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Núcleo de História Indígena e do lndigenismo/USP)

l. INTRODU<;ÁO
O caxinauá 1 apresenta tres sistemas de organiza~ao das rela~5es
gramaticais: (I) sistema ergativo-absolutivo, (II) sistema nominativoacusativo e (III) sistema neutro.·
Sistema sintático

P¡ipéis sintático-semanticos
p

A

s

l. ergmivo-absolutivo

-0

-{ali}n

-0

II. nominativo-acusativo

-0

-a

111. neutro

-{a}n
-0

O padrao sintático ergativo se manifesta com os argumentos
representados por elementos nominais. O sintagma nominal que representa
o argumento nuclear mais prototipicamente agentivo (A) de urna
constru~ao transitiva (argumento ergativo) é marcado pelo morfema { a/i}n, distinguindo-se do outro argumento de urna constru~ao transitiva,
prototipicamente um paciente (P), e do argu~ento único de urna constru~ao
intransitiva (S) (argumentos absolutivos), que recebem o mesmo tratamento
morfológico: ambos sao marcados por -(?).
Comos clíticos pronominais, tem-se o padrao nominativo-acusativo:
Nas fun~6es de sujeito de urna constru~ao transitiva (A) e de sujeito de urna
constru~ao intransitiva (S), o clítico pronominal recebe a mesma marca
morfológica: o morfema -{a}n. O objeto direto de urna constru~ao
transitiva (P) recebe um tratamento diferenciado: nenhum clítico
pronominal é empregado nessa fun\:aO.
Formas pronominais livres co-ocorrem com clíticos pronominais,
como argumentos acusativos. Nessa fun~ao., os pronomes livres apresentam
urna cisao: a la. e a 2a. pessoas do singular sao marcadas por -a, ao passo
Pertencente ~ família lingüística pano, o caxinauá (hantxa kuin) é falado por cerca de 5.000
mil pessoas, a saber: 3.964 no Brasil e 1400 no Peru (ISA, 2001: 12). Essa sociedade pano
ocupa um vasto território fronteiri \:O entre o Brasil e o Peru, na bacía dos rios Juruá-Purus.
1
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que as quatro pessoas do pluraI2 recebem urna marca -íí?. Em posi<;ao inicial
do enunciado~ os pronominais Iivres funcionam como tópicos, nao tendo,
portanto, status de argumentos nucleares.
A 3a. pessoa do singular nao se manifesta morfologicamente, podendo ser representada por um morfema -íí?, qualquer que seja sua fun<;ao sintática, revelando a opera~ao de um sistema neutro. A 3a. pessoa pode, no
entanto, ser indicada pelo pronome demonstrativo ha, também de acordo
com o sistema neutro. Há evidencias de que a forma ha tenha operado de
acordo com o sistema nominativo-acusativo em es~ágio anterior de
desenvolvimento
do caxinauá.
.
.
Nas se~oes que se següem examinamos os diferentes padro~s morfosintáticos de marca<;ao de caso observados no caxinauá. 3·

2. SISTEMA ERGA TIVO-ABSOLUTIVO

1. s·1stema ergativo ( nomes )

Caso ergativo
.

A-[a/i}n

Caso absolutivo
S/P-íí?

2.1. O MORFEMA -[a/i}n

O caso ergativo é marcado pelo morfema -{ali }n. Para esse
morfema, postulamos como forma de base o sufixo -an, que apresenta dois
alomorfes: -in e -n. A forma -an sufixa-se ao termo argumental com sílaba
final travada CVC, tendo como vogal nuclear um segmento nao anterior. 4
2

