos critérios adotados por Rodrigues e Cabral (idem) para a reconstrução do tronco 

tupi e agrupamento das famílias.  Grosso modo, a linguística histórica agrupa línguas 

observando algumas características compartilhadas como semelhanças lexicais, 

fonológicas, morfológicas e sintáticas.  

 
 No que se refere ao padrão morfológico do kayabí, nos termos da tipologia 

linguística, pode-se dizer que a língua oscila entre um padrão de morfologia 

aglutinante e sintético, não sendo o kayabí uma língua polissintética. O kayabí exibe 

um padrão aglutinante principalmente na morfologia do verbo e em sintagmas 

nominais (NPs). Há instâncias em que a língua parece oscilar entre ambos os padrões 

(1a) e instâncias em que a palavra exibe um padrão totalmente aglutinativo, como em 

(1b) e (1c), em que uma frase inteira aparece em uma palavra fonológica, sendo a 

forma negativa dupla um padrão nas línguas da família tupi-guarani. 

(1) a. Waiw-a kyna jê mu’j-aù t-aity are 

 velha-? CL.3.SG.F 1.SG ensinar-NAR redes CONJ 

          “Uma mulher velha ensinou-me como fazer redes.” 

       “Uma mulher velhak  elak  ensinou-me como fazer redes.” 

  

 

 

(DOBSON, 2005:10) 
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 No que se refere à estrutura da sentença – pelo menos as declarativas simples 

(sentenças neutras, ou não encaixadas) – o kayabí é uma língua indígena singular  

com relação à distribuição de argumentos nucleares. Conforme grande parte dos 

dados documentados nas gramáticas de Dobson (1997 e 2005) sobre a língua e 

análises ulteriores conduzidas por Faria (2004) e Gomes (2007), o kayabí redobra 

argumentos externos e internos por meio de pronomes clíticos, caracterizando 

redobro. Logo, o kayabí mostra um padrão similar às línguas de redobro como o 

italiano (incluindo dialetos do norte que redobram argumento sujeito), o espanhol, 

português (tanto europeu quanto brasileiro) e línguas isoladas, como o basco. No 

âmbito das línguas indígenas ameríndias, encontramos redobro, também, no pirahã 

(mura) e yagua (língua indígena falada na Colômbia e Peru, peba yaguan), segundo 

os trabalhos de Everett (1987, 1989). Assim, esta tese explora a questão da 

cliticização e do redobro tomando por base as abordagens mais recentes com relação 

ao tema. Também, organizamos os dados documentados de tal forma que indiquem de 

forma clara os fenômenos de cliticização e redobro. Como se estruturam os dados, e 

qual o comportamento sintático de estruturas? É o que abordamos como sendo a 

pergunta norteadora desta pesquisa.  

 
 
 
 
 
 

b. N-i-mo-!n-aw-i  c. Na-waì-i   

 NEG-3-CAUS-preto-NMZR-NEG  NEG-rabo-NEG   

 “Não é aquele que é pintado.”               “Ele não tem rabo.” 

  (DOBSON, 2005:15) 
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2.1.2.  Sintaxe kayabi: ordem nuclear básica e as derivadas 
 
 

Como dito anteriormente, o kayabí, como a maioria das línguas indígenas, não 

possui uma ordem de argumentos nucleares fixa como no português brasileiro4. 

Segundo Gomes (2007), as ordens de palavra na língua são: OSV, VSO e SOV, sendo 

esta última a ordem básica. De acordo com Maia (2006: 241), o que geralmente 

define a ordem básica de constituintes em uma língua é aquela “mais frequente nas 

orações declarativas simples e menos marcadas morfológica e pragmaticamente”.  

Adotando o mesmo critério de Maia (op.cit.), Gomes (2007: 72) argumenta 

que a ordem comum em kayabí é a SOV:“…essa ordem é verificada, quando nas 

orações independentes, …, tanto o sujeito quanto o objeto são realizados por NPs”. 

Para (2), tem-se um exemplo da ordem padrão da língua SOV5. Já (3) e (4), as ordens 

VSO e OSV, respectivamente, se manifestam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Estou abstraindo o fato de que em português há, em vários contextos, topicalização e focalização de 
constituintes em que se linearizam outras ordens, bem como os contextos de inversão estilística. 
 
5 Segundo Gomes (2007:70-76), há também as ordens SV e VS em construções intransitivas quando o 
sujeito é pronominal. Gomes (op.cit.:70), ademais, atesta o Kayabí como uma língua pro-drop em que 
“os argumentos verbais podem ser fonologicamente nulos”. Conforme mostra o mesmo autor, as 
construções pro-drop são apenas materializadas quando em orações declarativas simples com 
morfemas de forma narrativa (NAR).  
 
6 Gomes (2007:77) mostra que “Esta parece ser a ordem mais usada quando o verbo está na forma 
negativa e o sujeito é pronominal.”   

(2)     Ja’wapinim-a mo’i a-’u 
            Jaguar-‘MN’ cobra 3.SG-comer 
            “O jaguar comeu a cobra” 

(3) n-a-nupã-i je kauru-a  

 NEG-1.SG-bater-NEG 1.SG  cachorro-‘MN’  

 “Eu não bati no cachorro6.” 
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                                                      (DOBSON, 2005:110,76,77) 
 

 

Quanto à atribuição ou checagem de Caso, Faria (2004: 13) indica serem os 

Casos estruturais na língua, respectivamente, nominativo e acusativo. Porém, é 

importante ressaltar que a língua, embora exiba este alinhamento, também pode 

manifestar ergatividade cindida, conforme tratamos no quarto capítulo desta tese.  

 

As derivações das sentenças (5) e (6) em (7 a e b) ilustram a estrutura básica 

de uma declarativa simples e a atribuição ou checagem de traços de Caso pelos seus 

respectivos núcleos funcionais, linearizando-se as ordens SOV e OSV, sendo esta 

última derivada da ordem SOV por meio de processos de topicalização e de 

focalização7. As derivações que seguem estão em consonância com as assunções de 

Gomes (2007:177). 

 

(5)  K!ima’e  ‘gã yrupema w-apo (6) kunumi  g!a je o-mopiryyi  ko !
 homem       CL.3.SG cesta 3.SG-fazer  menino    CL.3.SG eu 3.SG-               EVID !
                        “O homem fez cesta.”    

                        “O homemk elek fez cesta.” 

                                                                                                        (DOBSON, 2005: 69) 

(6)    Kunumi  ‘gã           je           o-mopiryy-ì          ko 
         menino      CL.3.SG     1.SG         3.SG-assustar-FOC    EVID 

                           “Eu assustei o menino.” 

                     “Eu ok assustei o meninok.”                                         (DOBSON, 1997: 57) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Para um tratamento mais aprofundado da estrutura da periferia esquerda em línguas da família tupi-
guarani, sobretudo as estruturas de tópico e foco, recomendamos o trabalho de Vieira (2014), cuja 
referencia encontra-se na bibliografia. 

(4) u’yw-a ‘gã o-mopen  

 Flecha-‘MN’  3.SG.M.HF 3.SG-quebrar  

    “Ele quebrou a flecha.” 
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                                                               SOV!

 

Já em (8), (9), (10), temos os casos prototípicos de redobro de clítico. O Kayabí é 

uma das línguas indígenas brasileiras, até agora documentada, que mais materializa redobro 

de clíticos pronominais. Conforme Gomes (2007:48-50), os argumentos que podem ser 

redobrados são os seguintes: 

 

(i) Redobro de DP sujeito                                          

 
!!!!!!

(7) a. [TP [DP‘gã [D [NP [N k!ima’e]]]]  [T [vP yrupemay [v’[vo [VP V ... ty] ]]]]]        

                                                              OSV 

      b. [ CP Kunumik  [C ‘gãk  [TP je [T [ [vP [v omopiryyì [VP V ... tk] ]]]]]  

 

(8) K!jãwer-a       wã Kaw!a w-apo 

 mulherada-‘MN’   CL.SUJ mingau 3.PL-fazer 

             “A mulherada fez mingau.” 

   “A mulheradai (elasi) fez mingau.” 

 

(ii)  Redobro de DP objeto!
!

(9)  Kunumi ‘gã je o-mopiryyi ko 

 Menino CL.3.SG eu 1.SG-aquecer EVID 

            “Eu aqueci o menino.” 

        “Eu oi aqueci o meninoi.”    

  

(iii)  Redobro de argumento dativo com posposição!!!

 

 

 
 
 
 

                                                                            (DOBSON, 2005: 10) 
 

(10) K!ima’e-a akagtar-a w-au kuja   ‘gã  nupe 
 Homem.PL-‘MN’ enfeite-‘MN’ 3.PL-contar mulher   ela   para 

                   “Os homens contam do enfeite para as mulheres.” 

                  “Os homens contam do enfeite para elasi, as mulheresi.” 
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O fenômeno de redobro de clíticos é examinado no capítulo cinco desta tese, 

pois acreditamos que, inicialmente, é importante avaliar a estrutura argumental da 

língua, levando em consideração sentenças simples (não encaixadas) em que os 

argumentos nucleares e as marcas de prefixos pessoais na morfologia do verbo se 

manifestam, conforme tratado no capítulo quatro. Antes de passarmos a considerar os 

pressupostos teóricos pilares para esta tese, no terceiro capítulo, é importante 

considerarmos outros aspectos importantes da gramática kayabí. Na próxima seção, 

trataremos desta questão.   

 

2.2.2.  Os afixos pronominais dependentes e independentes  

 

 O kayabí, bem como muitas línguas da família tupi-guarani, codifica as 

informações gramaticais concernentes a pessoa e número por meio de formas presas à 

raiz verbal, neste caso prefixos pessoais que irão indicar os argumentos do verbo. (cf. 

GOMES, 2007:20). Como o kayabi é uma língua rica em sua morfologia verbal e é 

também prodrop, ou seja, a presença de um argumento sujeito é opcional, esse 

mecanismo de prefixação é bastante produtivo na língua. Conforme Gomes (idem), 

esses prefixos são afixados à raiz verbal, sendo o verbo, adotando nomenclatura de 

Leite (1990), dividido em duas series: a série ativa, para os verbos que expressam 

uma determinada ação ou atividade e a série não ativa para os verbos que 

entendemos como sendo do tipo estativo8. 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 A grande parte dos dados se enquadra na dicotomia da série ativa / não ativa, muito embora haja 
alguns verbos da série não ativa que não figuram dentro do paradigma de verbos estativos. 
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               (1a) Serie ativa de verbos transitivos   

         -nupã (‘bater’)            -esak (‘ver’) 
   Pessoa Singular Plural Pessoa Singular   Plural 
      1 
       
     

a-nupã  si-nupã INCL 
 
oro-nupã   

                        EXCL 

    1 
       
   

   a-esa  si-esa INCL 
 
aru-esa   

                   EXCL 
       2 
 

(e)re-nupã   pe-nupã     2 (e)re-esa pe-esa 

       3 
 

o-nupã   o-nupã     3  w-esa w-esa 

                         (adaptado de GOMES, 2007:21) 

               (1b) Serie ativa de verbos intransitivos   

         -set (‘dormir’)            -ata (‘andar’) 
   Pessoa Singular Plural Pessoa Singular   Plural 
       1 
       
     

a-set   sa-set INCL 
 
  oro-setEXCL 

   1 
       
    

   a-ata sa-ataINCL 
 
aru-esa 
                    EXCL 

       2 
 

(e)re-set   pe-set   2 (e)re-ata pe-esa 

       3 
 

o-set   o-set   3  w-esa w-esa 

                         (adaptado de GOMES, 2007:21) 

 

Podemos notar que há uma alternância das formas prefixais com relação a 

primeira pessoa inclusiva. O prefixo ‘si-’ se faz presente nas formas transitivas do 

verbo enquanto ‘sa-’ aparece nos verbos intransitivos. Dobson (1997) ilustra essa 

alternância, conforme expresso nos dados abaixo. 

 

(11) Awasia  jane        si-tym                  (12) sa-pyta              jane 
 milho      nós INCL    1.PL.INCL-plantar             1.PL.INCL-ficar    nós INCL  

                    ‘Nós plantamos milho.’                      ‘Nós ficamos’ 

     (DOBSON, 1997: 22; 51)  

 

Tomando por base os prefixos em (1a) e (1b), podemos organizá-los na 

seguinte tabela de forma mais simplificada: 
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                                           Prefixos pessoais9 

          Pessoa              Singular             Plural 

                 

               1 

                

 

                2 

 

                3    

 

 

                 a- 

 

                

               (e)re 

 

             o-  !  w- 

 

        si-  ! sa- INCL 

        oro-  ! aru- EXCL 

             

            pe- 

 

             - 

                          Tabela 1: prefixos pessoais em kayabi. 

 

 Já os prefixos pessoais10 que compõem a série não ativa são diferentes da série 

ativa.  

               (2) Serie não ativa de verbos intransitivos   

         -akym (‘molhado’)            -tyneem (‘cheio’) 
   Pessoa Singular Plural Pessoa Singular   Plural 
       1 
       
           

je-akym  jane-akyINCL 
 
ore-akymEXCL 

   1 
       
    

je-r-eyneem  jane-r-yneem 
                               INCL 
ore-r-yneem 
                              EXCL 

       2 
 

ne-akym   pe-akym    2 ne-r-eyneem pe-n-yneem 

       3 
 

i-aky   i-akym    3  # -tyneem # -tyneem 

                         (adaptado de GOMES, 2007:22) 

 De acordo com Gomes (2007:23), os verbos não ativos são diferentes dos 

verbos ativos, pois os não ativos “expressam a ideia de que o sujeito possui uma certa 

qualidade, experiência, algum estado físico ou psicológico ou possui alguma coisa”. 

Para o nosso entendimento, trata-se de uma série de verbos estativos. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 Praticamente os mesmos prefixos ocorrem em tenetehára, os quais Duarte (2012b) cunha como 
prefixos nominativos. 
 
10 Todas as tabelas de prefixos pessoais, aqui reunidas, encontram-se organizadas nos Apêndices, no 
final desta tese. 
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Tomando por base os prefixos não ativos em (2), podemos organizá-los na 

seguinte tabela de forma mais simplificada: 

 

                                           Prefixos pessoais11  
                            (para a série não ativa) de verbos intransitivos 
          Pessoa              Singular             Plural 

                 

                 1 

                  

                   

                  2 

 

                  3    

 

 

                 je- 

 

                 

             (e)ne- 

 

                 i 

                 -      

 

      jane-inclusiva                

         ore- exclusiva 

  

                 pe- 

             

              - 

               

             Tabela 2: prefixos pessoais em kayabi (adaptado de GOMES, 2007: 22)  

 

 Ao confrontarmos as tabelas de verbos em (1a,b) e (2), respectivamente, as 

séries ativa e não ativa, Gomes (idem) observa um fato interessante e que tem a ver, 

provavelmente, com o alinhamento de Caso em kayabí: 

A escolha da serie de afixos pessoais é determinada pelo padrão 

ativo/não ativo, encontrado na maioria das línguas da família Tupi-

Guarani (cf. LEITE, 1990). Nas línguas desse tipo, os sujeitos dos 

verbos transitivos e os dos verbos intransitivos não ativos ocorrem 

com a mesma forma (...). Já os sujeitos dos verbos intransitivos não 

ativos recebem a mesma marca que os objetos dos verbos 

transitivos. 

                                            Gomes (2007:23-24) 

 A observação de Gomes (2007), com base em Leite (1990), se alinha com os 

seguintes dados: 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 Idem a nota anterior, para estes Duarte (2012b) cunha como prefixos acusativos/absolutivos em 
tenetehára. 
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(12)   a-nupã        je   ‘g!a                      A 
                       1.SG-bater     eu    CL.3.SG.M.HF 

                “Eu bati nele” 
                                             Dobson (1997:54) 

(13)   a-set           je                               S 
                       1.SG-dormir   1.SG 

                      “Eu dormi.” 

               (DOBSON, 1988:22) 
 

(14)   je-ro’y               S 
                   1.SG-febre 

                                             “Estou com febre.” 

      
 

(15)  je-nupã  ‘g!a                                  O 
                 1.SG-bater  CL.3.SG.M.HF 

                    “Ele me bateu.” 

    (DOBSON, 1997:44,55)  

 

 Os dados (12) a (15), acima, apresentam um sistema cindido de codificação 

dos argumentos nucleares de acordo com o que Duarte (2008:124) identificou 

também em tenetehára, língua da mesma família. A tese de Gomes (2007) não foi 

explícita em indicar o sistema de Caso no kayabí, isto é, que tipo de Casos estão 

envolvidos. Há ou não um sistema cindido? Conforme vemos acima, o kayabí é 

claramente uma língua de ergatividade cindida. Isto é, o prefixo no verbo do sujeito 

transitivo (A) apresenta a mesma marca (‘a-’) do prefixo no verbo do sujeito 

intransitivo não ativo (S), evidenciando os dados (12) e (13) um sistema nominativo; 

enquanto que sujeito intransitivo não ativo (S) e o objeto do verbo transitivo (O) 

apresentam a mesma marca por meio do prefixo ‘je-’, evidenciando os dados (14) e 

(15) um sistema absolutivo. Esse fato se alinha perfeitamente com o esquema de 

Duarte em (16), abaixo: 



! 26 

 

(16)           Sistema cindido de codificação dos argumentos nucleares  

                                          em orações independentes 

 

           A 
 

                    Sistema Nominativo 
 
 
     S 
 
 
 

Opronominal 
 
                             Sistema Absolutivo 
 
 
S 
 

     (DUARTE, 2008:124) 
 
!
 
2.2.3.  Os pronomes clíticos em kayabí 

 

 Os pronomes do kayabí se apresentam na forma de clíticos (CL) que podem 

ser tanto formas dependentes (na forma de afixos proclíticos no verbo) ou formativos 

independentes, como no português, porém com peculiaridades inerentes de uma 

língua indígena. 

 O kayabí apresenta também outras formas pronominais diferentes dos afixos 

de concordância apresentados nas tabelas (1) e (2). Estas formas pronominais podem 

estar como afixos ou  livres enquanto formas pronominais. Esses pronomes clíticos 

aparecem, sobretudo, nas séries de verbos não ativos, conforme descrito por Gomes 

(2007), figurando como prefixos que, ao que tudo indica, aparecem como formas 

proclíticas em verbos intransitivos que não denotam ação (série não ativa). Esses 
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proclíticos aparecem em construções de verbos intransitivos estativos, conforme 

Gomes (2007: 23) exemplifica:    

 

(17) je-ro’y     

 CL.1.SG-febre    

 “Estou com febre.”              (DOBSON, 2005: 34) 

(18) je-ak! je    

 CL.1.SG-molhado 1.SG  

 “Eu estou molhado.”            (DOBSON, 2005: 34) 

(19) i-yman ‘gã    

 CL.3.SG-velho  3.SG.M.HF  

 “Ele está velho.”                   (DOBSON, 2005: 45) 

  

As formas exemplificadas nos dados de (18) e (19) são algumas das que 

compõem as formas pronominais clíticas independentes, enquanto no dado (17) o 

clítico ‘je’ (CL.1.SG) figura como prefixo à raiz verbal sendo, logo, uma forma 

dependente. Essas mesmas formas pronominais também podem redobrar argumentos 

D/NPs ao qual estejam vinculados, conforme veremos no capítulo cinco. Em suma, as 

formas pronominais clíticas de primeira e segunda pessoas são as seguintes: 

      
                            Pronomes dependentes: 1/2 pessoas 

                    
                    Pessoa 

              
               Singular 

 
              Plural 

 
                       1 
 
                       2 
          

 
                  Je 
 
                  Ene 

 
                Oreexclusiva 
 
                P!! 

                  Tabela 3:  Pronomes de primeira (1) e segunda (2) pessoas 
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 Já as formas clíticas independentes de terceira pessoa (3) compõem-se de 

formativos especiais em kayabí. São especiais no sentido de que há pronomes 

específicos usados apenas por homens quando estão falando a respeito das mulheres e 

vice-versa. Embora ambos os sexos conheçam as formas pronominais de cada um, 

apenas uma determinada forma é utilizada no contexto de cada falante e o seu 

respectivo sexo. Por exemplo, quando uma mulher está falando a respeito de um 

homem, a forma ‘k! "ã’ é utilizada pela mulher. Quando se trata de um falante do sexo 

masculino referindo-se a falantes do sexo feminino, no contexto plural, a forma ‘!!’ é 

utilizada. Em suma, as formas pronominais de terceira pessoa singular e plural 

apresentam-se resumidas na seguinte tabela: 

 
                                Pronomes clíticos dependentes: 3 pessoa 
  

          Singular 
 
        Plural    

           M
 

                              G
ênero 

 
 
   Homem falando 
           (HF) 

 
          ‘gã             
 

 
       ‘gã  
 

         
            !! 

       
 

      F 

 
   Mulher falando 
         (MF) 
 
 

 
            k! "ã 

 
          - 
 

      M
 

  

 
           kyna 

 
          wã 
 

     F 
  

         Tabela 4: pronomes clíticos em kayabi (readaptado de GOMES 2007: 33 e 43) 
 
 
 As formas pronominais de primeira (1), segunda (2) e terceira (3) pessoas 

apresentam uma interessante hierarquia referencial no que se refere as pessoas 

pronominais envolvidas no contexto discursivo-pragmático. Este fato é atestado há 

um bom tempo por pesquisadores, sobretudo, no âmbito das línguas da família tupi-

guarani, em que o kayabí está incluso. O fenômeno referente à hierarquia referencial 
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de pessoa envolvendo as formas pronominais resumidas nas tabelas 3 e 4 e os 

prefixos pessoais das tabelas 1 e 2, acima, será visto na próxima subseção deste 

capítulo.    

 

2.2.4. A hierarquia referencial de pessoa em kayabí 

 

 A hierarquia referencial de pessoa (doravante, HR), tanto em línguas da 

família tupi-guaraní quanto em línguas não pertencentes a esta família, não ocorre de 

forma homogênea, conforme puderam atestar Soares e Monserrat (1984), que 

empreenderam uma pesquisa com relação a HR em dezessete línguas12. Isto é, nem 

todas as línguas da família manifestam esta relação da mesma maneira, ocorrendo, 

inclusive, aquelas em que não se pode observar HR, como, por exemplo, em urubu e 

no kokama  (cf. SOARES e MONSERRAT, 1984: 168).  Segundo as mesmas autoras, a 

HR foi observada, anteriormente, por outros linguistas como Hawkinson e Human 

(1974), Silverstein (1977) e Foley (1976), tendo cada um referido a este fenômeno 

com termos distintos: os dois primeiros como hierarquia tópico natural enquanto o 

segundo chama de hierarquia léxico inerente, sendo apenas Foley (1976) a adotar o 

termo hierarquia referencial (cf. SOARES e MONSERRAT, 1984: 165). Mas, grosso 

modo, o que é HR de pessoa e como se manifesta? 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 As línguas da família tupi-guarani com as quais as pesquisadoras empreederam sua investigação 
foram as seguintes: tupinambá, guarani paraguaio contemporâneo, kaiwá, guajajára, tembé, asuriní, 
tapirapé, kamayurá, parintintim, kayabí, urubu, oyampi, aweti, sataré e kokama. As outras línguas  
foram: munduruku e karitiana, pertencentes, respectivamente, às famílias munduruku e arikém.   
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 A HR de pessoa se observa na interação do prefixos pessoais (tabelas 1 e 2) 

aglutinados ao verbo com relação as formas pronominais presentes na mesma cláusula 

em uma relação de predicação em que a seguinte hierarquia é observada13: 

   (20) 1 > 2 > 3    

 Pode-se entender o esquema em (20) da seguinte maneira: em uma sentença 

transitiva simples, o sujeito de primeira pessoa (1) é sempre hierarquicamente o mais 

alto em uma relação de predicação com objeto de segunda pessoa (2) ou terceira 

pessoa (3). Já em cláusulas intransitivas, o mesmo prefixo ocorre aglutinado no verbo 

e este é co-referente ao sujeito.  

 

(21) a-pyta je    

 1.SG-ficar 1.SG  

 “Eu fico.”            (DOBSON, 1997: 22) 

 

(22) sa-pyta jane   

 CL.1.PL-ficar 1.PL.INCL  

 “nós ficamos.”                   (DOBSON, 1997: 22) 

 

É importante sempre deixar claro que como vimos antes, esta relação de HR 

não ocorre de forma tão homogênea nas línguas da família tupi-guarani (vide nota 

12). Por outro lado, dentro das línguas da família examinadas, Soares e Monserrat 

(1984) puderam observar que tanto no kayabí quanto no awetí a HR se apresenta de 

forma integral (SOARES e MONSERRAT, 1984: 167).   

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 Nem sempre essa hierarquia é manifesta de forma tão regular. Conforme Gomes (2007: 24, 25), “... 
quando a 2a pessoa age sobre a 1a, um sufixo especial referente ao sujeito é empregado”. É o que fica 
claro nos par de dados abaixo: 
 
a)  je-nupã        ape                                              b)  je-nupã     peje-pe              
     1.SG-bater        2.SG                                       1.SG-bater     2.SG 
     “Você bate em mim.”                                        “Vocês batem em mim.” 
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A HR de pessoa, por meio de afixos aglutinados no verbo, pode ser observada 

da seguinte forma em kayabí: 

 

(i) A primeira pessoa (1) é hierarquicamente mais alta do que a segunda (2), o 

verbo apresenta-se flexionado com relação a pessoa hierarquicamente 

mais alta. Neste caso, a primeira pessoa (1) é manifesta por meio do 

prefixo ‘a-’, da série ativa:  

(ii)  

1 > 214  

(23) a-nupã         je        p!! 
       1.SG-bater       eu          2.PL(vocês)  
          “Eu bato em vocês”                        (DOBSON, 1997: 54) 
 
 
 
(ii) Quando o sujeito é de primeira pessoa (1), este é hierarquicamente mais alto do 

que a terceira pessoa (3), o verbo apresenta-se flexionado com relação a pessoa 

hierarquicamente mais alta. Neste caso, a primeira pessoa (1) é manifesta por meio do 

prefixo ‘a-’ da série ativa ou por meio do prefixo de primeira pessoa (1) da série não 

ativa, neste caso ‘je-’:  

 

1  >  3 

(24) a-nupã      je           (‘gã                     /kyna) 
       1.SG-bater  1.SG             3.SG.M.HF    /       3.SG.F.MF 
         “Eu bati nela”  
 
(25) je-nupã            ‘gã                      
       CL.1.SG-bater       3.SG.F.MF 
      “Ele me bateu”              (DOBSON, 1997:54) 
 
 
 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 Vide nota anterior. 
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(iii) Quando ambos, o sujeito e o objeto, são de terceira (3) pessoa, o verbo irá exibir 

flexão que concorda com o sujeito, aglutinando-se com o prefixo da série ativa: 

 
3 = 3  
       
(26)  awasia  ‘gã                  o-tym 
         milho    3.SG.HF        3.SG-plantar 
          “Ele plantou milho”                                                                (DOBSON, 1997:50) 
 
 O kayabí também apresenta uma série especial de verbos que apresentam-se 

em três paradigmas distintos: as formas verbais declarativas (Indicativo I), de enfoque 

(Indicativo II) e narrativas (Indicativo III), conforme veremos nas seções a seguir. 

 

2.2.5.  As formas verbais do kayabí: declarativa (I), enfoque (II) e narrativa (III) 

 

 O kayabí apresenta formas verbais divididas em três categorias: as formas 

declarativas (Indicativo I), as formas de enfoque (Indicativo II) e as formas narrativas 

(Indicativo III). As primeiras, segundo Gomes (2007:27), valendo-se de Rodrigues 

(1954), caracterizam-se por constituírem as cláusulas tipicamente independentes da 

língua, isto é, em contextos de orações não encaixadas (matrizes). A segunda, as 

formas de enfoque, constitui uma classe especial de verbos, indicando (segundo as 

observações de DOBSON (1997) sobre a língua) tipicamente o que entendemos na 

literatura gerativa como focalização, ou seja, para focalizar determinado D/NP e/ou 

evento, um sufixo especial é empregado no verbo (o sufixo ‘-ì’ na maioria dos 

contextos). Por fim, a última forma é conhecida como narrativa (Indicativo III), 

segundo Gomes (idem) estas formas caracterizam as cláusulas em que duas formas 

verbais são necessárias: um verbo  auxiliar e em verbo lexical. Nesta seção, veremos 

como são os paradigmas dos três indicativos verbais em kayabí.  
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2.2.5.1. A forma verbal declarativa (Indicativo I) 

  

 As formas declarativas simples são as construções em que uma cláusula 

possui autonomia, isto é, são sentenças independentes, diferentes das cláusulas 

subordinadas (as narrativas tratadas em 2.2.5.3, adiante). Nas cláusulas declarativas, 

há a presença do verbo lexical e este verbo toma como prefixos as formas clíticas 

vistas no início deste capítulo. Assim, os exemplos de declarativas simples, tanto 

transitivas quanto intransitivas, aparecem nos dados que iniciam este capítulo (ver 

subseções 2.2.2 e 2.2.3). São, portanto, o paradigma verbal mais simples se 

comparado com aqueles dos paradigmas II e III, que veremos a seguir. Segundo 

Dobson (2005:26), os verbos na forma declarativa, assim como vimos no início deste 

capítulo, envolvem tanto os verbos eventivos (típicos da série ativa) quanto os 

intransitivos estativos (série não ativa). Exemplos de verbos na forma declarativa 

podem ser vistos ao retomarmos os exemplos (8), (11) e (12) e  repetidos em (27), 

(28) e (29) abaixo (sendo os dados em (b) correspondentes a série não ativa):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(27) a. K!jãwer-a              wã Kaw!a w-apo 

 mulherada-‘MN’   CL.3.PL.MF mingau 3.PL-fazer 

           “A mulherada fez mingau.” 

     “A mulheradai (elasi) fez mingau.” 

       b. je-akym   

 CL.1.SG-molhado   

           “Estou molhado.” 

                                                   (DOBSON, 1997: 22 e 107) 
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(28) a.  Awasi-a jane si-tym 

 Milho-MN 1.PL.INCL 1.PL.INCL-plantar 

              “Nós plantamos milho.” 

 
       b. je-rewek              je   

 CL.1.SG-cheio   1.SG   

              “Estou cheio.” 

                                                         (DOBSON, 1997: 51 e 46) 

(29) a.   sa-pyta jane  
 1.PL.INCL-ficar 1.PL.INCL  

                     “Nós ficamos.” 

 

       b. je-kyje              

 CL.1.SG-medo   

  “Estou com medo.”             

                                                           (DOBSON, 1997: 22; 106) 

Em (28a) e (29a), temos a alternância da primeira pessoa inclusiva  si- !  sa- 

em que o primeiro prefixo é usado nas formas transitivas e o último nas formas 

intransitivas, conforme visto anteriormente. Já o dado em (27) exemplifica uma 

cláusula com o redobro de clítico por meio da forma ‘wã’. Nesta construção o verbo 

se apresenta na forma declarativa com o prefixo ‘w-’ da série ativa. 

 

2.2.5.2 A forma verbal de enfoque (Indicativo II) 

 

 A forma verbal de enfoque foi inicialmente documentada e estudada por 

Rodrigues (1954) e se caracteriza como aquela que focaliza/enfoca elementos no nível 

oracional, podendo, assim, focalizar sintagmas referentes à pessoas ou objetos e até 

mesmo eventos, por meio de posposições (PPs), advérbios (AdvPs), orações 

subordinadas, conjunções e adjuntos (Adjs). Esta forma é marcada pelo acréscimo do 
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sufixo ‘-ì’ à raiz verbal. Este sufixo pode ocorrer na série de verbos ativos, tanto 

transitivos, quanto intransitivos. 

 Dobson (1997:110) chama a atenção para o fato de que a forma de enfoque 

apenas se apresenta quando os argumentos em concordância com o verbo são de 

primeira (1) e terceira (3) pessoas singular e plural, somente. Um fato apontado por 

Gomes (2007: 30) é que nas construções em que os verbos na forma de enfoque 

aparecem, os argumentos devem estar expressos ou por meio de D/NPs ou por formas 

pronominais independentes (as formas das tabelas 3 e 4). 

 

(30)   A’ere   i-wewe-ì         tee      [je ]         wi 
            CONJ    3.SG-voar-FOC  apenas  1.SG  POSP 
 “Mas, ele voou (a partir) de mim.”                                    (DOBSON, 2005:64) 
         
 
 
(31)   [Aman]  ipe  je           [mama’e]  tym-ì 
          chuva       em   1.SG           coisas          plantar-FOC 
          “No tempo da chuva, eu planto as coisas.”                          (DOBSON, 1997:112) 
 
          
(32) [‘gã]              w-a!m-ì 
          3.SG.HF         3.SG-chegar-FOC 
        “Ele chegou.”                                                                         (DOBSON, 1997:110) 

 

 Podemos notar, também, que os verbos sufixados pela forma de enfoque ‘-ì’ 

recebem tanto os prefixos pessoais da série ativa (32) quanto da serie não ativa (31). 

Com relação ainda aos prefixos, o mesmo ocorre para os prefixos subjetivos (tabela 5) 

comuns nas formas narrativas (Indicativo III), conforme veremos na seção a seguir. 
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2.2.5.3. A forma verbal narrativa (Indicativo III)15 

 

 A forma verbal narrativa é utilizada, segundo Dobson (1997: 85), na maioria 

dos contextos discursivos da língua, uma vez que são popularmente conhecidas como 

formas de gerúndio (cf. RODRIGUES, 1954), pois se manifestam no momento em que o 

falante está narrando um fato, evento ou contando uma história. 

 Conforme também exposto em Gomes (2007:27), esta forma envolve orações 

dependentes (subordinadas) 16 , em que aparecem duas formas verbais. Gomes 

(2007:27), valendo-se de Dobson (1997), resume a forma narrativa17 da seguinte 

forma: 

 (33) Formas narrativas (Indicativo III): 

 (i) O primeiro verbo apresenta-se na forma declarativa (independente); 

 (a) ype    je              [ o-i   ]      te-jauk-a  
                     água    1.SG              ir-ENF       1.SG-banhar-NAR 

                                 “Eu vou banhar no rio.”    (DOBSON, 1997:16) 

 

(ii) O segundo verbo apresenta-se com um sufixo específico ‘-a’ (forma 

dependente) que apresenta algumas alomorfias dependendo do contexto 

morfofonológico; 

            (a) ype    je              [ o-i   ]      te-jauk-a  
                     água    1.SG              ir-ENF       1.SG-banhar-NAR 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 Criamos o rótulo “Indicativo III” por razões meramente expositivas para diferenciar este dos padrões 
anteriores. 
 
16 Este fato, por outro lado é discutível, uma vez que as formas narrativas não são de fato orações 
subordinadas, pois podem ocorrer como estruturas independentes, conforme exemplo abaixo: 
 
Ka‘i-a                    ‘gã                   tee           je         i-juka-au 
Macaco-NNMZDR       CL.3.SG.M.HF     somente      1.SG      3.SG-matar-NAR 
                     “Somente o macaco eu matei.”                                                     (DOBSON, 1989:266) 
 
17 Conforme Dobson (1997:85) sinaliza, há 16 outras formas que compõem o sufixo para a forma 
narrativa. Para consulta desses sufixos, recomendamos o leitor a examinar o APÊNDICE D, no final 
desta tese.    



! 37 

                                 “Eu vou banhar no rio.”    (DOBSON, idem) 

 

(iii) Quando a construção em questão é uma cláusula intransitiva (série não 

ativa), o sufixo ‘-(r)am!’ é empregado. A consoante epentética (r) surge no 

contexto em que a raiz do verbo termina em vogal, enquanto a forma ‘-am!’ 

aparece quando a raiz verbal termina em consoante. Exemplos: ‘i-ro’y-ram!’ 

(‘tem frio’)  e  ‘w-ypywyk-am!’ (‘afundando’) (DOBSON, 2005:32) 

    (34) Contextos de alomorfia para o sufixo ‘-a’ (forma narrativa): 

a) Em a raiz verbal terminando em consoante, emprega-se o sufixo ‘-a’. 

Exemplo: ‘te-jauk-a’ (‘banhar-se’)                                    (DOBSON, 2005:74) 

(b) Em a raiz verbal terminando em ditongo, emprega-se a forma ‘-(t)a’ (em 

que o ‘t’ nos parece ser uma consoante epentética). Exemplo: ‘-pykuì-(t)a’ 

(‘torrar’);                 (DOBSON, 2005:30) 

(c)  Em a raiz verbal terminando com segmentos oclusivos ([p],[k]) e nasais 

([m], [n], [g]), emprega-se o sufixo default ‘-a’. Exemplo: ‘-kutuk-a’ (‘furar’) 

e ‘-wa!m-a’ (‘chegar’)                                     (DOBSON, 2005:30, 68) 

(d) Em a raiz verbal terminando em vogal, emprega-se o sufixo ‘-u’.  

Exemplo: ‘i-’wa-u’ (‘comer’)                                           (DOBSON, 1997:8) 

As formas narrativas (Indicativo III), segundo Gomes (2007:28), ainda 

apresentam um paradigma de prefixos na raiz verbal que é diferente dos prefixos 

pessoais vistos no início deste capítulo (ver subseção 2.2.2).  Esses prefixos são 

resumidos por meio da seguinte tabela organizada por Dobson (2005:30,32). Para esta 

série de prefixos, Dobson (idem) os denomina de pronomes subjetivos e prefixos 

subjetivos18. Enquanto os primeiros ocorrem em verbos intransitivos (tabela 5) (ver o 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 Pronomes subjetivos são aqueles cujas formas afixais concordam com o argumento sujeito da 
sentença. 
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dado em (34a), os últimos ocorrem nas formas verbais estativas narrativas (tabela 6) 

(como o verbo afundar no dado em (22iii):  

 

 
Pessoa 

             Classe 1                Classe 2 
Singular Plural    Singular      Plural           

 
     1 
 
 
 
     2 
 
 
 
     3 
 
 

 
     te- 
 
 
 
      e- 
 
 
 
    o- 
  

 
 jare-inclusivo 
oro-exclusivo 
 
 
 peje- 
 
 
 
     - 
 
 

 
       te- 
 
 
 
        e- 
 
 
 
     w- ! u- 

 
    jare-inclusivo 
   aru-exclusivo 
 
 
    peje- 
 

                      Tabela 5: pronomes19 subjetivos  em verbos intransitivos 
                                        (adaptado de DOBSON, 2005:30) 
 
 
 

 
Pessoa 

             Série A                Série B 
Singular Plural    Singular      Plural           

 
     1 
 
 
 
     2 
 
 
 
     3 
 
 

 
     te- 
 
 
 
      e- 
 
 
 
     o- 
  

 
 jare-inclusivo 
oro-exclusivo 
 
 
 peje- 
 
 
 
      - 
 
 

 
       tej- 
 
 
 
        ej- 
 
 
 
        w-  

 
    jarej-inclusivo 
   oroj-exclusivo 
 
 
    pejej- 
 
 
 
         - 

                        Tabela 6: prefixos subjetivos em verbos estativos  
                                       (adaptado de DOBSON, 2005:32) 
 
 
 
  Ademais, conforme Gomes (2007:28, 29) aponta, as formas narrativas que 

compõem o indicativo III também possuem como característica o fato de apresentar 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 Mesmo sendo as tabelas pronomes, não entendemos o porquê de Dobson não etiquetá-los como 
prefixos também, uma vez que se comportam como tal. 
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duas formas verbais em uma mesma cláusula, superficializando sentenças 

subordinadas (encaixadas) ou com verbos auxiliares acompanhando o verbo lexical, 

como por exemplo: 

 

(35) ype    je            [  o-i         te-jauk-a ] 
         água    1.SG              ir-ENF    1.SG-banhar-NAR 

           “Eu vou banhar no rio.”                                    (DOBSON, 1997:16) 

 
 
(36) mama’e  [ eru-a           i’-wa-u    ]  
        coisa            trazer-NAR    3-comer-NAR 

       “Traz uma coisa para eu comer.”                         (DOBSON, 2005:77) 

 
 

Os auxiliares também podem aparecer com as suas raízes marcadas com os 

prefixos subjetivos (vide tabelas 5 e 6 acima). Ainda conforme Gomes (2007:29), os 

auxiliares em kayabí apresentam “noções de aspecto à ação” desempenhada pelo 

verbo. As noções aspectuais observadas por Dobson (2005) e resumidas por Gomes 

(2007: 29) seriam noções relacionadas a ação do verbo: “direção, mudança, 

progresso, espaço ocupado, posição etc..”. As verbos auxiliares da forma narrativa 

(Indicativo III) apresentam-se negritados nos dados abaixo: 

 
(37)   a-jau           je           te-‘yina 
           1.SG-banhar   1.SG        1.SG-AUX 
         “Eu tomo banho sentado (na água)’                                   (DOBSON, 2005:68) 
 
(38)  y’wa  a-kui      u-‘ama 
        fruta     3.SG-cair  3.SG-AUX 
        “Caiu a fruta (em pé).”                                                        (DOBSON, 1988:xx) 
 
(39) mainumy   o-wewe        ‘ywotyr  are    o-ko-ú 
       beija-flor        3.SG-voar        flor            para   3.SG-CONT-NAR 
       “Os beija flores voam (em movimento) até as flores  
                       (enquanto sugam o seu néctar).”                                     

     (DOBSON, 2005:37) 
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Assim, concluímos serem as formas narrativas (Indicativo III) as mais 

complexas no que se refere à variedade de afixos presentes na raiz verbal. Este afixos 

podem ser sufixos que, na forma default, materializam-se por meio do formativo ‘-a’, 

possuindo, porém, algumas alomorfias a depender do contexto morfofonológico. 