O caxinauá diferencia duas 3as. pessoas do plural (ver adiante, nota 9)
Os dados aquí analisados sao de primeira mao e foram coletados sobretudo em comunidades caxinauá do rio Curanja, afluente do alto rio Purus, no Peru. Por facilidade de impressao, a transcri9ao fornecida segue o sistema fonológico, mas nao utiliza o sistema de nota9ao
do IPA. Essa língua conhece quatro vogais (a,~ (vogal central média), i, u) e quatorze consoantes (p, t, tx (oclusiva palatal surda), k, b, d, y (oclusiva palatal sonora), s, x (retrotlexa
surda), h, ts, m. n. w).
4
As seguintes abreviaturas sao utilizadas nas glosas: l = primeira pessoa; 2 = segunda
pessoa; 3 = terceira pessoa; ass l = assertivo em que o enunciador se responsabiliza pelo que
enuncia; ass2 = assertivo em que o enunciador retoma o que o co-enunciador enuncia; com
= comitativo; compl = aspecto completo (processo acabado); dat =dativo; dir = direcional ;
gen= genitivo; hab =habitual; fac = factitivo ; inf = infinitivo; ínter= interrogativo; instr =
instrumental; loe = locativo; med = mediativo; nzr = nominalizador; or = orientador argumentativo; pi= plural; proc = processo (progressivo); rec =recíproco; refl =reflexivo; resul
= estado resultante; sg = singular; SV =substituto verbal. Nos tres sistemas sintáticos identificados no caxinauá, os argumentos verbais serao glosados de acordo com a grade terminológica empregada para os tres papéis sintático-semanticos: A, Se P.
3
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(1) a. kanian-an
xau-r/J
keyu-a-ki
cachorro-A
osso-P comer-resul-ass 1
'O cachorro comeu o osso.'

b. amen-an

atsa-r/J

pi-a-ki

capivara-A
macaxeira-P
'A ca pi vara comeu a macaxeira.'

c. samun-an

bake-r/J

comer-resul-ass 1

keyu-a-ki

abelha.rainha-A
crian9a-P
'A abelha rainha picou a crián9a.'

morder-resul-ass 1

A forma -in é resultado de harmonía vocálica. O sufixo -in se associa
a bases nominais com sílaba final CVC cujo núcleo vocálico é a vogal
anterior. Exce<rao regra encontra-se como termo ain > ain-an 'esposa'.

a

(2)

a. yaix-in

bake-r/J

tatu-A
crian9a-P
'O tatu viu a crian9a.'

uin-a-ki
olhar-resul -ass 1

b. ixnún-in
isa-r/J
keyu -a-ki
gaviao.rei-A pássaro-P comer-resul-ass l
'O gaviao rei comeu o pássaro. '

Em palavras com sílaba final CV, a forma -an associa-se somente a
bases terminadas em vogais altas: #Ci e #Cu. Nos dados disponíveis,
. entretanto, -an aparece apenas em dois itens Iexicais com sílaba final #Ci:
ui 'chuva' e badi 'sol'. Com o primeiro elemento, a forma -an é obrigatória
(3a), com o segundo, ela é facultativa, podendo alternar livremente com -n
(badi-anlbadi-n). Essa alternancia também ocorre com a sílaba final #Cu
(3b, 4a).
(3) a. ui-an
bake-r/J
niatxa-a-ki
ch uva-A
crian9a-P
'A chuva molhou a crian9a.'

molhar-resul-ass l

b. ainbu-an
huni-r/J
mulher-A
homem-P
'A mulher olhou o homem.'

5

uin-a-ki
olhar5-resul-ass1

Conforme o contexto, o lexema uin designa 'ver', 'olhar', 'observar', 'visitar'.
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Nos demais casos cuja sílaba final é do tipo CV, a forma reduiida -n
marca o caso ergativo. No caxinauá moderno, essa forma é a mais produtiva.
(4) a. ainbu-n

/¡ Ull i-r/J

uin-a-ki

mulher-A
homem-P
'A mulher olhou o homem.'
b. huni-n

ainbu-r/J

c. bake-n

ai11bu-(IJ

olhar-resul-ass l

¡O homem olhou a mulher.'

uin-a-ki

uin-a-ki

'A crianc;a o lhou a mulher. '

De forma geral, na literatura pano, essa marca de caso é interpretada
como nasalidade vocálica. De fato, os dados do caxinauá também mostram
que a consoante nasal coronal /ni em fi~al absoluto de sílaba nasaliza a
vogal que a precede, nao se realizando foneticamente no seu ponto de
articula~ao.' O sufixo -{ali}n segue a mesma regra, nasalisando a vogal que
o antecede.

2.2. MANIFEST A(ÓES DO P ADRÁO ERGATIVO

O sistema ergativo-absolutivo ocorre em argumentos representados
por nominai s. Os exemplos em (5) mostram que nomes na fun~ao de A
recebem urna marca ergativa (-{ ali}n) , ao passo que nomes na fun~ao de S
e P recebem urna marca absolutiva (-~).
(5) a. na

bake-n

ainbu -fJ

uin-nlis-ki

dem
crian9a-A
mulher-P
olhar-hab-assl
'Esta crian9a sempre olha a mulher.'
b. ainbu-n
na
bake-fJ
mulher-A
dem
crian9a-P
'A mulher sempre olha esta crianc;a.'

olhar-hab-ass 1

c. bai-anu

nieste

na

ainbu-fj

uin-1nis-ki

ro9ado-dir
dem
mulher-S
só
'Esta mulher sempre vai só ao ro9ado.'

ka-niis-ki

ir-hab-ass l

de mais de um núcleo em fun~ao de A, indicado pela
conjun~ao aditiva inun 'e', o sufixo -{ali}n associa-se ao segundo elemento
argume.ntal :
Na

presen~a

(6) paku

mun

haiidu-n

hatu-n

bai-r/J

paku e
haidu-A
3pl-gen
ro9ado-P
'Paco e Jairo sempre queimam o roc;ado deles. '
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Em sintagmas nominais em fun<;ao de A, a marca ergativa se associa
ao termo determinante:
,
(7) bake

pixta-n
yukan-f/J
xea-a-ki
crianya pequeno-A
goiaba-P
absorver-resl-ass 1
'A criancinha sempre come goiaba.'

O valor aspecto-temporal nao interfere na marca<;ao de caso. Os
enunciados em (5-7), especificados por -mis, marca de evento habitual, sao
construídos numa base ergativa. Outras
marc·as aspecto-temporais
sao
,
.
observadas em constru<;oes ergativas. E o caso do sufixo -xu, que indica
processo acabado (designado pela glosa compl(eto)) em (8a); ou da
combina<;ao entre o morfema temporal -xin6 e o morfema aspectual de
estado resultante -a em (8b ), denotando a<;ao realizada em momento
anterior ao ato de enuncia<;ao; ou ainda do sufixo -ai em (8c ), que indica
processo em desenvolvimento, concomitante ao ato de enuncia<;ao. Em
todos esses tipos de enunciados, opera o sistema ergativo.
(8) a. ainbu-n

bake-fJ
uin-xu-ki
mulher-A
crianya-P
olhar-compl-ass 1
'A mulher olhou a crianya.'

b. ainbu-n

bake-p
uin-xina-ki
mulher-A
crianya-P
olhar-resul-assl
'A mulher olhou a crianya.' (ontem ou há alguns días atrás)

c. ainbu-n
bake-p
uin-at
mulher-A
crianya-P
olhar-proc
'A mulher está olhando a crianya.'
Constru<;oes marcadas por morfemas que remetem ao recíproco
(name ou -nanan) ou ao reflexivo (-k-), afixados ao verbo, sao construídas
como intransitivas. Assim, na voz recíproca, participantes cujo papel
semantico pode alternar entre agente e paciente sao marcados como S, isto
é, como argumentos absolutivos.
O sufixo temporal -xin expressa que urna a~ao se realiza a noite: en mía uin-xin-ai 'eu te
vejo/visito a noite'. A combina~ao entre o sufixo -xin e o morfema aspectual de valor estativo -a remete a urna a~ao ocorrida a partir da noite anterior ao momento de enuncia~ao: en
mía uin-xin-a-ki 'eu te vi/visitei'. A interpreta~ao literal sugere a seguinte leitura: 'estou no
estado resultante de ter te vi.sto/visitado (em um momento anterior ao diada enuncia~ao)' . A
combina\ªº -xina reali.za-se como [Jia] quando associada a um verbo monossilábico.
6
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.