Também são formas que fazem uso exclusivo de prefixos subjetivos, conforme 

organizados nas tabelas cinco e seis. 

 
 

2.3. Resumo do capítulo  
 
 
 
 Neste capítulo tratamos de alguns paradigmas comuns na gramática do kayabí. 

Esses paradigmas são também compartilhados com outras línguas da mesma família 

tupi-guarani, como o tenetehára. Assim, descrevemos os principais afixos pessoais 

que figuram com prefixos na raiz verbal e os seus contextos de ocorrência. Também 

exploramos o fato de que os mesmos prefixos manifestam uma hierarquia referencial 

(HR) que se apresenta de forma integral em kayabí (Cf. MONSERRAT e SOARES, 

1984). Por fim, examinamos as formas verbais declarativas (Indicativo I), de enfoque 

(Indicativo II) e narrativas (Indicativo III), sendo esta última a mais complexa em 

termos morfológicos, pois materializa-se por meio de sufixos e prefixos subjetivos 

exclusivos para as formas do indicativo III.   
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3. Pressupostos teórico-metodológicos  

  

Nas últimas duas décadas, a morfologia tem sido alvo de discussão dentro da 

literatura gerativa. Sobretudo, os principais debates centram nas seguintes questões: (i) 

Qual o lugar da morfologia dentro da arquitetura da gramática? (ii) Até que ponto a 

morfologia espelha estrutura sintática? (iii) A arquitetura da gramática precisa de outra 

componente gerativa para além da sintaxe? Enfim, são muitas as perguntas que ainda 

(pre-)ocupam muitos linguistas em suas agendas de pesquisa. Ademais, existem muitas 

críticas às abordagens não lexicalistas1, não sendo a Morfologia Distribuída (doravante, 

MD) a única (vide, por exemplo, as abordagens da gramática Exoesqueletal de Borer 

(2005 a,b e 2013) e a abordagem de Baker (1988, 1996) para a morfossintaxe da língua 

mohawk.  

Este capítulo não pretende responder à essas questões. Antes, pretendemos 

apresentar os conceitos basilares da teoria da MD. Assim, este capítulo está estruturado 

em duas seções principais. Na primeira parte apresentamos os principais conceitos da 

teoria de princípios e parâmetros, o modelo de fases procurando ao máximo ilustrar por 

meio de exemplos esses conceitos. A segunda parte do capítulo dedica-se à teoria da 

Morfologia Distribuída. Por fim, o porquê de termos escolhido esta última para dar conta 

da morfossintaxe kayabí. 

 

 

                                   
1 A maioria das críticas centram no próprio fato de se adotar um mecanismo sintático tanto para a geração 
de palavras quanto de sentenças. Para muitos teóricos formalistas, processos morfofonológicos não podem 
ser tratados sintaticamente. Conforme ficará explícito, no decorrer deste capítulo, a Morfologia Distribuída 
não anula a componente fonológica (PF) nem o seu trabalho; ainda que os nós terminais sejam sintáticos, 
estes estão suscetíveis a alterações que possuem lugar no componente morfológico.  
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3.1. O modelo minimalista e a derivação por fases 

 

 O Programa minimalista (doravante, PM) (CHOMSKY, 1995), bem como 

trabalhos ulteriores em que há o refinamento de alguns aspectos teóricos, é, sobretudo, 

como o termo indica, um programa dentro da teoria de Princípios e Parâmetros. É uma 

posição fundamental do PM assumir a modularidade da mente e uma faculdade da 

linguagem em sentido estrito que seja uma solução ótima para as condições impostas por 

suas interfaces com os outros módulos (sensório-motor e conceitual-intencional). O PM, 

sobretudo, está focado nas especificações de design para uma faculdade da linguagem 

cuja arquitetura seja econômica e simples. Nos principais manuais de sintaxe 

encontramos as diversas razões para uma arquitetura que não precisa mais dos níveis de 

representação, a saber, a estrutura profunda (DS) e  a estrutura superficial (SS). Em 

outras palavras, em Chomsky (1993,1995), percebe-se que a teoria passa a ser mais 

derivacional do que sua versão anterior a da Regência e Ligação. Assim, o PM trouxe 

uma economia teórica (menos níveis de representação) e maior cobertura empírica. Não é 

de nossa intenção arrolar e explicar os vários motivos pelos quais os níveis de 

representação (DS e SS) deixaram de ter lugar na arquitetura da gramática. Até mesmo 

pelo fato de haver vários manuais presentes na literatura que explicam com detalhes a 

desconstrução desses níveis. Basta saber que operações sintáticas como juntar (merge) e 

mover (move) já desmotivam parcialmente esses níveis. Para um resumo dos porquês da 

eliminação dos níveis DS e SS, indico as seguintes referências: Hornstein et alii (2005), 

Radford (2006), Braga (2010), entre outros.  
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 Considerando as ideias gerais do programa minimalista, as seguintes 

características são consideradas como elementos a serem eliminados da teoria devido ao 

seu caráter redundante: 

 

(i)   elementos supérfluos; 

(ii) etapas supérfluas nas derivações.   

 

Enquanto (i) está relacionado com as condições de legibilidade (o Princípio da 

Interpretação Plena, do inglês Full Interpretation), (ii) sugere que as operações sintáticas 

e seus passos devem ser motivados, ou seja, deve haver razão para que se apliquem. 

Evitando-se etapas que sejam supérfluas ou desnecessárias.  

Desde Chomsky (1995) temos como principais operações as de 

juntar/compor/concatenar (merge) e mover (move). Em versões ulteriores 

(CHOMSKY,1998, 2001), há ainda a operação conhecida como ‘concordância’ (do inglês, 

‘Agreement’). Assim, a derivação começa com uma seleção de itens fornecidos pelo 

léxico e submetidos à numeração. Estes itens sofrerão as operações de juntar e mover ao 

longo da derivação. Em determinado momento, os traços fonológicos e semântico-

formais são separados por uma operação chamada de spell-out e enviados para as 

interfaces LF e PF, respectivamente, interfaces com o sistema conceitual-intencional  e 

sensório-motor. As versões da teoria encontradas em Chomsky (1998) e (2001) assumem 

que a transferência de informações em traços para as interfaces se dá ciclicamente, 

havendo, portanto, sucessivos spell-outs (spell-out múltiplo). Tendo em consideração os 
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fatos discutidos até o momento, temos s arquitetura proposta no Programa Minimalista 

esquematizada abaixo: 

   

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      Figura 6: Arquitetura da FL proposta em Chomsky (1995-2001) 
 
  
 No que se refere às operações da sintaxe estrita, a operação juntar (merge) é 

indispensável em qualquer versão da teoria. É esta que irá juntar dois objetos sintáticos 

que estarão em uma relação de irmandade. O merge externo junta dois constituintes 

independentes,  ou seja: um dos constituintes não é parte do outro, conforme (1) ilustra: 

(1)  merge externo  
 
                      P 
                     3 
                   P               F 
 
 

             Léxico 
        repertório de traços 
        {F1, F2, F3, ..., Fn}  

        Numeração 
              LIs 
{o, caderno, Marina, deu} 

juntar, concordar, mover 

PF 
! 

LF 
  " 
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 A partir de Chomsky (1998), a teoria passa a apresentar outra operação conhecida 

como concordância (‘agreement’). Esta estabelece uma relação entre um item lexical 

(IL) e um traço (F, do inglês “feature”) em um domínio local. A operação de 

concordância, diferentemente de juntar, é especificamente linguística. A relação de 

concordância irá estabelecer a relação entre um LI e um traço pareante, formando-se um 

domínio mínimo.  

 A terceira operação é mover (move), também conhecida como merge interno. O 

movimento envolve, na versão da teoria de Chomsky (2001), a valoração de traços via 

concordância e um novo merge de um constituinte que é parte do constituinte alvo. O 

esquema abaixo o ilustra: 

(2) merge interno 
 
      !P 
3 

     F                P 
        3 

                                        P["uF]     <F> 
 
 
  Nas palavras de Chomsky (1998):  

A operação Mover estabelece concordância entre !  e F e concatena 
(merge) P(F) a !P, onde P(F) é um sintagma determinado por F (talvez, 
mas não necessariamente sua projeção máxima) e !P é uma projeção 
encabeçada por !. P (F) se torna SPEC-!. Vamos nos referir ao 
movimento de P para SPEC-" como movimento-A, onde " é um traço 
de concordância (traço "); outros casos são movimento-A”  

       (CHOMSKY,1998: 412-13) 
 
 Desse modo, Chomsky (1998) quer dizer que a operação de mover é as mais 

complexa, pois, como dito anteriormente, envolve três operações, uma indispensável 

(juntar), outra que é paramétrica/opcional, a concordância (“Agree”) e a operação de 

cópia (do constituinte deslocado).  
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Por ser uma operação mais complexa, a versão da teoria em questão, levando em 

consideração certas condições de economia, assume que o movimento seja um último 

recurso (last resort) – ou seja, mover só se aplica quando é o único meio de fazer com 

que uma derivação convirja nas interfaces. 

 Concernente à natureza dos itens lexicais, é importante notarmos que estes se 

subdividem em dois grupos: itens substantivos e itens funcionais. Os últimos são  

denominados de categorias funcionais nucleares ( do inglês, “core functional 

categories”, CFCs). Assim, as categorias funcionais nucleares são as categorias dos 

núcleos funcionais como o C(omplementizador) (expressando força ilocucionária), T 

(tempo verbal) e v-zinho, o  pequeno verbo de construções transitivas (asteriscado, v*), 

que expressa estrutura de evento. Todas as categorias funcionais em questão possuem 

traços ! (número, pessoa e gênero), obrigatórios para T(empo) e v-zinho e, talvez, 

C(omplementizador), uma vez que em determinadas línguas este núcleo abriga traços de 

finitute (flexão). Os traços ! nos itens funcionais não são valorados, ou seja, são 

considerados traços não interpretáveis (grafados como [uF]).  

 Nos itens substantivos, por outro lado, os traços ! são interpretáveis. Os itens 

substantivos também atribuem papéis temáticos a seus argumentos através da operação 

juntar. Chomsky (idem) assume que a atribuição de papel temático se dá na primeira 

concatenação do argumento com o item que o seleciona, o que impede qualquer 

possibilidade de atribuição de papel temático por meio de movimento.  

     
Tendo isso posto, consideremos o dado em (3), que que os traços ! nos nomes são 

interpretáveis e nos núcleos funcionais v, T e C os traços são não interpretáveis.  
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(3) there is a possibility that [proofs] will be discovered.            
(CHOMSKY, 1998 (2012): 416) 

 

 Aparentemente, o exemplo acima parece não ser um problema, pois a sentença é 

gramatical no inglês. O problema é que neste caso, o expletivo ‘there’ está disponível na 

numeração (ver figura 6). Então, o movimento do sintagma ‘proofs’ para o especificador 

do T não deveria ser autorizado e é o que ocorre no exemplo acima. Assim, temos duas 

operações que parecem estar concorrendo: a concatenação de ‘there’ na oração 

encaixada e o movimento de ‘proofs’ na oração encaixada. O movimento do sintagma 

‘proofs’ não deveria ocorrer, uma vez que a concatenação do ‘there’ é a opção mais 

econômica.  

(4)           TP 
     qo 
   there                            T’     
                       qo 
           T                              VP 
                                      qo 
                                     V                            DP 
    be    qo  
      D              NP 
                                                  a               qo 
                N                          CP 
                                                           possibility     wo 
                                                                                C                          TP 
                                                                              that                 3 
                                                                                         there/proofs        T’ 
              3 
         T               VP 

           will     3 
          V             SC 
         be     3 
       discovered proofs   
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 Uma alternativa seria propor que há estágios diferentes durante a derivação do 

dado em (3) e para cada estágio se entende que há acesso a diferentes subconjuntos da 

numeração, o que motiva também a proposta de fases. Para o dado acima, se o 

subconjunto (ou “subarray”) da etapa da derivação [T will be discovered proofs] não 

possui com item lexical o expletivo “there”, a única opção será mover o constituinte 

[proof] para satisfazer o traço EPP (FEPP) em especificador de TP da oração mais 

encaixada.  

 A derivação de (3) em (4) também pode ser entendida da seguinte maneira: se 

houvesse apenas um subconjunto na numeração para toda a sentença em (3), bem como, 

levando-se em consideração que a operação mover é mais custosa do que juntar, 

primeiramente haveria a concatenação do expletivo “there” no especificador do TP da 

oração encaixada. Mas, e se não houver este expletivo em apenas um subconjunto da 

numeração? Assim, para que o princípio de economia não seja violado, Chomsky (1998) 

propõe um segundo acesso a numeração, isto é, um segundo “subarray”. Há na 

numeração dois subconjuntos sendo acessados em momentos distintos da derivação em 

(4). Assim, no primeiro acesso ao primeiro subconjunto 1 (lexical array, LA1) não 

teríamos o expletivo “there”, ocorrendo o movimento de “proofs” a partir da Small 

Clause (SC). Um segundo acesso à numeração em um segundo subconjunto (lexical 

array, LA2) ocorre. Neste subconjunto, diferentemente do primeiro, há o expletivo 

“there” disponível que é simplesmente concatenado ao TP mais alto da árvore sintática 

em (4). Assim, de que forma acessos em subconjuntos distintos da numeração explicam a 

proposta de fases? Ao se postular diferentes subconjuntos na numeração para não se 
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violar o princípio de economia faz com que o acesso à diferentes “subarrays” indique 

diferentes fases para a derivação em (4).  Isto é, teríamos duas fases, pelo menos, para a 

derivação acima. A primeira seria o [C that [TP proofs [T will [VP [V be [SC discovered 

proofs]]]]]] e a segunda [TP There [T is [DP [D a [NPpossibility !]]]]]. 

 Para entendermos a proposta de fases, sobretudo, o que são as bordas/margens 

acessíveis à um núcleo funcional portador de traços não interpretáveis, ao qual 

chamaremos de sonda (‘probe’), temos a derivação em (5) e a definição em (6) para o 

que Chomsky denomina de condição de impenetrabilidade de fase (do inglês “Phase 

Impenetrability Condition”, ou PIC) :  

 

(5) [HP  [H  [XP [X’ [X’ [X  (...)]]]]]] 

 

(6) PIC: Na fase !  com núcleo H, o domínio de H não é acessível à operações fora de !, 

somente ao núcleo H e a sua margem (“edge”). 

             

 Assim, o que é  uma margem (borda)? A borda do núcleo H seria os 

especificadores, o próprio núcleo e possíveis adjuntos. Para facilitar a compreensão do 

rastreamento que este núcleo  H (denominado de sonda (do inglês “probe”) na proposta 

de fases) faz, esquematizamos as margens visíveis para o núcleo H2: 

 

 

 

                                   
2 Somente a borda de XP é visível se X for fase. Se X não for fase, tudo fica visível para a sonda. Por 
exemplo, o complemento de um verbo inacusativo é visível para a sonda T, mas não está na borda do VP. 
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(7) margens ‘visíveis’ ao núcleo H: 

 
HP 

                                                    3 
        H 
3       

           H               XP 
         3       
                       X’ 
               3       
                             X’ 

                              3   
        X              (...) 

 
   

Ademais, em “Minimalist Inquiries”, Chomsky (1998) aponta aparentes 

imperfeições na teoria. Logo, onde a tese minimalista fracassaria? Quais seriam as 

imperfeições?  

 

 As aparentes imperfeições vão de encontro à Condição de Inclusividade. Esta é 

entendida por Hornstein et alii (2005) da seguinte forma: 

A Condição de Inclusividade é entendida como aquela que não 
permite a introdução de novos materiais que não podem ser 
definidos em termos de traços lexicais.  

(HORNSTEIN, NUNES e GROHMANN, 2005:74) 

 

          Ou seja, conforme vimos no início deste capítulo, o que é entendido como novos 

materiais são as informações redundantes como, por exemplo, o número de vezes que um 

item lexical ocorre na numeração, os níveis barra, possíveis índices outros, vestígios, 

etc.. 
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        A violação a condição de inclusividade, por outro lado, parece ocorrer na 

componente fonológica (PF), pois há materiais que parecem ser introduzidos na derivação 

sintática como, por exemplo, aqueles vinculados à estrutura prosódica.  

Assim, Chomsky (1998) formula o seguinte: 

(8) A inclusividade vale para a sintaxe estrita e cada traço é interpretável no nível da 

Forma Lógica  (LF) ou associado a traços fonéticos na componente fonológica. 

 O que se entende da assunção em (8) é que a componente fonológica (PF) é 

completamente independente da sintaxe estrita, cujo “lexical array” se estende da seleção 

de itens lexicais da numeração até a Forma Lógica (FL). A PF é independente de tal 

modo que seus traços são apenas visíveis a esta componente, sendo que a PF possui suas 

próprias propriedades. Sendo assim, os itens lexicais selecionados da numeração seguem 

percurso do spell-out à Forma Lógica (LF). Nesta parte do “lexical array” não há material 

fonológico, não se ferindo o princípio da inclusividade3.  

No que se refere ao mecanismo de movimento, a proposta minimalista em 

“Minimalist Inquiries”, como vista até o momento, associa este mecanismo como tendo 

motivação nos traços não interpretáveis. Assim sendo, as aparentes imperfeições da 

sintaxe estrita (a existência de traços não interpretáveis e os deslocamentos) não são, de 

fato, imperfeições. Por quê? Vejamos outro exemplo, desta vez no português: 

(9) Um bolo solado foi assado indevidamente. 
 

 

                                   
3 Como veremos na seção seguinte, 3.2, esta autonomia da fonologia (PF) motiva a assunção de que toda a 
fonologia deva ser tardia dentro do que é aceito dentro dom arcabouço teórico da Morfologia Distribuída. 
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Derivando o dado em (9), temos (10) abaixo: 

 

(10) [T ser assado [um bolo solado] indevidamente] 
 

O núcleo funcional T(empo) possui os traços ! (pessoa, número, gênero) e EPP 

que são não interpretáveis e não valorados. Esses traços em T(empo) identificam esse nó 

como o alvo do deslocamento; já o traço não valorado e não interpretável de Caso 

identifica o DP [um bolo solado] como um candidato para o deslocamento. Sendo assim 

Chomsky (1998) explica: 

A implementação bem sucedida da operação apaga todos os traços não 
interpretáveis, formando itens lexicais modificados (MLI) com um 
conjunto reduzido de traços. A abordagem é ótima, se os traços não 
interpretáveis são realmente o mecanismo para o deslocamento. 

                                                                         (CHOMSKY, 1998:444) 

 

Voltando à derivação (10), acima, nesta o núcleo T(empo) tem os seus traços !  e 

EPP com traços de sua matriz. O traço EPP busca um XP adequado para se concatenar à 

este licenciando a posição de especificador que XP ocupará . Já os traços !  funcionam 

como uma sonda (“probe”) que procura por um alvo (“goal”). Uma vez esses traços 

sendo pareados é estabelecida a operação de concordância.  

        Ainda para o exemplo acima, o DP [um bolo solado], que possui traços !  

interpretáveis, é o alvo da sonda T(empo) que possui traços !  não interpretáveis. 

Quando ocorre o pareamento de traços entre sonda e alvo, temos os traços não 

interpretáveis apagados no núcleo de T. O traço de Caso nominativo também irá se 

apagar no mesmo contexto de pareamento. Estes pareamentos entre uma sonda e um alvo 

é que fazem disparar a relação que Chomsky (1998) chama de concordância. 
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 Voltando a questão das propriedades semânticas que envolvem estruturas que 

sofrem deslocamento, como em (9) e (10), quando o D/NP [um bolo solado] é movido 

para a posição inicial da sentença, temos uma estrutura oracional em que a informação 

semântica desta está melhor organizada para as necessidades discursivas da mesma, ou 

seja, o DP [um bolo solado] passa a ser o sujeito da frase (tópico discursivo), tendo 

efeitos semânticos importantes. Em suma, as questões levantadas a respeito das aparentes 

imperfeições que estão vinculadas ao movimento de constituintes, não são imperfeições 

de fato, pois o mecanismo que força o deslocamento é a valoração de traços de uma 

determinada projeção funcional. 

 

3.1.2. Como é o sistema sonda-alvo (probe-goal)? 

 

      Ainda em “Minimalist Inquiries”, Chomsky (1998) formula algumas considerações 

importantes que se resume aos seguintes pontos: 

 

(i) pareamento é identidade de traços; 

(ii) o domínio da sonda (P) é a irmã de P; 

(iii)  localidade se reduz ao c-comando mais próximo. 

 
(11)                   XP 
                   3 
                                   X’ 
                           3 

                         Xsonda    YP 
                                    3 

                                   ZPalvo     (...) 
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    Assim, em uma derivação como (11) em que temos, por exemplo, os núcleos v e T 

projetando a seguinte estrutura (12): 

 

(12)          TP 
                                                3 

            T’ 
   3       
  T             vP 
         3     
       OBJk          v’ 
                 3 
              SUJ            v’[FEPP]  
                         3 
                        v               VP        

                                                                         3 
                                                                        V              tk    

              

           Para a derivação (12), em termos de um mesmo domínio mínimo, os constituintes 

OBJ e SUJ estão equidistantes com relação à sonda T, como é o caso dos múltiplos 

especificadores em relação a T: o SUJ é gerado no primeiro especificador de vP e o OBJ 

é movido para o segundo especificador, caso v-zinho porte traço EPP (FEPP). Ambos 

estão equidistantes em relação a T. 

           No que se refere ao traço de Caso estrutural, este serve para habilitar o alvo mais 

próximo para satisfazer o traço EPP da sonda. Logo, se o traço de Caso já estiver 

apagado, o constituinte em questão não pode ser movido para satisfazer o traço EPP. Para 

tanto, Chomsky (1998) considera o seguinte: 

Em termos mais gerais, os traços não interpretáveis fazem com que o 
alvo fique ativo, capaz de implementar uma operação: selecionar um 
constituinte para concatenar (o “pied-piping”) ou apagar uma sonda. Já 
as operações concordar e mover exigem que o alvo seja tanto local 
quanto ativo.  

                                                        (CHOMSKY, 1998:446) 
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 É importante salientar que essa proposta de fases começa a apresentar algumas 

novidades no que se refere a algumas características relacionadas à operação de 

movimento no Programa Minimalista. Na proposta minimalista de Chomsky (1995), 

havia a proposta do movimento de traços, que deveriam estar em uma determinada 

configuração (especificador-núcleo) para que, então, os traços fossem checados e 

apagados. Na proposta do “Minimalist Inquiries” (CHOMSKY, 1998), por outro lado, o 

pareamento de traços passa a ser visto como identidade de traços a serem checados, não 

sendo mais necessário a presença de itens lexicais modificados4 (do inglês ‘Modified 

Lexical Items’). 

   

3.1.3. A derivação por fases (2001) 

 

         Assim como em ‘Minimalist Inquiries’, na proposta da derivação por fases, 

Chomsky assume que o Lexical Array (LA) possui  ‘subarrays’ que correspondem às 

fases. As fases são encabeçadas por v* (transitivo) ou (C)omplementizador. Neste 

modelo, o spellout é cíclico, no nível da fase. Chomsky (2001: 489) observa: 

 
Em contraste com sistemas baseados no modelo padrão, EST, não há distinção 
visível-encoberto com dois ciclos independentes (...). Além disso, o ciclo 
fonológico não é um terceiro ciclo independente, mas procede essencialmente 
em paralelo. A ideia intuitiva (...) é que traços eliminados dentro da computação 
cíclica permanecem até o nível da fase, ponto em que a fase inteira é entregue ao 
componente fonológico. Os traços eliminados então desaparecem da sintaxe 
estrita, permitindo a convergência em LF, mas podem ter efeitos fonéticos.   
                                                                  (CHOMSKY, 2001: 489).  

                                   
4 Entende-se por itens lexicais modificados aqueles em que seus traços são modificados. Isto, por outro lado 
não é algo desejado dentro do empreendimento minimalista, uma vez que Chomsky (1995:163) argumenta 
que: “The lexical elements are sometimes called atomic from the point of view of the computational 
operation. Taking the metaphor literally, we would conclude that no feature of a lexical item can be 
modified or even addressed (…) in a computational operation, and no features can be added to a lexical 
element.”   
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Com isso se evita que os traços eliminados permaneçam por toda a sintaxe estrita 

até o spellout, não tendo assim efeitos fonéticos. 

 

Recuperando a condição de impenetrabilidade de fase (PIC) de (6), temos (13) abaixo:  

 
(13)  O domínio de H não é acessível à operações fora de HP, só  o núcleo H e sua 

margem. 
 

Lembramos, novamente, que a margem de um dado núcleo H pode ser 

especificadores, adjuntos e o núcleo da própria fase. É como se o núcleo H e sua borda 

pertencessem, de fato, à fase seguinte, pois estes sofrerão spellout nesta fase. Chomsky 

apresenta a seguinte derivação:  

 
(14) [ZP Z… [HP ! [H YP]]] 

 
Para a derivação acima, YP sofre spellout no nível de HP; H e ! também sofrem 

spellout neste nível se permanecerem in situ. Ainda considerando a derivação em (14), 

Chomsky (2001:490) faz as seguintes considerações: 

 

(15) Interpretação para a fase 1 (PH1) é na próxima fase 2 (PH2). Sendo PH1 e PH2 
fases fortes.  

 
 

Neste modelo, as fases relevantes para o spellout (com traço EPP extra), cunhadas 

como fases fortes, são v*P (em que o núcleo v* é para designar v-zinho transitivo) e CP. 

 
Considerando-se (15), temos a condição de impenetrabilidade de fase (PIC) 

reformulada 
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(16) PIC: O domínio de um núcleo H não é acessível a operações em ZP, só o núcleo  

H e sua margem. 

 
 

Tudo isso quer dizer o seguinte: ao retomarmos a configuração sintática em (14), 

novamente, em havendo uma sonda dentro do ZP (por exemplo, (T)empo) e H for a 

cabeça de uma fase forte (por exemplo, v* transitivo), T pode sondar/rastrear objetos 

sintáticos dentro de YP, no domínio de H (v*), pois a interpretação/avaliação da fase 

mais encaixada HP (v*P) só ocorre na fase seguinte mais alta (ZP).  

 

Por outro lado, se a sonda for núcleo da fase (dentro de YP), por exemplo, Z 

sendo C, esta não terá mais acesso ao domínio de H (YP), somente à sua borda. Assim, é 

possível que um T concorde com um elemento no complemento de v* atribuindo-lhe 

Caso nominativo (por exemplo, os objetos nominativos in situ comum em islandês). Para 

facilitar, reproduzimos (14) aplicando os rótulos dos núcleos funcionais (C, T e v*) em 

(17): 

(17) 
           CP 
    3 
    C              TP 
             3 
            T            v*P  
                    3 
                 Spec           v’  
                            3       
                           v              VP 
                                   3 
                                 V             D/NP 
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  As derivações arbóreas podem ser entendidas da seguinte forma se considerarmos 

(14) acima: em (17) a temos v*P, que é uma fase forte. Sendo assim, a sonda T têm 

acesso as bordas (margens), o que inclui o núcleo v*, o especificador (Spec) de vP e o 

núcleo v. Sendo T a cabeça de uma fase, o núcleo C só têm acesso a sua borda (Spec de 

TP). O domínio de vP e seu conteúdo (D/NP) estão inacessíveis para o núcleo C.  

 
 

No que se refere a arquitetura da gramática, no modelo de derivação por fases 

temos um léxico de onde os itens lexicais já apresentam material fonológico. Concorrente 

a este modelo, e desde o início do programa minimalista em 1992-3, há um modelo que 

abre mão de um léxico gerativo. Este modelo será examinado na próxima seção. 

 

3.2. Morfologia Distribuída: conceitos basilares 

 

3.2.1. Introdução 

 

A teoria não lexicalista da Morfologia Distribuída (doravante, MD) completou 

vinte anos. O artigo seminal Distributed Morphology and the pieces of inflection de 

Moris Halle e Alec Marantz saiu no mesmo número em que Chomsky publicou seu artigo 

em que inaugurava o Programa Minimalista (doravante, PM) dentro da teoria de 

Princípios e Parâmetros. De certa forma, a teoria da MD acompanha o desenvolvimento 

do minimalismo. A principal diferença da MD com relação ao PM é que este último 

assume alguma versão do lexicalismo (cf. MARANTZ, 1997). Na MD, as unidades 

atômicas que a sintaxe irá computar não são Itens Lexicais (LI, do inglês ‘lexical items’) 

e sim traços abstratos (ou feixe desses traços) sem conteúdo fonológico. Segundo Arregi 
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& Nevins (2012), Lemle (2005) e Lemle et alii (2012), o arcabouço teórico da MD exibe 

um modelo mais modular, capaz de dar conta da complexidade estrutural de palavras, 

incorporando “o mesmo modelo sintático de sentenças para o nível das palavras” (cf. 

EMBICK e NOYER, 2006 e CYRINO, ARMELIN e SCHER, 2010). Sendo assim, o modelo da 

MD não deixa de ser uma abordagem sintática para dar conta da geração de “palavras”. 

Há um porquê para o conceito de “palavra” ser usado aqui entre aspas. A principal razão 

é que o conceito de palavra é ainda difícil de definir. Isto é, um item lexical é uma 

unidade já flexionada e formada a qual a sintaxe irá manipular com suas operações: 

selecionar, juntar, concordar e mover. O que se entende por unidade já formada? No 

PM, o item lexical já possui todos os seus traços fonológicos, como o esquema abaixo 

ilustra.   

                 (18) Modelo de gramática (adaptado de HORNSTEIN et alii, 2006:73) 
                             

                             
          
        
 
 

                                                   N={Ai, Bj, Ck ...} 
   
                                                           
                           Selecionar, Juntar e Mover 
 
 
 
     

                                                      (Spell-Out) 

                                             Selecionar, Juntar e Mover 
                                                                      
 
 
                                                                           
                   

     Léxico 
  /pa!lavr"/ 
 
 

LF 

PF 
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Mas o que o esquema acima tem a nos dizer sobre o que seria palavra? Repare 

que o lócus dos processos de formação de palavras é o próprio léxico no minimalismo.  

Há também um desencontro entre o que é “palavra” e um item lexical. Em termos 

fonológicos, para que uma unidade seja fonologicamente saliente, muitas vezes, é 

necessário esta ser maior do que o próprio IL para teorias como a da Fonologia Lexical, 

por exemplo. Imaginemos, também, o oposto, ou seja, unidades menores 

fonologicamente também não correspondem ao que seria que a de um IL em teorias 

lexicalistas, O léxico fica sendo um local em que regras e operações fonológicas também 

se aplicam.  

Assim, o léxico fica como mais uma componente gerativa para além da sintaxe 

(vide (18), acima). A sintaxe deveria ser autônoma e lidar sozinha com relação à 

manipulação dessas unidades (os LIs).   

Com relação ao desencontro entre o que é “palavra” e um item lexical, Marantz 

(1997) argumenta o seguinte:  

A evidência sugere que o item lexical é uma unidade muito pequena para a fonologia 
lexical. (...) Eu suspeito que uma análise cuidadosa pode provar que o item lexical é as 
vezes muito grande como domínio para a fonologia lexical também. 
              (...) 
Vamos supor que o item lexical fosse, na verdade, o domínio apropriado para regras 
fonológicas lexicais, se tais classes de regras existem. Mesmo que esse fosse o caso, toda 
fonologia (incluindo a fonologia “lexical”) poderia ocorrer depois da sintaxe, e não 
haveria nenhuma razão pata construir Palavras no léxico (como uma casa de estoque 
para itens a serem usados na sintaxe)5.  
                (MARANTZ, 1997: 205, grifos nossos)  
 
 
 

  

                                   
5 “The evidence suggests that the Lexical Item is often too small a unit for lexical phonology. I suspect that 
careful analysis might prove that the Lexical Item is sometimes too big a domain for lexical fonology as 
well, (…) Let’s suppose that the Lexical Item actually proved to be the proper domain for lexical 
phonological rules, if such a class of rules exist. Even if this were the case, all phonology (including the 
“lexical” phonology) could be done after syntax, and there wouldn’t be any reason to construct Words in 
the lexicon (as storage house of items to be used in the syntax). (MARANTZ, 1997: 205) 
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 Assim, podemos entender  que ter um léxico em que regras fonológicas (nos 

termos da fonologia lexical) também se aplicam acaba não sendo parcimonioso para a 

teoria. Um léxico com tais regras não contribui para uma proposta de um design 

econômico (Cf. MARANTZ, 1997). Logo, para Marantz (idem), uma arquitetura em que  a 

construção de “palavras” não dependa de um léxico, sendo necessária apenas a sintaxe e 

uma estrutura morfológica mediadora entre a sintaxe e a fonologia (PF), é a arquitetura 

ideal. 

No que se refere a arquitetura da faculdade da linguagem, uma questão 

importante levantada por Embick e Noyer (2006) é que o próprio PM propõe um design 

econômico para a Faculdade da Linguagem (FL), devendo ser o único mecanismo 

computacional a sintaxe. Embick e Noyer argumentam: 

Os argumentos contra um léxico gerativo não são argumentos sobre a 
capacidade gerativa. (...) são argumentos contra a tese central do Lexicalismo, 
que é uma tese sobre modularidade, e da afirmação de que “palavra” é um 
objeto especial para a Gramática. (...) A questão é o porquê ... manter sistemas 
gerativos separados, sendo que outras funções do léxico (muitas relacionadas 
com a listagem de certos tipos de informação) podem facilmente ser distribuídas 
na gramática6. 
            (EMBICK e NOYER, 2006:291), tradução e grifos nossos 
 

 
 Embick e Noyer (idem) levantam uma questão importante e que é a razão central 

para a constituição da MD: Por que não manter a sintaxe como único mecanismo 

computacional e distribuir as informações na arquitetura da gramática? A motivação 

central da MD é uma arquitetura da gramática tal que tenhamos um único sistema 

                                   
6 “The arguments against the generative lexicon are not arguments about generative capacity, (…), they are 
arguments against the central thesis of Lexicalism, which is a thesis about modularity, and the claim that 
the ‘word’ is a special object as far as the grammar is concerned. (…) The question is why … one would 
maintain separate generative systems in the face of such an argument, and given that the other functions of 
the lexicon (mostly related to listing certain types of information) can easely be distributed in the 
grammar.” (Embick & Noyer, 2006:291) 
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gerativo responsável tanto pela formação e estruturação de palavras e sentenças, que é a 

sintaxe.  

Até o momento, vimos que para alguns linguistas, como Marantz (1997), há um 

desencontro entre o que é considerado “palavra” e um IL. O que é cunhado como ILs em 

abordagens lexicalistas é entendidos na MD como iten de vocabulário que é a própria 

regra de inserção. A sintaxe irá manipular apenas os traços abstratos de tal forma que, 

tardiamente, itens de vocabulário entrarão em competição para inserção. Então, esses 

traços abstratos e categorias funcionais, tais como (n, v, a, D, v, T, C, etc..) e raízes 

(doravante,!Raiz) são as unidades atômicas computadas apenas na sintaxe. Como essas 

unidades atômicas (cunhadas por Embick e Noyer (op.cit.) como as primitivas da 

sintaxe) são manipuladas no componente sintático e quais são elas será o objeto de 

discussão das seções seguintes.   

   
3.2.2. As unidades atômicas manipuladas pela sintaxe  

 

 As unidades atômicas (primitivas) serão os objetos que a sintaxe irá manipular. 

Essas unidades, constituídas de traços abstratos morfossintáticos, estão sujeitas às 

operações sintáticas conhecidas dentro do paradigma minimalista como juntar, concordar 

e mover. Os morfemas serão os próprios traços abstratos morfossintáticos/gramaticais 

que são plenamente especificados apenas em seus nós terminais. Esses morfemas são de 

dois tipos conforme Embick e Noyer (2006: 295) sistematizam: 
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(21) Em nós terminais: 

a. Morfemas abstratos: estes não possuem traços fonológicos. Apenas traços 

morfossintáticos/gramaticais como pessoa [1,2,3], [Singular], [Plural], 

[Passado], etc., e as categorias (núcleos) funcionais tais como v-zinho, n-

zinho, a-zinho, T(empo), C(omplementizador), D(eterminante), etc.. 

b. Raízes: itens como !GAT, !GAD, !COP, que são as únicas sequências de 

traços fonológicos7. Ao contrário dos morfemas abstratos em (a), as !Raizes 

não possuem traços morfossintáticos. Até por serem entidades acategoriais, 

precisarão, no curso da derivação sintática, ser categorizadas pelos núcleos 

funcionais com seus feixes de traços. 

(EMBICK e NOYER, 2006:295) 

O  inventário básico dos terminais da sintaxe é composto pelos primitivos em (a) 

e (b). Estes últimos são os blocos básicos de construção de palavras, sendo estes últimos 

unidades acategoriais que serão categorizadas pelos primeiros (a) f-morfemas (morfemas 

funcionais), a saber: n-zinho (nomes), v-zinho (verbos), a-zinho (adjetivo), etc. As raízes 

são as categorias-l (categorias lexicais)8 e precisam ser memorizadas pelo falante de uma 

determinada língua. Portanto, as raízes são entidades específicas de cada língua e 

constituem o que normalmente é conhecido como classes abertas, na literatura.  

 Como as raízes não possuem nenhum traço gramatical, o modelo da MD não 

permite, logo, decomposição de tais unidades (o que ARAD 2005 cunha como “Hipótese 

                                   
7 Há vários linguistas que defendem que a !Raiz também é destituída de traços fonológicos. Para tal 
proposta, indico o trabalho de Rocha (2008). A proposta é robusta, uma vez que a MD é uma teoria de 
inserção tardia. Tradicionalmente, a MD não propõe !Raizes com traços fonológicos.  
 
8 Este termo é utilizado apenas como recurso didático, ainda que problemático, pois as raízes, neste 
contexto, não são entidades advindas de um léxico gerativo na MD. 
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da Raíz”). As raízes é que já são unidades com traços fonológicos (para EMBICK e 

NOYER (2006), ver nota 9). Já os morfemas abstratos só serão realizados fonologicamente 

no caminho para a fonologia. Daí a MD ser uma teoria diferente das propostas 

minimalistas, pois é uma teoria de inserção tardia. No modelo da MD, a fonologia (PF) é 

sempre tardia e é a sintaxe que irá se encarregar da formação tanto de palavras quanto de 

sentenças. A subseção seguinte explica o modelo da MD. 

 

3.2.3. A arquitetura da gramática e as listas  

 

Siddiqi (2009) esquematiza o modelo da MD da seguinte maneira (Figura 7): 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                Phonological Form                                  Logical Form 

 

 

 

 

        Figura 7: Arquitetura da Gramática da MD em esquema de Siddiqi (2009:14) 

 

Morphological 
 Structure 
morphological 
operations  

  Syntactic 

 Operations 

VOCABULARY 
  INSERTION: 
    /kæt/ 

       /-s/ 

   ENCYCLOPEDIA: 
  (Non-linguistic     
    Knowledge) 
Little furry thing, 
likes to sleep on 
my   belly. 

Conceptual Interface 

        (Meaning) 

   MORPHOSYNTACTIC 
            FEATURES: 
              [n] 
        [Singular] 
       [3rd Person] 
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Segundo Marantz (1997), Harley & Noyer (1999), Embick & Noyer (2006), 

Lemle (2005), o modelo da MD é formado por três listas. A Lista 1 é composta por 

traços ou feixe de traços morfossintáticos (do inglês ‘feature bundle’). A Lista 2 fornece 

os Itens de Vocabulário – IV 9  – (‘Vocabulary Insertion’), enquanto a Lista 3, a 

Enciclopédia (‘Encyclopedia’) é responsável, grosso modo, pelos idiomas de uma língua 

particular, sendo um módulo de conhecimento não linguístico. Esta última também há a 

listagem de significados especiais de raízes.  

Conforme argumenta Siddiqi (2009:113), na MD não há um léxico no sentido 

tradicional da palavra.  O único maquinário necessário é a sintaxe que manipulará traços 

de natureza gramatical (traços morfossintáticos). Esses traços estão presentes na Lista 1. 

Quanto à noção de morfema, na MD este nada mais é do que um dado nó terminal, sem 

nenhum material fonológico. O exemplo (22) do kayabí, abaixo, ilustra os nós terminais 

da sintaxe. 

(22) Miat-a    o-o-au je-upisika 
         jaguar-NMLZDR     3.SG-ir-NAR 1.SG-alcançar 

                          “A onça me alcançou.” 

+n      +v               +v 
+3      +3    +1 
-Pl      -PL    -Pl 

                                   [ ___ ]     [ ___ ]  [ ___ ]    
                                                                      (DOBSON, 1989: 263)   
  

Antes de vermos brevemente o modelo da MD em funcionamento, é importante 

sistematizarmos as três propriedades pilares da teoria:  

                                   
9 De acordo com Siddiqi (2009:1), “os item de vocabulário são, grosso modo, equivalentes ao item lexical 
(ou palavra) em MD” (tradução nossa). O que poderíamos explicar é que os itens de vocabulário são 
unidades menores que os itens lexicais das propostas lexicalistas em que as palavras já saem geradas 
inteiras do léxico para depois serem reunidas em um subconjunto na numeração.  
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(i) Subespecificação de itens de vocabulário (IVs): os IVs a serem inseridos nos 

nós terminais não são plenamente especificados com todos os seus traços. 