(9) a. paku-n
haidu-'1
txatxi-mis-ki,
txatxi-ti
paku-A
haidu-P
furar-hab-assl,
furar-nzr
(lit. Paco sempre fura J airo com furador/seringa)
'Paco sempre dá inje~ao no Jairo.'

b. paku-fJ txatxi-name-mis-ki
paku-S
furar-rec-hab-ass l
'Paco dá inje~ao (em. alguém que por sua vez dá em Paco)'
(10) a. paku-n

madia-fJ uin-mis-ki,
kolombiana-anua-dan
paku-A
Madia-P
visitar-hab-assl
· kolombiana-dir-dan7
'Paco sempre visita Maria, em Colomt:?iana.'

b. paku
inun
m.adia-fJ uin·-nanan-mis-ki
. paku
e
Madia-S
visitar-rec-hab-ass 1
'Paco e Maria se visitam.'

O mesmo acontece em constrw;oes reflexivas. Elas sao construídas
como intransitivas, de modo que o participante único recebe a marcac;ao do
caso absolutivo:
( 11) a. huni-n
paku-fJ
txatxi-a-ki,
homem-A paku-P
furar-resul-assl,
'O hornero furou Paco com a faca.'
b. huni-11
txatxi-ki-a-ki,
homem-S .furar-retl-resul-ass 1,
'O homem se furo u com a faca.'

nupe-wen-dan
faca-instr-dan

nupe-wen-dan
faca-instr-dan

Em (12), o lexema verbal betxu 'lavar.o.rosto' tem o complemento
incorporado semanticamente. Numa constrw;ao reflexiva, o verbo é
intransitivizado; o argumento único leva, pois, a marca de caso absolutivo:
(12) a. paku-n
haidu-fJ
betxu-mis-ki
paku-A
haidu-P
lavar.o.rosto-hab-ass l
'Paco lava o rosto de Jairo.'
b. paku-11
betxu-ki-mis-ki
paku-S
la var.o.rosto-refl-hab-ass 1
'Paco lava o seu (próprio) rosto.'

7

Morfema em estudo.
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Nomjnais que designam fenómenos da natureza como badi 'sol', niwe
'vento' e ui 'chuva' apresentam propriedades de agentividade, recebendo a
marca~ao de caso ergati vo:
( 13) a. badi-n
bake-fJ
ku-inia-ki,
xuku-ai
8
sol-A
crian9a-P queimar-üna -assl,
descascar-proc
'O sol queimou a crian9a, (e agora) ela está descascando .'

b. ui-an
bai-fJ
matxa-a -ki
chuva-A ro9ado-P
molhar-resul-ass 1
' A ch uva molhou o ro9ado. '

Elementos inanimados como 'pau' e 'faca', ao contrário, sao
deprovidos de propriedade agentiva, ocorrendo apen~s como P, isto é,
como participantes que sofrem a a~ao. Isso pode set observado em (14b),
onde A nao se manifesta morfologicamente (ver 3.3 adiante) e hi 'pau' só
pode ·ser inter¡)retado como P, nao como S ou A.
(14) a. huni-n
hi-fJ
menu-m is-ki
homem-A
pau-P
queimar-hab-assl
'O homem sempre queima pau.'

b.