Apenas os nós terminais é que são plenamente especificados.  

(a) Princípio do Subconjunto: O IV que apresentar o máximo número de 

traços compatíveis com os do nó sintático correspondente (morfema) é 

que será inserido nele (cf. HALLE, 1997). 

 

(ii) Inserção tardia: diferentemente dos modelos lexicalistas em que os itens lexicais 

já são gerados com material fonológico, na MD os IVs são regras de inserção de 

material fonológico no mapeamento para a fonologia (PF). Assim, o IV só terá 

material fonológico depois de passar pela sintaxe e pelas operações morfológicas da 

Estrutura Morfológica (do inglês, ‘Morphological Structure’). 

 

(iii) Estrutura Sintática Una:  a mesma estrutura hierárquica necessária para a 

formação de sentenças também é aquela que organiza os morfemas (traços abstratos) 

de uma palavra. 

 

 Tendo as propriedades básicas da MD apresentadas, retomemos (16). Conforme o 

dado ilustra, a sintaxe manipula os traços abstratos da Lista 1, juntando-os por meio da 

operação juntar (do inglês ‘merge’). 

        [[[! [+n], +# (3), -Pl]]]        [[ ! [+v]) [+3; -PL]]]     [[! [+v]) [+1,-Pl]]] 

(23) Traços abstratos manipulados pela Sintaxe. 
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A estrutura sintática composta por traços apenas gramaticais é submetida à 

estrutura morfológica (do inglês ‘Morphological Structure’). Nesta componente há 

algumas operações morfológicas (ver seção 3.2.4) específicas que irão afetar esses nós.  

Voltando aos traços abstratos em (23), do dado (22) do kayabí,  esses são 

relacionados a determinados expoentes fonológicos compondo o que é conhecido como 

item de vocabulário (doravante IV), cuja definição se encontra em (24): 

  

(24) Item de vocabulário (IV): “é a lista de expoentes fonológicos de diferentes morfemas 

abstratos de uma língua, pareada com condições de inserção. Cada pareamento de um 

expoente fonológico com o contexto gramatical (i.e. sintático e morfológico), em que o 

expoente é inserido, é chamado de item de vocabulário”10. 

E competirem para inserção nos nós terminais, os feixes de traços dos nós 

terminais estão sujeitos, também, às operações morfológicas específicas. Essas podem 

ser, por exemplo,  fissão, fusão, empobrecimento e metátese. Tais operações 

morfológicas serão brevemente apresentadas na seção a seguir. 

 

3.2.4. Operações morfológicas em nós morfossintáticos terminais 

 

 Uma vez sendo os nós terminais formados por meio de operações sintáticas, tais 

como juntar, concordar e mover, temos as matrizes de traços presentes nesses nós 

terminais, os morfemas. A questão é que os expoentes fonológicos, que irão preencher 

esses nós, não estão em uma correspondência bem comportada sempre. É para atender 
                                   
10 “The vocabulary is the list of phonological exponents of different abstract morphemes of the language, 
paired with conditions on insertion. Each such pairing of phonological exponent with information about the 
grammatical (i.e. syntactic and morphological) context in which the exponent is inserted is called a 
vocabulary item.” (Embick & Noyer, 2006:297) 
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aos requisitos de boa formação (do inglês, ‘well-formedness’) impostos pela morfologia 

da língua e, portanto, a parâmetros de cada língua, que a estrutura sintática e os morfemas 

estão suscetíveis à operações morfológicas (no módulo conhecido como estrutura 

morfologica). Essas operações são as seguintes: 

 

(i) Fissão: Esta operação transforma um nó terminal em dois nós terminais a partir de um 

núcleo único. É uma cisão no nó sintático. Arregi & Nevins (2012) formalizam a 

operação de fissão da seguinte maneira: 

(a) Descrição estrutural da regra de fissão morfológica: uma categoria C 

(um dado nó terminal C) possui uma matriz de traços F1 e F2.  

(b) Mudança estrutural acarreta cisão do morfema de uma categoria C 

contendo dois traços F1 e F2. Exemplo: 

 

(25)                     C                                    C 
     g                              3 
 
   
! 

!      
    
    

 
                              
     
          Arregi & Nevins (2012:134) 
 

 
 A operação de fissão, ao cindir os traços antes ocupantes de uma só matriz, se 

manifesta em instâncias em que um morfema de determinada categoria (C) passa a ter 

dois expoentes fonológicos que irão ocupar esses nós terminais.  

F1 
F2 

. 

. 

. 
Fn 
Fm 
 

F1 
. 

. 

. 
Fn 
Fm 
 

F2 
. 

. 

. 
Fn 
Fm 
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 Sobre a operação de fissão, Halle (1997) endossa e esquema acima ao argumentar 

que:                  

Em um número de exemplos de línguas afroasiáticas e algumas línguas australianas 
(nungubuyu), Noyer descobriu que o processo (de inserção de Itens de Vocabulário) não 
chega ao fim com a inserção de um expoente (fonológico) em um morfema; ao invés 
disso, um morfema terminal adicional foi gerado em que foi inserido o expoente de um 
item de vocabulário menos marcado da lista. (...) Simultaneamente com a inserção do 
expoente fonológico, um morfema terminal subsidiário é gerado e seus traços copiados. 
Este morfema subsidiário é depois sujeito à inserção de maneira usual. (...) Fissão 
estende o domínio de expoentes não marcados, em que o morfema subsidiário 
normalmente contém menos traços que o morfema original.11 
                                                  (HALLE, 1997: 132), tradução e grifos nossos. 

 
  
 
 
 (ii) Empobrecimento  

 

Conforme Arregi e Nevins (2012: 9), a operação de empobrecimento é o 

apagamento de determinado traço ou apenas de seu valor (sendo o traço F binário, 

marcado com valores + ou -) em determinado ambiente morfossintático. Segundo os 

autores, as regras de empobrecimento envolvem “ ... neutralização de (traços) outrora 

opostos” citando o seguinte exemplo: 

 

(26)  [+Feminino] ! ø / ___ [+Ator]     Arregi & Nevins (2012:9) 

 

                                   
11  “In a number of examples from the Afro-Asiatic languages and in some Australian languages 
(Nungubuyu), Noyer discovered that the process did not come to an end with the insertion of an exponent 
into a morpheme; instead an additional terminal morpheme was generated into which was inserted the 
exponent of a less marked vocabulary item from the same list. (…) Simultaneously with insertion of the 
phonological exponent, a subsidiary terminal morpheme is generated into which are copied the features 
(…). This subsidiary morpheme is then itself subject to vocabulary insertion in the usual manner. (…) 
Fission extends the domain of unmarked exponents, for the subsidiary morpheme normally contains fewer 
features than the original morpheme.  (HALLE, 1997: 132) 
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Leia-se a regra acima da seguinte forma: há dois pares de traços atuando em uma 

determinada língua12 que são [+Feminino] e [+Ator], havendo uma regra de mudança 

estrutural que consiste no apagamento do primeiro traço. Consequentemente, o traço 

feminino é apagado no contexto do traço [+Ator]. Isso quer dizer bque qualquer item que 

seja especificado com gênero será bloqueado, não participando da competição. Os 

autores ainda citam o fato de esta regra ser análoga à regra de neutralização que há na 

fonologia, em que determinados traços são apagados, desaparecendo seu caráter 

distintivo. É importante ressaltar que a regra de empobrecimento pode apagar tanto o 

valor do traço quanto o próprio traço. Também pode apagar um traço ou mais de um 

traço de determinada matriz de traços. (cf. ARREGI e NEVINS (2012: idem)) 

 

(iii) Obliteração de traços 

Obliteração, segundo os mesmos, é a regra morfológica mais radical, pois envolve 

o apagamento de todos os traços da matriz e, portanto, de um nó terminal inteiro. 

Consequentemente, todo o nó sintático é apagado. 

 

(iv) Linearização 

 A estrutura hierárquica gerada pela sintaxe não corresponde  à estrutura final pós 

linearização, isto é, a estrutura que foi submetida para spellout. Assim, a estrutura 

sintática manipulada na sintaxe estrita não é a mesma estrutura pós linearização. Por 

exemplo, a estrutura abstrata de uma língua de núcleo final é diferente na sintaxe estrita. 

Apenas depois da linearização é que alguns dos núcleos serão linearizados para a direita 

                                   
12 Neste caso, a investigação que os autores em questão conduzem é nos dialetos do basco. A saber: 
andarru, lekeitio e zamudio. 
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ou esquerda. Um exemplo do kayabí é o verbo ‘voar’ (‘-wewe/i’) quando é seguido da 

partícula aspectual ‘okoù’ conferindo a leitura de aspecto progressivo ‘está voando’ ao 

predicado. As derivações abaixo exemplificam o esqueleto na sintaxe estrita e, 

posteriormente, a estrutura depois da linearização:  

(27) Estrutura hierárquica do verbo em kayabi  
     
                          Asp 
          qo 
   AgrP                             Asp 
3                         g 

          Agr13              V                        okoù 
           g           3 
          o-        v            NAR  
             3        g 
            !RAIZ          V       -aù 
            -wewi         ø     
 

                 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
[ Agr * [!Raiz] * v *  NAR*] Asp*] ]]14 

                                                               Linearização   
                                                                      

o-wewi-aù    okoù 
3.SG-voar-NAR ASP 
        “está voando” 

 
(v) Metátese   

 
 Metátese é uma reordenação de constituintes ( AB " BA) que ocorre logo após a 

linearização, conforme argumentam Arregi e Nevins (2012: 10). Conforme a arquitetura 

da Estrutura Morfológica descrita e esquematizada na seção seguinte, o leitor poderá 

entender  o lugar e a ordenação das operações morfológicas na componente pós sintática 

(estrutura morfológica).  

                                   
13 Na MD, tradicionalmente, os nós de concordância, tempo e aspecto são inseridos pós sintaticamente. Isso 
se dá pelo fato de que os nós de tempo e aspecto parecem não possui interpretabilidade no caminho para a 
Forma Lógica (LF). Para exame de tal proposta, segerimos a leitura de Embick e Noyer (2006). 
  
14 Os asteriscos sinalizam a ordem de sequenciamento dos constituintes depois da linearização. (cf. EMBICK 
e NOYER, 2001).  
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3.2.5. Estrutura Morfológica serializada  

 

 O trabalho de Arregi e Nevins (2012) concentra-se, sobretudo, na estrutura 

morfológica (doravante, EM), abaixo (figura 8). Como é nesta que os parâmetros das 

línguas operam, os autores propõem a sua serialização. Mesmo sendo esta serialização 

baseada na observação da morfossintaxe dos dialetos do basco, por outro lado, os autores 

parecem também indicar que esta mesma ordenação se aplique na maioria das línguas 

naturais.  

A tese dos autores foi desenvolvida observando-se o papel das interfaces sintaxe-

morfologia e sintaxe-fonologia. Como a estrutura morfológica se organiza dentro da 

arquitetura da Gramática? 

 

Como para Arregi e Nevins (op.cit.) o modelo da MD necessita de reformulações 

dentro de seus subprincípios, eles postulam uma estrutura pós spellout ainda mais 

modular e seriada. Esses componentes atuariam depois da Lista 1, entre a sintaxe e a 

inserção de itens de vocabulário por meio da Lista 2: 
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       ! 

          

                                   
 
                                   
                                                            ! 
 
 

 

 

 

        Figura 12: Serialização da Estrutura Morfológica (Arregi & Nevins 2012:p.4) 

 

  

  Figura 8: Estrutura morfológica serializada (adapatado de ARREGI & NEVINS, 2012: 4)  

 

A arquitetura mais modular da estrutura morfológica, acima,  é adotada por Arregi 

e Nevins (idem) para dar conta do complexo sistema de concordância de três dialetos da 

língua basca (lekeitio, ondarru e zamudio). Esta parece ser também uma proposta para as 

várias línguas que exibem um complexo sistema de concordância. Esta arquitetura, logo, 

pode conciliar tanto os parâmetros exibidos por uma língua particular, quanto atender aos 

princípios da Gramática Universal. 

 

      SINTAXE 
     Merge & Move 
           Agree (1) 
      Cliticização 
Promoção do absolutivo 

                                                 PÓS-SINTAXE                                 L 
                                                                                                                                                                                                  I 
                                                                                                                                                                                                 N 
                                                                                                                                                                                                  E 
                                                       "                                                            "                                                              "  A "                                               
                                                                                                                                          R 
                                                                                                                                                                                                   I 
                                                                                                                                                                                                  Z 
                                                                                                                                                                                                 A  
                                                                                                                                                                                                 Ç                                 ! 
                                                                                                                                                                                                 Ã 
                                                    O   
                                           

     Lista 1 

 Abstract 
Features 

Conversão Exponencial 
 
         Agree-Copia (2) 
             Fissão 
            … 

   Marcação de Traços 
        Dissimilação               
        [Participante] 
         Clítico Plural        
    Empobrecimento 
              … 

Concordância Morfológica 
       Inserção-Have           
     Concordância de  
    “Overwriting” 
           …  
            

 Operações Lineares 
Metátese de Clítico e 
        Redobro 
         … 

         Lista 2 
 Inserção de Vocabulário 
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No que se refere à operação de ‘concordância’ (‘Agree’), esta, para os mesmos 

autores, se dá em dois passos; parte da operação de concordância dar-se-ia no 

componente sintático em que a operação Agree é mais derivacional (sujeita à operação 

Agree sintática nos termos de Chomsky 2001 para quem esta operação depende da 

relação de uma ‘Sonda’ (‘Probe’) e um ‘Alvo’ (‘Goal’)). O componente pós-sintático 

ocupa-se da cópia de traços, Agree-Copy (2), e de possíveis inserções de traços default. 

Esta separação da operação de concordância é retomada no capítulo cinco desta tese. 

No âmbito da operação de concordância, para Arregi e Nevins (2012:85), a 

variação no processo de cópia de traços, por meio da segunda etapa da operação Agree, é 

o que justifica o fato de as línguas naturais exibirem concordância com diferentes D/NPs 

argumentos, conforme pode-se observar nos exemplos a seguir: 

 

  (i) Não concordância com argumento ergativo 

(28) Raam-ne rotti khaayii 

 Ram.M-
ERG 

pão.F.NOM comer.PRF.F.SG 

                             “Ram comeu pão” 

                           Hindi (MAHAJAN 1990:78 apud ARREGI e NEVINS, 2012:85) 

 

    (ii) Não concordância com argumento dativo 

                  

                                         
  

 

                                       Hindi (MOHANAN 1994: 141 apud ARREGI e NEVINS, 2012:85) 

 

 

(29) Tu!aar-ko khu!ii huii 

 Tushar.M-DAT hapiness.F tornar.PRF.F.SG 

                    “Tushar tornou-se feliz”  
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           (iii) Concordância com argumento dativo 

                                           faroese (JÓNSSON 2009:146 apud ARREGI e NEVINS 2012:85) 

 

(iv) Concordância com argumento ergativo 

 

 

 

 

                                               nepalês (VERMA 1976:272 apud ARREGI e NEVINS 2012:85) 

 

(v) Concordância com argumento nominativo 

 

  

                                                              

 

                                                  

                 kayabí     (DOBSON, 2005: 18) 

  

 

 

 

 

 

(30) Nógvum kvinnum dáma mannfólk vi!  eitt sindur av Búki. 

 muitos.DAT mulheres.DAT gostar.3.PL homens.ACC com um pouco   de  barriga 

                 “Muitas mulheres desejam homens com um pouco de barriga.”  

(31) Mai-le bhaat khaay-en 

 Eu-ERG arroz comeu-1.SG 

            “Eu comi arroz.” 

(32) Wyrasokw! rúpia o-muat 

 galinha ovos 3-pôr 

           “A galinha põe ovos.”      
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(vi) Concondância simultânea com argumentos ergativo e dativo15 

      (33)   

Mokixe-k gu-ri tabaku-a erragala-ø g -aitu - ø 

Mokixe-ERG nós-DAT tabaco-ABS dar-PRF CL.A.1.PL -PRS.1.PL -CL.E.3.SG 

(Mokixei      para nós   tabacok         dar                ok                  tem       elei) 

                                “Mokixe deu tabaco para nós.” 

                 lekeitio (basco, FERNÁNDEZ 2001:153 apud ARREGI & NEVINS 2012:87) 

 

Esta variação no processo de cópia nos argumentos, que aparece na superfície, 

dar-se-ia por meio de uma regra de empobrecimento de determinados traços16 no módulo 

de marcação de traços (‘Feature Markedness’). Dependendo de como e quais traços são 

empobrecidos, a concordância é materializada de diferentes maneiras como visto nos 

dados (28) à (33) acima.   

  

3.3. Resumo do capítulo 

 

 Conforme vimos neste capítulo, o modelo da MD é uma abordagem em que há 

mapeamento entre a sintaxe e a morfologia. A ideia central é a de que um único 

procedimento gerativo, a sintaxe, é responsável tanto pela formação de palavras quanto 

de sentenças.  A MD é também um modelo que medeia a sintaxe e o spellout de uma 

                                   
15 Este exemplo é ilustrativo do fenômeno de ‘Concondância Múltipla’ (‘Multiple Agree’). A respeito 
deste, ver a própria obra de Arregi & Nevins (2012, capítulo 2) e de Van Koppen (2008)’. Discutir este 
fenômeno, por ora, está além do escopo e objetivos deste trabalho.  
 
16 Arregi & Nevins (2011) trabalham com o seguinte inventário de traços: [Moção], [Periférico], [Autor], e 
[Participante]. Estes traços serão definidos no capítulo cinco desta tese. 
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palavra pronta por meio da estrutura morfológica (que é serializada conforme o esquema 

da figura 8) e das operações fonológicas da componente fonológica (PF), sempre tardia. 

 A estrutura serializada inicialmente apresentada acima irá nos ajudar a dar conta 

dos dados do kayabí que apresenta um complexo sistema de concordância e de redobro 

de clíticos. O estudo do redobro de clíticos, no âmbito desta nova proposta, sobretudo o 

fato de a cliticização ser um processo sintático e o redobro de clítico ocorrendo no 

componente pós sintático, é o que é explorado no capítulo cinco desta tese.  

 Para observação do fenômeno de redobro, contudo, nos parece de importante 

expediente o exame do comportamento de constituintes nucleares nas relações de 

predicação em kayabí, isto é, a estrutura argumental da língua (cf. capítulo 4), 

examinando não apenas línguas da mesma família linguística como, também, línguas 

indígenas de outras famílias linguísticas. Por fim, no capítulo 5, a questão da cliticização 

e do redobro é abordada em detalhes. 
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4.   Estrutura argumental de línguas ergativas 

 

4.1. Introdução 

 

 Conforme ficará evidente, no decorrer deste capítulo, a língua kayabí possui um 

sistema de Caso cindido híbrido como em línguas da mesma família. Conforme vimos na 

introdução da tese, este talvez seja o primeiro trabalho em que se examina de forma mais 

explícita e precisa qual o possível sistema de alinhamento de Caso na língua1, tendo em 

vista que os trabalhos anteriores não apresentam de forma explícita e sistemática qual o 

alinhamento de Caso no kayabí.  Mas, antes de examinar o kayabí, é necessário 

apresentar brevemente como se distinguem as línguas ergativas das nominativas, o que 

veremos na seção 4.2 deste capítulo. Depois, as diferenças entre línguas de ergatividade 

morfológica e sintática são descritas aqui, conforme a seção 4.3. Na seção 4.4, a estrutura 

argumental do kayabí é apresentada levando-se em consideração o tipo de ergatividade 

dessa língua, isto é, se é uma língua que permite um sistema cindido ou um sistema 

tripartido. Ademais, ficará claro ao leitor que a morfossintaxe da língua é muito 

semelhante à morfossintaxe da língua tenetehára (da mesma família linguística, tupi 

guarani). A última seção 4.5 resume o capítulo. Nesta última, também proponho quais 

são as possíveis relações gramaticais envolvidas na língua que se codifica em sua 

morfossintaxe. 

 

 

                                   
1 Em sua dissertação de mestrado, Faria (2004) chegou a apontar um dos alinhamentos de Caso possível na 
língua, o nominativo, baseando-se na observação da concordância do verbo com relação aos argumentos 
nucleares. Porém, como o fenômeno sintático observado era outro, o de movimento de clíticos, Faria não se 
aprofunda nesta questão até mesmo pelo espaço e escopo exigidos em uma dissertação de mestrado. 
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4.2. Línguas nominativas e línguas ergativas: quais as diferenças envolvidas?  

4.2.1. O sistema nominativo  

 

 De forma geral, as línguas nominativas, dentre elas as línguas românicas (em que 

temos o português), caracterizam-se prototipicamente com o seguinte fato, conforme 

argumenta Duarte (2012: 272): 

Em condições não marcadas, pode-se assumir que uma língua 
nominativa apresenta um sistema de Caso cuja principal característica é 
o fato de o sujeito do verbo transitivo e o sujeito do verbo intransitivo 
receberem o mesmo Caso, mais precisamente o Caso nominativo, 
enquanto o objeto do verbo transitivo recebe o Caso acusativo. 

  

 Podemos exemplificar o fato acima com sentenças transitivas e intransitivas 

simples do próprio português, em que os resquícios da marcação de Caso ficaram 

codificados apenas nos pronomes (nos exemplos em (c) abaixo):   

 

         (1) (a) João Pauloi defendeu [sua tese]j. 

   (b) Elei aj defendeu. 

   (c) Elei nasceu. 

 

          (2)  (a) Marinak fatiou [a carne]g. 

    (b) Elak ag fatiou. 

    (c) Elak tossiu. 
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No conjunto (a)  e (b) de sentenças acima,  temos, respectivamente, exemplos em 

que os D/NPs são realizados sendo expressões referenciais plenas, sendo substituídos por 

formas pronominais que apresentam resquícios de marcação de Caso nominativo e 

acusativo (para os clíticos pronominais ‘a’ nos exemplos serie (b)). O mesmo ocorre para 

o conjunto (c) de exemplos em que o sujeito das orações intransitivas também apresenta o 

Caso nominativo. Em termos semânticos, podemos perceber que os verbos atribuem 

diferentes papéis temáticos (agente e paciente/tema) aos seus argumentos, bem como 

expressam/denotam diferentes eventos2 em suas relações de predicação, mas, 

basicamente, possuindo as mesmas configurações temáticas esperadas para estruturas 

temáticas comuns de cláusulas transitivas (b) e intransitivas (c). Os esquemas presentes 

no manual de Haegman (1994) são bastante ilustrativos, sendo o primeiro o 

correspondente a um verbo de ‘dois argumentos’ e o segundo e terceiro esquemas o de 

um argumento: 

 

 

                       

                     Transitivo           inergativo                inacusativo 

                            (HAEGMAN, 1994: p.321,322)  

    

                                   
2 Há teóricos formalistas que defendem o fato dos predicados envolverem estruturas de evento. Para um 
tratamento mais recente, ver, por exemplo, a trilogia de Borer (2005 a,b e 2013) que, inclusive, propõe um 
rótulo e projeção próprios etiquetado como ‘Event Phrase’(EP). Tal proposta, no entanto, não é adotada por 
nós, devido ao fato de que muitas dessas estruturas, principalmente no nível da estrutura argumental do 
verbo, nem sempre denotam eventos.  

  1    1  2    2 
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O japonês, diferentemente do português, codifica caso morfológico nos D/NPs 

plenos por meio de partículas específicas, caracterizando posposições. As partículas ‘ga’ 

e ‘o’ marcam, respectivamente, Casos nominativo e acusativo na língua.   

 

(3)    Hanako    ga        Taro  o hihan-sita.   
          Hanako      NOM       Taro    ACC        criticar-PAS 
            “Hanako criticou Taro.” 
 
 (4)    Hanako  ga      kita. 
             Hanako    NOM       veio    
   “Hanako veio.”                (DUARTE, 2012:p.272) 

 

 Nota-se também um alinhamento morfossintático muito comum nas línguas 

nominativas cujos exemplos acima mostram o sujeito de sentenças transitivas 

compartilhando propriedades morfossintáticas com o sujeito das intransitivas3, o que 

inspirou o conhecido esquema proposto em Dixon (1972, 1979), relembrado em Duarte 

(2009:124): 

 

                       A       Opronominal               

 

 

            S       S 

            nominativo-acusativo              ergativo-absolutivo 

  

                                   
3 Por ora, não iremos tratar em detalhes de questões relativas ao tipo de estrutura intransitiva comuns em 
línguas ergativas. Para um tratamento completo das orações intransitivas inergativas e inacusativas em 
línguas ergativas, ver o trabalho desenvolvido por Oliveira (2008) na língua indígena palmarí (família 
arawá). 
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Nos exemplos acima, o sujeito lógico das sentenças transitivas, grosso modo, 

compartilha propriedades morfossintáticas e semânticas com o sujeito de cláusulas 

intransitivas. Assim, a literatura descritiva vêm adotando o esquema acima em que (A) é 

referente ao sujeito transitivo enquanto o (S) é o sujeito intransitivo. Nas línguas 

ergativas, o sujeito intransitivo (S) irá  alinhar-se com o objeto (O), havendo, em muitas 

instâncias, ocasiões em que há um padrão muito comum de concordância com o objeto4.   

 

 No que se refere à teoria do Caso, para a qual Chomsky (1981) formula o Filtro 

de Caso, em que todo D/NP pronunciado precisa receber Caso abstrato para ser 

licenciado em determinadas posições sintáticas, temos núcleos funcionais que irão 

atribuir Caso em determinadas configurações sintáticas. Dentro da estrutura argumental 

mais clássica que vem sendo assumida desde Chomsky (1995), no Programa 

Minimalista, temos a seguinte estrutura, sendo esta a configuração própria de sentenças 

transitivas simples: 

 

 

 

 

 

                                   
4 Uli Sauerland, em comunicação pessoal (janeiro de 2014), esclareceu-me que a concordância com o 
objeto, muito comum em línguas ergativas, não explica e justifica a ergatividade. Para tanto, é importante 
lembrar que mesmo em línguas nominativas há momentos em que temos essa concordância. No âmbito das 
línguas indígenas brasileiras, há aquelas em que o padrão é o nominativo-acusativo, havendo concordância 
com o objeto também. O ticuna (isolada), por exemplo, é uma dessas línguas (cf. SOARES 1992, 2000 e 
BRAGA 2010, 2011).   
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  (5) Checagem de Caso nominativo e Acusativo 

              TP 
  3 
NPk [NOM]      T’ 

                                                      [EPP]  3 
         T0

[NOM]         vP 
 [EPP]  3 
       NPy[ACC]       v’ 
                  3  

 tk                   v’ 
              3 
            v0

[ACC]         VP 
                     [V+v]    3 

                           V                ty   
                     

                                       
 
 
Na derivação acima (5), o núcleo de Tempo, T0, é o responsável em atribuir e 

checar traço de Caso nominativo, enquanto o núcleo funcional do pequeno verbo (v0, 

doravante v-zinho) checa Caso acusativo no especificador mais externo. Nesta 

abordagem, os Casos estruturais nominativo e acusativo são checados obedecendo a 

configuração especificador-núcleo. Assim, os argumentos precisam ser movidos para 

essas configurações a fim de os Casos serem checados, bem como tendo o Filtro de Caso 

satisfeito. O v-zinho é um núcleo funcional  proposto para as estruturas transitivas e 

inergativas5. Mas, para as intransitivas inacusativas, tal núcleo não é selecionado do 

léxico,  havendo apenas as projeções de VP e TP:   

 

 

                                   
5 Os verbos inergativos também acionam um núcleo v-zinho pois é possível que em muitos contextos os 
verbos inergativos sejam transitivos mascarados, em que há a incorporação do complemento. 
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(6) Checagem de Caso nominativo em uma estrutura intransitiva inacusativa: 

                       TP 
      3 

NPk[NOM]    T’ 
         3 
       T0

[NOM]        VP       

                                 3 

          V’              tk   
 

  
Segundo Duarte (2012:273), as línguas nominativas diferem das ergativas, pois 

não há cisão da marcação de Caso nos argumentos nucleares. Em outras palavras, Duarte 

(idem) afirma que “(...) por essa razão, a literatura técnica não costuma considerar a 

existência de línguas nominativas cindidas”.  Ainda segundo o autor, as línguas desse 

alinhamento apresentam “um sistema de Caso muito mais previsível e regular, quando 

comparadas com as línguas ergativas.” (cf. DUARTE, 2012: 272). Este fato ficará 

evidente na próxima seção em que veremos o sistema ergativo-absolutivo, sendo mais 

complexo, imprevisível e irregular.  

 

 4.2.2. O sistema ergativo  

 

Já para o alinhamento ergativo-absolutivo, a mesma configuaração sintática de (5) 

é defendida por alguns linguistas como sendo a apropriada em línguas ergativas. 

Consoante Bobaljik (2007), na configuração em (5), o núcleo funcional T0, que checa 

Caso nominativo, checará Caso ergativo. O mesmo ocorre para o núcleo funcional do v0  

que irá checar o Caso absolutivo. O problema desta e de abordagens afins (cf. BITTNER & 

HALE, 1996) é o fato de o Caso ergativo-absolutivo ser tratado como um sistema de 
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Casos estruturais assim como o sistema nominativo-acusativo (cf. ANAND & NEVINS, 

2007). O licenciamento de argumentos nucleares em línguas ergativas, por outro lado, 

está mais associado à questões em que papéis temáticos estão em jogo, sendo os Casos 

ergativo e absolutivo tratados como Casos inerentes (cf. WOOLFORD, 2006). Conforme 

veremos nos exemplos a seguir, esta última questão é pertinente, tendo em vista que os 

argumentos nucleares ergativos estão presentes em estruturas em que o verbo apresenta 

um caráter agentivo muito comum em estruturas em que o verbo expressa ação (cf. 

DUARTE 2009, 2012).  

Conforme ilustrado no esquema de Dixon (1972,1979), o sistema ergativo irá 

diferir-se do nominativo. O sujeito transitivo (A) é marcado com o Caso ergativo 

enquanto o sujeito intransitivo (S) e o objeto (O) podem vir a ser marcados por Caso 

absolutivo. Vejamos exemplos das línguas burushaski (isolada, Paquistão) e eskimo 

(eskimo-aleut, Groenlândia), respectivamente: 

 

(7a) Ne hír-e Phaló bók-i 
 O.M homem-ERG semente.PL.ABS plantar.PAS-3.SG.M.S 
 “O homem plantou as sementes.” 
  

 
  (b) Ne hir yált-i  
 O.M homem-ABS bocejar.PAS-3.SG.M.S  
 “O homem bocejou.” 

                        burushaski (MANNING, 1996: 2,3) 
 
 

(8a) Olip-p nequi neri-vaa  
 Oli-ERG carne.ABS Comer-IND-TR.3.SG  
 “Oli come carne.” 
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   (b) Oli sinippoq  
 Oli.ABS Sleep-IND.INTR.3.SG 
 “Oli dorme.” 
                                   eskimo (MANNING, 1996: 3) 
  
 
 Nas línguas burushaski e eskimo, percebe-se que os argumentos tidos como sendo 

o paciente (O),  de uma relação de predicação definida pelo verbo transitivo, aparecem 

“marcados”6 com o Caso absolutivo da mesma forma que o único argumento (S) de um 

verbo intransitivo (de acordo com o contraste de (a) e (b) dos pares acima). Enquanto 

isso, os argumentos tidos como o agente (A) de verbos transitivos, neste caso o 

argumento externo, são marcados com o Caso ergativo. Esta relação de marcação é 

diferente das línguas tipicamente nominativas como vimos anteriormente. Logo, na 

ergatividade está muito mais envolvido o papel da agentividade do v-zinho [v0] em que, 

diferentemente da configuração arbórea em (5), este é o núcleo licenciador do argumento 

externo. É o que também podemos ver nos exemplos da língua  maxacalí (jê) e a 

derivação correspondente: 

(9) Transitivos de ação 

(a) !n te peyõg kutet kanemãm  ha 
 menino ERG feijão cozinhar panela POSP 
 “A mulher cozinhou o feijão na panela.” 
 

(b) Tik te Yoãm putex 
 O.M homem-ERG João Matar 
 “O homem matou João.” 

Pereira (2012: 21) 

                                   
6 De acordo com as pesquisas de Arregi & Nevins (2012: p.23, 55), Caso absolutivo é a ausência de Caso, 
sendo um default morfológico. A mesma afirmação vai de encontro às assunções de Aldridge (2008), 
Legate (2006) e Woolford (2008). Conforme Duarte (2012: 303) argumenta, o Caso absolutivo é uma 
etiqueta descritiva que teve seu uso difundido na literatura tipológica/descritiva. Aldridge (2008), por 
exemplo, já assume “não haver caso ‘absolutivo’ atribuído na sintaxe” e sim “realizado e inserido no 
componente morfológico” (pós-sintático) “onde os dois casos estruturais (nominativo e acusativo) são 
pronunciados como uma única forma default.” (tradução e grifos meus).   
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(10) Intransitivos de ação 

 

 

 

   

(PEREIRA, 2012: 23) 

Para o par de dados em (10), o fato do sujeito de intransitivo (S) em maxacalí, ao 

contrário do esperado, estar marcado com Caso ergativo se deve a forte agentividade do 

verbo, tendo em vista que não se esperava marcação de Caso ergativo neste contexto. No 

que se refere a esta questão, Duarte (2012:275) argumenta que:  

 
Outra hipótese que vem sido assumida por muitos linguistas é a de que ergativo 
seja um subtipo de Caso inerente, pelo fato de este estar fortemente associado ao 
argumento externo. (...) Em geral, esse argumento corresponde ao argumento 
que recebe o papel de agente. Isso fica particularmente evidenciado quando 
investigamos línguas ergativas ativas. Nota-se que uma das principais 
propriedades dessas línguas é que o sujeito de verbos de ação, 
independentemente do fato de serem transitivos ou intransitivos (=inergativo), 
vem sempre marcado com Caso ergativo.  (grifos nossos)  

 
 

O autor confirma que o mesmo fato é constatado no basco e georgiano, línguas 

tipicamente ergativas, conforme os dados abaixo por ele mesmo fornecidos (cf. DUARTE, 

2012:276). 

basco 
(11) Miren-ek atea ireki du 
 Miren-ERG porta abrir AUX 
 “Miren abriu a porta.”                                                         
 
(12) Gizona-k kurritu du  
 homem-ERG correr AUX  
 “O homem correu.”                                                      (LEVIN, 1989: 20 e 1983: 33) 
 
 

(a) kakxop Te p!n    
 criança ERG pular    
 “A criança pulou.” 

(b) Yoãm Te konãg tu põg  põg  
 Criança ERG água  POSP Nadar  
 “João nadou no Rio.” 
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georgiano 
 
(13) Vano-m gamozarda dzma  
 Vano-ERG levantar irmão  
 “Vano levantou o irmão.”                                                         
 
(14) Bav!v-ma itira   
 criança-ERG gritar   
 “A criança gritou.”                                                        (LEVIN, 1983: 33) 
 
 
 Para línguas ergativas, Duarte (op.cit.) propõe as seguintes estruturas para verbos 

de ação transitivos e inergativos:  

  
(15) Checagem de Caso ergativo e absolutivo7  (cf. DUARTE, 2012:p.277) 

            TP 
  3 
NPk               T’ 

                                                      [EPP]      3 
            T0

 [EPP]        vP 
            3   
         NPk[ERG]         v’ 

          3 
         v0

[ERG]        VP 
                 [V+v]      3 

                         tk               V’ 
                3 

                                  V0                  NP[ABS]   
   
(16) Checagem de Caso ergativo em uma estrutura intransitiva inergativa: 

                       vP 
      3 

NP[ERG]      v’ 
         3 
       v0

[ERG]   [V]       

  
 

 

                                   
7 É importante notar que as estruturas aqui reproduzidas são abstratas no sentido de não corresponderem à 
ordem linear. Depois que a estrutura é linearizada, os núcleos são espelhados para a direita, levando em 
consideração que os exemplos de línguas que estamos considerando aqui são línguas de núcleo final. 
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Quanto aos exemplos acima do maxakalí (os pares 9 e 10 (a) e (b)), bem como o 

do burushaski e eskimo (7 e 8, pares (a) e (b)),  percebemos que o argumento externo 

vem sempre marcado explicitamente com o Caso ergativo, fato que não ocorre em 

línguas nominativas. As derivações acima demonstram que a checagem de Caso dá-se de 

maneira distinta em línguas ergativas. Conforme os exemplos do maxakalí mostram, os 

verbos de ação (‘cozinhar’, ‘matar’, ‘pular’ e ‘nadar’) licenciam argumentos externos 

que são marcados por meio da posposição ergativa ‘te’.  A agentividade dos argumentos 

externos e a marcação da posposição ‘te’ estão diretamente ligados ao fato de os verbos 

envolvidos serem os de ação, o que permitiu que os linguistas Campos (2007, 2008) e 

Duarte (2009, 2012) enquadrassem o maxakali como sendo uma língua ergativa ativa e 

de ergatividade morfológica, devido à algumas características que veremos adiante. No 

que se refere à Teoria do Caso, valendo-se das pesquisas de Woolford (1997, 2006), 

Aldridge (2004, 2008) e Legate (2006, 2008), Duarte (2012) pode concluir que em 

línguas ergativas como o maxakali, o Caso ergativo não pode ser entendido como um 

Caso estrutural da mesma forma que o nominativo. Assim, Duarte (2012) entende ser o 

ergativo como sendo um subtipo de Caso abstrato e não-estrutural, conforme o esquema a 

seguir: 
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                                    (1)  Caso estrutural       

 

Casos abstratos                                           (1’) Caso lexical                                   

 

                               (2)  Caso não-estrutural 

 

                                                                                (2’) Caso inerente 

         Figura 8: Tipos de Casos não-estruturais apontados em Woolford (2006). 

 

 Os Casos estruturais são aqueles que dependem de configurações estruturais para 

serem descarregados, conforme o diagrama (figura 8) acima demonstra. Os Casos 

nominativo e o acusativo precisam estar nos especificadores de TP e vP, respectivamente, 

a fim de os traços de Caso serem checados e apagados nesses domínios. Assim, os Casos 

nominativo e acusativo são mais previsíveis e regulares.  

 Para Woolford (2006: 111), os Casos não-estruturais, diferentemente dos 

estruturais, são mais irregulares, principalmente o que ela denomina como sendo o Caso 

lexical. Para a autora, o Caso lexical é imprevisível e idiossincrático e depende de certos 

tipos de verbos e adposições (preposições ou posposições). Mesmo o sistema ergativo 

sendo mais irregular que o nominativo, pode-se dizer com certa segurança que em geral o 

ergativo seja mais previsível, sendo um Caso inerente, isto é, mais previsível e regular  

que o lexical, pois é dependente de algumas configurações sintáticas em que papeis 

temáticos são atribuídos. O Caso ergativo é um exemplo de Caso inerente, pois sempre é 

licenciado como argumento externo de um verbo de ação, conforme os exemplos do 

maxakalí acima.  
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Assim, Woolford (idem: 111-112) diferencia os tipos de Casos não estruturais acima:  

(17a) Caso lexical: idiossincrático e imprevisível. Este tipo de Caso é selecionado do 

léxico e está associado a determinados argumentos internos, desde que não tenham sido 

movidos. Este Caso é licenciado pelo núcleo V dentro do estrato VP. Logo, ao que me 

parece, o Caso absolutivo é um exemplo8.  

    (b) Caso inerente: tematicamente dependente. Ao contrário do lexical, o Caso inerente 

está associado aos argumentos externos, que podem vir a ser movidos desta posição. São 

exemplos de Caso inerente o ergativo e o dativo. Este Caso é licenciado pelo núcleo v-

zinho dentro do estrato vP. 

 Levando em conta os argumentos de Woolford (op.cit.), teríamos assim os Casos 

inerente e lexical, respectivamente, licenciados nas seguintes posições sintáticas:  

             
vP 

                                                    3 
                 ERG/DAT        v’ 
                  (argumento externo) 3 
                                                 v0            VP  
                                                                      3 

                                      V’ 
                                                                              3 

                             V0         D/NP – PP  
                              (tema/argumento interno) 

 

 

 Por fim, Woolford (idem) conclui que mesmo os Casos inerentes não deixam de 

apresentar uma dependência de estrutura pela seguinte razão: até os Casos inerentes, que 

estão associados a determinados papéis temáticos,  precisam estar em certas posições 

sintáticas para que se dê o licenciamento de Caso. Por exemplo, mesmo um D/NP com 

Caso ergativo como argumento de um verbo de ação, sendo um argumento externo, 
                                   
8 No caso de teorias não-lexicalistas, como a da Morfologia Distribuída, esse tipo de Caso não teria seus 
traços selecionados da lista 1. Em sendo um traço default, o Caso absolutivo é um Caso que não participa 
da sintaxe, sendo, logo, inserido pós-sintaticamente no componente morfológico. Pesquisas que apontam o 
absolutivo como um Caso default são as de Legate (2006), Aldridge (2008), Woolford (2008)  e Arregi & 
Nevins (2012).   