~

hi-fJ

nienu-nús-ki

3sg.A
pau-P
queimar-hab-assl
'Ele sempre queima pau.'
'*O pau (sempre) queima. '

Vale notar que, em alguns casos, a morfologia pode nos levar a urna
interpreta~ao errónea do significado. Por exemplo, em constru~oes com
argumentos oblíquos, também marcados pelo morfema -n. Em (15a), xaxu
'canoa' recebe a marca de caso instrumental, que pode ser conf~ndida com a
marca de caso ergativo, dado a ausencia morfológica de A (ver 3.3). Já em
(15b), o argumento xaxu só pode ser interpretado como instrumental, na
medida em que recebe urna marca distinta do morfema ergativo.
(15)

a.~

xaxu-n

ka-ai

3sg.S canoa-instr ir-proc
'Ele está indo de canoa.'
(*a canoa está indo embora)

8

Valor aspecto-temporal em estudo.
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b. ~
xax u-wen · ka-ai
3sg.S canoa-instr ir-proc
'Ele está indo com a canoa.'

3. CISÓES NO PADRÁO ERGATIVO
3. 1. SISTEMA NOMINATIVO-ACUSATIVO

II

.)
s·istema nom1nat1vo ( argumentos pronom1na1s
Caso nominativo
A, S-{a}n

Caso acµsati vo
P-a (singular)
P-~ (plural)

A língua caxinauá apresenta clític,os pronominais marcados por { a}n, que podem ser empregados tanto cóm referencia a A quanto com
referencia a S. Nenhum clítico é empregado para marcar P. Falta a esse
sistema a forma correspondente a 3a. pessoa do singular. O sistema de
clíticos pronominais póde ser observado no quadro abaixo.
1 tcos pronom1na1s
Singular
1
2

e-n

.
m1-n
0

3

Plural

nu-n
ma-n
hatu-n (pi. ho)'J
habu-n (pi. he)

Tratando S e A distintamente de P, os clíticos pronominais operam
de acordo com o sistema nominativo-acusativo. Nomes na fun~ao de P
recebem a marca -~ de acusativo. Como mostramos exemplos a seguir:
( 16) a. bai-anu

e-n
nzeste
ro9ado-dir
l sg-S só
'Eu sempre vou só ao ro\:ado.'

b. e-n
bake-fJ
l sg-A
criarn;a-P
'Eu sempre observo a crian9a. '

9

ka-1nis-ki
ir-hab-ass l

uin-mis-ki
observar-hab-ass 1

O caxinauá di fere ncia duas 3as. pessoas do plural: hatu e habu. O enunciador emprega a
forma hatu para se referir as pessoas do seu núcleo social. A forma habu tem um sentido
genérico. Essas formas sao designadas, respectivamente, como 'plural homogeneo' e 'plural
heterogeneo'.

79

Atas do 1 Encentro Internacional do GTLI da ANPOLL

c. nii-n
bake-fJ ·
uin-1nis-ki
2sg-A
crian9a-P
observar-hab-assl
' Voce sempre observa a crian9a.'
d . nu-n
bake-fJ
uin-mis-ki
lpl-A
crian9a-P
observar-hab-assl
'Nós sempre observamos a crian9a.'

e. ma-n
bake-fJ
uin-mis-ki
2pl-A
crian9a-P
observar-hab-assl
'Voces sempre observam a crian9a.'
f. hatu-n
bake-~
uin-mis-ki
3pl.ho-A
crian9a-P
observar-hab-as·s 1
'Eles sempre observam a crian9a' ,

g. maxt-n,

hatu-n

uxa-mis-ki

praia-loc
3pl.ho-S
'Eles sempre dormem na praia.'

dormir-hab-assl

Pronominais livres podem co-ocorrer com clíticos pronominais, na
fun~ao de P, como argumentos acusativos. Nessa fun~ao, os pronome livres
apresentam urna cisao: no singular, eles sao marcados por -a. 10 No plural,
entretanto, eles recebem urna marca -~. Cabe notar que, na fun~ao de P, as
duas 3as. pessoas do plural sao obrigatórias (18c-d).
( 17) a. rni-n
e-a
u1n-a1
2sg-A lsg-P observar-proc
'Vocé está me observando.'

b. e-n

nú-a

uin-ai

2sg-A
l sg-P observar-proc
'Estou te observando.'
(18) a. 1na-n
1iuk11-f1
u111-a1
'
2pl-A
1pl-P observar-proc
'Voces estao nos observam.'