Caso 
Lexical 

Caso 
Inerente 
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precisa estar no especificador de vP para ter o Caso valorado nesta posição. Ademais, 

Duarte (2012: 277) percebe que em sendo o argumento externo marcado com Caso 

ergativo e licenciado no especificador de vP – fato que ele observa em algumas línguas 

indígenas (como o maxakalí) e o objeto também sendo valorado dentro do estrato v-VP – 

para as línguas ergativas, teríamos, então, exemplos de línguas em que os licenciamentos 

de Caso já “fecham” os estratos  v-VP e VP, deixando-os “inacessíveis”. Em outras 

palavras, como vP configura uma fase dentro da proposta de Chomsky (2001), tendo-se a 

condição de impenetrabilidade de fase (do inglês ‘Phase Impenetrability Condition’, 

doravante PIC), logo, satisfeita9: 

                 (17)                                 TP 
  3 
NPk               T’ 

                                                      [EPP]  3 
            T0

 [EPP]        vP 
            3  
         NPk[ERG]         v’ 
                      3 
                                      v’ 

                  3 
                v0

[ERG]        VP 
                        [V+v]    3 

                              tk               V’ 
                      3 

                                        V0                  NP[ABS]   
 
 

A respeito da obediência desta restrição, Duarte (2012) argumenta que: 
 

(...) em virtude do que estipula a restrição de impenetrabilidade de fase 
(PIC), nem o sujeito nem o objeto estão disponíveis para participar de 
operações sintáticas na fase C/TP, já que o vP é enviado a spell-out e os 
constituintes sintáticos internos a esse vP ficam, portanto, 
impossibilitados de entrar em operações sintáticas com núcleos 
funcionais que estejam no domínio C/TP.   
    (DUARTE, 2012: 277) 

                                   
9 Adiante, veremos que em línguas ergativas não há uma satisfação do PIC, conforme Duarte (2012) 
argumenta. 
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 Mesmo assim, percebe-se que na derivação (17) acima, mesmo o núcleo T0 sendo 

finito (flexionado) e carregando traços de Caso nominativo, este não será valorado 

porque a fase [v-vP] já é enviada para spell-out, segundo o autor. Assim, somente o traço 

EPP será checado, pois o D/NP sujeito já teve seu traço de Caso valorado na fase 

anterior, a de vP.  

Uma situação oposta à essa, em que orações intransitivas estão envolvidas, é 

apontada por Duarte (idem) ao reanalisar os exemplos do warlpiri (Austrália, família 

yapa). Para o linguista, neste contexto, o sujeito de construções inergativas receberá caso 

nominativo do núcleo funcional T0, conforme o exemplo e estrutura abstrata abaixo, (note 

que a estrutura de uma inergativa é diferente de uma inacusativa, ver (16) acima).  

  
 

 

 

 

(19) Derivação de sentença inergativa em warlpiri  

     TP 
        3  
                                                  T0

[NOM]      vP 
3 

        NP[NOM]        v’ 
         3 

                                                                V+v0                  VP 
     3 
    tverbo           tobjeto 
 
     (DUARTE 2012: 278) 

 

 

(18) Parnka-ja-rna    
 Correr-PSD-1.SG    
 “Eu corri.”                (LEGATE, 2006 apud DUARTE 2012: 278) 
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Os exemplos do warlpiri acima correspondem ao de uma língua de ergatividade 

morfológica. É importante ressaltar que a literatura gerativa divide as línguas ergativas 

em dois subtipos:  (i) línguas de ergatividade morfológica e (ii) línguas de ergatividade 

sintática. Na próxima seção, consideraremos a diferença de ambas. 

   

4.3. Ergatividade morfológica e sintática 

 

  Línguas de ergatividade morfológica diferem de línguas de ergatividade sintática. 

Enquanto a última difere da primeira porque fenômenos sintáticos ocorrem envolvendo o 

argumento absolutivo (como o controle obrigatório de sujeito, em orações coordenadas e 

encaixadas, e mudança de Caso em construções antipassivizadas) a primeira propicia 

sistemas cindidos tripartidos. Para entendermos tais diferenças, examinamos as análises 

de Oliveira (2008) e Duarte (2012). 

 

4.3.1. Línguas de ergatividade morfológica 

 

 Oliveira (2008), seguindo Dixon (1979,1994), define as línguas de ergatividade 

morfológica da seguinte maneira:  

As línguas morfologicamente ergativas só manifestam uma 
diferença entre S e A em termos de marcação de caso 
morfológico. Os dois argumentos apresentam o mesmo 
comportamento sintático.  

     (OLIVEIRA, 2008: 21) 

Outro fato observado por Duarte (2012) é que as línguas de ergatividade 

morfológica propiciam sistemas cindidos tripartidos. Retomando os exemplos do warlpiri 

(Austrália, família yapa), acima, percebe-se a cisão em três Casos: ergativo, absolutivo e 
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nominativo. A cisão é observada quando se contrasta uma sentença transitiva na língua 

com uma sentença intransitiva inergativa: 

warlpiri (yapa) 

(20) Maliki-rli Ngarrka yarlku-mu 
 Cachorro-ERG Homem-ABS Morder-PAS 
 “Um cachorro mordeu um homem.” 
             (LEGATE, 2002, p.130) 

(21) Parnka-ja-rna 
 Correr-PASSADO-1.SG 
 “Eu corri.”                                                               (LEGATE, 2006) 

  
O Caso absolutivo também ocorre em contextos em que o núcleo To é não-finito 

em orações infinitivas do warlpiri. Isso atesta que o Caso absolutivo corresponde ao Caso 

acusativo, sendo atribuído pelo mesmo núcleo, o v-zinho (vo). Vejamos o exemplo: 

 

(22) Ngarrka-patu-rlu ka-lu-jana puluku turnu-ma-ni 
 Homem-PAUC-ERG PRES.IMP-3 gado Juntar-NONPAST-SUBJ-3.OBJ 
  
 [karnta-patu-rlu Miyi Purra-nja-puru] 
 Mulheres-PAUC-ERG comida-ABS cozinhar-INFIN-TEMPC 
 “Os  homens estão juntando gado enquanto as mulheres estão cozinhando.” 
       (LEGATE, 2002: 133) 

 Duarte (2012: 273-274) compara o mesmo fato (22), acima, com os contextos em 

que o núcleo T entra na derivação sem Caso a valorar, como ocorre em línguas 

nominativas em que temos o inglês como exemplo canônico. Em contextos de orações 

não finitas do inglês, o sujeito do verbo (tanto transitivo quanto intransitivo) terá o seu 

Caso atribuído excepcionalmente por outro núcleo funcional, por exemplo, o núcleo v-

zinho da oração principal. Neste contexto, o Caso do sujeito será o acusativo, e não o 

Caso nominativo. Os exemplos, a seguir, foram extraídos de Duarte (2012). São 
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exemplos clássicos de atribuição excepcional de Caso (doravante ECM, do inglês 

‘Exceptional Case Marking’):  

 

(23a)  We believed [Zeus to be omnipotente]. 

    (b)  No one expected [Agamemnon to win]. 

(24a)  We [v  believed [TP him to be omnipotente]. 

    (b)  No one [v expected [TP him to win].                       (DUARTE, 2012: 274) 

   

Duarte (op.cit.) relembra o fato comum desses tipos de construção em contexto de 

ECM. O fato de que o sujeito dessas sentenças virem com o Caso acusativo (contraste 

também com do warlpiri (22) em que o Caso envolvido é o absolutivo). Mais 

precisamente, este é o contexto em que o Caso acusativo esta diretamente conectado com 

o fato de que o núcleo funcional T da oração encaixada não está apto a atribuir Caso 

nominativo, pois o T da oração encaixada é não finito. Assim, o núcleo funcional que irá 

atribuir Caso acusativo, em inglês, será o v-zinho. Repare que o mesmo acontece em 

(49), o v-zinho irá atribuir Caso absolutivo. Este fato faz Duarte (2012) concluir que Caso 

absolutivo corresponde estruturalmente à Caso acusativo em línguas ergativas.  

Voltado aos exemplos de línguas ergativas como o maxakalí, Duarte (2012: 282-

286) e Campos (2008) percebem em suas pesquisas, que se encontram em guisa de 

conclusão, ser o maxakali uma língua que também pode se comportar assim como o 

warlpiri, isto é, uma língua também de sistema tripartido, conforme os exemplos:  

maxakali (jê) 

(25) Pox       te tik-ø x!m"y      nãm 
 Flechas   ERG homem-ABS acertar       QT-PL  
 “As flechas acertaram os homens.” 
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(26) Kakxop     te tatxok  
 menino         ERG banhar   
 “O menino tomou banho.” 
       (CAMPOS, 2008: 72-73) 

 

 Duarte (idem) aponta para outro fato curioso: o de que quando o objeto se move 

para a posição inicial da sentença, o verbo transitivo toma o prefixo ‘!-’, o mesmo que 

figura para marcar o sujeito (S) de verbos inacusativos. Assim, esse fato mostra que os 

Casos do objeto e sujeito de intransitivos são atribuídos pelo núcleo T0. Também é 

importante ressaltar que a existência desse prefixo de terceita pessoa reflete o movimento 

do argumento interno de sua posição temática para o especificador de TP. Isso, por sua 

vez, prova o Caso tripartido em maxakalí. O absolutivo corresponderá estruturalmente ao 

nominativo em construções inacusativas. Contraste os exemplos (27) e (28) e a respectiva 

estrutura arbórea em (29): 

 
(27) M!kax !-yãy-xaa  
 pedra          3.SG-REFL-rachar   
 “A pedra rachou.” 
 
(28) Ãyuhuk kakxop !-top 
 Não-índio     menino-ABS 3.SG-ser/estar gordo  
 “O menino não-índio está gordo.” 
       (CAMPOS, 2008: 4-5) 
 
  (29)                         TP 
      3 

NPk[NOM]    T’ 
         3 
       T0

[NOM]        VP       

                                 3 

          V’              tk   
 
 



 98 

Assim, Duarte (2012:278) conclui que as línguas de ergatividade morfológica 

tendem a ser tripartidas em que os Casos ergativo, absolutivo e nominativo são atribuídos 

e licenciados da seguinte maneira: 

 

(i) Caso ergativo sendo atribuído inerentemente ao argumento externo por 

meio no núcleo v-zinho (vo); 

(ii) Caso absolutivo sendo atribuído estruturalmente ao objeto também por 

meio do núcleo v-zinho (vo); 

(iii) Caso nominativo, atribuído pelo núcleo To, ao sujeito de intransitivas 

inergativas; 

(iv) O Caso absolutivo corresponde a Caso acusativo em contextos em que T 

não é finito (ABS=ACC). 

 

4.3.2. Línguas de ergatividade sintática 

 

 Já as línguas de ergatividade sintática se caracterizam por manifestarem as 

seguintes operações sintáticas que não são comuns em línguas de ergatividade 

morfológica (cf. DUARTE, 2012: 279-282): 

(i) Controle obrigatório do sujeito (orações encaixadas e 

coordenadas); 

(ii) Mudança de Caso (‘Case Shifting’) do argumento externo de 

ergativo para absolutivo (Kerg!Kabs) em construções antipassivas. 
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Conforme Duarte (idem) argumenta, essas operações sintáticas irão envolver os 

argumentos absolutivos. Uma língua em que se observam as operações acima é o dyirbal. 

 

(30) ngumai Banaga-nyu [PROi yabu-nggu burali-li] 

 pai-ABS    voltar-NONFUT  mãe-ERG ver-PURP    

 “O pai voltou para a mãe (o) ver.”  
                  (DIXON, 1994: p.168 apud DUARTE, 2012:p. 279) 
 
 
 
(31) [ngumai yabu-nyu    buran]   [proi banaganyu ] 

 pai-ABS    mãe-ERG       viu  voltou     

 “A mãe viu o pai e (o pai) voltou.”  
 (DIXON, 1994: p.155 apud DUARTE, 2012:p. 279) 

 

Para o exemplo em (30), apenas o argumento absolutivo controla uma categoria 

vazia (conhecida como PROzão), sendo esta o sujeito da oração encaixada. O mesmo 

ocorre para o argumento absolutivo em (31) que é uma oração coordenada. Neste último 

caso, o argumento absolutivo está co-indexado à uma categoria vazia (prozinho) em que 

o verbo da coordenada é flexionado, diferentemente de (31). Mas, o que a operação de 

controle obrigatório (em 31) envolvendo o argumento absolutivo revela afinal? Duarte 

(ibdem) argumenta que: 

Línguas ergativas sintáticas diferem radicalmente das línguas ergativas 
morfológicas pelo fato de uma série de operações sintáticas envolverem 
apenas o argumento que carrega o Caso absolutivo. A intuição é a de 
que esse argumento exibe propriedades gramaticais que são usualmente 
associadas ao sujeito em línguas nominativas. 
                (DUARTE, 2012: 279, grifos nossos) 
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O mesmo fenômeno é observado em contextos de antipassivização em que 

também só o argumento absolutivo é vinculado a uma categoria vazia (e). Para que o 

argumento ergativo seja relativizado, é necessário que o verbo da  oração relativa seja 

antipassivizado por meio do sufixo -nga. Neste processo, o Caso do argumento externo 

muda de ergativo para absolutivo (Kerg!Kabs ) (comparar os pares (59) e (60)): 

 

Antipassiva em dyirbal (família pama-nyungan, tronco dyirbalic) 

(32) ngumai [ei    banaga-ngu] yabui bura-n 

 pai-ABS              voltar-REL.ABS        mãe-ERG ver-NONFUT    

 “A mãe viu o pai , que estava voltando.”  
 
 

(33) yabuii [ei    bural-nga-ngu nguma-gu] banaga-nyu 

 mãe-ABS            ver-AP-REL.ABS        pai-DAT Voltar-NONFUT    

 “A mãe, que viu o pai, estava voltando.”  
          (DIXON, 1994:169, 170) 

Logo, Duarte (2012: 280) resume as seguintes características das construções 

antipassivas (60): 

 

(i) Antipassivas possuem estrutura híbrida (semanticamente selecionando 

dois argumentos e sintaticamente equivalendo a uma construção 

intransitiva); 

(ii)  Mudança de Caso para o argumento externo (AE=Kerg!Kabs ); 

(iii) O argumento ergativo (o sujeito) é promovido a sujeito da construção 

antipassiva; 

(iv) O argumento interno (AI), o objeto, será promovido a oblíquo; 

(v) Sendo o AE relativizado, este é extraído para o núcleo da oração relativa. 
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Além das características de (i-v), o que as construções antipassivas têm a revelar 

para a teoria sintática? Para Duarte (op.cit.), neste tipo de construção, o núcleo v-zinho 

(vo) não carrega traço EPP saliente em sua matriz de traços. Isso significa dizer que o 

traço EPP não está ativo no núcleo funcional de v-zinho (vo); não sendo este capaz de 

atribuir Caso absolutivo (estruturalmente igual a acusativo para Duarte 2009,2012) para  

o argumento interno. Assim, o objeto permanece in situ.  

 

(34) ngumai [ei  banaga-ngu]  yabu-nggu bura-n  

 pai-ABS           voltar-REL.ABS mãe-ERG ver     

 “A mãe viu o pai e (o pai) voltou.”  
 

 

(35)                                                  TP 
  3 
NP [EPP]        T’ 

                                                5      3 
                                       yabu-nggu k  T0

[EPP]         vP 
          3   
         NPk[ERG]         v’ 

          3 
         VP             v0

[ERG]         
                 3         [V+v]       

        V’               tk       bura-n  
                                                                         3  
                       NP[ABS]         V0                  

 
                                                      5   
    nguma 

 

 

Assim, em consequência, Duarte (idem) argumenta que o verbo da oração 

encaixada precisa ser antipassivizado para que o argumento externo se mova para além 

de vP para que o Caso nominativo seja checado em [Spe, TP], na fase C-TP. Estendendo  
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a derivação arbórea proposta pelo linguista teríamos os seguintes movimentos do D/NP 

com o Caso absolutivo:   

 

(36) yabuii [ei    bural-nga-ngu nguma-gu] banaga-nyu 

 mãe-ABS            ver-AP-REL.ABS        Pai-DAT Voltar-NONFUT    

 “A mãe, que viu o pai, estava voltando.”  
 

 

(37) Derivação de uma construção em que o verbo é antipassivizado 
 

                        CP 
           wo    
                                      C’ 
                     wo     

                                      Co [EPP]                      TP 
   wo 
NP [EPP]/[NOM]           T’ 

                                                5                3 
                                          yabu k                T0

[EPP]          vP 
                                                                  V+v+T[uABS]  3   
                                                             buralngangu   NP[ABS]       v’ 

                 3 
  NP[ERG]     v’  
                       3     

                                                                                                     v0
 [EPP]          VP  

                              tV+v+EPP    3   
                                      V’               t NP[ABS] 

 
             

O movimento do argumento externo, neste caso o D/NP ‘yabui’ (‘mãe’), irá 

ocorrer para o [Spec,TP] para receber o Caso nominativo. Segundo Duarte (op.cit.), isso 

permite que se entenda ser o Caso absolutivo uniformemente equivalente ao Caso 

absolutivo em contexto de uma sentença antipassiva para línguas de ergatividade 

sintática. O núcleo de v-zinho (v0) não pode atribuir caso estrutural neste contexto. Logo, 

não temos assim um sistema parecido com o sistema exibido nas línguas 

morfologicamente ergativas, como o maxakalí. Nestas é possível haver cisão dos 
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argumentos nucleares. Assim, Duarte (2012: 281) conclui para as línguas sintaticamente 

ergativas que: 

(i) Não é possível cisão, visto que tanto o objeto quanto o sujeito de verbos 

intransitivos recebem Caso nominativo pelo núcleo To; 

(ii) O núcleo v-zinho (v0) precisa possuir traço EPP para que o objeto seja 

movido para a fase C-TP, sendo o movimento de D/NP portador de Caso 

absolutivo (=nominativo) uma condição crucial, segundo Duarte (idem), 

em línguas de ergatividade sintática. 

 
 

Na seção seguinte, a principal deste capítulo, iremos comparar os dados da língua 

tenetehara e do kayabi, ambas da mesma família, o que nos permitirá especular, por meio 

dos dados reunidos que reanalisamos até o momento, se o kayabi é uma língua de 

ergatividade cindida ou não. 

 
4. 4.  Ergatividade cindida e estrutura argumental em kayabí 

4.4.1. Introdução 

 

 A partir das informações que reunimos e organizamos até o momento, sobre o que 

é ergatividade e seus tipos, podemos agora examinar três línguas da mesma família 

linguística, tupi-guarani: o kamaiurá, o kayabi e o tenetehára. Ao compararmos os dados, 

concluímos que, principalmente duas delas, a saber, o tenetehára e o kayabi, apresentam 

muitas semelhanças. Porém, o kayabi parece exibir algumas peculiaridades que nos 

fazem pensar que tipo de ergatividade está operando na língua e como se configuraria a 

sua estrutura argumental. Com relação ao tipo de ergatividade, seria o kayabi uma língua 
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de ergatividade morfológica ou de ergatividade sintática? Que tipo de cisão estaria 

ocorrendo na língua? Apenas cisão no sujeito (transitivas e intransitivas) ou uma cisão 

que permitiria um sistema tripartido (assim como o warlpiri e o maxakalí)? Dividimos 

esta seção em três subseções para facilitar a quantidade de informações a respeito de 

como o kayabi se enquadra às questões de ergatividade tratadas até agora. Na próxima 

subseção, 4.4.2, iremos confrontar os dados das línguas tenetehára, kayabi e kamaiurá 

que são línguas da mesma família linguística (tupi guaraní). Nesta última subseção, 

iremos também comentar sobre que tipo de ergatividade está operando na língua kayabi 

para, então, passarmos para a próxima subseção, 4.4.3, em que irei discutir o provável 

estatuto do morfema ‘-a’. Este morfema marca os argumentos nucleares tanto no 

kamaiurá quanto no kayabi. Mas, que fenômeno morfossintático este sufixo instancia? Na 

última seção, 4.5, concluímos este capítulo para, então, passarmos para as o capítulo 

cinco que trata da cliticização e do redobro.  

   

4.4.2. Ergatividade em línguas da família tupi-guarani: tenetehára, kayabi e 

kamaiurá 

  Conforme ficará mais claro nesta subseção, a semelhança do kayabi com o 

tenetehára fica evidente quando confrontamos os afixos verbais de ambas as línguas. O 

tenetehára e o kayabi apresentam, praticamente, os mesmos marcadores de pessoa na 

morfologia verbal. Segundo as pesquisas empreendidas por Duarte (2012 a,b; 2009, 

2007; 2006; 2003), a língua tenetehára apresenta o que o linguísta identifica como 

prefixos nominativos. Ao comparar os prefixos do tenetehára com os prefixos marcadores 

de pessoa em kayabi concluí-se que ambas as línguas codificam o mesmo padrão de 

concordância na raiz verbal. Comparando as tabelas, abaixo, percebem-se as 
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semelhanças. Essas semelhanças não foram identificadas, pelo que podemos aferir, no 

trabalho anterior sobre o kayabi que é a tese da Gomes (2007) agora publicada no livro 

intitulado “Gramática kayabí: reflexões sobre a ordem e os clíticos em uma língua 

indígena brasileira” pela editora Appris. 

 

                                        Prefixos nominativos 

          Pessoa              Singular             Plural 

                 

                 1 

 

                 2 

 

                 3    

 

 

                 a- 

 

               (e)re 

 

        u-  !   o-   !  w- 

 

           xi-/za-inclusiva 

                 uru- exclusiva 

            pe- 

 

              - 

               Tabela 8: prefixos nominativos em tenetehára (DUARTE, 2012b: 292) 

 

                                       Prefixos pessoais 

          Pessoa              Singular             Plural 

                 

               1 

                

 

                2 

 

                3    

 

 

                 a- 

 

                

               (e)re 

 

              o-   !  w- 

 

        si-  ! sa- INCL 

        oro-  ! aru- EXCL 

               pe- 

             - 

              Tabela 9: prefixos pessoais em kayabi (adaptado de GOMES, 2007: 21) 
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 O mesmo ocorre para a serie de afixos que são clíticos acusativos/absolutivos no 

tenetehára. O kayabi também apresenta uma tabela de afixos bastante similar. 

Comparemos: 

 

                              Clíticos acusativos /absolutivos  

          Pessoa              Singular             Plural 

                 

                 1 

 

 

                 2 

 

                 3    

 

 

                 he- 

 

 

                 ne- 

 

                  i- 

                 h-  

 

           zane-inclusiva 

                 ure- exclusiva 

 

            pe- 

 

              - 

                     Tabela 10: Clíticos acusativos/absolutivos em tenetehára  
                                               (DUARTE, 2012b: p.292) 
 

                                         Prefixos pessoais  
                            (para a série não-ativa) de verbos intransitivos 
          Pessoa              Singular             Plural 

                 

                 1 

                  

                   

                  2 

 

                  3    

 

 

                 je- 

 

                 

             (e)ne- 

 

                 i 

                 -      

 

            jane-inclusiva                

                 ore- exclusiva 

                  pe- 

             

              - 

               

             Tabela 11: prefixos pessoais em kayabi (adaptado de GOMES, 2007: p.22) 
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 Conforme podemos conferir acima, as diferenças são mínimas quanto os afixos 

(sejam prefixos nominativos ou formas clíticas acusativas/absolutivas), havendo pequena 

alomorfia para a série de prefixos de terceira pessoa (3) e primeira pessoa do plural (PL) 

inclusiva (12).  

 

 O motivo da organização das tabelas de afixos no kayabi, tomando por base as 

tabelas organizadas por Duarte (2012) para o tenetehára, é o de examinar se ambas as 

línguas também apresentam o mesmo comportamento morfossintático em orações 

independentes, tanto transitivas quanto intransitivas. Duarte (idem: 294-295) apresenta os 

seguintes exemplos de orações intransitivas do tenetehára (repare que há uma alternância 

no uso dos afixos nominativos e acusativos, respectivamente, para as series (a) e (b) o 

que, segundo o autor, claramente viola a generalização de Burzio10):    

(38a) o-ho kwez  
 3.SG-ir        IPASS   
 “Ele foi embora.” 
 
 
   (b) i-ho-re a-ha  
 3SG-ir-depois 1.SG-ir   
 “Depois que ele foi embora, eu sai.” 
 

(39a) àmàn u-kyr  
 chuva        3.SG-chover   
 “Chove.” (lit. “A chuva chove.”) 
 

   (b) àmàn u-kyr mehe  (...) 
 chuva 3.SG  COMP 
 “Quando chove.” 

(DUARTE, 2012: 294) 
                                   
10 Esta generalização prevê que em construções intransitivas, em que não há verbos que projetam um 
argumento externo, não há a atribuição de Caso acusativo. Porém, os exemplos abaixo claramente indicam 
essa violação observada por Duarte (2012). 
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(40a) u-hy u-ze’eg ne-we 
 dele-mãe 3.SG-falar  tu-com 
 “A mãe dele falou contigo.” 

 

   (b) ui-wàpytymawok wi-azuru proi ii-ze’eg pà 
 3.SG-abrir dele-boca   3.SG-falar COMP 
 “Ele abriu a boca (dele) para falar.” 
 

(41a) a-ker Kwej  
 1.SG-dormir PERF   
 “Eu já dormi.” 
 

    (b) he-ø-ker Pà  
 1.SG-ABS-dormir COMP   
 “Enquanto eu estava dormindo ...” 
        (DUARTE, 2012: p.294) 

 

 O que Duarte (op.cit.) pode apurar em sua pesquisa é que além dos dados acima 

apresentarem uma clara violação generalização de Burzio – uma vez que está sendo 

atribuído ao sujeito de intransitivos ora Caso nominativo ora Caso acusativo – também há 

uma variação paramétrica com relação ao Parâmetro de Caso Obrigatório (‘Obligatory 

Case Parameter’, doravante OCP) proposto, conforme Duarte (idem) aponta, pelos 

linguistas Laka (1993, 2000) e Bobaljik (1993). Duarte (ibdem) explica esse parâmetro da 

seguinte maneira e por meio do seguinte esquema e derivação arbórea: 

 

Esse parâmetro (...) prevê que a atribuição de Caso estrutural ao único 
argumento do verbo intransitivo dependerá de qual categoria funcional 
estiver ativa nas línguas. (...) Um aspecto relevante dessa teoria diz 
respeito ao fato de o parâmetro de atribuição de Caso não se aplicar 
aos predicados transitivos, mas somente aos predicados intransitivos, 
visto que ao sujeito de verbos intransitivos poderá ser atribuído o Caso 
nominativo ou o Caso absolutivo, e modo que a ocorrência de um ou de 
outro dependerá, portanto, das escolhas paramétricas de cada língua.   

                    (DUARTE, 2012: p.292-293, grifos nossos) 
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(42) Parâmetro Obrigatório de Caso (OCP) 
 
Línguas  Nominativas 
 
Se *C1nominativo  estiver ativo 
 
(a) Vtransitivo                                   (C1nom, C2acc) 
    
(b) Vintransitivo                      (C1nom) 
 
 
*C1 é o Caso atribuído pelo núcleo To   e  o  

Línguas Ergativas 
 
Se *C2absolutivo  estiver ativo 
 
(a) Vtransitivo                                   (C1erg, C2abs) 
    
(b) Vintransitivo                                (C2abs) 
 
 
C2 o Caso atribuído pelo núcleo vo 

 
 
 
(43)                  TP 

  3 
C1 NOM/ERG      T’ 

                                                             3 
         T0

               vP 
         3 
       tk                 v’ 
                  3  

  C2ACC/ABS       v’ 
              3 
            v0

              VP 
                                  3 

                          V’ 
(DUARTE, 2012:293)  

     
  Como o Caso do sujeito intransitivo se comporta ora como nominativo, ora como 

acusativo no tenetehára, Duarte (op.cit.) observa que a generalização do OCP não se 

aplica conforme (42) e (43) acima, o que faz Duarte (idem) propor a seguinte 

generalização e readaptação do esquema (42): 

“(42) Os prefixos nominativos são engatilhados sempre que T entrar na 
derivação sintática a atribuir Caso nominativo, enquanto os clíticos 
acusativos são ativados nos contextos em que o núcleo v pode atribuir 
Caso acusativo/absolutivo.” 
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(44) tenetehára (DUARTE, 2012: 300) 
  
Se C1nominativo  e C2acusativo/absolutivo   são ativos  

 
(a) Vtransitivo                                   (C1nom) 
    
(b) Vintransitivo                     (C1nom) 
 
(c) Vintransitivo   
 
 

 
(C2abs)  
 
 
 
(C2abs)  
 

 
Levando em consideração a generalização em (44) e os exemplos de sentenças 

monoargumentais (38-41) indicam que estas apresentam as seguintes estruturas abstratas, 

dependendo do núcleo funcional que estiver ativo: 

 
(45) Orações intransitivas (prefixos nominativos) (46) Orações intransitivas (clíticos acusativos) 
                                
                                      TP 
           3 
                             NPk[NOM]    T’ 
                                        3 
                              T0

[NOM]                VP       

    3 

                V’              tk   
 
 

                             
                                  vP 
        3 
                           NP[ABS]      v’ 
                                    3 
                                 v0

[ACC/ABS]   VP       
                                            3 
                    V     NP[ACC/ABS] 

 
 

Todos os fatos da morfossintaxe tenetehára reunidos acima, bem como a 

semelhança das tabelas de afixos de concordância para o tenetehára e kayabi, nos fariam 

concordar que o kayabi exibe as mesmas características morfossintáticas do tenetehára. 

Para esta última, Duarte conclui que há três tipos de ergatividade: 
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(47) Tipos de Ergatividade 

(i) Línguas de ergatividade morfológica que propiciam sistemas tripartidos 

(exemplo: warlpiri e maxakalí); 

(ii) Línguas de ergatividade sintática (o dyrbal); 

(iii)  Língua de ergatividade híbrida: mistura do sistema nominativo-acusativo e 

ergativo-absolutivo  (o tenetehára e o kayabi).   

 

Por outro lado, diferentemente do tenetehára, a língua kayabi parece codificar 

morfologia casual em seus sintagmas nominais (D/NPs) por meio do morfema sufixal -

a11 que também marca D/NPs plenos, conforme os exemplos em (b), sendo os exemplos 

em (a) orações intransitivas em que há a ocorrência dos mesmos prefixos pessoais das 

tabelas supracitadas. Note que em para alguns contextos, como em (48b) e (49b), abaixo, 

os verbos são de ação, exigindo dos sujeitos um alto carácter agentivo no que se refere ao 

seu papel temático. O mesmo sufixo ‘-a’ aparece nos exemplos em que temos sentenças 

intransitivas, independentemente se inergativas ou inacusativas (48a, 49a, 50a), bem 

como transitivas (48b), (49b) e (50b): 

 

(48a) oro-j-a‘yr   ‘ar  
 1.PL.EXCL-R-filho    cair   
 “nossos (próprios) filhos nascem.”     (DOBSON, 2005:p.59) 

                                   
11 Por ora, gloso esse morfema com ‘?’. Com relação a este morfema não há um consenso na literatura.  
Dobson (1988/2005) glosa esse morfema como MN (de ‘Marca Nominal’). Vieira (1992) propõe que o 
morfema é um nominalizador. Esse mesmo morfema aparece em profusão marcando argumentos D/NPs 
plenos em outras línguas da família tupi-guarani. Por exemplo, Seki (2000) glosa esse morfema com ‘K’ 
significando ‘Caso nuclear’ em kamaiurá. Há uma menção de um trabalho conduzindo pelo prof. Aryon 
Rodrigues em um manuscrito perdido de 1952 em que o linguista etiqueta tal morfema como um marcador 
de Caso argumentativo.  
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(49a) pe-wat   Tatuy  
 3.PL-nascer     LOC   
     “Nasceram em Tatuí.”                      (DOBSON, 1997:p.101) 
  

  
!
!
!
!

(50a)12 a-set     je  
 1.SG-dormir     1.SG   
     “Eu dormi.”                                                 (DOBSON, 1997:22) 
!
   (b) je tej-u‘yw-a    r-eka-a 
 1.SG 1.SG.R-flecha-‘?’  OBJ-procurar-NAR 
     “Eu procurei minha espingarda.”                (DOBSON, 2005:11) 
!
(51) (...)  yar-a  w-ypwyg-am! 
   Canoa-‘?’ 3.SG-afundar-NAR 
     “(...) a canoa afundou.”                                (DOBSON, 2005:15) 
!
  

Já os marcadores de pessoa para a série de verbos intransitivos não-ativos em 

kayabí, conforme esquematizado em Gomes (2007:22), parecem muito com as formas 

enclíticas acusativas/absolutivas do tenetehára.  

                                   
12 Este, bem como muitos dados da língua, é um exemplo de ordem VSO. Conforme ficará explícito em 
versão futura desta tese, o kayabí é uma língua de movimento de verbo. Esse fato é comum em línguas da 
mesma família (como o próprio tenetehára, por exemplo) e muitas línguas indígenas de outras famílias 
linguísticas.    

 

(b) Majawer-a r-a‘yr-a i-j-uka-ù  

 Viúva-‘?’ POS-filho-‘?’ 3.SG-R-matar-NAR  

  “A viúvak matou seuk (próprio) filho.” 
                                                               (DOBSON 1997 [2005]:90)                                                               

  (b) Milho-a jane si-tym  

  Milho-‘?’ 1.PL.INC 1.PL.INC-plantar  

              “Nós plantamos milho.” 
                                                               (DOBSON, 1997 [2005]:87)                                                               
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Concordando que os afixos verbais em kayabi indicam um padrão de 

concordância praticamente igual ao tenetehára, então, podemos etiquetar também os 

mesmos afixos da forma como Duarte (2012) o faz. É importante notar que, nos 

exemplos acima, os prefixos nominativos e os clíticos acusativos estão, respectivamente, 

em itálico e negrito, para indicar com quais argumentos os afixos podem estar 

concordando. Assim, pode-se notar que tanto para cláusulas intransitivas quanto 

transitivas ocorre(m): 

 

(i) Concordância com argumento acusativo/absolutivo (48b, 50a, 51a); 

(ii) Concordância com argumento nominativo (50a e 50b); 

(iii) Uma provável marcação de “Caso” tanto em cláusulas monoargumentais 

(inacusativas e inergativas) quanto transitivas por meio do sufixo ‘-a’       

(ver (b)s dos pares de exemplos supracitados e (51)). 

(iv) Marcação de ambos os argumentos (externo e interno) por meio do 

mesmo afixo ‘-a’ (fato também comum em kamaiurá, conforme veremos 

adiante). 

Levando em consideração as características observadas na língua (i-iv), as nossas 

suspeitas de que o sufixo ‘-a’ marcando argumentos nucleares no kayabí fosse um 

marcador de Caso ficam, por ora, suspensas. Principalmente, levando-se em conta que o 

mesmo morfema pode marcar, ao mesmo tempo, argumentos diferentes (49b). Se o 

sufixo ‘-a’ fosse um marcador de Caso ergativo em kayabí, somente o argumento externo 

deveria vir marcado com esse morfema; tendo, necessariamente, o argumento interno ou 

uma marca morfológica diferente do argumento externo ou, como é comum em línguas 

ergativas documentadas na literatura, nenhuma marca codificada no argumento interno. 
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Como vimos nos exemplos das línguas de ergatividade morfológica, é comum o 

argumento absolutivo não vir com nenhuma marca explícita (daí a tradicional marcação 

do argumento absolutivo com o símbolo glosático ‘ø’). Assim, pode ser que este 

morfema seja um categorizador interno no nível da palavra. Especificamente, um 

categorizador de !Raíz, igualando-se à mesma morfologia dos NPs de outra língua da 

família tupi-guaraní, o asuriní do trocará, conforme veremos adiante.  Pelos dados do 

kayabí que exploramos até o momento, podemos hipotetizar a seguinte estrutura abstrata 

para  as construções transitivas e intransitivas (se assumimos que as intransitivas se 

derivam das transitivas), em que AE é a etiqueta para argumento externo e AI para 

interno: 

 
(52)                TP 

  3 
AE NOM          T’ 

                                                             3 
         T0

NOM           vP 
 [EPP]  3 
       AIyACC/ABS    v’ 
                  3  

     tk               v’ 
              3 
            v0

ACC/ABS     VP 
                                  3 

                           V                      ty  
 

  

O que se pode perceber na estrutura abstrata acima é que o kayabí, assim como o 

tenetehára, é uma língua que, inicialmente, exibe simplesmente um sistema nominativo-

acusativo. Para encontrarmos alguma cisão, seja apenas no sujeito ou um sistema 

tripartido, outros tipos de construção deverão ser analisadas, como orações encaixadas e 

prováveis construções passivas/antipassivas, que são menos frequentes mas possuem 
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muito a revelar a respeito do sistema de marcação e atribuição de Caso. É importante, 

porém, levarmos em conta que tais tipos de construções não sejam possíveis no kayabí, 

tendo em vista que Vieira (1993:21) não constatou tais ocorrências (de passivas, 

antipassivas e construções de voz inversa) no asuriní do trocará, também da mesma 

família.  

 

4.4.3. Ergatividade cindida em kayabi e o que morfema ‘-a’ pode revelar 

 

Levando em consideração os fatos observados de (i) a (iv), arrolados no fim da 

última subseção, resta-nos perguntar o que o sufixo ‘-a’ está sinalizando a respeito da 

morfossintaxe da língua. Ao concordar que este sufixo não estaria marcando Caso, mas 

sim sendo um categorizador de !Raízes, provavelmente um nominalizador (segundo 

Vieira, 1992, ao observar a morfossintaxe do asurini, outra língua também pertencente a 

família tupi-guarani), isso faz com que se analise a sintaxe interna dos D/NPs da língua. 

Se levarmos em conta a ocorrência e a concorrência desse morfema, percebe-se que o 

mesmo sufixo é também recorrente no kamaiurá.  Vejamos os dados arrolados abaixo 

(SEKI (2000) glosa o morfema ‘-a’ como N de ‘Caso Nuclear’): 

 

Kamaiurá (tupi-guarani) 

Transitivas 
(53) Kunu’um-a  h-uwaja-a w-ekyj 
 Menino-N  3-rabo-N 3.SG-puxar 
     “O menino está puxando o rabo dele.”                                 
 
(54) (ene)  ka’i-a r-uwaj-a w-ekyj 
 (você)  acaco-N REL-rabo-N 2.SG-puxar 
     “(Você) está puxando o rabo do macaco.”                                 

(SEKI, 2000: 108,154) 



 116 

 
Intransitivas ativas (Sa) 
(52) Kunu’um-a o-ket  
 Menino-N  3-dormir  
  “O menino está dormindo.”                                
 
Intransitivas descritivas (So) 
(55) i-‘ajur-a i-huku   
 3-pescoço-N 3-comprido  
  “O pescoço dele é comprido.” 
 
(56) ene ne=r-oryp  
 você 2.SG=REL-alegre   
 “Você é alegre.”                           

         (SEKI, 2000:108,156,157) 

 Recentemente, Seki (2013), em trabalho apresentado em co-autoria com Nevins 

(2013), em conferência, passou a glosar o sufixo ‘-a’ com o rótulo genérico de ‘K’ de 

‘Caso' em contextos de relativização e complementação: 

 

Relativização e Complementação (NEVINS & SEKI, 2013) 

(57) hok-a [i-jo-taw-er-a] o-kaj 
 house-K  3-leave-RELPRO-PAST-K 3-burn 
  “The house [from which he left] burned.” 

“A casa [que ele deixou] queimou.”                           
 

(58) o-kawe’eng=awa [jawar-a kunu’um-a juaka-taw-er-a] 
 3.SG-tell=PL jaguar-K   boy-K kill-RELPRO-PAST-K 
  “They tell of the jaguar’s killing of the boy.” 

“Eles disseram do assassinato do menino pelo Jaguar.” 
 

 É importante notar que, a partir dos exemplos acima, o kamaiurá também utiliza-

se do mesmo morfema ‘-a’ para codificar o que se etiqueta como ‘Caso’ nos argumentos 

nucleares. Também é importante notar que, na maioria dos exemplos acima, a 

concordância manifestada no verbo parece fazer o mesmo uso das formas nominativas e 

acusativas/absolutivas que ocorrem em tenetehára e no kayabí.  
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Independentemente da etiqueta descritiva utilizada, seja de ‘marca nominal’ 

(‘MN’, por DOBSON 2005), ‘Caso Nuclear’ (‘N’, SEKI 2000), ou um possível 

nominalizador (conforme VIEIRA 1993),  e Caso (‘K’, em Seki & Nevins, 2013), é 

evidente que esta marca aparece em profusão nos D/NPs plenos das línguas da família 

tupi-guaraní até aqui focalizadas. Ao focalizarmos os dados (48-51) do kayabi, acima, 

bem como os fatos arrolados de (i a iv) na subseção anterior – no que se refere aos afixos 

de concordância (prefixos nominativos e clíticos acusativos/absolutivos) – e 

compararmos com os dados do kamaiurá, é notório que os contextos de ocorrência do 

morfema ‘-a’ é o mesmo: tanto em sentenças transitivas quanto intransitivas. Outro fato 

que por ora chama a atenção é que a ocorrência deste morfema dissocia-se do fato de que 

o sufixo ‘-a’ seja um marcador de Caso ergativo. Tanto no kayabí quanto no kamaiurá, 

este morfema irá aparecer nos D/NPs nucleares independentemente da semântica dos 

verbos. Ou seja, diferentemente do maxacalí (família jê), a ocorrência deste morfema é 

comum nos verbos de ação, bem como em outros verbos que não expressam ação. Logo, 

o que parece estar ocorrendo é muito mais um fenômeno morfossintático que revela a 

emergência da estrutura sintática do que algo particular relativo à semântica do verbo.  

As ocorrências do sufixo ‘-a’ nas línguas kayabí e kamaiurá, se agregadas e 

confrontadas com as mesmas ocorrências do mesmo morfema na língua asuriní do 

trocará, também sendo pertencente a mesma família linguística, fazem com que o rótulo 

de que é um marcador de Caso seja invalidado. 
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Conforme Vieira (1993: 25-27) atesta em seu estudo da morfossintaxe do asuriní 

do trocará, o sufixo ‘-a’ é, em realidade, um categorizador de !Raíz. A autora ainda 

destaca o fato de que este morfema irá nominalizar !Raíz(es) na língua a partir de 

contextos em que se acreditava que os itens lexicais em línguas da mesma família eram 

tidos como sendo ambíguos no que se refere à categoria gramatical, sendo entendidos ora 

como nomes ou ora como verbos (sobretudo em considerando pesquisas empreendidas 

por estudiosos das línguas tupi-guaraní). Para Vieira (idem), o morfema ‘-a’ é sem dúvida 

um nominalizador: 

Na língua Asuriní do Trocará, alguns radicais, principalmente 
aqueles que se referem a termos de parentesco e partes do 
corpo humano, são ambíguos entre uma interpretação nominal 
ou verbal. É através do sufixo ‘-a’ que os nomes são derivados 
em Asurini. Todo nominal no Asuriní é marcado com o sufixo 
‘-a’. 
       (VIEIRA, 1993:25) 
   

 
Tal conclusão é evidenciada por meio dos dados abaixo:  

 
 
(59) (a)  i-py (b) i-py-a  
  3.SG-pé  3.POSS-pé-NMZDR  
  “Ele tem pé.”  “O pé dele”   ou  
    “É o pé dele.”  
 
(60) (a)  h-aty (b) h-aty-a  
  3.SG-mulher  3.POSS-mulher-NZDR  
  “Ele é casado.”  “A mulher dele.” ou  
    “É a mulher dele.”  
  
(61) (a)  se-memyr (b) se-memyr-a  
  1.SG-filho  1.POSS-filho-NMZDR  
  “Eu tenho filho.”  “O meu filho.” ou  
    “É meu filho.”  
 
(62) (a)  o-se’e! (b) o-se’e!-a  
  3.SG.A-falar  1.POSS-falar-NMZDR  
  “Ele fala.”  “A fala dele.” ou  
    “É a fala dele.”  
                  (VIEIRA, 1993:26) 
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(63) (a)  se-ro’y (b) se-ro’y-a  
  1.SG-febre  1.POSS-febre-NMZDR  
  “Eu tenho febre.”  “minha febre.” ou  
    “É a minha febre.”  
 
(64) (a)  o-tym (b) o-tym-a  
  3.SG.A-enterrar  3.POSS-enterrar-NMZR  
  “Ele enterrou.”  “o enterro dele.” ou  
    “É o enterro dele.”  
                
(65) (a)  i-pyteri (b) i-pyter-a  
  3-no meio  3.POSS-meio-NMZR  
  “no meio dele.”  “o meio dele.”  
     (VIEIRA, 1993:27) 
 
  Vieira (ibdem) também se vale do estudo de Harrison (1975) para quem o 

sufixo em questão é um nominalizador: 

De acordo com Harrison (1975), o sufixo –a tem o alomorfe -e, quando 
ocorre após raízes terminadas e: 
Um exemplo que ilustra esta regra morfofonológica seria: 
(i) akoma’e + a >  akoma’ee  > akoma’e  ‘homem’ 
(ii) a.  se-koma’e    b. akoma’e 

1.SG-homem      homem 
       ‘homem.’  ou 

    ‘É homem.’ 
 

 
 Ainda em sua tese,  a autora parece assumir a acategorialidade das !Raízes em 

asuniní, uma vez que cita os estudos de Rice (1989) que estudou a formação de nomes e 

verbos em slave (atapasca). Segundo Vieira (1993:23), “Rice sugere que as raízes 

lexicais em slave não devem ser atribuídas à categorias específicas e que só a presença 

de certos afixos é capaz de diferenciá-las.” Rice (1989) assume a !Raíz como uma forma 

subjacente em línguas da família atapasca:  

Sapir (1923) argued that Athapaskan verb stems are underlying nominals with 
affixes functioning to change the category to verb. Sapir did not presente 
evidence that it is the noun that underlies the noun/verb pairs. Instead of taking 
either the noun or the verb as basic, I assume that the underlying form is a root, 
not necessarily assigned to a lexical category. Roots are converted into stems by 
stem formation rules which assign a lexical category, noun, verb or postposition. 
               (RICE, 1989: 161 apud VIEIRA, 1993) 
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 A conclusão teórica a que chegam Vieira (1993) e Rice (1989) vêm de encontro à 

uma hipótese adotada por Arad (2005), no arcabouço teórico da Morfologia Distribuída, 

que é a Hipótese da Raíz como unidades atômicas e indecomponíveis:  

   (66) Hipótese da Raíz 

Language has atomic, non-decomposable lexical elements, known as roots. 
Roots are those Saussurian arbitrary signs – coinages of (core) sound and (core) 
meaning. It is an innherit property of a root that it is not decomposed. In 
adopting the Root Hypothesis, I follow Fodor’s idea that there exist non-
decomposable entities.”

 
(grifos nossos)  

(ARAD, 2005:6)  

  

Outro fato que nos chamou atenção sobre a asuriní é  sua estrutura morfossintática 

que permitiu Vieira (1993) enquadrar a língua como sendo não configuracional. Para a 

autora, o asuriní, na maior parte de suas construções, não apresenta argumentos D/NPs da 

mesma forma que em línguas como o português e inglês em que os argumentos são 

pronunciados obedecendo o Filtro de Caso. Valendo-se das propostas de Jelinek 

(1989,1992) e Baker (1990), Vieira (idem) mostra que os prefixos/clíticos (muito 

parecidos com os do tenetehára e do kayabí) também projetam posições sintáticas ainda 

que não sejam argumentais e sim argumentos externos que estão adjungidos. O Princípio 

da Projeção e o Princípio da Projeção Estendido são obedecidos na gramática do asuriní. 

Mas, o que se entende por línguas configuracionais e não configuracionais segundo 

Vieira (ibdem)?  O asurini, para a autora, é uma língua que, assim como o kayabi e o 

tenetehára, possui de fato uma morfologia verbal rica, sendo marcada com elementos 

pronominais (afixos/clíticos pessoais) no verbo (vide tabelas 8-11 de afixos pronominais 

do tenetehára e kayabí) em que esses afixos exercem função argumental, tornando os 

D/NPs dispensáveis.  
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Em outras palavras, a língua asurini é altamente pro-drop (assim  como kayabí, 

kamaiurá e tenetehá). Assim, as línguas não configuracionais seriam aquelas que 

apresentam alta opcionalidade de elementos D/NPs, não sendo indispensáveis como nas 

línguas configuracionais, como o português13 e o inglês. É importante sinalizar que ao 

enquadrar o asuriní como pertencendo ao grupo de línguas não configuracionais, a autora 

não está assumindo que tal língua não apresenta estrutura sintática. O assuriní, e línguas 

afins, projeta estrutura sintática por meio de adjuntos que configuram os argumentos 

externos e internos, conforme o exemplo e a derivação do mohawk (no modelo GB) 

abaixo: 

(67) Wa’-t-ha-ya’k-e’ Sak rao-’share 
 FACT-DUAL-3.SG-break-PUNC Sak MSP-knife 
 “Hei  broke  Saki’s knife”. 

                                                                         
 
(68)        S 
                  qp 
    S      NPk 
        3                   3                                      
       NP          VP                 NPi           N 
         g          2                 g               g 
      proi       V      NP             Sak       knife 
                  g          g 
                break    prok 

            (BAKER, 1990:5 apud VIEIRA, 1993:17) 
 

 
No que se refere ao dado do mohawk (67) e a derivação em (68), Vieira (1993) 

demonstra, no decorrer de sua tese, que o asuriní, ao que tudo indica, apresenta uma 

estrutura muito similar ao do mohawk, em que a expressão referencial ‘Sak’ é gerada 

como adjunto, não entrando este constituinte em relação de c-comando com os pro-

                                   
13 Estamos abstraindo aqui do fato de que em Português há contextos particulares em que se tem elipse do 
sujeito e objeto. 
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zinhos, o que irá conferir liberdade de vinculação das expressões referenciais em 

conformidade com o princípio C da teoria da ligação. 

Enfim, resta a nós, por ora, focalizar os exemplos do kayabí em que temos outros 

afixos pronominais para além dos afixos nominativos e acusativos apresentados nas 

tabelas (8) a (11). O kayabí também apresenta outros morfemas pronominais de primeira 

(1) e segunda (2) pessoas, que podem vir como afixos no verbo (parecendo formas 

proclíticas) e uma série especial de pronomes para as formas de terceira (3) pessoa, 

conforme vermos na próxima subseção.  

 

4.4.3.1. Afixos pronominais e pronomes de terceira pessoa em kayabí 

 

 Conforme visto no capítulo dois desta tese, o kayabí apresenta também outras 

formas pronominais diferentes dos afixos de concordância apresentados nas tabelas de (8) 

a (11). Estas formas pronominais podem vir como afixos ou estar livres enquanto formas 

pronominais. Esses pronomes clíticos aparecem, sobretudo, nas séries de verbos não 

ativos, conforme descrito por Gomes (2007), figurando como prefixos que, ao que tudo 

indica, aparecem como formas enclíticas em verbos intransitivos que não denotam ação 

(série não ativa). Esses enclíticos aparecem em construções de verbos intransitivos 

estativos, conforme Gomes (2007: 23) exemplifica: 

 

(69) je-ro’y     

 CL.1.SG-febre    

 “Estou com febre.”        (DOBSON, 2005: 34) 
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(70) je-ak! je    

 CL.1.SG-febre 1.SG  

 “Eu estou molhado.”        (DOBSON, 2005: 34) 

(71) i-yman ‘gã    

 CL.3.SG-velho  3.SG.M.HF  

 “Ele está velho.”        (DOBSON, 2005: 45) 

  

Antes de comentar os dados de (67 a 69), vale destacar que o kayabí apresenta 

pronomes clíticos independentes. Esses pronomes redobram argumentos D/NPs ao qual 

estão vinculados. Ademais, os pronomes de terceira pessoa (3) , sobretudo, constituem 

uma série especial de pronomes.  

      
                                   
                         Pronomes independentes: 1/2 pessoas 
                    
                    Pessoa 

              
               Singular 

 
              Plural 

 
                       1 
 
                       2 
          

 
                  Je 
 
                  Ene 

 
                Oreexclusiva 
 
                P!! 

                  Tabela 12:  Pronomes de primeira (1) e segunda (2) pessoas 
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                               Pronomes clíticos dependentes: 3 pessoa 
  

          Singular 
 
        Plural    

           M
 

                              G
ênero 

 
 
 
   Homem falando 

 
          ‘gã             
 

 
       ‘gã  
 

        
        !! 

      F 

 
 
Mulher falando 
 
 

 
            K! "ã 

 
          - 
 
 

      M
 

  

 
           kyna 

 
          wã 
 

     F 
  

                Tabela 13: pronomes clíticos em kayabi (readaptado de Gomes 2007:p.33 e 43) 
 
 
  Os pronomes clíticos dependentes de 1 e 2 pessoas, tanto as formas singulares e 

plurais, também aparecem como formas presas nas raízes de verbos intransitivos e 

transitivos:  

(72) a-‘at je    

 1.SG-cair 1.SG  

 “eu caí.”                                 (DOBSON, 2005:23) 

 
(73) je-ro’y je    

 Cl.1.SG-velho 1.SG  

 “Eu estou velho.”        (DOBSON, 2005: 45) 
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O fato dos clíticos pronominais se repetirem tanto de forma independente, 

constituindo um argumento do verbo, quanto em um afixo no verbo (como em (70), (72) 

e (73))  me fez pensar na hipótese de cópia de traços dessas formas pronominais, o que se 

manifestará na morfologia do verbo, tanto que o clítico de primeira pessoa ‘je-’ concorre 

com o prefixo de primeira pessoa ‘a-’ uma marca de concordância na raiz do verbo.  

Com relação ao sistema de marcação/codificação de Caso e como este está 

alinhado na língua, há fortes indícios de que há cisão de Caso no que se refere aos 

argumentos nucleares em orações monoargumentais em contraste com as transitivas 

abaixo em que temos os clíticos de terceira pessoa. É o que podemos notar nos exemplos 

em (69-73), acima, recuperados de (74) a (77) abaixo: 

 

(74) pe-wat   Tatuy  

 2.PL-nascer     LOC   

     “Nasceram em Tatuí.”                            (DOBSON, 1997: 101) 

 

 

 

 

(76) a-set     je  

 1.SG-dormir     1.SG   

     “Eu dormi.”                                           (DOBSON, 1997: 22) 

 

 

   

(75) ka’i-a              ‘gã tee je      i-juka-aù 

          macaco-NMZDR  CL.3.SG Só 1.SG   3.SG-matar-NAR 

             “Apenas, eu matei o macaco.”  

            “Apenas, eu  oi matei o macacoi.” 
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(DOBSON 1988:73,76,77) 

 

 Identificamos um alinhamento e um sistema de concordância nos verbos em 

kayabí (subseção 4.4.2, acima) que nos permitiram sinalizar um sistema de Caso 

nominativo-acusativo. Porém, podemos identificar também mais um padrão co-ocorrendo 

com este. Ao destacar e contrastar os dados (75) e (76), percebe-se que enquanto o último 

dado dispara uma concordância típica de línguas nominativo-acusativas, o primeiro 

dispara um padrão de concordância com o objeto. Ademais, para muitos estudiosos a 

concordância com objeto costuma ocorrer em profusão em línguas ergativas. Assim, 

temos alguma evidência, mesmo que parca, de que o kayabí pode estar apresentando um 

sistema cindido híbrido. Isto é, um sistema que permite dois tipos de alinhamento: 

ergativo (75) e nominativo-acusativo (76), ainda que o morfema ‘-a’, conforme vimos, 

não codifique Caso ergativo. Assim sendo, o kayabí não é uma língua de ergatividade 

morfológica como o maxakalí (família jê) e nem de ergatividade sintática como o dyrbal. 

Seguindo Duarte (2012), o kayabí estaria mais para um terceiro tipo: uma língua híbrida 

quanto à checagem de traços de Caso. 

 

(77) n-a-nupã-i je kauru-a  

 NEG-1.SG-bater-NEG 1.SG  cachorro-NMLZDR  

  “Eu não bati no cachorro.” 

(78) u’yw-a ‘gã o-mopen  

 flecha-NMLZDR  3.SG.HF 3.SG-quebrar  

    “Ele quebrou a flecha.” 
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Logo, pode ser que dependendo do núcleo funcional que esteja ativo no kayabí, o 

núcleo funcional v-zinho, dependendo do contexto sintático, é o atribuidor de Caso 

acusativo ou Caso ergativo/absolutivo. Assim, a cisão permitiria duas estruturas sintáticas 

na língua: uma correspondente ao alinhamento nominativo-acusativo (77) e outra 

estrutura para o alinhamento ergativo-absolutivo (78) em que o verbo concorda com o 

argumento interno:  

 

(79)  Checagem de Caso nominativo e acusativo 

              TP 
  3 
NPk [NOM]      T’ 

                                                      [EPP]  3 
         T0

[NOM]         vP 
 [EPP]  3 
       NPf[ACC]      v’ 
                  3  

    tk               v’ 
              3 
            v0

[ACC]         VP 
                     [V+v]    3 
                                 V                tf   

  
(80)    Checagem de Caso ergativo   (cf. DUARTE, 2012: 277) 

            TP 
  3 
NPk               T’ 

                                                      [EPP]      3 
            T0

 [EPP]        vP 
            3   
         NP[ERG]        v’ 

   wo 
 v0

[ERG,ABS]              VP 
           [V+v]                3 

                             V               NP[ABS]   
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 Uma questão que também nos chamou a atenção, durante a reanálise dos dados de 

Duarte (2012) e Campos (2008) das línguas indígenas brasileiras que são ergativas, é a de 

que a condição de impenetrabilidade de fase (PIC) não está sendo satisfeita conforme os 

autores alegam. Eis o porquê:  

 

 (81) Línguas ergativas não sujeitas ao PIC 

                                                         TP 
  3 
NPk               T’ 

                                                      [EPP]  3 
            T0

 [EPP]        vP 
            3  
         NPk[ERG]         v’ 
                      3 
                                      v’ 

                  3 
                v0

[ERG]        VP 
                        [V+v]    3 

                             V               NP[ABS] 
                       

                                         
 
   

Repare que na estrutura acima o argumento ergativo ainda está sob o domínio de 

c-comando da sonda T, portadota de traço EPP. Conforme vimos no capítulo 3, na 

fundamentação teórica, os especificadores de vzinho estão na borda de vP e, portanto, 

estão acessíveis à outra fase.  

   Isso irá valer para qualquer tipo de contexto sintático, seja lá qual for o núcleo 

funcional que estiver ativo. Nas passivas e antipassivas, comuns em línguas de 

ergatividade morfológica, haverá D/NPs alvos que estão próximos das sondas. Nas 

construções intransitivas, principalmente as inacusativas, essa não obediência parece 

também ocorrer. 
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4.5. Resumo do capítulo  

  

 Ao explorarmos os diversos tipos de ergatividade presente nas línguas naturais, 

foi de nosso propósito ilustrar, contrastar e elucidar como se dão as diferenças que estão 

muito dependentes aos princípios gerais das gramáticas das línguas tupi guarani. Como 

vimos nos diferentes sistemas de alinhamento de Caso,  a valoração de um ou outro Caso 

dependerá de que núcleo funcional está sendo acionado da lista 1. Em línguas 

nominativo-acusativas o núcleo v-zinho e T irão, respectivamente, licenciar Casos 

acusativo e nominativo. Por outro lado, em línguas ergativas o núcleo v-zinho irá atribuir 

Casos ergativo e absolutivo em uma estrutura de especificadores múltiplos (conforme 

proposto em CHOMSKY, 1995), enquanto o núcleo T só irá checar o traço EPP em seu 

especificador, autorizando o movimento do argumento ergativo. Ademais, vimos os 

diferentes contextos sintáticos e como a ergatividade se manifesta tanto em línguas de 

famílias distintas (maxakalí, jê) quanto em línguas de uma mesma família (tenetehára, 

kayabí, kamaiurá e asurini do trocará).  
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5. Os clíticos nas línguas naturais 

 

5.1. O que são clíticos? 

 

 Antes de adentrarmos as questões de redobro de clíticos pronominais em kayabí, 

faz-se importante lembrar que um clítico, à parte os casos de redobro, nem sempre se 

manifesta como um elemento pronominal. Isto é, os clíticos podem materializar-se em 

diferentes categorias. Por exemplo, um clítico pode ser: 

 

(i) Auxiliar em eslavo 

(1)    On  je  zaspal 

         he  is   fallen-asleep 

         “he fell asleep.” 

          “Ele está dormido.” 

     

(ii) Pronome em búlgaro 

(2)    Petko  mi             go          dade   v!era 

         Petko  me.DAT   it.ACC   gave   yesterday 

          “Petko gave it to me yesterday.” 

          “Petko deu isso para mim ontem.” 

 

(iii) Complementizador em servo croata  

(3)    Voli    li   ona  njega? 

         loves  Q   she   him 

         “Does she love him?” 

              “Ela o ama?” 
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(iv)   Preposição em servo croata 

(4)   Ona  !ivi     u   Londonu 

        She   lives   in  London 

        “She lives in London.” 

         “Ela vive em Londres.”  

   

(v)   pronome possessivo em macedônio  

(5)   !ena   mi 

        wife   me.DAT 

 “My wife.” 

        “Minha esposa.” 

(BOS !KOVI!, 2001:2-3) 

  

 Assim, os clíticos são elementos de natureza variada e complexa. Ainda não há na 

literatura critérios categóricos e um consenso sobre o que os clíticos podem ser, pois variam 

no que se refere a sua posição e seu status categorial, como vimos acima. Há linguistas, 

como Arregi e Nevins (2012), que argumentam serem os clíticos elementos que não podem 

variar com a categoria (T)empo, logo, segundo nosso entendimento da proposta dos 

mesmos, clíticos não poderiam ser como a categoria verbo (um v-zinho, por exemplo), pois 

um verbo, necessariamente, pode variar com o traço de (T)empo, o que não ocorre 

enquanto um clítico é um elemento pronominal e preposicional, se considerarmos 

estritamente os exemplos (2), (4) e (5) acima. Assim, nesta tese nos focaremos apenas nos 

clíticos pronominais (como no caso do búlgaro, dado 2 acima), passando ao largo das 

discussões acima, até porque são apenas nestes casos que os clíticos se redobram em 

kayabí.   
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 Outro fato interessante que vale a pena destacar é que houve algumas hipóteses de 

tratamento dos clíticos, quando ocorrem em segunda posição (2W)1, ora adotando critérios 

estritamente sintáticos ora fonológicos. É o que veremos na próxima seção. 

 

5.1.2. Hipóteses de tratamento dos clíticos de segunda posição (2W) 

 

 Gomes (2007) descreve em sua tese de doutorado algumas hipóteses teóricas na 

literatura gerativa, seguindo Bo!kovi" (2001),  para o tratamento dos clíticos de segunda 

posição (2W). Para facilitar a apresentação destas hipóteses, também apontadas por 

Bo!kovi" (2001:9), as disponibilizamos no seguinte esquema: 

          (1)                                  (2)                                  (3)                                 (4) 

          

      hipótese                               hipósese                           hipótese                   hipótese 
     sintática                              fonológica                        sintática                 fológica forte 
      forte                                        fraca                               fraca   
      

 Em linhas gerais, a hipóteses sintática forte e fonológica fraca são aquelas em que 

se defende serem os clíticos de segunda posição o resultado completo de operações 

sintáticas, sendo a posição linear do “clitic cluster”2 (“grupo de clítico”) determinada pela 

                                   
1  A abreviação 2W (“second word”) deriva do fato de Halpern (1995) ter observado no servo croata o clítico 
ocorrer após a primeira palavra portadora de acento ou após o primeiro sintagma (2D), conforme o par 
abaixo, ambos gramaticais (o símbolo = sinaliza cliticização): 

(i) Taj          covek=je          svirao  klavir        (ii)  Taj=jê             covek   svirao  klavir 
        Aquele      homem=AUX    tocou    piano                   Aquele=AUX   homem  tocou    piano 
            “Aquele homem tocou piano”                         “Aquele homem tocou piano” 
        Clítico após primeiro sintagma (2D)                      Clítico após primeira palavra acentuada (2W) 
     

2 O “clitic cluster” refere-se ao fato de que os clíticos precisam agrupar-se, pois são elementos deficientes em 
termos fonológicos, devendo-se apoiar em alguma palavra. Isto é, clíticos são elementos prosodicamente 

PF Sintaxe 
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própria sintaxe estrita, ou seja, o movimento de clítico não ocorreria no output para a 

fonologia (PF). Dentre os principais teóricos adeptos desta hipótese teríamos Franks 

(1997a,b), Dimitrova-Vulchanova (1995), Progovac (1996) e Roberts (1997, 2010). 

Segundo Bo!kovi! (2001:9-10), as principais características da hipótese sintática forte 

podem ser resumidas em quatro pontos: 

   

(i) Clíticos agrupam-se sintaticamente, como “clause-mate”, sendo alocados 

todos na mesma posição; 

(ii) A posição é estruturalmente fixa para todas as construções; 

(iii) Os clíticos são alocados altos na árvore sintática. Assim, não há espaço 

para mais de um elemento ocorrer em frente ao “grupo de clítico” em uma 

mesma sentença; 

(iv) Os clíticos, uma vez movidos, localizam-se em C0 ou entre os núcleos 

funcionais C e I (vide nota 3).   

 

Para facilitar a compreensão das características apresentadas acima, 

disponibilizamos a seguinte derivação arbórea simplificada (no modelo GB) em que temos 

os possíveis hospedeiros (os núcleos funcionais C e I) para os clíticos (Cl)3. Para o 

especificador do IP mais interno AE é uma abreviação para ‘argumento externo’ e AI para 

‘argumento interno’ na posição de complemento: 

 
                                                                                                        
deficientes, precisando se adjungir (em termos fonológicos) às palavras portadoras de acento proeminente 
(geralmente acento primário, vide nota anterior).  

3 Segundo Halpern (1995), o clítico de 2W também pode ser gerado como adjunto de uma determinada 
posição em IP. 
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         CP 
qp 
                     C’ 
      qp 
                C                                 IP 
                                      wo 
                                  D/NP                          IP 
           5        wo 
       [Taj covek ]y      (Cl)                         I’ 
                       je              wo 

                                     I                   VP 
                                                                                      3 

          ty             V’ 
         3 
        V          D/NP 
                  5 
                     AIk 

   
 

Já para a hipótese sintática fraca, ainda que o movimento de clítico ocorra na 

sintaxe, parte do reordenamento dos constituintes ocorre no componente fonológico (PF). 

Os principais proponentes desta hipótese são Halpern (1992, 1995) e Embick e Izvorski 

(1997). Para a hipótese fonológica forte, por outro lado, o componente fonológico (PF) é o 

responsável pelos efeitos de segunda posição (2W), havendo movimento na fonologia onde 

constantes rearranjos de palavras fonológicas são permitidos. Como a fonologia reordena 

elementos para efeitos de segunda posição? Segundo Bo!kovi" (2001), valendo-se de 

Halpern (1995), os clíticos de segunda posição seriam resultado de um processo conhecido 

como inversão prosódica (IP). Com relação a este processo, Halpern (1995:63) argumenta: 
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(6)  “Para um ClD (clítico direcional) X, que deve se juntar à uma ! (palavra 

fonológica) à sua esquerda (respectivamente à direita), 

a. Se há uma !, Y, composta de material sintático imediatamente à esquerda 

(direita) de X, logo, adjunge-se X à direita (esquerda) de Y; 

b. ademais junte X à margem direita (esquerda) da palavra ! composta de 

material sintático imediatamente à direita (esquerda)4. 

 

Grosso modo, o efeito de segunda posição (2W) para determinado clítico ocorre por 

meio da inversão prosódica na fonologia (PF), reordenado-se o clítico depois da palavra 

portadora de acento. Por exemplo: 

 

(7) a. Taj      !ovjek    je   volio   Milenu. 

          Aquele  homem    está   amou    Milena 

 “Aquele homem amou Milena.” 

        b. Taj je !ovjek volio Milenu. 

Inversão Prosódica (IP): 

Sintaxe: je Taj !ovjek volio Milenu 

Fonologia (PF): Taj je !ovjek volio Milenu 

      Bo!kovi" (2001:12) 

                                   
4 “For a DCL [directional clitic], X, which must attach to a ! [phonological word] to its left (respectively 
right),   

a. If there is a !, Y, comprised of material which is syntactically immediately to the left (right) of X,   
then adjoin X to the right (left) of Y. 
b. else attach X to the right (left) edge of the ! composed of syntactic material immediately to its right 
(left). 

(HALPERN 1995 apud BOS !KOVI!, 2001: 11)   
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O mesmo efeito de segunda posição para o clítico é observado em kayabí, língua 

objeto de estudo nesta tese. Para o exemplo abaixo, temos o exemplo de redobro do objeto 

‘Tag!ea’i’ (um nome mitológico atribuído ao jacaré) por meio do pronome clítico co-

referente ‘k!ã’: 

 O                                S                                      V 

(8)   Tag!ea’ik     k!ãk               je        men-a                            o-juka       werewi   

        Tag!ea’i     CL.3.M.MF   1.SG   marido-NMLDR           3-matar     quase 

                            “Meu marido quase ok matou Tag!ea’ik” 

         (DOBSON,1989:250) 

 O clítico acusativo/absolutivo ‘k!ã’ aparece à direita da primeira palavra fonológica 

‘Tag!ea’i’ fomando um “clitic cluster”. O pronome de terceira pessoa ‘k!ã’ está coindexado 

ao sintagma ‘Tag!ea’i’, sinalizando redobro e a mesma referência anafórica. Este mesmo 

“clitic cluster” pode aparecer em posição diferente que não seja a de segunda posição, 

sinalizando algo muito interessante em termos da teoria sintática, conforme veremos no 

decorrer deste capítulo.  Acreditamos que pelo kayabí ser uma língua muito rica em termos 

morfológicos, principalmente no que se refere à morfologia verbal, acrescido do fato que 

parametricamente as línguas naturais apresentam sua complexidade, sobretudo, na 

mediação entre a sintaxe e a fonologia, o fenômeno de redobro pode estar sendo 

engatilhado nesta mediação que é o componente morfológico (MS, do inglês 

“Morpholocical Structure”), sendo a cliticização uma operação sintática e o 

reordenamento de clíticos e redobro um fenômeno pós-sintático.    
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Na próxima seção, veremos as posições em que os clíticos se linearizam na língua e 

quais os argumentos que são redobrados, bem como o que o fenômeno de redobro pode nos 

revelar a respeito de como se apresentam na estrutura argumental do kayabí. 

 

5.1.3. Um panorama do redobro de clítico em kayabí  

5.1.3.1. Introdução  

 

 O redobro de clítico (do inglês, ‘clitic doubling’) se refere a elementos pronominais 

que co-ocorrem com argumentos nucleares em uma sentença, copiando a matriz de traços 

de tais argumentos, e apresentando a mesma referência anafórica nos termos da teoria da 

ligação (‘binding theory’), portando, logo, um mesmo índice referencial. Em outras 

palavras, conforme Roberts (2010: 128) argumenta, o redobro indica que o clítico e o 

argumento correspondente não estão em uma relação de distribuição complementar, como 

nos casos de clíticos quando não redobram argumentos, ocorrendo o argumento e o clítico  

em uma mesma estrutura. Outro fato interessante observado nas línguas naturais é que o 

clítico, como um elemento pronominal, pode se redobrar a partir de diferentes argumentos 

nucleares: externos e internos, ou até mesmo ambos, conforme observado nos exemplos do 

espanhol, italiano (napolitano) e basco, abaixo: 
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(i) Redobro de objeto direto/ complemento  em espanhol rio-platense  

(9)     Lok   vimos       a           Juank 

          him   we-saw    PREP   Juan  

                    “We saw Juan” 

     “Nós o vimos, Juan” 

        (ROBERTS, 2010: 129) 

(ii) Redobro de sujeito  em napolitano e milanês5 

 (10)  (Io)   L’-agg-iu     salut-ato                 a       Ciccio/ a      patemo/   a       Birillo  
           (Euk)  euk-ter-1.SGk     cumprimentar-PPASS PREP  Ciccio/ PREP father-my/   PREP  Birillo 

(pet rabbit) 

         (Literalmente)  “(Euk) tenhok cumprimentado Ciccio/ meu pai/ Birillo.” 

         (ROBERTS, 2010: 130) 

 (11)  Un  quindunk  elk                riverà     in       ritart. 
            Um alguém        SUBJ.CL          chegará     PREP  tarde 

  “Alguém chegará tarde”  

                     (POLETTO, 2000:142) 

(iii) Redobro de sujeito ergativo e argumento dativo em basco 

(12) Liburu-a emo-n d-o -tz -t             (>dotzat) langun-ari 

 Book-ABS.SG give-PRF L-PRS.3.SG -CL.D.3.SG -CL.E.1.SG                   friend-DAT.SG 

 “Eu dei o livro para meu amigo.”               

                                    (lekeitio, HUALDE et al. 1994 apud ARREGI e NEVINS 2012:19) 

 

 Em kayabí, o mesmo padrão de redobro exibido se assemelha aos casos do espanhol 

e do italiano, à exceção o fato de os complementos não serem licenciados por meio de 

preposição. Um padrão de redobro simultâneo de argumentos nucleares como no dialeto 

lekeitio do basco, em (12), não foi observado nos dados do kayabí. Assim sendo, no kayabí 

os seguintes contextos de redobro são observados: 

                                   
5 Dialeto do italiano falado na região de Milão. 
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(i) Redobro de objeto direto/ complemento  

(13) Ka’i-ak                     ‘gãk                           tee             je         i-juka-aù 
          macaco-NMZDR      CL.3.SG.M.HF               somente       1.SG       3-matar-NAR 

                     “Somente o macaco eu matei.”     

                      “Somente o macacok eu (ok) matei.” 

(14) A’e-ram!             je           [  ka’i k        ‘gã k                                     juka-aù  ] 
       3.ANAF-quando         1.SG             macaco     CL.3.SG.M.HF             matar-NAR 

                            “Então, eu matei o macaco.”    

                                    “Então, eu (o) matei o macaco.” 

(DOBSON, 1989:266) 

(ii) Redobro de sujeito 

(15) A’e-ram!           k!ãk                                              Pireruu k   o-w-au      i-kutuk-au 
         3.ANAF-quando      CL.3.SG.M.MF                   Pireruu        3-ir-NAR     3-furar-NAR  

        tujuk           ewek-a                    pype     
          ONO          barriga-NMZDR          e 

                          “Então, Pireruu foi e furou a barriga.”         

                 “Então, Pireruuk  elek foi (e) furou na barriga.”  

(DOBSON, 1989: 203) 

(16)   Waiw-ak                   kyna k                   je                mu’j-aù          t-aity        are 
             velha-NMZDR   CL.3.SG.F.MF   1.SG              ensinar-NAR      INDF-rede   sobre 

           “Uma mulher velha ensinou-me como fazer redes.” 

                 “Uma mulher velhak  elak ensinou-mey  (como) fazer redes.” 

(DOBSON, 2005:10) 
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Em kayabí também há o redobro de argumento dativo: 

(iii) Redobro de objeto indireto6 

(17)  kuìma’e-a          akag!ytar-a        mome’w-aù   k!jãk    ‘g!ak                     nupe  
           homem-NMZDR   enfeite-NMZDR   contar-NAR        mulher   CL.3.SG.F.HF  para 

       “Os homens contam para as mulheres sobre os enfeites.” 

            ““Os homens contam para elask as mulheresk sobre os enfeites.” 

 (DOBSON, 2005:10) 

 

 Ao nos determos nos exemplos acima, percebe-se que o pronomes clíticos em 

redobro e a posição que ocupam na sentença não é ilimitadamente livre. Os clíticos 

apresentam-se geralmente na periferia esquerda da oração, conforme podemos observar nos 

dados (9), (10), (11), (12), (13), (15) e (16), sendo o dado em (14) indicador de algo 

bastante interessante que é a geração de clíticos junto aos seus argumentos internos em 

posição temática ao lado do núcleo verbal. Esse fato dá suporte às hipóteses de Uriagereka 

(1995), Belletti (2005) e em estudos recentes como o de van Koppen (2005), Roberts 

(2010) e Arregi e Nevins (2012) para quem os pronomes clíticos são gerados em uma 

mesma estrutura em posição temática de complemento de um verbo7. Os estudos dos 

autores apresentam esse mesmo consenso: os clíticos e os argumentos aos quais se 

vinculam antes de serem movidos para outras posições, sejam estas argumentais ou não-

argumentais (A-Barra), são gerados  in situ quando o redobro de clítico é o de 

complemento (contrastar (13) e (14)). Nos contextos em que há o redobro de clíticos na 

posição de sujeito, conforme os dados (10) e (11), do dialeto napolitano e milanês, e no par 
                                   
6 Este dado específico está em discordância com relação as formas pronominais de terceira pessoa no 
contexto em que os homens se referem às mulheres. De acordo com as formas pronominais de terceira pessoa, 
vide capítulo 2 desta tese, a forma esperada não é ‘g!a e sim !!. 

7 Estes casos ilustrados são aqueles em que a mesma estrutura é gerada em posição temática ao lado do verbo. 
Esta mesma estrutura também é gerada na posição de sujeito conforme os dados (10), (11), (13), (15) e (16) 
demonstram. 
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(15) e (16) em kayabí, estes, os clíticos, ou podem estar ocupando o núcleos hospedeiros de 

alguma projeção funcional, desde o núcleo de TP ou de CP. Já  os argumentos vinculados 

aos clíticos ocupariam os especificadores de TP ou, então, de CP. Neste último caso, os 

clíticos são movidos para periferia esquerda via topicalização ou focalização. Para facilitar 

a compreensão, apresentamos uma derivação mais simplificada: 

 

(18)8           CP 
     qp 
              (AEk)                          C’ 
                         wo 
                                  C                            TP 
                        wo 
                                                  AE                         T’[EPP,NOM] 

    qp 
                                                             T[EPP]                                 vP 

        2                         wo 
    Clk        T[+Nom]          DP                              v [!F, FEPP]                  
              2          2                    3 
             T         v         tCl       DP                VP              v               
         [+Past] 2          2       3        
                               V                  D                     V’ 

2            2     
                  D        NPk       NP      V 
                         4 
                                     AI  
 
 
 

                                   
8 Nesta derivação mais simplificada, em que o DP não está expandido, o clítico nasce como um determinante 
em DP1. D1 é o lugar ocupado pelo clítico em redobro (chamado de “doubler”) enquanto DP2 possui um NP 
encaixado que corresponde ao argumento que está sendo redobrado (o “doublee”), conforme a estrutura 
proposta em Belletti (2005:7): 

                  DP1      
           3 
          D1          DP2 
                   3 
                 D2            NP 
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 Por outro lado, o entendimento a respeito da sintaxe de clíticos (o lugar que ocupam 

em um sintagma e o seu movimento para hospedeiros na árvore sintática) não é consensual 

entre vários autores na literatura, havendo aqueles que defendem ser os clíticos gerados 

como núcleos de um determinado sintagma [XP], movendo-se por determinados núcleos 

funcionais intervenientes (como v-zinho e Aspecto, por exemplo) obedecendo critérios de 

localidade (como no caso do ‘Head Movement Constraint’, de TRAVIS 1984), e outros 

autores para quem o clítico em redobro ocupa a posição de especificador de determinado 

sintagma [XP], pulando-se determinados núcleos intervenientes pelo fato de o clítico não 

poder assimilar determinados traços presentes nesses núcleos. Para tanto, examinaremos as 

hipóteses mais recentes no que se refere à esta questão e qual delas melhor explica os dados 

do kayabí. É o que veremos nas próximas seções.  

 

5.2.1. A hipótese de Roberts (2010) e a incorporação de clíticos como núcleos 

 No decorrer da teoria padrão e a de princípios e parâmetros, em seus diferentes 

momentos, desde o momento popularmente conhecido como regência e ligação 

(‘government and binding’, GB) até o surgimento do programa minimalista, a estrutura de 

constituintes – no que se refere à projeção de estruturas, sejam mínimos, intermediários ou 

máximos – e o comportamento de determinados movimentos sintáticos podem ser 

resumidos, grosso modo, por meio das seguintes estruturas9: 

 

                                   
9 O movimento de núcleo em (20) é um movimento que tem como resultado uma adjunção a uma projeção 
mínima. Já em (19), o de uma categoria frasal XP, o movimento era uma substituição porque o YP substitui 
uma categoria vazia no especificador de XP quando se move. Com o programa minimalista, movimento passa 
a ser um novo merge em um nó raiz. Por isso não há a necessidade de a categoria vazia (ec) como aquela que 
cria uma posição sendo, posteriormente, substituída pelo objeto movido. 
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(19) Movimento (A)rgumento10 
 
                XP 
         3 
     Spec             X’ 
                  3 
                Xo              ZP 
                           3 
                       YPSpec           Z’ 
                                    3 
                                   Zo             (...) 
 

(20) Movimento de núcleo 
 
                XP 
         3 
     Spec             X’ 
                  3 
                Xo              ZP 
                           3 
                       Spec             Z’ 
                                    3 
                                   Zo             (...) 
 

 Além de rediscutir a natureza de ambos os tipos de movimento de constituintes, 

Roberts (2010), basicamente, critica a ideia presente em Chomsky (2001) para quem o 

movimento de categorias XPs (19) faz parte da sintaxe estrita enquanto categorias mínimas 

Xo (20) ficariam restritas ao mapeamento para a fonologia (PF), uma vez que o movimento 

de categorias Xo não teria efeito na interface semântica, Forma Lógica (LF). No decorrer 

de sua obra, o autor reúne evidências encontradas nas línguas naturais de que o movimento 

de núcleo (do inglês ‘Head movement’) pode fazer parte da sintaxe, uma vez que apresenta 

relevância para a Forma Lógica, não havendo, portanto, diferença entre movimento de 

categorias mínimas (Xo) e máximas (XPs). O que interessa para os propósitos desta tese, 

porém, é esta ambiguidade entre categorias de natureza Xo e XPs, pois, como veremos 

adiante, um clítico pode apresentar tal ambiguidade estrutural. 

 

 

                                   
10 A derivação em (19), dependendo de qual categoria seja uma das variáveis, não exemplifica somente um 
movimento (A)rgumental. Por exemplo, se X for um C(omplementizador), o movimento do especificador de 
ZP para o especificador de XP é um movimento A-barra. Para propósitos de facilidade de exposição, 
imaginemos, então, que as variáveis X, Y e Z estejam se referindo a categorias funcionais de projeções 
argumentais. 
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 Conforme Roberts (2010:1) argumenta, a ideia central surge em Travis (1984) que 

propõe a localidade do movimento de núcleo: 

 

(21) “Movimento de núcleo é um caso de Mover ! em que o valor de ! é um Xo.” 11 

 

 Roberts (op.cit.) lembra que a ideia central de movimento de núcleo de Travis em 

(21), por ter sido assumida no momento regência e vinculação da teoria, é que uma 

categoria mínima Xo é definida como sendo o núcleo de um XP, em que o Xo é um possível 

nó terminal a passar pela operação de movimento, aquela época, uma operação de 

substituição. Ademais, uma categoria Xo poderia ainda ter mais estrutura interna, em parte, 

graças a operação de movimento de núcleo, sendo que para esta operação ocorrer, a 

preservação de estrutura, localidade e o principio da categoria vazia (ECP, do inglês 

‘Empty Category Principle’) eram pré-requisitos básicos aos quais este tipo de movimento 

deveria ser obediente.  

 O autor também pontua que esta ideia em Chomsky (2001) faz com que se pense 

que muitos fenômenos relacionados ao movimento de núcleo como, movimento de verbo, 

“pulo” de afixo e cliticização, logo, não seriam movimentos sintáticos, no mesmo sentido 

de mover XP. Ademais, Roberts (idem) se pergunta do porquê de a operação de 

Concordância (‘Agree’) ser uma relação núcleo a núcleo enquanto Mover ser restrita 

apenas a categorias XPs, sendo esta uma situação que ainda não está resolvida para o autor. 

Outra questão que se coloca para Roberts no modelo de derivação por fases (Chomsky, 

2001) é com relação a operação Mover. Se esta operação é reduzida a merge interno – ou 

                                   
11 “Head movement is the case of Move-! where the value of ! is Xo.”  (ROBERTS, 2010:1) 
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seja, apenas o caso de merge de ! e ", onde " é tirado do objeto sintático de ! em 

construção e concatenado a esse (conforme Chomsky 2004 apud Roberts 2010) – é difícil 

estabelecer a diferença entre merge interno de merge externo. A derivação abaixo ilustra 

este fato, lembrando que a operação de merge interno, conforme visto nos pressupostos 

teóricos desta tese (capítulo 3), é aquela que basicamente cria novos especificadores, como 

em (22a), sendo (22b) a operação de merge externo: 

(22) a. merge interno 
 
          3 
          "               ! 
                   3 
                             3 
                            <"> 

b. merge externo 
 
                           H 
                   3 
                                     K 
                             3 
                           ! [uF]        "[F] 

 

 Assim, Roberts (idem) entende que muito do ganho conceptual foi perdido ao ter-se 

reduzido a operação Mover apenas para merge interno (22a), sendo que, empiricamente, 

esta questão traz problemas para os casos de incorporação de núcleos (nos termos de 

BAKER 1988, 1996), cliticização e movimento de verbo, como em línguas de ordem VOS e 

VSO (línguas verbo inicial). Exemplos clássicos seriam o movimento de verbo para o 

núcleo T em francês e outras línguas românicas e a inversão de Sujeito-Auxiliar em inglês. 

Movimentos que envolvem esses fatos são movimentos, para Roberts (op.cit.), de 

categorias mínimas (Xo) e não de categorias frasais (XP). Logo, " em (22a) seria o 

movimento de um objeto sintático do tipo Xo enquanto ! em (22b) seria o de um objeto 

sintático concatenado com um objeto sintático ", o que exemplifica um merge externo. 
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 Levando em consideração os fatos acima, Roberts propõe o seguinte: 

Meu alvo é reter a intuição central por detrás da ideia de movimento de núcleo 

para verificar até que ponto pode ser reformulada e repensada. (...) A variedade de 

movimentos de núcleo que irei examinar é indistinto do movimento de XPs em 

todos os sentidos, exceto o irredutível: o caso em que mover aplica-se, 

possivelmente, a projeções não-máximas, certamente, a elementos mínimos. Mais 

precisamente, irei propor que o movimento de núcleo é parte da sintaxe, ocorrendo 

em contexto em que o alvo de uma relação Agree é defectivo em sentido ainda a 

ser definido.” 12 

                      (ROBERTS, 2010:3, grifos nossos) 

 No que se refere ao processo de cliticização, que é o que nos interessa, o autor 

acredita ser esta uma espécie de incorporação por meio de movimento de núcleos, nos 

moldes de Baker (1988; 1996) e com alguns ajustes aos moldes de Marantz (2001) e 

Mavrogiorgos (2006). A ideia central, segundo o autor, é a de que as categorias mínimas 

podem, sob circunstâncias e condições altamente restritas, adjungir-se à beirada esquerda 

(“left edge”) de outras categorias mínimas. Esta circunstância restrita, segundo ele, 

encontra respaldo na proposta de Marantz (2001) para quem as palavras podem ser fases e a 

cliticização, necessariamente, forma palavras morfológicas (‘M-words’) em um 

determinado núcleo funcional hospedeiro. 

 Tendo isso posto, Roberts (op.cit.) propõe a seguinte estrutura para a cliticização, 

seja em contextos de redobro ou não (exemplos do espanhol que ilustram esta situação: “Lo 

vimos a él” e “Lo vimos”): 

 

                                   
12 “My goal instead is to retain the core intuition behind the idea of head movement and see to what extent 
this can be formulated and rethought. (…) the variety of head movement I will argue for is indistinguishable 
from XP-movement in all respects except the irreducible one that this case where Move applies to a possibly 
non-maximal, certainly minimal, element. More precisely, I will argue that head movement is part of the 
narrow syntax, and it applies where the goal of a Agree relation is defective, in a sense to be defined.”             
      (ROBERTS, 2010:3) 
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  (23)                          v*min 
                           3 
                           D min/max     v*min 
                           Lo      3 
                                Root/Vmin       v*min 
                                  vim-os        [iV, u!] 
 
                                          (ROBERTS, 2010: 50, 57) 
 
 
 O que é importante ressaltarmos da estrutura em (23), que retomaremos adiante, é 

que o pronome clítico ‘lo’ é um objeto sintático ambíguo, uma categoria de natureza X e 

XP, sendo mínima e máxima ao mesmo tempo (daí o rótulo Dmin/max). Esta ideia será de 

substantiva importância para nós, conforme ficará evidente no decorrer deste capítulo, 

sobretudo, na subseção que se segue a esta. 

 Voltando a questão de movimento de núcleo, Roberts menciona o fato de que a 

condição ‘A-over-A’, ou seja, aquela vinculada a movimento de categorias mínimas, nem 

sempre impede o movimento de núcleo. Ademais, nestes casos os alvos são sempre 

defectivos (termo que definiremos adiante). O autor exemplifica este fato contrastando o 

movimento de V para T e o movimento de VP para especificador de TP, como em línguas 

VOS e VSO (CARNIE, HARLEY e DOOLEY, 2005). Este último movimento satisfaz a 

checagem do traço EPP (licenciador da posição de especificador, também conhecido como 

traço de margem). O autor ressalta que, por outro lado, os alvos defectivos não checam esse 

traço, “uma vez que ambos (movimento de VP e movimento de V-T) representam 

manifestações distintas da relação de Agree entre T e v/V.” (cf. ROBERTS, 2010:4-5). O 

autor conclui que a restrição do movimento de núcleo (TRAVIS, 1984) passa a não existir 

sob a ótica da derivação por fases, tendo em vista que o movimento de núcleo, assim como 

outros tipos de movimento (o de XPs, por exemplo), está sujeito à condição de 
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impenetrabilidade de fase (do inglês ‘Phase Impenetrability Condition’, ou PIC). Segundo 

ele, as condições de localidade impostas por esta condição, de certa forma, e a eliminação 

de possíveis núcleos intervenientes, que, outrora, bloqueariam o movimento de 

constituintes imediatamente abaixo destes13, fazem com que tanto o movimento de núcleo 

quanto de constituintes sejam vistos como semelhantes. Mas, qual é a proposta do autor 

para a cliticização em contextos de redobro de argumentos sujeito e complemento/objeto 

(direto e indireto) por meio de clíticos pronominais? A próxima seção resume a sua 

proposta. 

 

5.2.2.1. A cliticização do redobro de clíticos sujeito e objeto  

 

 Há línguas naturais que permitem o redobro de diferentes argumentos, tanto 

externos quanto internos. No âmbito das línguas românicas, os dialetos do italiano falados 

em Turin e Piemonte, por exemplo, permitem o redobro de clítico sujeito. É o que podemos 

ver nos dados retomados de (10) e (11) em (24) e (25), abaixo: 

 

(24)  (Io)   L’-agg-iu     salut-ato                  a       Ciccio/ a      patemo/   a       Birillo 

           (Euk)  euk-ter-1.sgk     cumprimentar-PPASS PREP  Ciccio/ PREP father-my/   PREP  Birillo 

(pet rabbit) 

         (Literalmente)  “(Euk) tenhok cumprimentado Ciccio/ meu pai/ Birillo.” 

        Roberts (2010: 130) 

 

                                   
13 A questão dos núcleos intervenientes como aqueles que deixam de ser bloqueadores de movimento, onde a 
sonda de um certo núcleo funcional, para operar seu rastreamento, pode pular determinados núcleos 
funcionais, ficará ainda mais clara na subseção que segue a esta, em 5.1.2.1. 
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 (25)  Gnunk       ak                 m     capiss 

         Nobodyk    CL.subjk   me    understands  

 “nobody understands me.”     (POLETTO, 2000:142) 

 

 Em (24), o formativo ‘L’’ faz parte de uma palavra morfológica (nos termos da 

MD, M-words) ‘L’-agg-iu’ que congrega clítico, auxiliar e concordância. Tanto o 

formativo ‘L’’ quanto o afixo ‘-iu’ concordam com um sujeito de primeira pessoa do 

singular que não está expresso, sendo ‘L’’ um clítico que está redobrando este argumento;  

lembrando ser o italiano, bem como seus dialetos, uma língua ‘pro-drop’. Já em (25), o 

clítico ‘a’ redobra um sujeito que é um quantificador negativo em piemontês. Tendo como 

base esses dados, Roberts (2010) propõe uma configuração básica para alojar o clítico 

sujeito. Este hospedeiro para o clítico sujeito dependerá do núcleo de T (de tempo). Este 

núcleo constitui uma sonda (‘probe’) para constituintes candidatos a sujeito. Assim, o autor 

apresenta os seguintes traços para o núcleo T. Estes formarão o seguinte feixe de traços que 

representamos abaixo: 

 
   (26)    T 
                          g 

!F 
DF  definitude                                                

                                 especificidade 
    EPP   
 
    

Os traços em (26) são os seguintes: os traços ‘phi’ [!F] são os traços comuns em 

uma sonda, lembrando que estes congregam informações morfossintáticas de número, 

pessoa e gênero; os traços de Definitude [DF] congregam o subconjunto de traços 

[+Definido] e [+Especifico]. Segundo o autor, esses traços, quando presentes na matriz, 
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fazem com que o núcleo T licencie sujeito nulo (como no dado (24) acima). E o traço EPP 

que é aquele que engatilha o movimento do alvo para especificador de TP. Logo, um 

D/NPSUJ, como alvo da sonda T, é tanto defectivo quanto um possível candidato a ocupar o 

especificador de T. Uma das definições de um alvo defectivo é dada abaixo: 

 

(27) Alvo defectivo: “quando os traços do alvo de uma sonda propriamente contidos 

naqueles da sonda”14  

(ROBERTS, 2010: 129) 

 Assim, se um DP alvo estiver na condição em (27), os traços deste serão copiados 

para a sonda T, conforme (28), gerando-se a estrutura em (29): 

 

 

(28)       T 
            q 
                                          TEPP                       (...)  
 
 
 
 
              DP 
                                                                      !F 
                                                                           DF 
                                                               copiar 
 

 

 

 

 

                                   
14 “(...) a defective goal, since its features are properly included in those of the probe.”  Roberts (2010: 129) 
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(29)     TP 
 wo 
                                          DPArg                        T’ 
                                                             wo 
                                                           T EPP                     vP 
                                                                !F         ei 
                                                                DF        DPArg             v’ 
                                          ei 
                                                                                 v                           (...)  
 
 
 
 Roberts observa também que pode haver variação, conforme aponta Poletto (2000), 

na combinação de traços de definitude [DF],  motivando o redobro por meio da cópia dos 

traços DF e dos traços ‘phi’ [!F] para o núcleo T (conforme ilustra 29). Esta variação 

envolve os traços de DF, podendo ser [+Definido] e [+Especifico].  

      (30)                          DF 
                                  +Definido 
                                   +Específico 
 

 Uma vez tendo explicado a configuração sintática e o aporte de traços 

morfossintáticos essenciais para o redobro de clítico sujeito, Roberts volta-se para a 

estrutura sintática de geração do redobro de clítico objeto, tanto objeto direto quanto objeto 

indireto. Para tanto, o autor fornece os seguintes dados do espanhol rio-platense:  

espanhol15 
(31) a.Lak   estuve         esperando    a            la   niñak 
          her   AUX(estar)  esperando    PREP    a    menina  
              “(Eu) estive esperando-a, a menina.” 
          
 
       b.  Lak   escuché        a         la chicak 
               A       escutei              PREP   a   garotinha 
               “(Eu) a escutei, a garotinha.” 

                                   
15 O presente par de exemplos de (31) foi colhido por mim de um informante nativo do espanhol de El 
Salvador.  
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romeno  
(32)  L-amk           v!zut  pe       Popescuk 
         him-I.have       seen     PREP    Popescuk 
                “I haved seen Popescu.”  
 
napolitano 
(33)   V’’ok          manno   a          maritemek 
          you-him        I.send       PREP     husband.my 
                  “I send you my husband.”     (ROBERTS, 2010: 129) 
 
 
 Nos exemplos em (31), (32) e (33) os clíticos correspondentes de cada língua estão 

redobrando e copiando os traços dos argumentos internos  ao quais estão vinculados 

(portadores de um mesmo índice k). O que é evidente nas línguas em questão é o 

licenciamento de argumentos internos por meio de preposições (à, pe e a), o que está em 

conformidade com a generalização de Kayne (1975) para quem: 

 

(34)  Generalização de Kayne (1975 apud Roberts 2010): “Um NP objeto pode ser 

redobrado apenas se este é precedido por uma preposição especial16.” 

 

 Porém, nem todas as línguas obedecem a esta generalização, ou seja, dispensam a 

preposição para redobro. Por exemplo, os dados do grego ilustram o redobro do argumento 

objeto por meio dos clíticos acusativos ‘tin’/‘to’, que diferentemente do espanhol, são 

portadores de Caso em grego.  

(35) a. Tin         efage   tin            turta    o              Janis 
It-ACC      he.ate     the-ACC    cake       the-NOM   John-NOM 

                       “John comeu o bolo.” 

                                   
16 “Kayne’s generalization (1975): an object NP may be doubled only if it is preceeded by a special 
preposition.” 
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 b. To        katestrepse   to          vivlio    eneas       mathitis   tu 
It-ACC   he-destruiu       o-ACC    livro        um-NOM   estudante    seu 

          “O estudante dele destruiu o livro.”       

                                                                        (ANAGNOSTOPOULOU, 2006:546) 

   
Tanto para os casos de redobro do espanhol, romeno, napolitano e grego, Roberts 

(2010: 130, 131) propõe que os clíticos, que redobram argumentos complementos, são 

gerados em uma mesma estrutura, o que caracteriza uma relação de distribuição não 

complementar. Assim, o autor alinha-se com a proposta de Uriagereka (1995), porém com 

algumas implementações. As estruturas para a geração de clíticos e argumentos internos 

por Uriagereka (1995) e Roberts (2010) são, respectivamente, as seguintes: 

 

(36)               DP                                 
          wo 
        DP                         D’ 
    2              3  
   D       NP           D             NP       
  a        Paca         la           4 
                                           pro              Uriagereka (1995) 
 

(37) (a)  Nenhuma “fase interna” 
 
        DP 
3 
                 D’ [DF;3.SG; Fem] 
         3 
        D               !P 
        la        3 
                 !               nP               
                              5 
                               niña 
 
  
 
                                           

(b) Parte de uma fase interna 
 
       DP 
3 
                 D’ [DF; 3; SG; Fem] 
         3 
        D               !P 
        la        3 
                  nP              ! [+Nome; EPP] 
                niñak    3 
                            !             nP 
                           laCl    6 
                                              tk   
           (ROBERTS, 2010: 131,132)                                                                      
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Como o redobro de clítico é opcional nas línguas românicas, Roberts (op.cit.) 

propõe uma estrutura em que não há redobro do argumento interno (37a) e outra, com uma 

fase interna (37b), para os casos de redobro. Se tomarmos como exemplo o dado do 

espanhol em (31b) com o sintagma ‘la niña’ e aplicarmos a estrutura em (37b), nesta o 

núcleo D aloja o artigo ‘la’ do espanhol enquanto o núcleo ! aloja o clítico homófono ‘la’. 

É importante notarmos que, pelo que podemos perceber da abordagem de Roberts é o fato 

de o clítico ser gerando como núcleo de uma projeção funcional o que irá diferir da 

abordagem a ser tratada na seção 5.1.3.   

 No que se refere a implementação da estrutura em (37b), o autor refina esta 

estrutura ainda mais ao propor uma projeção de KP (‘K’ para ‘Case Phrase’, não havendo, 

assim, confusão de rótulo sintático do sintagma complementizador, o CP). O núcleo desta 

projeção é que será responsável pela valoração de Caso acusativo nas línguas nominativo-

acusativas como é o caso das línguas românicas. A projeção é acrescentada à esquerda, 

camadas acima, da estrutura complexa do [DP] em (37b), resultando na estrutura em (38): 

 

(38) [KP [K a [DP  [D la] [!P [nP niña] [! la] (nP)]]                          (ROBERTS , 2010: 134) 

 

 Em (38) temos quatro expoentes fonológicos distintos ocupando os nós terminais: 

‘a’ que é a preposição em espanhol, ‘la’ é o determinante seguido do sintagma nominal 

‘niña’ e no núcleo de ! o clítico ‘la’ que é homófono ao determinante. Esta estrutura, 

segundo Roberts (op.cit.) é concatenada a um v-zinho transitivo (v*) que será a sonda para 

o clítico que é o expoente mais interno à estrutura. Assim, se representarmos isso em uma 

estrutura transitiva, teríamos a seguinte configuração em (39) para o dado em (31b), sendo 
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o mesmo para (31a), porém com a omissão do determinante. Esta estrutura também é 

aplicável aos dados em (32) e (33) do romeno e napolitano, respectivamente: 

 

 (39)              vP 
     qp 
                                        v’ 
                              wo 
                           v*                          KP 
                                                         3 
                                                                            K’ 
                                                                    3      Goal 1  deactivated 

                                                       K                DP 
                                                      uF          3         Goal 2  deactivated 

   !F         D            !P 
   DF       la        3        Goal 3  activated 
    a       !F     nP            !   
      [+Acc]   DF  5  3 
                                                                 niñax    !              nP 
                              la      3 
              n               tx              
                           
 
 

 A derivação acima ajuda a compreender como uma sonda pode encontrar um alvo 

distante de seu domínio de c-comando. Neste caso o clítico ‘la’ (em negrito) é um alvo da 

sonda v* e este está bem interno na árvore sintática dentro da estrutura de KP. O clítico 

‘la’, diferentemente dos alvos imediatamente acima, não está valorado para Caso acusativo 

(‘unvalued feature’, [uACC])17; sendo um alvo ativo para a sonda v*. Os alvos 

intervenientes ‘a’ (preposição), ‘la’ (determinante) e o sintagma nominal ‘niña’ estão 

                                   
17 O fato do clítico ‘la’ não estar valorado para Caso também o faz ser um alvo defectivo. Assim, um alvo 
defectivo possui como característica o fato de estar ativado para uma possível sonda (ver definição em 26). 
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valorados para Caso acusativo e, portanto, não são alvos intervenientes no sentido de 

impedirem o rastreamento da sonda v* porque seus Casos estão todos valorados18.  

 

Segundo Roberts (2010), o clítico ‘la’ irá cliticizar-se ao v*, nos moldes de uma 

incorporação de núcleo (BAKER, 1988) e de formação de um núcleo complexo (MARANTZ, 

2002), formando a seguinte estrutura: 

 

(40)           vP 
    wo 
   pro                        v 
                   wo 
                   v*min                  VP 
              2            3 
            D min/max  v*                        V 
            laz     2              3 
                Root/Vmin v* min    Root/V         KP 
                oír       [iV,u!]                 3                            
                                                                                       K 
                                                                                 3  
                                                                 K                DP 
                                                                uF          3          

               !F         D             !P 
               DF                     3        
              a        !       nP            !   
                               D  5  3 
                                                                     la   niñax    !              nP 
                                        tz       6 
                                 tx              
 

                                   
18 Os Casos são valorados da seguinte maneira: o núcleo K possui um feixe de traços [!F; DF] 
ininterpretáveis que lhe permite valorar (atribuir valor) Caso acusativo ao alvo ‘niña’ em uma relação de 
concordância (‘Agree’). O núcleo determinante D, por sua vez, possui a mesma matriz de traços de K, 
valorando a preposição com Caso acusativo também. Tudo isso faz com que esses núcleos sejam alvos 
‘desativados’ para a sonda v*. 



 157 

No mesmo esquema de mapeamento de uma sonda por possíveis alvos se daria para 

os casos do grego, à exceção de não haver preposição como no espanhol. 

Ademais, um fato interessante quanto a incorporação do clítico em v* é a sua 

ambiguidade estrutural, isto é, podendo ser um constituinte mínimo e máximo ao mesmo 

tempo (daí a notação Dmin/max). No âmbito do programa minimalista, este fato encontra 

suporte dentro da estrutura sintática despojada (‘Bare Phrase Structure’), uma vez que um 

item lexical pode ser ambíguo ao ser selecionado da numeração (no caso da MD, o traço 

abstrato do núcleo funcional D é retirado da Lista 1). Esta ambiguidade estrutural do clítico 

é de demasiada importância para a proposta pilar desta tese e será retomada na seção a 

seguir.  

O que é importante salientar é que a proposta a seguir, embora adote o mesmo 

consenso de geração de clítico e argumento redobrado em uma mesma estrutura, é diferente 

da de Roberts (2010), principalmente no que se refere a não geração de clíticos no núcleo 

de uma projeção funcional dentro de um KP e a cliticização para o núcleo de v-zinho. Isso é 

o que veremos na próxima seção deste capítulo.  

 

5.2.3. A hipótese de Arregi e Nevins (2012) e clíticos gerados em especificadores 

 

 Arregi e Nevins (2012) estudam o redobro de clíticos e a estrutura complexa dos 

auxiliares em três dialetos da língua basca falados em pequenas províncias: lekeitio, 

ondarru e zamudio. Assim, os autores iniciam sua obra sobre o fenômeno de redobro, bem 

como da complexa dinâmica dos auxiliares, analisando os seguintes exemplos de ordem de 

palavras (constituintes nucleares em uma cláusula) dos dialetos em questão: 
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(41) Ordem de palavras em basco 

(a) Lau    aste-an ego-n        n -as Geixorik 

 quatro  semana-IN estar-PRF     CL.A.1.SG  -PRS.1.SG Doente 

 “Estive doente por quatro semanas.” 

                                                                          (zamudio, ARREGI e NEVINS 2012:18) 

(b) Su-k ni-ø           ikus-i n -a -su 

 Você-ERG me-ABS       ver-PRF CL.A.1.SG -PRS.1.SG -CL.E.2.SG 

 “Você tem me visto.”                                        (ondarru, ARREGI e NEVINS 2012:18)     

 

(c) Liburu-a emo-n d-o -tz -t             (>dotzat) langun-ari 

 livro-ABS.SG dar-PRF L-PRS.3.SG -CL.D.3.SG -CL.E.1.SG                  lamigo-DAT 

 “Eu dei o livro para meu amigo.”               

                                    (lekeitio, HUALDE et al. 1994 apud ARREGI e NEVINS 2012:18) 

 
 
    Para os dados em (41 a, b e c19), Arregi & Nevins (idem) propõem as seguintes 

estruturas argumentais em (42)20:   

(42) a. sentenças intransitivas      b. monotransitivas      c. bitransitivas 
 
                  vP                                            vP    vP                             
          3                               3                        3 
        VP             v                             AErg           v’                     AErg           v’ 
 3                                                3                        3 
SAbs         V                                               VP             v                       VP             v 
               3                          3 
                        DOAbs        V                     ApplP          V 

         3 
        IODat      Appl’ 
                 3 
               DOAbs      Appl 

                                   
19 Para o dado (41c), a glosa L sinaliza um morfema epentético linearizado à esquerda (sendo ‘L’ de left). 

20 Como o basco é uma língua de núcleo final, Arregi e Nevins (2012) esquematizam os núcleos linearizados 
à direita para facilidade expositiva. Essas estruturas já são aquelas que passaram pelo processo de linearização 
no componente pós sintático (Estrutura Morfológica). 



 159 

Em (42), temos três diferentes estruturas, correspondentes aos exemplos em (41 a, b 

e c). Para (42a), há a estrutura de uma sentença intransitiva, cujo único argumento recebe 

Caso absolutivo. Já (42b) é uma típica estrutura de uma cláusula transitiva em que o núcleo 

funcional v-zinho valora Caso ergativo ao seu argumento externo (AE) enquanto o objeto 

direto (DO) permanece in situ com o Caso absolutivo21. Em (41c), há a estrutura com o 

núcleo funcional conhecido como Aplicativo (do inglês ‘aplicative’) abaixo de VP o que 

caracteriza uma estrutura de aplicativo baixo proposto em Pylkkänem (2008) para dar conta 

de estruturas bitransitivas. Neste tipo de construção em que há um argumento com Caso 

dativo, este será valorado pelo próprio núcleo Appl, enquanto o Caso ergativo é valorado 

pelo v-zinho. É importante salientar que as estruturas esboçadas pelos autores são mais 

simplificadas, ou seja, para facilidade de exposição, eles não projetam núcleos funcionais 

mais altos na árvore sintática, como T(empo) e C(omplementizador) e seus especificadores.   

 Para as estruturas acima, Arregi e Nevins (2012) lembram que as derivações 

seguem o mecanismo normal proposto no minimalismo em que a estrutura de constituintes 

é formada pela operação Juntar (‘Merge’). Segundo os autores, é esta operação que cria 

relações de irmandade entre categorias sintáticas “criando um nó mãe” (cf. ARREGI e 

NEVINS, 2012: 6-7).  No que se refere a itens de vocabulário como os verbos, nas estruturas 

acima, estes pegam traços flexionais abstratos por meio da operação de Concordância 

(Agree), sendo esta uma operação de valoração de traços e cópia dos mesmos. Como os 

autores defendem um componente pós sintático, à parte da sintaxe, eles acreditam que a 

                                   
21 Esta árvore está simplificada. Tecnicamente, se considerarmos uma transitiva simples, porém, sem redobro 
de argumentos, o que não é o caso, o núcleo responsável pela atribuição/valoração de Caso absolutivo é o 
núcleo T, sendo o v-zinho aquele que valora o Caso ergativo.  
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operação de concordância é dividida em duas etapas (cf. ARREGI e NEVINS, 2012:4), a 

saber: 

 

(i) Operação Agree-Link: esta etapa é sintática e está relacionada com o rastreamento de 

uma sonda com relação ao seu alvo, estando esta operação sujeita aos preceitos sintáticos 

como, por exemplo, hierarquia e c-comando: 

   
                    (43) a.          ZP 
                       3 
                                           Z 
                                      3 

                                  ZSonda       YP 
                                                                [Fx ]     3 

                                                                         XPAlvo      (...) 
                                                                              [+Fx ] 
 

(ii)  Agree-Copy: Esta operação consiste unicamente na cópia da matriz de traços do alvo 

para a sonda, no componente pós sintático. 

   
                    (43) b.           ZP 
                         3 
                                              Z 
                                          3 

                                  ZSonda        YP 
                                                                [+Fx ]     3 

                                                                              XPAlvo    (...) 
                                                                             [+Fx ] 
   

É importante lembrar que na operação concordância, no âmbito da proposta de 

fases de Chomsky (2001) (veja capítulo 3), um item como T, sendo uma sonda, possui 

traços ! (traços de pessoa, número e gênero), que inicia uma busca, geralmente 
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encontrando o D/NP mais próximo; sendo este o seu alvo, valorando os traços !  para  sua 

matriz de traços (conforme (43b), acima). Assim, com os mecanismos de Juntar e 

Concordar, operações como a de cliticização não deixam de operar sem a aplicação dessas 

operações. Na cliticização, núcleos sintáticos (de categoria Xo) podem formar ramificações 

mais complexas de Xo por meio da operação de movimento de núcleo, sendo uma espécie 

de concatenação morfológica (do inglês, “morphological merger”) formando um núcleo 

complexo, conforme ilustrado por Embick e Noyer (2006): 

 

                                       (44) Núcleo Complexo 
 
    Z 
                                        3 
       Y               Z 
                               3 
                              X               Y 
                      3 
                   "Root          X 
 
                 (EMBICK e NOYER, 2006:303) 

 

 Em (44), temos uma derivação em que uma raiz sofre sucessivas concatenações 

morfológicas, envolvendo a junção de categorias mínimas (X, Y e Z). Em uma cliticização, 

o clítico é adjungido a seu hospedeiro de forma similar, conforme sugerido em Roberts 

(2010) em (23) (vide seção anterior, 5.1.2), derivação que repetimos abaixo em (45). 

(45)                         v*min 
                            3 
                                 Dmin/max      v*min 
                                 Lo      3 
                                     Root/Vmin       v*min 
                                      vim-os        [iV, u!] 
 
                                (ROBERTS, 2010: 50, 57) 
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Neste caso, um clítico se incorpora à outra estrutura, composta também por outros 

núcleos. Como vimos, na derivação de Roberts (2010), repetida em (45), esta incorporação 

passaria pelo núcleo funcional v-zinho (v). Arregi e Nevins (2012), por outro lado, não 

acreditam que este movimento passa por esta etapa por razão já aqui discutida: o clítico não 

pode incorporar-se em v-zinho, pois estaria assumindo traços da raiz verbal e, portanto, 

variando com as desinências do verbo (como o (T)empo, por exemplo). Detalhes a respeito 

deste fato serão retomados, logo, no decorrer desta seção. 

 Tal fato, isto é, a de que um clítico não varia com a categoria tempo, advêm da 

observação dos dados da língua basca, bem como translinguisticamente em línguas de 

redobro de clíticos (como as românicas). Durante algum tempo, na literatura, acreditava-se 

que o clítico era uma espécie de afixo de concordância no verbo (uma realização de um 

núcleo v-zinho, conforme Arregi (1998) e Fernandes (1999)). Porém, em pesquisas 

ulteriores, tal fato é contestado por Arregi e Nevins (2012). Para eles, o auxiliar na língua e 

a desinência de aspecto perfectivo, por exemplo, formam “palavras” separadas na sintaxe. 

A observação de tal fato deu-se pela observação de sentenças no contexto de negação no 

basco: 

 

(46)  Iñor-ø es d-a eskola-ø ju-n 

 Ninguém-ABS não L-PRS.3.SG escola-ALL.SG go-PRF 

 “Ninguém foi à escola.” 

                                                                                                 (ARREGI e NEVINS, 2012:30) 

 

Nos auxiliares, os clíticos também são afixados, ocupando, porém, nós terminais 

independentes (contrastar dado em (47) com a ordem linear que compõe o auxiliar (48): 
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(47) Liburu-a emo-n d-o -tz -t             (>dotzat) langun-ari 

 Book-ABS.SG give-PRF L-PRS.3.SG -CL.D.3.SG -CL.E.1.SG                   friend-DAT   

 “Eu dei o livro para meu amigo.”               

 

 

                                   (lekeitio, HUALDE et al. 1994 apud ARREGI e NEVINS 2012:18) 

(48) Ordem de morfemas nos auxiliares do basco (ARREGI e NEVINS 2012:51) 

Clitico Abs – Tempo/ Concordância –clitico Dat –clitico Erg – Concordância de Comp – 
Complementizador  

 
 
             Em (48) temos a ordem dos clíticos, concordância e núcleo complementizador 

linearizado à direita, sendo o basco uma língua de núcleo final. Como no exemplo (47) só 

os clíticos dativo e ergativo estão presentes, apenas negritamos estes no templato de (48), 

em que o clítico absolutivo e complementizadores também podem fazer parte da estrutura 

quando presentes enquanto núcleos de uma palavra morfológica. Parte do templato em (48) 

é replicado por meio da estrutura em (49): 

(49) A estrutura dos auxiliares finitos com clíticos pronominais em basco22 
 

C 
                                              wo  
            T                           C 
                                        2               3 
                                     ClAbs     T             ClErg          C 
                                       n          a              su     3   
                   Agr             C  
 

        (ARREGI e NEVINS 2012:36) 

 

 

                                   
22 A estrutura em (49) representa o auxiliar n-a-su do dado em (41b). 
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Repare que no esquema (49) acima, cada nó terminal é ocupado por elementos 

independentes, sobretudo, os clíticos pronominais do basco, neste caso, os clíticos 

absolutivo e ergativos. Os núcleos de T(empo) e Agr (concordância) possuem seus próprios 

nós terminais, não ocorrendo, assim, variação dos clíticos com o núcleo de T(empo). Já 

para o fato observado em (46), em contexto de negação, os autores observaram que para 

este dado, ter-se-ia a estrutura (50), em que v-zinho não pode incorporar em Asp(ecto), o 

que justificaria, também, um tipo de movimento de núcleo especial que não passaria pela 

fase do v-zinho: 

(50) Movimento ilegal se v é a raiz de um auxiliar 
 
[TP [AspP [vP [VP … V]  tv ] Asp ]    v-T ] 
  

 
    (ARREGI e NEVINS, 2012:36) 

 
 Como podemos entender a estrutura acima? Nesta, o movimento de v-zinho pula 

um nó de Asp(ecto) interveniente, não podendo fazer parte do auxiliar ‘d-a’ (onde ‘d’ é 

uma consoante epentética). O mesmo fato ocorre com os clíticos, como podemos ver em 

(46) e (47). Assim, temos uma aparente violação da restrição do movimento de núcleo 

(TRAVIS, 1984). Assim, Arregi e Nevins (2012) irão propor um tipo especial de movimento 

de núcleo para dar conta da cliticização no basco.  

Tal fato também se apresenta nos dados de redobro de clíticos na língua basca. 

Assim, observa-se que tal constatação, a de que a cliticização deve sofrer um movimento de 

núcleo especial, pulando-se a fase de vP, parece ter aplicação translinguística23, uma vez 

                                   
23 Inclusive, se levarmos em conta o redobro de clíticos em línguas românicas como o português (brasileiro e 
europeu), espanhol, italiano e romeno. Para uma análise do redobro de clíticos para o português brasileiro 
(dialeto mineiro), recomendamos o trabalho de Diniz (2007). 
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que clíticos não são elementos variáveis assim como o (v)erbo, não flexionando nem com 

T(empo) e nem com Asp(ecto). 

 

5.2.3.1. Geração de clíticos e seu movimento  

 Assim como Roberts (2010), Arregi e Nevins (2012) adotam a hipótese do grande 

DP de Torrego (1982) e Uriagereka (1995), mas com algumas variações dos trabalhos de 

Cardinaletti e Starke (1999), Cechetto (2000), Déchaine e Wiltsko (2002), Belletti (2005) e 

van Koppen (2008). A proposta dessas últimas encontra-se resumida por meio das 

derivações em (A) e (B), abaixo.  

 
A.                  

               DP1 
                   3 
            DCl              DP2 
                                       i    3 
                         D                NP  
                                               3 
                                              N             NPi 

            (BELLETTI, 2005: 7) 

B.    
  DP 
      3 
 DCl               D’ 
              i    3 
           D           !P  
     3 
               !               NPi 
VAN CRAENENBROEC e VAN KOPPEN 
(2008:17)  

 
 

Arregi e Nevins (2012) implementam as hipóteses desses autores em uma estrutura 

em que os núcleos funcionais para Caso [KP]24 e de participante [PartP] atuam na estrutura 

de um DP expandido, como podemos ver a abaixo: 

 

 

 

                                   
24 Segundo Arregi e Nevins (2012), o rótulo KP, cujo núcleo K é um núcleo dedicado ao Caso sintático, foi 
inicialmente proposto nos trabalhos de Bittner e Hale (1996). 
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   (51) A estrutura do grande DP 
 
             KP 

  3 
(DCl)       K’ 

              3 
                                                       PartP           K 
                                                 3 

                          (DCl)           Part’ 
                                                          3 
                                             DPArg        Part 
 
                                          (ARREGI e NEVINS, 2012: 53) 
 

Diferentemente de Roberts (2010), por outro lado, Arregi e Nevins (op.cit.), em 

linha com os trabalhos de Belletti (2005) e van Koppen (2008), acreditam que o clítico seja 

gerando no especificador de KP e PartP (conforme derivação em (51)). Segundo eles 

argumentam, os clíticos são elementos de categoria determinante [D], sendo que esses c-

comandam os DPs argumentais aos quais estão vinculados. Já a projeção PartP e seu núcleo 

são dedicadas aos argumentos e pronomes clíticos que são portadores do traço 

[Parcicipante], ou seja, para os argumentos que desempenham o papel de participante no 

ato de fala. Ainda no que se refere à estrutura em (51), percebemos que o clítico é gerado 

no especificador de projeções mais altas para cada camada sintática (i.e., PartP e KP). 

Ocupando a posição de especificador, o clítico, segundo os autores, concorda tanto com os 

traços de Caso quanto com os traços ! do argumento DP ao qual está vinculado. Assim, 

cada núcleo funcional é responsável por um traço (vide os nós terminais da estrutura em 

(53)), segundo Arregi e Nevins (2012:53): 
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(52) a. “Traços de Caso sintático são gerados no núcleo K”; 

        b. “O traço de pessoa [+Participante] é gerado no núcleo de Part.”25  

  

                    (53) A estrutura do grande DP de argumentos participantes26 
 
                   KP 

  wo 
DCl                  K’ 

                  wo 
                                                           PartP                      K 
                                                       3             + Periférico 

                                    tCl             Part’        + Moção  
                                                              wo 
                                                  DPArg                  Part 
                           + Ator               [+ Participante] 
                    + Singular   
 
                                               (ARREGI e NEVINS, 2012: 54) 
 
 Há um porquê de o clítico ocupar a posição de especificador do KP. É a partir deste 

especificador que o clítico sofrerá um movimento de núcleo especial. De acordo com a 

intuição dos autores, caso o clítico sofra movimento de núcleo nos moldes tradicionais, de 

acordo com a definição de Travis (1984), passando o clítico por todos os núcleos 

funcionais, sobretudo, v-zinho e Aspecto, o clítico irá incorporar os traços desses núcleos, 

assimilando-os. Assim, o pronome clítico terá natureza flexional quanto aos traços de 

tempo e aspecto como se fosse um elemento de natureza verbal, o que não se observa 

transliguisticamente em línguas com redobro de clíticos como as línguas românicas, por 

exemplo. Como os clíticos não podem variar com a categoria (T)empo e (Asp)ecto, Arregi 

                                   
25 “(a) Syntactic case features are generated in the head K. (b) The person feature [+participant] is generated 
in the head Part.”   (ARREGI e NEVINS, 2012:53) 
26 Os traços [participante] e [ator] são traços mais finos e diferenciam primeira (1), segunda (2) e terceira (3) 
pessoas. Por exemplo, se o feixe de traços possuir a especificação/valor [+participante; +ator], temos a 
primeira pessoa (1) como um expoente fonológico candidato a ocupar este nó. A especificação 
[+participante; -ator] é para a segunda pessoa (2), enquanto [-participante; -ator] é o feixe em que o candidato 
a ocupar o nó é de terceira pessoa (3).   
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e Nevins (2012) propõem um tipo especial de movimento de núcleo (conforme veremos na 

próxima subseção, 5.1.3.2.1). A derivação simplificada abaixo (54) é uma tentativa de 

ilustrar a incorporação desses traços via movimento de núcleo nos moldes tradicionais 

(TRAVIS, 1984), o que, para os autores em questão, não poderia ser o movimento de clítico 

cíclico e local para alguns núcleos funcionais pelas razões já explicadas. 

(54) Movimento de clítico e a restrição de movimento de núcleo27 
   
  CP 
           wo 
                                       C’ 
                         wo 
                        C                          TP 
                    2        wo 
                   T          C                      T’ 
               2                                   3 
             Asp      T                               T              AspP  
          2                                2     3 
         v       Asp                             Asp      T                   Asp’ [uF2] 
     2   2                    3 
    V        v    AA                       v        Asp             Asp              vP 
                                          2                    2     3                            
                                         V         v                 v         Asp                 v’ [uF1] 
     2        2                    3 
                                 XClk     V                 V        v                  v                  VP 
                                                             2                   2       3 
                                                            XClk   V                V          v     V             XP 
                                                             uF2                 2        2  3 

             uF1               XClk    V     XClk   V                 X’ 
                                          3 
                                     XClk        D/NP 
                                                   5         
                                                    ArgK 

 
 

                                   
27 Esta derivação simplificada que obedece a restrição de movimento de núcleo (TRAVIS, 1984) foi esboçada e explicada 
pelo professor Andrew Nevins (UFRJ/UCL) como incompatível para a natureza dos pronomes clíticos. Esta proposta foi 
apresentada como parecer ao meu trabalho de pesquisa intitulado “Clíticos de segunda posição e o fenômeno de redobro: 
investigando seu status em algumas línguas indígenas” apresentado durante o XI Seminário de Teses e Dissertações do 
Programa de Pós-Graduação em Linguística da UFRJ (PósLing/UFRJ) em 10 de dezembro de 2012. 
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No que se refere a hipótese do grande DP, para entendê-la melhor, retomemos os 

dados de (41) dos dialetos do basco repetidos em (55 a, b e c) e o dado em (56):  

  
                   AD                        V              AUX (Cl-Agr-(Comp))       ADJ              

55(a) Lau    aste-an ego-n        n -as Geixorik 

 quatro  semana-IN estar-PRF     CL.A.1.SG  -PRS.1.SG Doente 

 “Estive doente por quatro semanas.” 

                                                                          (zamudio, ARREGI e NEVINS 2012:18) 

  

   S                  O                V              AUX (Cl-Agr-Cl-(Comp))      

(b) Su-k ni-ø           ikus-i n -a -su 

 Você-ERG me-ABS       ver-PRF CL.A.1.SG -PRS.1.SG -CL.E.2.SG 

 “Você tem me visto.”                                        (ondarru, ARREGI e NEVINS 2012:18)     

     

OD                   V           AUX ( L-Agr-ClDat-ClErg-(Comp)          OI      

(c) Liburu-a emo-n d-o -tz -t             (>dotzat) langun-ari 

 livro-ABS.SG dar-PRF L-PRS.3.SG -CL.D.3.SG -CL.E.1.SG                  lamigo-DAT 

 “Eu dei o livro para meu amigo.” 

                                (lekeitio, HUALDE et al. 1994:125 apud ARREGI e NEVINS, 2012: 19) 

            

                AD                 V              AUX      ( L-Agr-ClDat-ClErg-(Comp)      OD 

(56)28 Boltzillo-atan  eroa-ten d-o -su diru-e 

 pocket-IN.PL      carry-IMP L-PRS.3.SG  -CL.E.2.SG money-ABS.SG 

 “Você carrega dinheiro em seus bolsos.” 

                                  (zamudio, GAMINDE 2000:63 apud ARREGI e NEVINS 2012:52) 

 

                                   
28 No basco, quando os argumento D/NP de terceira pessoa (3) é portador de Caso absolutivo este argumento 
não sofre redobro. Em (55b) o argumento ‘ni-ø’ sofre redobro porque é um pronome que está flexionado na 
primeira pessoa (1). Este fato está de acordo com a conclusão dos autores para quem em “basco não há 
clíticos absolutivos de terceira pessoa.” (ARREGI e NEVINS 2012:55). 



 170 

 Como vimos no início da seção (5.1.3) por meio dos dados em (41) aqui repetidos 

em (55) e (56), a cláusula básica (oração independente) dos dialetos do basco linearizam-se 

na ordem SVO (55b), sendo esta a ordem nuclear básica. A palavra morfológica que 

compõe o auxiliar, os expoentes negritados acima, reúne clíticos, concordância e 

complementizador. O verbo principal não apresenta tanto material flexional quando o 

auxiliar e os argumentos são marcados com Casos morfológicos ergativo, absolutivo e 

dativo29.  Mesmo assim, as cláusulas podem linearizar-se em outras ordens como em (54 a 

e c), em que temos, respectivamente, as ordens AD-V-ADJ e OD-V-AUX-OI e (56), cuja 

ordem é V-AUX-OD.  

O importante notar nos exemplos é o fato de o objeto, seja direto ou indireto, estar 

adjacente ao verbo e ao auxiliar como em (55 b e c) e (56), sendo (55a) exceção, pois 

envolve um constituinte ‘lau astean’ (“quatro semanas” ) que parece ser um adjunto. De 

certa maneira, mesmo sendo essas ordens consequência de movimentos sintáticos, os 

argumentos (sobretudo internos) são antes gerados em posição temática, ao lado do núcleo 

verbal, juntamente com os clíticos que o redobram. Posteriormente, os clíticos são movidos 

para a periferia esquerda formando palavras morfológicas com o auxiliar (por meio de 

concatenação morfológica) em hospedeiros específicos, conforme aparecem nos dados (55 

a,b e c) e (56). Podemos também notar que os clíticos redobram todos os argumentos 

nucleares quando estes estão presentes nas cláusulas desde que sejam finitas30. Arregi e 

                                   
29 Há outros Casos morfológicos comuns nos dialetos em questão, como o alativo, ablativo, acusativo, 
genitivo, locativo, comitativo, inessivo, partitivo, etc.. Para uma compreensão e consulta a respeito do sistema 
de Casos morfológicos do basco, recomendamos a obra de Arregi e Nevins (2012: 27) em que resumem em 
duas tabelas os Casos morfológicos comuns na língua, bem como as referências dos autores por eles citados. 
 
30 Redobro de clíticos no basco só ocorre em cláusulas finitas. Para exemplificar o fato, os autores 
apresentam um dado em que a cláusula encaixada é não finita não ocorrendo redobro de clítico. 
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Nevins (op.cit.) com base nestes e outros dados, exemplificam a estrutura básica das 

cláusulas independentes dos dialetos lekeitio, ondarru e biskaia por meio das seguintes 

derivações (note que os clíticos são gerados dentro do DP expandido juntamente com seus 

argumentos)31. A derivação em (57) é consoante o dado em (55b):  

 
 
 (57) Cliticização de clíticos ergativo e absolutivo 
      

         CP 
     qp 
   TP                                 C 

qp            2 
             vP                                 T           ClErg    C 
                   wp              2 
                KP                      3   ClAbs     T 
            2                  VP             v 
         tClErg 2     3 
                 PartP   K  PartP        V 
              2       2 
             DP    Part    tClAbs 2 

  DP   Part 
 
 
 
(ARREGI e NEVINS, 2012: 58)  
 

     
 

A derivação em (58) é de uma estrutura bitransitiva em que temos um núcleo 

aplicativo baixo (ramificado abaixo do estrato VP) para os argumentos ergativo (Erg), 

absolutivo (Abs) e dativo (Dat). Esta derivação é aplicada ao dado (55c) acima. 

 

                                                                                                        
[Su-k          neu-ø        ikus-ti] nai      d-au             - ø 
  você-ERG    a mim-ABS   ver-NF    querer    L-PRS.3.SG     -CL.E.3.SG 
                    “Ele quer (que) você ver a mim.” 
31 Lembramos que as árvores abaixo apresentam os núcleos alocados à direita por ser o basco uma língua de 
núcleo final. 
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(58)   Cliticização de clíticos ergativo e dativo 

        CP 
     qp 
   TP                                 C 

qp            2 
             vP                                 T           ClErg    C 
                   wp              2 
                KP                      3   ClDat     T 
          6             VP              v 
          tClErg     DP        3     
                                 ApplP          V 
                               3 
                              KP       3 
                      6 DPAbs   Appl 
                       tClDat      DP 

        
 

                   (ARREGI e NEVINS, 2012: 66)  
 
 

 
As derivações em (57) e (58) também indicam algo muito importante para os 

autores. Segundo eles, cada núcleo funcional, neste caso T(empo) e C(omplementizador) só 

pode ser hospedeiro de um clítico: 

 

(59) Condição para os hospedeiros de clíticos: 

“Um hospedeiro de clítico no basco (T ou C finito) só pode atrair um clítico.32” 

                  (ARREGI e NEVINS, 2012: 66)  
 
 

 Com relação a estrutura do grade DP expandida em projeções de KP e PartP, 

podemos perceber nas derivações em (57) e (58) que as mesmas expandem seus núcleos de 

acordo com os argumentos envolvidos. Os KPs localizados nos especificadores de vP de 

                                   
32 “A clitic host in Basque (finite T or C) can only attract one clitic.” (ARREGI e NEVINS, 2012: 66) 
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(57) e (58) são diferentes porque enquanto o KP do último abriga clítico ergativo (ClErg) 

cujo argumento não possui traço [Participante], o primeiro já o possui. Assim, os autores 

propõem a seguinte estrutura para o KPs, que se ramificam de acordo com o tipo de 

argumento envolvido, bem como o seu traço. 

 

(60) Argumentos participantes com Caso dativo ou ergativo 

 
                   KP 

  wo 
DCl                  K’ 

                  wo 
                                                           PartP                      K 
                                                       3             + Periférico 

                                    tCl             Part’        + Moção  
                                                              wo 
                                                  DPArg                  Part 
                           + Ator               [+ Participante] 
                    + Singular   
 
                                               (ARREGI e NEVINS, 2012: 54) 
 
 

Quando o argumento possui traço [+Participante], isto é, um argumento de primeira 

(1) ou segunda (2) pessoas, portador de Caso absolutivo, a derivação apenas se ramifica em 

projeção de PartP:  

     
(61) Argumentos participantes com Caso absolutivo 
 
                                                          PartP                       
                                               wo              

                            DCl                      Part’          
                                                              wo 
                                                  DPArg                  Part 
                           + Ator               [+Participante] 
                    + Singular   
 
                                               (ARREGI e NEVINS, 2012: 55) 
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 Se o argumento em questão não possuir valor para o traço [Participante] e [Ator], 

isto é, um argumento de terceira (3) pessoa, portador de Caso dativo ou ergativo, o DP irá 

se expandir apenas em projeção de KP: 

(62) Argumentos não participantes dativo ou ergativo 
 

                                                               KP 
  wo 
DCl                  K’ 

                  wo 
                                                            DPArg                      K 
                                                      - Participante           + Periférico 

                                    - Ator                       + Moção 
                                    + Singular 
 

                    (ARREGI e NEVINS, 2012: 55) 
 
 Já o argumento em questão não possuir valor para o traço [Participante] e [Ator], 

isto é, um argumento de terceira (3) pessoa, portador de Caso absolutivo33, o DP não irá se 

expandir apenas em projeção nenhuma projeção de KP e PartP, não havendo redobro de 

clítico de terceira pessoa absolutiva no basco. A estrutura será um DP simples: 

(63) Argumentos de terceira  pessoa absolutiva 

                                                               DP 
  wo 
                  D’ 

                  wo 
                                                            DPArg                      D 
                                                      - Participante           + Periférico 

                                    - Ator                        + Moção 
                                    + Singular 
 

                    (ARREGI e NEVINS, 2012: 55) 

                                   
33 Se considerarmos aqui a proposta de Duarte (2008), valendo-se de Woolford (2006), para quem Caso 
absolutivo pode ser um rótulo apenas descritivo, sendo estruturalmente equivalente a acusativo em 
determinados contextos sintáticos, então tal estrutura pode corresponder também aos clíticos e argumentos 
portadores de Caso acusativo e que se mostra presente no kayabí, conforme veremos na seção 5.2 deste 
capítulo. 
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Conforme Arregi e Nevins  (op.cit.) explicam em sua obra, o constituinte DP – 

expandido ou não em projeções de KP e PartP – é selecionado por diferentes núcleos 

funcionais a depender da posição que ocupam na estrutura argumental. Se o KP estiver 

ocupando o especificador de vP, o núcleo funcional v-zinho irá atribuir Caso ergativo ao 

DP. Se o argumento DP estiver in situ, este estará ao lado do núcleo V, sendo o clítico 

portador de Caso absolutivo, posteriormente valorado pelo núcleo T(empo). O Caso 

absolutivo, para os autores, é considerado default 34 e atribuído pós-sintaticamente. Já os 

argumentos dativos possuem seu Caso valorado pelo núcleo Appl(icativo) conforme a 

derivação em (58) ilustra  (com relação a estrutura argumental de línguas ergativas, ver o 

capítulo que antecede o presente). 

 

5.2.3.2. A natureza estrutural ambígua do pronome clítico e seu movimento  

 

 Retomemos, antes, as derivações em Arregi e Nevins (2012: 58, 66) de (57) e (58), 

repetidas em (63) e (64), e levemos em conta os seguintes fatos:  

 

 

 

 

 

                                   
34 Souza (2013) chegou a mesma conclusão para os argumentos absolutivos da língua indígena yawanawá 
(família pano) ao ter estudado a estrutura argumental da língua. Para compreensão a respeito dos núcleos 
funcionais ativos na estrutura argumental da língua, recomendamos a leitura de sua dissertação e do exame 
das referências nesta citadas.  
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(63)              CP 
     qp 
   TP                                 C 

qp            2 
             vP                                 T           ClErg    C 
                   wp              2 
                KP                      3   ClAbs     T 
            2                  VP              v 
        tClErg   2    3 
               PartP     K  PartP        V 
             2       2 
           DP    Part    tClAbs 2 

  DP   Part 
 

 
 
 
 
(64)                         CP 

     qp 
   TP                                 C 

qp            2 
             vP                                 T           ClErg    C 
                   wp              2 
                KP                      3    ClDat   T 
          6             VP              v 
          tClErg     DP        3     
                                 ApplP          V 
                               3 
                              KP       3 
                      6 DPAbs   Appl 
                       tClDat      DP 
 

 
  
(ARREGI e NEVINS, 2012: 58, 66) 
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(i) O movimento de clíticos, a princípio, parece simples, talvez, pelo exame rápido das 

setas que indicam movimento de clíticos em (63) e (64) que, provavelmente, por 

simplicidade de exposição por parte dos autores, foi o recurso ilustrativo utilizado. Tal 

movimento, por outro lado, não é tão trivial conforme os esquemas sugerem. 

 

(ii) O movimento de clíticos é complexo. Como vimos na abordagem de Roberts 

(2010), o clítico parece ser um elemento ambíguo, com uma etiqueta estrutural dupla 

(Xmin/max). Tal ambiguidade é confirmada em Arregi e Nevins (2012) para quem:  

 
Especialmente relevante para as análises baseadas em movimento de clítico (i.e. A 

relação entre a posição superficial do clítico e a posição argumental), pois parece 

ter propriedades de ambos movimento de núcleo e movimento de sintagma. (...) A 

posição de superfície dos clíticos possui claras propriedades/características de 

núcleos: não pode ser ocupada por material frasal (i.e. restrito a pronomes fracos), 

bem como o fato de serem prosodicamente dependentes de unidades ‘word-like’ 

(tipicamente verbos). Se esta é a posição de aterrissagem para o movimento 

clíticos, é esperado em construções de movimento de núcleo e não de movimento 

de constituintes. Por outro lado, como ilustrado no basco, (...) , o movimento de 

clítico pula posições de núcleos intervenientes (ver também Kayne 1991), o que só 

é esperado apenas para movimentos de constituintes.35 

                          (ARREGI e NEVINS, 2012: 62, grifos nossos) 

 

(iii) O movimento de clítico está pulando núcleos funcionais como v-zinho e, 

possivelmente, Asp(ecto), quando presente, que são núcleos funcionais intermediários nas  

                                   
35 “Especially relevant for movement-based analyses is the fact that clitic movement (i.e. the relation between 
the surface clitic position and the argument position) seems to have properties of both Head Movement and 
phrasal movement. The surface position of clitics has clear properties of heads: it cannot be occupied by 
phrasal material (i.e. it is restricted to weak pronouns), and is prosodically dependent on word-like units 
(typically, verbs). If this is the landing position for clitic movement, it is expected of Head Movement 
constructions, but not of phrasal movement. On the other hand, as illustrated in Basque (…), clitic movement 
skips intervening head positions (see also Kayne 1991), which is expected only of phrasal movement.” 
(ARREGI and NEVINS, 2012:62)  
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derivações sintáticas em (63) e (64), adjungindo-se em seus respectivos hospedeiros: o 

núcleo T(empo) hospeda o clítico absolutivo (ClAbs) ou o clítico dativo (ClDat) enquanto o 

núcleo C(omplementizador) aloja o clítico ergativo (ClErg) (cf. ARREGI e NEVINS, 2012: 

63). 

 

(iv) O rótulo ambíguo de um pronome clítico conforme (ii) confere a este elemento um 

comportamento híbrido, ou seja, o movimento de clítico irá envolver um objeto sintático 

que possui natureza frasal (XP) e nuclear (Xo). 

 

 Tendo as observações de (i) a (iv) sido levantadas, voltemos as derivações em (62) e 

(63) para tentar explicar os passos derivacionais propostos por ambos os autores para o 

movimento de clíticos. Arregi e Nevins (2012: 62-64) irão propor as seguintes etapas para 

cliticização: uma em que o clítico irá sofrer movimento de constituinte (XP) e outra em que 

o mesmo passa por um movimento de núcleo (Xo):  

 

(A)  Primeira etapa da cliticização: o clítico, que foi gerado como elemento D no 

especificador de KP, irá sofrer “movimento frasal para o especificador de uma 

projeção funcional imediatamente abaixo do núcleo T (para clíticos dativo e 

absolutivo) ou C (para clíticos ergativos) consoante Arregi e Nevins (2012: 

63)36”. Para facilitar o que os autores propõem, disponibilizamos a seguinte 

derivação (65), em que FP é um dado núcleo funcional que abriga o clítico (nesta 
                                   
36 “The first  for cliticization can then be phrasal movement of the clitic itself to the specifier of some 
functional projection immediately below T (for dative or absolutiva clitics) or C (for ergative clitics).” Arregi 
e Nevins (2012: 63) 
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etapa o clítico move-se com se fosse um elemento frasal [XP]), mesmo sendo de 

categoria D(eterminante), a partir do espeficador de KP: 

              (65)                                                                                      CP 
                                                                                                                     wo 

        FP2                      C 
                                          qp 
                                         F2’                            ClErg 
                         qp           
                        TP                               F2                       

                                                                   qp 
                   FP1                            T     

               qp 
              F1’                            ClDat   
wo             

             vP                           F1 
                   wp               
                KP                      3         
          6             VP              v 
          tClErg     DP        3     
                                 ApplP          V 
                               3 
                              KP       3 
                      6 DPAbs   Appl 
                       tClDat      DP 

 
 

 
 
 

(B) Segunda etapa da cliticização: “A partir desta posição [FP1], o clítico irá sofrer 

movimento de núcleo local para seu hospedeiro.37” Sendo o núcleo T(empo) 

                                   
37 “From this position, the clitic can undergo local head movement to its host”. (ARREGI and NEVINS, 
2012:63)  

 

 



 180 

hospedeiro do clítico dativo (ClDat) e o núcleo C(omplementizador) o hospedeiro 

do clítico ergativo (ClErg). 

       (66)                                       CP 
                                                         ei 

                         FP2                    C 
                                    wo   3 

                        F2’                   tClErg ClErg           C 
                                                                                qp  

                   TP                             F2 
                                                               qp         

              FP1                            T     
             wo          3 
            F1                         tClDat    ClDat          T 

          wo  
                       vP                         F1 
                   wp               
                KP                      3         
          6              VP             v 
          tClErg     DP        3     
                                 ApplP          V 
                               3 
                              KP       3 
                      6 DPAbs      Appl 
                       tClDat      DP 
 

 

  Uma vez os clíticos tendo sido movidos para o especificador de uma determinada 

projeção funcional [FP], deste ponto é que ocorrerá o movimento de núcleo que irá 

obedecer a critérios de localidade nos moldes de Chomsky (2001). É importante notar que 

na primeira etapa, o movimento de clítico pulou os núcleos funcionais v-zinho (para o 

clítico ergativo) e o núcleo Appl(icativo), V e v (para o clítico dativo). 
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 O mesmo mecanismo se dá para o movimento de clítico absolutivo (ClAbs). A 

primeira etapa é um movimento frasal e a segunda é o movimento de núcleo. 

 

(67)                                                                     CP 
                                                                                                  wo 
                                                                                                  FP2                     C 
                                                                                    wo      2 

                                                                                               F2’                               ClErg    C 
                                                                                   wp 
                                                                                  TP                            F2  

                                                       qp             
                                                      FP1                            T 
                                    qp           2 
                                   F1’                                            ClAbs     T 
                     wo   
                    vP                         F1 

                   wp               
                KP                      3    
            2                  VP              v 
        tClErg   2    3 
               PartP     K  PartP        V 
             2       2 
           DP    Part    tClAbs 2 

  DP   Part 
 

 
 

 Assim, proposta de Arregi e Nevins (2012) para movimento de clítico apresenta as 

seguintes vantagens: 

(i) Reconhece a natureza ambígua dos constituintes clíticos; 

(ii) Esta ambiguidade do clítico confere a este a capacidade de sofrer movimentos no 

curso da derivação que respeitam a natureza estrutural ambígua dos mesmos; 



 182 

(iii)  Demonstra que nem todos os tipos de objetos sintáticos, como os clíticos nos 

contextos de redobro, podem mover-se obedecendo a restrição de movimento de 

núcleo (TRAVIS, 1984); 

(iv)  Mesmo aparentemente desobedecendo a restrição de movimento de núcleo, o 

movimento de clítico nos moldes acima obedece a critérios de localidade 

(CHOMSKY, 2001).   

A proposta que iremos adotar é a dos últimos, porém com algumas modificações. 

No caso do kayabí, bem como a maioria das línguas da família tupi-guaraní, o núcleo 

T(empo), embora abrigue traços de finitude, parece não abrigar traços de [Tempo]38, o que 

parece também se estender ao núcleo C(omplementizador). No que se refere as 

implementações da proposta dos autores, essas estão relacionadas, sobretudo, a primeira 

etapa da cliticização: há recursos teóricos que permitem alojar os clíticos sem a necessidade 

de se criar um novo núcleo funcional, o que implicaria na criação de um novo parâmetro 

para o movimento de clíticos. Como veremos na próxima seção, os dados de redobro em 

kayabí são muito similares aos contextos de redobro dos clíticos no grego, italiano, 

espanhol e romeno. Com relação ao redobro de clíticos nestas três últimas línguas, os 

clíticos do kayabí se diferem apenas por não precisar de preposição em contextos de 

redobro de objeto direto e de o clítico não formar uma palavra morfológica (‘M-word’, nos 

moldes de EMBICK e NOYER, 2006) com um possível auxiliar, ainda que, como vimos no 

capítulo dois, no kayabí haja verbos auxiliares no contexto em que o verbo está na forma 
                                   
38 Embora haja discussões de que o kayabí expresse a desinência de futuro no verbo, não encontramos esta 
marca em nenhum dos dados explorados nos materiais de Dobson. O que encontramos é uma morfema de 
aspecto que não é um afixo no verbo. Segundo a gramática do tupi antigo de Lemos Barbosa (1956), mesmo 
no tupi antigo “o verbo tupi não conhece a noção de tempo: exprime apenas um processo ou ação (ou uma 
equação se o verbo é predicativo)” (BARBOSA, 1956:66). O kayabí possui praticamente a mesma série de 
afixos no verbo que também se encontram presentes na gramática do tupi antigo. Para tanto, recomendamos o 
leitor consultar o capítulo dois desta tese.  
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narrativa (Indicativo III), não precisando o verbo na forma narrativa, obrigatoriamente, ser 

finito, uma vez que o redobro de clíticos em kayabí ocorre tanto em cláusulas finitas quanto 

em clausulas não finitas. Ou seja, o traço de [Finitude] não é necessariamente relevante 

para o redobro de clítico em kayabí como o é no basco. 

 

5.3. As formas pronominais do kayabí (tupí-guarani) 

 

5.3.1. São as formas pronominais do kayabí clíticos? 

 Antes de explorarmos a questão do movimento de clítico nos moldes de Arregi e 

Nevins (2012) para o kayabí, é importante esclarecer o que nos levou a considerar a série 

pronominal abaixo como sendo elementos de natureza clítica. Nas tabelas abaixo temos os 

pronomes independentes de primeira (1), segunda (2) e terceira (3) pessoas.  

 

                                          Pronomes de 1/2 pessoas 

                Pessoa              Singular              Plural 

 

                       1 

 

                       2 

          

 

                  Je 

 

                  Ene 

 

                Oreexclusiva 

 

                P!! 

                  Tabela 14:  Pronomes de primeira (1) e segunda (2) pessoas 
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                                Pronomes clíticos dependentes: 3 pessoa 

        Singular         Plural               M
 

                              G
ênero 

 

 

   Homem falando 

           (HF) 

 

          ‘gã             

 

 

       ‘gã  

 

         

            !! 

 

       

 

      F 

 

   Mulher falando 

         (MF) 

 

 

 

            k! "ã 

 

          - 

 

      M
 

  

 

           kyna 

 

          wã 

 

     F 

  

        Tabela 15: pronomes clíticos em kayabi (readaptado de Gomes 2007: 33 e 43) 

 

 A mesma série pronominal que parece dependente, conforme vemos o pronome de 

primeira (1) pessoa ‘je’ do dado (68), os pronomes também possuem natureza afixal com 

relação as mesmas formas (vide os dados (69) e (70)). Nos exemplos abaixo, temos as 

formas pronominais (‘je’) co-ocorrendo como elementos frasais (XPs) e nucleares (Xos) ao 

mesmo tempo: 

 

(68) a-pyta je    

 1.SG-ficar 1.SG  

 “Eu fico.”            (DOBSON, 1997: 22) 
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(69) je-ro’y     

 CL.1.SG-febre    

 “Estou com febre.”              (DOBSON, 2005: 34) 

 

(70) je-ak! je    

 CL.1.SG-febre 1.SG  

 “Eu estou molhado.”            (DOBSON, 2005: 34) 

 

De certa forma, esta co-ocorrência de formas pronominais também é para nós 

reveladora da natureza ambígua dos clíticos na língua kayabí, mais do que é as formas 

pronominais no basco e nas línguas românicas examinadas no capítulo anterior. Observe 

que o mesmo elemento pronominal ‘je’ apresenta forma depentente (XP) e nuclear (Xo) 

sinalizando uma ambiguidade morfossintática como no dado em (70).  Esses exemplos são 

bastante emblemáticos no que se refere ao fenômeno da cópia de traços que se manifesta na 

morfologia explícita de algumas línguas de acordo com o que é previsto dentro da teoria da 

Morfologia Distribuída (MD): a mesma forma codificada no pronome ‘je’ é replicada 

(copiada) na concordância (prefixo) ‘je-aku’ materializada na raíz verbal no dado em (70). 

E esta ambiguidade categoria/estrutural não ocorre apenas para as formas de primeira (1) 

pessoa. O mesmo ocorre para as formas de terceira (3) pessoa, de acordo com o dado em 

71: 

(71) ‘Gã(r)2-og  ipe  ‘g!a1       o-ì  

 CL.3.SG-casa para 3.SG.M.HF ir-FOC  

               “Ele1 foi para casa dele2.” 
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 Ainda no que se refere ao entendimento dessas formas como clíticas, há dados que 

demonstram que uma vez sendo o clítico uma forma dependente, este pode ser gerado em 

posição argumental e, posteriormente, movendo-se para a periferia esquerda, o que 

também demonstra ser o clítico um elemento que nasce juntamente com o seu argumento 

interno. Os dados (72) e (73) ilustram esse fato. 

  

(72) Ka‘i-ak ‘gãk       tee je i-juka-au 

 Macaco-NMZDR CL.3.SG.M.HF somente 1.SG 3.SG-matar-NAR 

 “Somente o macacok ok eu matei.” 

(DOBSON, 1989: 266) 

(73) A‘e-ram!  je ka‘ik ‘gãk       juka-au 

 3.SG.ANAF-

quando 

1.SG macaco CL.3.SG.M.HF matar-NAR 

 “Então, eu ok matei o macacok.” 

(DOBSON, 1989: 265) 

 

 Note que o pronome clítico de terceira (3) pessoa ‘gã’ ocorre juntamente com o seu 

argumento ‘ka‘i-a’ (“macaco”). O movimento de clítico aí ocorre de forma tal que o 

pronome clítico é movido juntamente com seu argumento até determinada etapa da 

derivação, sendo que o clítico irá ocupar seu possível hospedeiro (T ou C) em um 

movimento posterior o qual retomaremos adiante. Este movimento conjunto, isto é, da 

forma clítica com o D/NP co-referente, por outro lado, não é obrigatório:  
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(74) Tag!ea‘ipojyk te ene   re-et-a k!í  ‘i-au    

 Tag!ea‘ipojyk somente 2.SG  POSS-PSD-NMLZDR VOC.M.HF dizer-NAR 

 nipoa’e ‘gãk j-upe  

  CL.3.SG.M.HF 3.SG-para 

 “Só chamo vocêk pelo seu nome Tag!ea‘ipojyk”. 

(DOBSON, 1989: 55) 

 Em (74), o nome próprio “Tag!ea‘ipojy” move-se para a periferia esquerda da oração 

sem mover o clítico co-referente ao contrário do dado em (72). Este fato demonstra que 

quando o clítico é uma forma dependente, este também possui autonomia enquanto 

constituinte, podendo ou não checar/valorar seu traço em um determinado núcleo funcional 

por meio de movimento à esquerda. Tendo isso posto, podemos resumir que os elementos 

presentes nas tabelas (14) e (15), acima, são de fato clíticos devido aos seguintes fatos 

observados nos dados até o momento: 

 

(i) A forma pronominal apresenta comportamento morfossintático ambíguo, podendo 

figurar ora como afixo no verbo (70) ou nome (71) ora como elemento 

independente da raiz verbal conforme os dados  (68), (69), (72), (73) e (74); 

 

(ii)  A ambiguidade morfossintática constatada em (i) também se coaduna à hipótese 

levantada por Roberts (2010) e Arregi e Nevins (2012) (vide, respectivamente, 

seções 5.1.2 e 5.1.3.2) para quem o clítico possui identidade categorial de 

D(eterminante) podendo ser uma categoria mínima e máxima (daí a notação 

Dmin/max), ou seja, o clítico é um elemento morfossintático que possui 

características de XP e Xo; 
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(iii)   O fato do movimento das formas pronominais ser opcional, sobretudo as da tabela 

(15) – em que aparecerem tanto na periferia esquerda junto com o D/NP (dado 

(72)) quanto em posição temática com ou sem o argumento que se encontra co-

indexado (contrastar (73) com (74)) – permite-nos dizer com certa segurança 

que as formas pronominais da língua são clíticos de fato;  

(iv)  As formas clíticas pronominais em kayabí, as que redobram argumentos, estão em 

sujeição ao Princípio B da teoria da ligação39: dada a co-referencialidade do 

clítico, que pode estar em posição argumental ou A-Barra juntamente com o 

D/NP que é redobrado. 

 

Tendo os fatos de (i) a (iv) sido observados, resta-nos considerar o movimento de 

clítico na língua, ou seja, como este movimento se dá dentro da hipótese de Arregi e Nevins 

(2012) para quem o movimento de clítico reúne dois passos derivacionais distintos (ver 

seção 5.2.3.2 para este tratamento).  Os dados do kayabí, aqui organizados, bem como os 

fatos (i-iv) acima observados, nos permitem adotar esta hipótese. Com relação a geração de 

clíticos em um grande DP, adotaremos a hipótese de van Craenenbroeck e van Koopen 

(2008) para quem o DP pode ser cindido em projeções de DP e !P no contexto de redobro 

de argumento sujeito. Quando o argumento envolvido for objeto direto, aí a projeção do 

DP se expande em projeções de KP, DP, !P (como exemplificado em ROBERTS 2010, 

porém, com o clítico gerado no especificador). E, finalmente,  quando o argumento 

redobrado, em questão, for um objeto indireto gerado em uma estrutura que se alinha a um 

                                   
39 Segundo Haegeman (1994),  O princípio C da teoria da ligação é aquele que dá conta das expressões 
referenciais: “Uma expressão referencial deve estar livre em qualquer domínio”. Enquanto que o princípio B é 
aquele voltado para as formas pronominais que “devem estar livres em sua categoria de regência/governo.” 
(cf. HAEGEMAN, 1994:233) 
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contexto sintático de aplicativo baixo (‘low applicative’) o DP será um KP. (cf. ARREGI e 

NEVINS, 2012:55) 

 

5.3.2. Movimento de clítico e redobro em kayabí 

 

 Na seção anterior deste capítulo, reunimos alguns argumentos (i-iv) que nos levam a 

considerar que a natureza categorial/estrutural ambígua dos pronomes clíticos é crível para 

o kayabí uma vez examinados os dados (68), (69), (70) e (71) que comprovam esta 

ambiguidade. Assim, podemos nos voltar para as questões de geração, movimento e 

redobro das formas pronominais clíticas da língua. 

 Conforme os dados disponíveis em Dobson, que seguem abaixo arrolados, para 

todos os casos em que se constatou redobro na língua, este ocorre por meio de formas 

pronominais de terceira (3) pessoa. Conforme vimos na seção 5.1.3.2 (a hipótese de Arregi 

e Nevins, 2012), um DP que não apresenta em seu núcleo o traço [Participante] não se 

expande em projeções de KP e PartP porque não apresenta todos os traços ! necessários 

para que a valoração dos traços de Caso ocorra por meio de um núcleo K. No caso do 

basco, quando o argumento é de terceira (3) pessoa absolutiva não há a cisão do grande 

DP (cf. ARREGI e NEVINS, 2012: 55). Como o argumento interno em kayabí pode ser 

acusativo ou absolutivo, dependendo do alinhamento de Caso, optamos por adotar a não 

expansão em projeções de KP e PartP pois o clítico, por ser uma forma de terceira (3) 

pessoa não apresenta o traço [participante] que engatilha a ramificação de PartP. Lembre-

se que só os argumentos e pronomes clíticos de primeira (1) e segunda (2) pessoas 

apresentam este traço.   Ademais, se retomarmos as tabelas em (14) e (15) e adotarmos os 
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traços morfossintáticos finos de Arregi e Nevins (2012), teríamos os seguintes feixes de 

traços para os clíticos pronominais do kayabí: 

 

Tabela 16: Traços abstratos dos pronomes de 1 e 2 pessoas (kayabí) 
 
                         1         2 

 
                        je                                            ene 
 
             +Participante                            + Participante                                 Singular 

             + Ator                                       - Ator 

             + Singular                                 +Sigular 

                    oreEXCL                                     pee         
                                 
              +Participante                            +Participante                                 Plural 

              +Ator                                        -Ator 

 

 

 Neste ponto da tese, é importante lembrar o que é explicado na nota 25 deste 

capítulo, ou seja, o significado dos traços [Participante] e [Ator]. Conforme explicado 

anteriormente, esses traços diferenciam primeira (1), segunda (2) e terceira (3) pessoas. A 

especificação [+participante; +ator] refere-se  a primeira pessoa (1). Já quando a matriz 

possui os valores [+participante; -ator] a segunda pessoa (2) é a candidata a preencher esse 

dado nó terminal (este é o próprio feixe de traços), enquanto quando os valores estão 

especificados para esses traços, ou seja [ -participante; -ator] temos o nó terminal para 

terceira pessoa. 

 
 
 
 
 
 



 191 

Tabela 17:  Traços abstratos dos pronomes clíticos de 3 pessoa singular (kayabí) 
 

   Homem Falando                        Mulher Falando 

                                      

  ‘gã                        kiã 

 

     -Participante                              -Participante                            Masculino 

     -Ator                                          - Ator                                      Singular  

     +Singular                                  +Singular 

     - Feminino                                - Feminino 

                                 

kyna 

        -Participante                                                     Feminino 

                 -ator                                                                 Singular 

        +Singular 

     +Feminino 

 

 

     
Tabela 18:  Traços abstratos dos pronomes clíticos de 3 pessoa plural (kayabí) 
 
  
   Homem Falando                        Mulher Falando 
 
      ee                                                wã 
 
    - Participante                                -Participante     Plural/Feminino 

   - Ator                     -Ator 

   - Singular                                      - Singular 

   + Feminino                                   + Feminino 
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Agregando as informações das tabelas (16), (17) e (18) com a série de dados por 

nós reunidos, os argumentos D/NPs são redobrados por formas clíticas variadas de terceira 

(3) pessoa ‘gã’ (75), ‘wã’ (76), ‘k!ã’ (77) e ‘kyna’ (78), pois estas formas específicas 

variam de acordo com o sexo de quem fala e o sexo do referente. Nestas formas, o traço 

[Participante] está valorado (ou seja, o valor do traço é (-) ):  

 

(75) Ka‘i-ak ‘gãk       tee je i-juka-au 

 Macaco-NMZDR CL.3.SG.M.HF somente 1.SG 3.SG-matar-NAR 

                           “Somente o macaco eu matei” 

                         “Somente o macacok eu ok matei.” 

(DOBSON, 1989: 266) 

(76) A‘e-ipe taetu ‘i-au  je     wã nupe jepi 

 3.ANAF-para ENF dizer-NAR 1.SG 3.PL.F.MF para IMP 

 “Depois      eu      dizia     para    elask  

 tej-a‘yr-ak wãk nupe jepi    

 1.SG.REFL-cria-NMZDR CL.3.PL.F.MF para IMP  

 minha criak   elask .” 

         (DOBSON, 1989: 257-258) 

(77) Tag!ea‘ik  k!ãk je  men-a      o-juka werewi 

 Tag!ea‘i CL.3.SG.M.MF 1.SG marido-NMLZDR 3.SG-matar quase 

                    “Meu marido quase matou Tag!ea‘i.” 

                “[Tag!ea‘i]k meu marido quase ok matou.” 

(DOBSON, 1989: 250) 

(78) Reak  kynak men-a o-o-au      ipira kutuk-au 

 Rea CL.3.SG.F.MF marido-NMLZDR 3.SG-ir-NAR peixe furar-NAR 

 “O marido de Reak (d)elak foi sagalhar peixe.” 

                 (DOBSON, 1989: 172) 
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(79) Kasuruk i-mo-jan-au kasuruy ‘g!ay        

 cachorro 3.SG-CAUS-correr-NAR cachorro CL.3.SG.M.HF  

 “O cachorrok correu atrás deley, o cachorro machok.” 

(DOBSON, 1989: 264) 

Tendo isso posto, a estrutura do grande DP que temos para o kayabí, irá depender de que 

Caso estrutural/inerente esteja em jogo. É importante lembrar que os argumentos nucleares 

em kayabí não apresentam Caso morfológico nominativo/acusativo e ergativo/absolutivo 

codificado nos D/NPs e nos pronomes. Ambos os alinhamentos só são manifestados na 

morfologia do verbo (vide capítulos 2 e 4 desta tese). Assim, os Casos nominativo/ ergativo 

e acusativo/absolutivo só são licenciados estruturalmente a depender da posição em que os 

argumentos apresentam-se na árvore sintática.  

 As estruturas de DP válidas para o kayabí são as seguintes:    

              (80) Redobro de argumento sujeito nominativo ou ergativo 

             DP 
                                                  3 
                                                 DClk           D 
                                                           3 
                                                          D              !P 
                                                                   3 

      !              NPk 
 
           (VAN CRAENENBROECK e VAN KOOPEN, 2008: 13,14) 
 
 
 Van Craenenbroeck e Van Koopen (2008) valem-se dos trabalhos de Déchaine e 

Wiltsko (2002) para motivar esta estrutura dos pronomes (fortes, fracos) ao estudarem o 

dialeto wambeek do holandês. Segundo as autoras, baseadas nos trabalhos de Cardinaletti e 

Starke (1999), há uma diferença (cujos detalhes não iremos explorar nesta tese) entre 

pronomes fortes e fracos. Os pronomes fortes seriam, grosso modo, aqueles que congregam 

algumas características, sendo a principal delas o fato de essas formas pronominais estarem 
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sujeitas a principio C da teoria da ligação.  Os pronomes fracos, por outro lado, estariam 

sujeitos ao principio B (ver nota 39), bem como o fato de serem como uma variável no que 

se refere aos princípios de ligação (“bound variable”). Tanto em wambeek quanto em 

kayabí, as formas pronominais que seriam aquelas consideradas fortes e fracas são 

homófonas o que faz com que casos de redobro e resumpção se confundam se o analista 

não identificar os contextos em que essas formas se diferem quando em repetição nos 

dados. As autoras em questão, neste caso Van Craenenbroeck e Van Koopen (op.cit.), 

ressaltam que tais condições quanto as formas pronominais no que se refere aos princípios 

da teoria da ligação, ainda que tenham certa aplicabilidade transliguística, carecem de testes 

conclusivos, uma vez que não é possível afirmar de forma categórica até que ponto um 

pronome forte esta completamente sujeito ao princípio C (cf. DÉCHAINE e WILTSCHKO, 

2002).  

No que se refere a estrutura em (80), as autoras resumem que toda a estrutura [DP 

[D [!P [! [NP]]]]] atua como uma forma pronominal forte. Já a estrutura encaixada [!P [! 

[NP]]] dá conta das formas pronominais fracas. Esta estrutura do DP adotada pelas autoras 

é a que iremos adotar para o redobro de clíticos sujeitos na língua independente do 

alinhamento ser ergativo ou nominativo pelas razões já explicadas (ver nota 39). 

Observamos, que na maioria dos dados em questão, os pronomes clíticos de terceira (3) 

pessoa, que redobram argumentos, estão sujeitos ao princípio B. Quando o redobro em 

questão envolver argumentos internos para objeto direto (OD) e indireto (OI) dativo, 

teremos, respectivamente as seguintes estruturas: 
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(81a) Redobro de argumento objeto acusativo/absolutivo 

                                                         KP 
                                                  3 
                                                 DClk           K 
                                                           3 
                                                          K              DP 
                                                                    3 
                                                                  tClk            D 
                                                                          3 
                                                                         D              !P 
                                                                                  3 

                     !              NPk 
      6 
 

(81b) Redobro de argumento dativo não participante  

                                                         KP 
                                                  3 
                                                 DClk           K 
                                                           3 
                                                          K              DPk 
                                                                    6 
                             (ARREGI e NEVINS, 2012: 55) 
 
          
 

Voltando aos dados de (75)-(78), temos diferentes tipos de alinhamento de Casos 

estruturais/inerentes. Como sabemos, o kayabí só expressa a cisão de alinhamento 

nominativo/acusativo e ergativo/absolutivo por meio dos afixos no verbo, e não nos D/NPs. 

Enquanto em (76) temos uma cláusula finita em que o verbo só apresenta o sufixo da forma 

narrativa, em (75) o alinhamento é ergativo/absolutivo devido ao fato de o sujeito ‘je’ ser 

(A)40, em uma cláusula transitiva, o verbo concorda com o objeto (tendo em vista a 

ocorrência do prefixo ‘i-’). No dado em (77) o alinhamento é, por outro lado, 

                                   
40 Esta glosa foi criada por Dixon (1979), no âmbito da literatura tipológico-descritiva, para diferenciar o 
sujeito de cláusula transitiva (A) do sujeito de cláusulas intransitivas (S). 
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nominativo/acusativo, pois o verbo apresenta concordância por meio de um afixo (prefixo 

‘o-’) pessoal nominativo. Dados como (77), porém, se assemelham por envolver 

movimento de objeto que nasceu em posição argumental, conforme a derivação abaixo 

ilustra: 

 

 (82)                         vP 
                                           qp 
                                          jez                               v’ 
                                                            qp 
                                                       [V – v]                           VP 
                             o-juka                   ei 
                                 tz                    V’ 
                                                                                              ei 
                          KP                   V 

 3 
                                                                              ‘gã / k!ã        K’ 
                  3 

       K             DP       
               3 
             D             !P  

                                                                                                        3 
                                                                                                       !             NP 
                                                                                                               6 

                 Tag!ea‘i 
                   

 

Já o alinhamento nominativo/acusativo se manifesta quando o verbo apresenta o 

prefixo (‘r-’) marcador de objeto (OBJ), conforme o dado (83) abaixo:  

 
(83) A ‘e-rauwe ‘gãk jakarek ‘gãw      r-ero-o-í 

 3.SG-ANAF-logo CL.3.SG.M.HF jacaré CL.3.SG.M.HF OBJ-COM-ir-ENF 

 “Então, o jacarék elek ow levou 

(DOBSON, 1989:60) 
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(84) A’e-rauwe uruwu ‘gãk o-o-au ‘gãk 

 3.SG.ANAF-logo urubu CL.3.SG.M.HF 3.SG-ir-NAR   3.SG.M.HF 

 wi   n! ywak-ipe n!  

 de    de.novo  céu-para de.novo 

 “Então, o urubuk elek voltou elek para o ceu”. 

(DOBSON, 1989: 42) 
 

            Diferentemente dos dados de (75)-(79), em que o redobro se dá para os argumentos 

internos, em (83) e (84) temos a geração do clítico em posição de sujeito, conforme a 

derivação abaixo demonstra: 

(85)                                    T 
                          qp 

 T                    vP 
                  3       qp 
                 Cl              T   DP                                  v’ 
                 ‘gãk             2                 wo 
                                   tk        D                 VP                  [V – v]                         
                           2       3          r-ero-o-í           
                         D   !P     tz              V’ 
                                             2            3 
                      !        NP       KP            V 
          5  5 
                                                   jakare      ‘gã         
 

 Em (85) temos uma derivação em que os núcleos funcionais ativados para valoração 

de Casos ergativo e absolutivo estão presentes na derivação: v-zinho valora Caso ergativo 

para o DP que está em seu especificador. O clítico ‘gã, porém, sofre cliticização para o 

hospedeiro T que valora Caso absolutivo. Já o licenciamento de Casos 

nominativo/acusativo também ocorre. Nos dados de (86) a (87), que ilustram redobro de 

argumento sujeito, o Caso nominativo é valorado pelo núcleo T e o acusativo pelo núcleo 
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de v-zinho (conforme derivação em (89)). Como vemos nos dados de (86), (87) e (88), o 

redobro ocorre tanto em cláusulas finitas quanto não-finitas (no caso do dado em (88)). 

Assim, parece que o traço de finitude não é decisivo para redobro em kayabí, uma vez que 

este pode ocorrer em cláusulas em que o verbo não apresenta os traços phi ([!F]). Todos os 

dados, a seguir, figuram exemplos de redobro de argumento sujeito no alinhamento 

nominativo/acusativo: 

(86) Majawet-a  ta ‘yt-a wã    i-juka-au  

 Viúva-NMLZDR cria-NMLZDR CL.3.PL.F.MF 3.SG-matar-NAR  

 “Elas mataram a filha da viúva 

      [ Marefãk  kynak i-juka-au   ]         
 Marefã 3CL.3.SG.F.MF 3.SG-matar-NAR    

 foi  Marefãk elak (quem) a matou.”  

                                     (DOBSON, 1989: 163) 

(87) A‘e-ram! k!ã Pireruu o-o-au i-kutuk-au tujuk 

 3.SG.ANAF-

quando 

CL.3.SG.M.MF Pireruu 3.SG-ir-

NAR 

3.SG-furar-NAR sobre 

 eweg-a pype   

 estomago-

NMLZDR 

em   

 “Então, Pireruuk elek foi e furou na (sobre) barriga dela.” 

 (DOBSON, 1989: 203) 

(88) A‘e-ram! wã ‘ut-au k!ãk upe tu’wyrer-ak 

 3.SG.ANAF-

quando 

3.PL.F.MF  vir-NAR 3.SG.M.MF para tio-NMLZDR 

 k!ãk upe   

 CL.3.SG.M.MF para   

 “Elas foram contar para seu tiok elek.” 

                                                                                               (DOBSON, 1989: 184) 
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(89)          FinP                
   qp 
  Fin                          TP 
[+fin]      qp               
              NP                             T  [NOM] 
      6       qp 
     Marefãy         T                         vP 
                   3       qp 
                 Cl              T   DP                              v’  [ACC] 
                 kynak           2          qp 
                                    tk        D      [V – v]                        VP 
                           2 i-juka-au          ei 
                         D   !P       tz                       V’ 
                                             2                                    ei 
                      !        NP                    D/NP               V 
          5                        
                                                       ty                                          
 

 Por fim, encontramos em kayabi contextos em que há o redobro de argumentos 

internos preposicionados. Como o kayabí é uma língua de núcleo final, na maioria dos 

dados de redobro de argumento dativo, a preposição aparece linearizada à direita: 

(90a) Je ‘jawe futat  [p!!    mama’e 

 1.SG igual realmente    2.PL coisa 

 “Realmente, igual a mim [vocês 

 ‘u-au ukat-au] [‘i-aù je      wã] 

 comer-NAR deixar-NAR  dizer-NAR 1.SG 3.PL.F.MF 

 deixam elas comerem coisas], eu digo a elas  

 [tej-a‘yr-a wã nupe] jepi    tuwi-ma‘e k!ã nupe] 

 1.SG.REFL-filho-NMZDR CL.3.PL.F.MF para IMPR grande-NMZDR CL.3.S

G.M.M

F 

para 

 para [os minhas crias]k  [elas]k, para eley [o mais velho]y” 

(DOBSON, 1989: 255) 
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                 V                        S             O 

(90b) o-‘u-ukat  ae mama’e-a   [‘i-au  je    wã 

 3.SG-comer-deixar gente coisa-NMZDR dizer-NAR 1.SG 3.PL.F.MF 

 “Eu (sempre) deixo as pessoas comerem coisas, eu digo 

 [nupe jepi  tej-a‘yr-ak wãk  ]      

 para IMPER 1.SG.REFL-filho-NMZDR CL.3.PL.F.MF   

 [para minhas criask elask.” ] 

(DOBSON, 1989: 253) 

 Nos exemplos em (90a) e (90b), acima, figuram tanto estruturas preposicionadas 

simples, em que apenas um constituinte de configuração [PrepP [Prep [D/NP]]] é formado, 

quanto aquelas que formariam o que é conhecido na literatura como estruturas frasais 

preposicionadas para o dado (90). 

 

(90c) K!ìma‘e-a akagytar-a mome‘w-aù [k!jãk ‘gãk             nupe] 

 homem-NMLZDR enfeite- NMLZDR contar-NAR mulher CL.3.SG.HF   para 

 “Os homens contam às mulheres sobre os enfeites (usados numa festa).” 

 Literalmente: “Os homens contam (para) as mulheres (a respeito) dos enfeites.” 

                                                                                                              (DOBSON, 2005: 10) 
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 Assim, dados como (90c) linearizam a seguinte estrutura: 

 

(91)  
 
    TP 
          qp 
         D/NP                           T’ [NOM] 
   6           wo                    
   K!ìma‘eaz           T                           vP 
                                                ei 

                                                tz                     v’   
                                                              ei 
                                                         D/NP                  v’ [ACC] 
                                                   6     ei 
                                                   akagytarab     v                    VP 

         [V-v]       ei 
     mome‘waù                      V’ 
                                  ei 

  V                   PP  
      2  wo 

                             V       tb   KP                      P [DAT] 
                                    3          nupe 
                                  K’             DCl             
                           3       ‘gã      
                           K            DP 
                      5 
                        k!jã 

 
 
 Em (91), temos uma estrutura em que os respectivos Casos estruturais e inerentes 

são valorados e apagados por seus respectivos núcleos funcionais. Se examinarmos a 

estrutura em (91) de baixo para cima, nota-se que a valoração se dá de forma uniforme, ou 

seja, o núcleo funcional de P(reposicional) valora o Caso inerente dativo para seus 

complementos, neste caso o clítico ‘gã e o nome ‘k!jã’ (‘mulher’). Repare que neste caso 

específico o clítico não sofre cliticização. Este permanece dentro da estrutura de KP 

juntamente com DP com o qual está co-indexado. No nível [v-VP] da derivação, o núcleo 
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v-zinho, composto por [V-v] valora Caso acusativo em seu especificador (cf. CHOMSKY, 

1995:286). Por último, o núcleo T(empo) valora Caso nominativo para o D/NP ‘K!ìma‘ea’ 

(‘homem’) em seu especificador. 

 

 Examinamos até o momento, todos os contextos em que diferentes estruturas 

argumentais estão presentes na língua, sobretudo, no que se refere aos argumentos que 

estão em jogo no processo de redobro, sejam esses argumentos os externos ou os internos. 

Vimos, também, como se dá a valoração de Caso a depender de que tipo de alinhamento 

uma estrutura manifesta: nominativo/acusativo ou, então, ergativo-absolutivo. Nestes 

contextos, exploramos as estruturas do grande DP que são acionadas e como são 

expandidas a depender se o D/NP estará valorando Casos conforme a cisão na língua, que 

só se manifesta na morfologia do verbo. Resta-nos, para os propósitos desta tese, 

examinarmos os passos da cliticização e redobro no kayabí. É o que veremos na seção a 

seguir.   

 

5.3.3. Cliticização: movimento XP e de núcleo (Xo) 

  

 Nas seções 5.1.3.1 e 5.1.3.2 deste capítulo, exploramos a proposta de Arregi e 

Nevins (2012) para quem o clítico é gerado na mesma estrutura juntamente com o 

argumento que este redobra, bem como a proposta nova por parte dos autores para quem o 

clítico é claramente um elemento de natureza estrutural ambígua. Vimos também, naquela 

seção, como ocorre o movimento de clíticos levando em conta sua natureza ambígua. 

Conforme vimos na última seção 5.2.2, em kayabí o clítico claramente exibe um 
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comportamento morfossintático que o caracteriza como um elemento ambíguo, sobretudo, 

quando observamos o contraste de dados como (68), (69) e (70). No entanto, resta-nos 

explicar como se dá a cliticização de duas etapas no kayabí. Primeiramente, lembremos as 

duas etapas propostas pelos autores (cf. ARREGI e NEVINS, 2012: 63): 

 

(i) Sendo o  clítico gerado como elemento D no especificador do grande DP, o clítico 

irá sofrer, primeiramente, movimento frasal para o especificador de uma dada 

projeção funcional [FP]; 

(ii)  A partir deste sítio intermediário, o clítico irá sofrer movimento de núcleo local 

para seu respectivo hospedeiro. 

 

Percebemos que Arregi e Nevins (2012) não entram em demais detalhes com 

relação ao processo de cliticização. Contudo é notório que eles propõem uma fase 

intermediária de aterrissagem para os clíticos e que este “sitio de pouso” deva ser um dado 

núcleo funcional [FP]. Há, na literatura gerativa, a proposta de núcleos funcionais 

específicos para o clítico, como a projeção Clitic Phrase (cf. SPORTICHE, 1996). Encaramos 

tais propostas como sendo formulações que, embora resolvam o problema, agregam um 

parâmetro específico para o movimento de clítico, sobretudo ao serem criados uma projeção 

e um núcleo funcional específicos para dar conta do problema. 

É importante lembrar que na literatura já há recursos que permitem alojar o clítico 

em uma etapa em que este sofre movimento frasal, como um constituinte XP, e este recurso 

já é delineado em Chomsky (1995): os especificadores múltiplos que alojam, sobretudo, 

constituintes XPs movidos para este lócus: 
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 (92)  XP 
     3 
 Spec1           X’ 
              3 

                                  Spec2           X’ 
                                 3 
                                                         H     complement 
                                                                                      (CHOMSKY, 1995: 286) 
 
 
 Os especificadores múltiplos foram propostos para resolver também questões 

relativas às categorias de Agreement ([AgrSP] para sujeito e [AgrOP] para objeto) que, 

segundo Chomsky (idem), não possuíam relevância para a interface semântica em LF. 

Como um especificador múltiplo, a princípio, é um lócus sintático para o qual um dado 

objeto sintático XP pode ser movido, a fim de checar determinados traços (como os de 

Caso, por exemplo) e considerando o fato de que um dado clítico se comporta, em sua 

primeira etapa, como um elemento frasal XP, utilizamos o recurso dos especificadores 

múltiplos de Chomsky (op.cit.) como sendo o “sitio de pouso” válido para um dado clítico 

em sua primeira etapa de cliticização. 

 Para exemplificarmos este tipo de movimento para um dado especificador múltiplo, 

consideremos dados como (77), aqui retomado como (93), cuja árvore sintática apresenta-

se representada em (94): 

 

(93) Tag!ea‘ik  k!ãk je  men-a      o-juka werewi 

 Tag!ea‘i CL.3.SG.M.MF 1.SG marido-NMLZDR 3.SG-matar quase 

                    “Meu marido quase matou Tag!ea‘i.” 

                “[Tag!ea‘i]k meu marido quase ok matou.” 

(DOBSON, 1989: 250) 
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(94)                CP 
        qp 
       DP                              C’ 
6           wo 
 Tag!ea‘ik             C                         TP 
                           k!ã           wo 
                                         DP                         T’ [NOM/ABS] / [EPP] 
                                 6       wo 
                 je    mena       T                                vP 
              3                                                                 ei  
                                                                                                      v’ 
                                                                   ei  
                                    v’ [ACC] /[EPP; !F] 
 
                                                                                                   ei 

  v                     VP 
                                                                                            o-juka     wo 

                                   2                                                       VP                        adv 
         wi          5 
                                   V        werewi 
                        ei 
                      KP                   V 
           ei 
         DClk                 K’ 

                                                          1                                             ei 
                     K               DP/!P 
                                ei 
                              D/!                  NPk 
                                   
 

 Em um dado como (93), cujo alinhamento é nominativo/acusativo, o clítico ‘k!ã’ é 

gerado juntamente com seu argumento em um grande DP que, neste caso, é um DP que 

aloja objeto direto, a expressão referencial ‘Tag!ea‘i’. Ambos os constituintes sofrem 

movimento. No Caso do clítico ‘k!ã’, este move-se para o especificador múltiplo de v-

zinho, porém, pulando o próprio núcleo v-zinho para não incorporar os seus traços ‘phi’ 

(!F). Nesta posição, o Caso acusativo do clítico ‘k!ã’ é valorado. Até esta etapa da 
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clitização (seta 1), o clítico ‘k!ã’ comporta-se como um constituinte XP. A partir desta 

etapa na derivação, o clítico assumirá identidade de núcleo (Xo) e irá incorporar-se aos 

núcleos hospedeiros T(empo) e C(omplementizador) nos moldes tradicionais de movimento 

de núcleo (cf. TRAVIS, 1984 e BAKER 1988, 1996) formando o seguinte núcleo complexo 

(etapas 2 e 3): 

(95)  Núcleo complexo 
 

           C 
                                         3 
                                       C                T 
                                                  3 
                                                 T              DCl 
                                                                  k!ã 
 
 

        Já a expressão referencial ‘Tag!ea‘i’ co-indexada ao clítico que a redobra é 

movida para o especificador em CP. É importante sinalizar que os movimentos dos 

constituintes, seja o clítico ‘‘k!ã’ ou a expressão referencial ‘Tag!ea‘i’ também são 

motivados pelo traço EPP que licencia as posições de especificadores.  

 
 No caso de cliticização de argumento sujeito, por estarem mais altos na árvore 

sintática, em especificador de vP, o clítico não sofre um movimento misto nos moldes 

acima. O Clítico simplesmente é incorporado ou no núcleo T(empo), caso o alinhamento da 

cláusula seja nominativo/acusativo, ou no núcleo C(omplementizador), caso o alinhamento 

seja ergativo-absolutivo, conforme a derivação em (96) demonstra: 
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(96)          CP 
     qp 
              (AEk)                          C’ 
                     qp 
                             C                                TP 
           3    wo 
                     C              T         AEk                      T’[EPP,NOM] 
                                                  2                   wo 

                               Cl        T                                              T’ 
                                      2                            wo 
                         (2)       T          v                          T                           vP 
                                            2                                  qp 
                                           v         V                               DP                               v [!F, FEPP]                  
                                                                                   2                     3 
                                                                                 tCl       DP                   VP            v               

                                          2     ei        
                                                    D’                      V’ 

(1)                   2              2     
                  D        NPk         NP      V 
                           4 
                                       AI  
 Ao observarmos os fatos analisados no dados a que tivemos acesso para os 

propósitos da presente tese, chegamos as seguintes conclusões em (97): 

 

(97) Conclusões:  

 

(i) Pela maioria dos dados disponíveis nos materiais de Rose Dobson, encontramos 

redobro de clítico quando os argumentos em questão são de terceira (3) pessoa, 

o que não significa que o redobro não possa estar ocorrendo para argumentos de 

primeira (1) e segunda (2) pessoas; 
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(ii) Como a ergatividade em kayabí é apenas codificada na morfologia do verbo (por 

meio dos prefixos pessoais), não havendo marcação de Caso morfológico nos 

D/NPs da língua, um DP expandido em projeções de KP e PartP não nos parece 

a melhor opção. Como todos os casos de redobro envolvem argumentos de 

terceira (3) pessoa, optamos pela hipótese de van Koppen (2008) para quem a 

estrutura do grande DP se ramifica por meio da projeção phiP (!P) para clíticos 

sujeito. Apenas adotamos a projeção de KP de Roberts (2010) e Arregi e Nevins 

(2012), quando os argumentos redobrados são acusativos e dativos;  

(iii)   Embora o kayabí apenas codifique a ergatividade na morfologia do verbo, os 

argumentos D/NPs nucleares são licenciados como ergativo/absolutivo e 

nominativo/acusativo  a depender de sua posição estrutural na derivação 

sintática; 

(iv)       Parece-nos interessante adotarmos o instrumental teórico de Chomsky (1995) 

sobre os especificadores múltiplos como os primeiros “sítios de pouso” na 

primeira etapa da cliticização. Adotando este instrumental, o mecanismo de 

movimento de clítico para o especificador múltiplo de v-zinho como sendo a 

etapa em que o mesmo comporta-se como um XP, elimina a necessidade de se 

criar um núcleo e projeção funcional específicos apenas para alojar um clítico 

em sua primeira etapa de movimento. Tal escolha nos pareceu teoricamente 

mais viável, uma vez que ao criar uma projeção específica (como um 

CliticPhrase) acaba-se criando um parâmetro desnecessário para dar conta do 

movimento de clítico, mesmo parecendo ser a híbrida natureza do clítico uma 
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opção ad hoc, tal ambiguidade categorial e estrutural é um fato quando o 

movimento de clítico é observado translinguisticamente. 

 

5.3.4. O redobro de clítico na Morfologia Distribuída 

 

 Como vimos nos pressupostos teórico metodológicos (capítulo três desta tese), a 

Morfologia Distribuida (MD) possui como uma de suas propriedades centrais a inserção 

tardia de expoentes fonológicos por meio de regras de itens de vocabulário. Também foi 

examinada a proposta, dentro deste quadro teórico, para a operação de concordância 

(Agree). Segundo Arregi e Nevins (2012: 4), a concordância se dá em duas etapas. A 

operação Agree-Link, primeiramente, procura por um alvo dentro de seu domínio de c-

comando e, depois, copia esses traços por meio da operação Agree-copy (ver seção 5.2.3). 

Enquanto a primeira etapa da concordância ocorre na sintaxe, a segunda etapa ocorre no 

componente pós sintático, conforme podemos ver no esquema de Arregi e Nevins (2012) 

recuperado abaixo: 
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  (98)  Estrutura morfológica serializada (adapatado de ARREGI & NEVINS, 2012: 4)  

 

 

       ! 

          

                                   
 
                                   
                                                            ! 
 
 

 

 

 

 

  

  

Podemos observar que a operação de concordância  (Agree-link 1) ocorre na sintaxe 

estrita enquanto que a sua segunda etapa (Agree-cópia 2) ocorre no componente pós-

sintático. Mas, o que essa operação de concordância dupla tem a ver com o caso dos 

clíticos em kayabí? A operação de concondância em duas etapas ajuda, em parte, a 

entender como este modelo teórico entende o processo de redobro de argumentos por meio 

de pronomes clíticos. Isto é, os traços presentes na matriz de traços de um dado argumento 

D/NP são rastreados e copiados por meio de uma sonda para o nó terminal  que o expoente 

fonológico de um dado clítico irá ocupar, por exemplo, vide os nós terminais do par em 

(99):   

      SINTAXE 
     Merge & Move 
           Agree-link (1) 
      Cliticização 
Promoção do absolutivo 

                                                 PÓS-SINTAXE                                 L 
                                                                                                                                                                                                  I 
                                                                                                                                                                                                 N 
                                                                                                                                                                                                  E 
                                                       "                                                            "                                                              "  A "                                               
                                                                                                                                          R 
                                                                                                                                                                                                   I 
                                                                                                                                                                                                  Z 
                                                                                                                                                                                                 A  
                                                                                                                                                                                                 Ç                                 ! 
                                                                                                                                                                                                 Ã 
                                                    O   
                                           

     Lista 1 

 Abstract 
Features 

Conversão Exponencial 
 
         Agree-Copia (2) 
             Fissão 
            … 

   Marcação de Traços 
        Dissimilação               
        [Participante] 
         Clítico Plural        
    Empobrecimento 
              … 

Concordância Morfológica 
       Inserção-Have           
     Concordância de  
    “Overwriting” 
           …  
            

 Operações Lineares 
Metátese de Clítico e 
        Redobro 
         … 

         Lista 2 
 Inserção de Vocabulário 
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(99a) Redobro de argumento não participante: Agree-link 

                                                              KP 
                                                  wo 
                                                 DClk                      K 
                                                                wo 
                                                [        ]    K                         DPk 
                                                                                   6 
                                                                                 - Participante            

                                                               - Ator                         
                                          Agree-link                    + Singular 
                                                                                 [                  ] 
 
(99b) Redobro de argumento não participante: Agree-copy 
                                                   KP 
                                                  wo 
                                                 DClk                      K 
                                                                wo 
                                                               K                         DPk 
                                                                                   6 
                                                                                 - Participante            

                                                               - Ator                         
                                                                                 + Singular 
                                               Agree-copy 
 
 
(100) Inserção de expoentes fonológicos em nós terminais 
                                                               KP 
                                                  wo 
                                                 DClk                        K 
                                        - Participante    wo 

                      - Ator                K                        DPk 
                                        - Singular                            6 
                                            ‘gã                                - Participante            

                                                               - Ator                         
                                                                                 - Singular 
                                                                                      k!jã 
 

 

 

 

                              Lista 2 

‘gã ! [-Participante; - Ator; - Singular] 

 je  ! [+Participante; +Ator; +Singular] 
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Neste caso, a sonda do K (portadora de traços não interpretáveis) irá rastrear os 

traços do D/NP ‘k!jã’, que, neste caso, possui todos os seus traços com o valor (-). Estes 

traços são copiados para o nó terminal DCl que está vazio, ou seja, não possui realização 

fonética. A Lista 2 irá atuar depois que as operações lineares tiverem ocorrido. O candidato 

que estiver especificado da mesma forma que os traços presentes no nó terminal em DCl irá 

preencher este nó por meio da operação ‘spell out’ que irá preencher este nó terminal. 

Repare que o clítico ‘gã é o que possui a especificação mais compatível e, por isso, 

preenche o nó terminal ao invés do clítico de primeira (1) pessoa ‘je’. 

A cópia de traços é comum no kayabí, sobretudo, quando consideramos dados como 

(70), aqui retomado em (101): 

(101) je-ak! je    

 CL.1.SG-febre 1.SG  

 “Eu estou molhado.”            (DOBSON, 2005: 34) 

 

(102)                                            TP 
                                             3 
                [NOM; FEPP; !F] T               /je/  [+Participante; +Ator; +Singular] 
                                  3 
                                 T              vP 
                                         6 
                                            je-ak! 
 
  
 Em (101), temos o caso, conforme visto anteriormente, em que a mesma forma 

clítica dependente é replicada/copiada para a forma independente do pronome clítico. Um 

dado como (101) parece, inicialmente, trivial. Porém, nos chamou atenção devido ao fato 

de, além de mostrar o comportamento ambíguo dos clíticos em kayabí, parecer evidenciar 

também a cópia dos traços presentes no afixo ‘je-’para a forma correspondente ao clítico de 

primeira (1) pessoa que se materializa (‘spell-out’) de forma independente.    
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5.4. Resumo do capítulo 

 

 Observa-se para os clíticos pronominais do kayabí um comportamento ambíguo, em 

que estes se comportam sintaticamente tanto como sendo elementos de natureza nuclear 

(Xo) quanto elementos de natureza frasal (XP). Isso se dá porque é observável na 

morfossintaxe da língua o clítico realizando-se ora como afixo, ora como constituinte e até 

mesmo com ambas as realizações (vide dado (70)). Esta natureza ambígua demonstra que o 

clítico pode comporta-se, no que se refere ao seu movimento, tanto como um elemento 

frasal que irá ocupar determinado especificador quanto um elemento que irá ulteriormente 

sofrer movimento de núcleo local formando-se um núcleo complexo. Tal ambiguidade 

estrutural/categorial permite um novo olhar para os clíticos nas línguas naturais, uma vez 

que ao observarmos os dados das línguas românicas e de algumas isoladas, o clítico parece 

também incorporar tais características. 
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6. Conclusão geral  

 

 O comportamento ambíguo dos clíticos pronominais é observado 

translinguisticamente ao se considerar que esses elementos, “em suas posições de 

superfície, possuem propriedades claras de núcleos, uma vez que não se comportam, por 

um lado, como unidades frasais” (cf. ARREGI E NEVINS, 2012: 62). Por outro lado, 

segundo Arregi e Nevins (2012), bem com vários teóricos, os clíticos são unidades 

prosodicamente dependentes (cf. SELKIRK, 1996), superficializando-se como unidades 

comuns ao nível vocabular de verbos (sobretudo ao se considerar a natureza proclítica e 

enclítica dessas unidades). Esta primeira observação, faz com que os clíticos sejam 

encarados como unidades passíveis de sofrer movimento de núcleo (TRAVIS, 1984 e 

BAKER, 1988, 1996) de natureza (Xo). Contudo, os clíticos em muitas línguas naturais 

também exibem propriedades de um elemento frasal, de natureza XP. Em kayabi, por 

exemplo, o clítico pode ser tanto uma forma pronominal dependente como uma forma 

afixal e, as vezes, ambas as formas simultaneamente. Agregando este fato com as 

tendências de alguns analistas para quem o movimento de clíticos (cliticização) deve 

reunir propriedades tanto de movimento frasal (XP) quanto de movimento de núcleo (Xo), 

resolvemos adotar a hipótese de Arregi e Nevins (2012) ao invés da proposta de Roberts 

(2010) para cliticização. Enquanto para o último o movimento de clítico se dá por meio 

de movimento de núcleo nos moldes tradicionais, para os primeiros os clíticos devem 

sofrer a combinação de dois movimentos distintos: um movimento como se este fosse um 

constituinte do tipo XP para uma dada projeção funcional ou lócus sintático ou acima do 

estrato de vP ou acima de TP, o que irá depender da natureza argumental do elemento 

que está sofrendo movimento: se for um clítico nominativo/absolutivo, o estágio 
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intermediário será acima de vP, pulando-se o núcleo v-zinho para que seus traços não 

sejam assimilados. Se a natureza argumental e Casual do clítico for ergativa, o estágio 

intermediário será mais acima, ou seja, em TP. Como consideramos que adotar uma 

projeção funcional específica é um recurso desnecessário porque implica em se criar um 

parâmetro específico, optamos por adotar um recurso teórico já presente na literatura 

gerativa que é a dos especificadores múltiplos (CHOMSKY, 1995). Será para um 

especificador múltiplo (ou em v-zinho ou em T) que o clítico irá primeiramente se mover. 

A segunda etapa do movimento é a que envolve movimento de núcleo nos moldes 

tradicionais para um núcleo hospedeiro formando um núcleo complexo, nos moldes da 

Morfologia Distribuída (MD) uma palavra morfológica (M-Word). Para que o clítico 

sofra este movimento ambíguo é de fundamental importância que este seja um núcleo 

funcional do tipo DClmin/max ocupando o especificador de um grande DP. No que se refere 

a esta última hipótese, nós a escolhemos por constatar que em kayabí os clíticos são 

gerados juntamente com os argumentos aos quais estão vinculados. A depender da 

posição em que os argumentos ocupam na derivação, o grande DP pode ou se ramificar 

como uma estrutura [DP [D [!P [! [NP]]]]], caso seja em contexto de redobro de 

argumento sujeito e o Caso a valorar seja o nominativo/absolutivo, ou se ramificar em 

uma estrutura [KP [K [DP [D [!P [! [NP]]]]]]], quando o argumento em questão está em 

uma posição da árvore sintática em que o Caso acusativo é valorado. Há também os 

contextos em que as formas clíticas de terceira (3) pessoa são geradas em uma estrutura 

preposicional. Esta estrutura projeta um núcleo preposicional que atribui Caso dativo ao 

seu complemento. Assim, temos três situações de redobro em kayabí:  
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(i) Redobro de argumentos tidos como o sujeito lógico da sentença (podendo ser ou 

nominativo ou ergativo) levando-se em conta construções transitivas; 

(ii)  Redobro de argumento interno que poderá portar Caso acusativo/absolutivo em 

sendo o argumento, em questão, objeto direto; 

(iii)  Redobro de argumentos dativos, em que este Caso é valorado por meio do núcleo 

P em uma estrutura de sintagma preposicional. 

 

Os respectivos clíticos vinculados aos tipos de argumentos (i-iii), acima 

descritos, estes irão se cliticizar nos seguintes hospedeiros:   

 

(i) Em T(empo): se o clítico advêm do especificador de um grande DP que possui 

Caso absolutivo ou dativo; 

(ii) Em C(omplementizador): se o clítico foi gerado no especificador de um grande 

DP que possui Caso ergativo. 

 

Quando ao processo de redobro, este se dá pós sintaticamente na componente 

morfológica (“MS”, de “Morphological Structure”) por meio da operação de Agree-cópia 

de traços do NP para o clítico. Esta operação ocorre na subcomponente de conversão 

exponencial (cf. ARREGI e NEVINS, 2012), sendo que o reordenamento dos clíticos de 

segunda posição (2W) é dependente de operações lineares para, então, ocorrer a 

operação de inserção de expoentes fonológicos correspondentes às formas pronominais 

clíticas, uma vez que na Morfologia Distribuída, os expoentes fonológicos e seus traços 

são inseridos tardiamente. 
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6.  APÊNDICE A 
 

               (1) Serie ativa de prefixos em verbos (transitivos e intransitivos)  

                                           Prefixos pessoais 

          Pessoa              Singular             Plural 

                 

               1 

                

 

                2 

 

                3    

 

 

                 a- 

 

                

               (e)re 

 

             o-  !  w- 

 

        si-  ! sa- INCL 

        oro-  ! aru- EXCL 

             

            pe- 

 

             - 

                          Tabela 1: prefixos pessoais em kayabi. 

             (2) Serie não ativa de verbos intransitivos   

                                           Prefixos pessoais  
                            (para a série não ativa) de verbos intransitivos 
          Pessoa              Singular             Plural 

                 

                 1 

                  

                   

                  2 

 

                  3    

 

 

                 je- 

 

                 

             (e)ne- 

 

                 i 

                 -      

 

      jane-inclusiva                

         ore- exclusiva 

  

                 pe- 

             

              - 

               

                Tabela 2: prefixos pessoais em kayabi (adaptado de GOMES, 2007: 22)  
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APÊNDICE B 
 
                            (3) Série de pronomes dependentes de 1/2/3 pessoas 
 

                            Pronomes dependentes: 1/2 pessoas 

                    
                    Pessoa 

              
               Singular 

 
              Plural 

 
                       1 
 
                       2 
          

 
                  Je 
 
                  Ene 

 
                Oreexclusiva 
 
                P!! 

                         Tabela 3:  Pronomes de primeira (1) e segunda (2) pessoas 
 
 
 
                                Pronomes dependentes: 3 pessoa 
  

          Singular 
 
        Plural    

           M
 

                              G
ênero 

 
 
   Homem falando 
           (HF) 

 
          ‘gã             
 

 
       ‘gã  
 

         
            !! 

       
 

      F 

 
   Mulher falando 
         (MF) 
 
 

 
            k! "ã 

 
          - 
 

      M
 

  

 
           kyna 

 
          wã 
 

     F 
  

        Tabela 4: pronomes clíticos em kayabi (readaptado de GOMES 2007: 33 e 43) 
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APÊNDICE C 
 
                (4) Série de pronomes subjetivos em verbos intransitivos e estativos 
 

 
Pessoa 

             Classe 1                Classe 2 
Singular Plural    Singular      Plural           

 
     1 
 
 
 
     2 
 
 
 
     3 
 
 

 
     te- 
 
 
 
      e- 
 
 
 
    o- 
  

 
 jare-inclusivo 
oro-exclusivo 
 
 
 peje- 
 
 
 
     - 
 
 

 
       te- 
 
 
 
        e- 
 
 
 
     w- ! u- 

 
    jare-inclusivo 
   aru-exclusivo 
 
 
    peje- 
 

Tabela 5: pronomes subjetivos  em verbos intransitivos 
                                           (adaptado de DOBSON, 2005:30) 
 
 

 
Pessoa 

             Série A                Série B 
Singular Plural    Singular      Plural           

 
     1 
 
 
 
     2 
 
 
 
     3 
 
 

 
     te- 
 
 
 
      e- 
 
 
 
     o- 
  

 
 jare-inclusivo 
oro-exclusivo 
 
 
 peje- 
 
 
 
      - 
 
 

 
       tej- 
 
 
 
        ej- 
 
 
 
        w-  

 
    jarej-inclusivo 
   oroj-exclusivo 
 
 
    pejej- 
 
 
 
         - 

                             Tabela 6: prefixos subjetivos em verbos estativos  
                                               (adaptado de DOBSON, 2005:32) 
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APÊNDICE D 
 

(5a) Sufixos em verbos das formas narrativas (Indicativo III), (adaptado de 

DOBSON, 1997): 

 

(1) A raiz do verbo apresenta-se com um sufixo específico -a (indicador da forma 

narrativa) que apresenta algumas alomorfias dependendo do contexto 

morfofonológico, o sufixo -a é o morfema default da forma narrativa; 

            (a) ype    je              [ o-i   ]      te-jauk-a  
                     água    1.SG              ir-ENF       1.SG-banhar-NAR 

                                 “Eu vou banhar no rio.”    (DOBSON, 1997:16) 

 

(2) Em orações intransitivas (série não ativa), o sufixo -(r)am! é empregado. A 

consoante epentética (r) é inserida quando a raiz verbal termina em vogal. Já a forma 

‘-am!’ aparece quando a raiz termina em consoante.  

(a)  i-ro’y-ram! (“tem frio”) 

(b)  w-ypywyk-am! (“afundando”) 1                                     (DOBSON, 2005:32)   

(5b) Contextos de alomorfia para o sufixo ‘-a’  

 

(1) Em a raiz verbal terminando em consoante oclusivas e nasais, emprega-se o 

sufixo -a.  

(a) te-jauk-a (“banhar-se”)                                                    (DOBSON, 2005:74) 

(b) i-powãn-a (‘fiar, torcer, trançar’) 

(c) te-ferap-a (‘sarar, recuperar-se, ressuscitar’) 

(d) te-perug!-a (‘remendar, pôr curativo’)                              (DOBSON, 1997:136) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 O significado das entradas lexicais correspondentes aos radicais verbais foram obtidos por meio de 
consulta ao Dicionário bilíngue kayabí-português/ português-kayabí organizado por Welga Weiss 
(2005). 
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 (2) Em a raiz verbal terminando em ditongo, emprega-se a forma -(t)a (em que o ‘t’ é 

uma consoante epentética).:  

(a) -pykuì-(t)a (“torrar”)               (DOBSON, 2005:30) 

(b) i-poeì-(t)a (“lavar”) 

(c) i-jaìt-(t)a  (“rir de, abrir a boca”)         (DOBSON, 1997:136) 

 

(3) Para determinados segmentos vocálicos, no final de raízes, há determinados 

condicionamentos morfofonológicos: 

(3a) verbos terminados em segmentos vocálicos -a, -o, -‘a, -e e em segmentos 

vocálicos nasalizados  -ã, -‘ã, -!, o morfema  -ù é sufixado à raiz: 

(a) te-porog!yta-ù (“conversar, contar, relatar”) 

(b) te-ko-ù           (“estar”) 

(c) i-mog!e-ù        (“fazer entrar”)  (DOBSON, 1997:136) 

 

(3b)  Para terminações de raízes nos segmentos vocálicos -i, -u ocorre a 

substituição de -i, -u’ por -aù:  

(a) -apisi  ! i-apis-aù     (“lançar, jogar contra alg”) 

(b) -ka’mu ! o-ka’m-aù  (“mamar, chupar”)   (DOBSON, 1997:136) 

 

(3c) Para raízes verbais terminadas em -y é afixado o sufixo  -ù:  

a) -porowyky ! ‘te-porowyky-aù’ (‘trabalhar’) 

b) -mog-y  !    ‘i-mogy-aù’   (‘pôr, deixar, colocar (muito ou espalhado))     

(DOBSON, 1997:136) 
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APÊNDICE D – continuação  

  

(5b) Contextos de alomorfia para o sufixo ‘-a’  

(3) Segmentos vocálicos (condicionamentos morfofonológicos): 

(3d) Para raízes verbais terminadas em -je ocorre a substituição da vogal [e] 

pelo sufixo -aù (conforme (a)). Quando a raíz possui o sufixo -m!, o sufixo -

aù é afixado à raíz, porém, ocorre a nasalização da vogal baixa [a] (conforme 

(b)); 

(a) -kyje   ! te-kyj-aù (?)2       (DOBSON, 1997:137) 

(b) -jepym! !  te-jepymi-ãù  (“afastar-se”) 

 

(3e) Para raízes terminadas em -se ocorre a substituição da vogal [e] pelo 

sufixo -où. Quando a raíz termina em vogal nasal alta -!, esta é substituída 

pelo mesmo sufixo, porém, o primeiro segmento é nasalizado (conforme (b) e 

(c) ilustram). 

(a) -se ! te-s-où   (“entrar”)                            

(b) -s! ! i-s-õù  (“nariz, bico, proa de canoa”)  

(c) -kos!  ! i-kos-õù (“misturar com água, dissolver”)  

(DOBSON, 1997:137) 

 (3f) Para raízes de verbos terminadas com as vogais -‘i e -‘e, iniciadas por  

             segmentos glotais [!] (sinalizadas ortograficamente pelo ‘ (apóstrofo)  

             precedendo a vogal), estas são substituídas pelo sufixo -jaù que se nasaliza  

        (-jãù) quando essas vogais são nasais.  

           

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Não encontramos um significado para este verbo no dicionário de Helga Weiss (2004). 
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  APÊNDICE D – continuação  

  

(5b) Contextos de alomorfia para o sufixo ‘-a’  

(3) Segmentos vocálicos (condicionamentos morfofonológicos): 

 (3f) (a) -mo‘i ! i-mo-‘jaù              

  (b) -jemu‘e  ! te-jemu-‘jaù 

  (c) -‘!  ! u-‘jãù   

(DOBSON, 1997:137) 

(3g) Para as raízes de verbos terminados nas vogais -‘o, -‘u estas são 

substituídas pelo sufixo -‘waù. Se as mesmas vogais forem nasalizadas, a 

vogal deste sufixo também irá se nasalizar (vide dado em (c)): 

(a) -joo‘o ! tejoo‘waù 

(b) -japy‘u ! o-japy‘waù 

(c) -mõmõ ‘õ ! i-mõmõ-‘wãù 

 

(3g) Para as raízes de verbos terminados com o segmento -we, a vogal é 

substituída pelo sufixo -iaù.  

(a) -wewe ! o-wewe-iaù   
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