10

Postula-se aqui que somente no singular o acusativo seja marcado pelo morfema -a. Essa
interpreta~ao se deve a ocorrencia das formas de base desses pronominais sempre como
e- 'lsg', mi- '2sg' e ha- '3sg', quando outros morfemas de caso lhes sao agregados. Exemplificamos a la. pessoa: e-be (lsg-com) 'comigo', e-ki (lsg-ablativo) 'de mim', e - 11·e11 (lsgcaus) 'por minha causa', e-n (lsg-nom) 'eu, nominativo', e e-a (lsg-ac) 'me'.
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b. nu-n

rriatu-fJ

uu1-ai

1pi-A
2pl-P
observar-proc
'Nós estamos observando voces.'

c. mi-n
hatu-fJ
uzn-at
2sg-A
3pl-P
observar-proc
'Voce estao observando-os.'
d. e-n
habu-fJ
uui-at
lsg-A
3pl-P
observar-proc
'Eu esto u observando-os.'

Os exemplos a seguir mostram a ocorrencia de clíticos pronominais
em enunciados mais complexos:
( 19) ikis,

,

~gora,

e-n

nú-n

111a

~

xuxa-xun-a-ka,

2sg-A

já

3sg-P

curar-OR-resul-ass2,

benüna haida-ai,

l sg-S
contente
muito-proc
'Agora, voce já o curou, estou muito contente.'
(20) e-n

ninka-xina-ki,

e-n

xinan-ai:

lsg-A

escutar-asp-ass l,

lsg:.A

pensar-proc:

e-n

mawa-L

dabanan,

i -xina-ki

l sg-S morrer-inf temer
SV-resul-assl
'Eu escutava, eu pensava: eu estou com medo de morrer.'

Nessa língua de estrutura mista, um mesmo morfema -[a/i}n marca
tanto o argumento que assume as func;oes gramaticais de A e S, no caso
nominativo, quanto a func;ao gramatical de A, no caso ergativo. Por outro
lado, a mesma forma -~ codifica a func;ao de P, marcando o caso
absolutivo, em construc;oes ergativas, e o caso acusativo, em construc;oes
acusativas. Excec;ao feíta aos pronomes livres de la. e 2a. pessoas do
singular, que sao, no caso acusativo, codificadas por -a (e-a 'lsg', mi-a
'2sg').
3.2. PRONOMES LIVRES NA FUN<;AO DE TÓPICO

Os pronomes livres podem funcionar como tópicos, quando ocupam
a posic;ao inicial no enunciado. Nessa posic;ao, urna forma pronominal livre
recebe a marca -[a}n, quando ca-referente a A, e a marca -a (la. e 2a. pessoas do singular) ou -~(plural), quando ce-referente a Se P, revelando urna
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marca~ ao de base ergativa 11• Como tópicos, as formas livres co-ocorrem

comos clíticos pronominais, marcados pelo caso nominativo. O sistema de
pronominais livres e respectivas marcas de caso pode ser observado no
quadro abaixo.
Pronomes livres
Singular

s

A

l.

2.

e

.
nu

Plural

-an

e
m1•

s

A

-a

3.

nuku
matu
hatu
habu

-n
-n

nuku
matu
hatu
ha bu

·9'
-9'

Exemplos da ocorrencia de pronoll)es li vres funcionand.o como
tópicos, co-referentes a argumentos nominatívos, podem ser observados em
(21-24).
(21) a. e-an ,

e-n
lsg-A.TOP,
lsg-A
'(Eu,) eu matei paca.'

tsaka-a-ki
matar-resul-ass 1

anu-~

paca-P

b. e-a ,

bai-anu
e-n
l sg-S.TOP,
ro9ado-dir
l sg-S
'(Eu,) eu estou indo ao ro9ado.' ·

(22) a. nti-an ,
1ru-n
anu - ~
2sg-A.TOP, lpl-A
paca-P
'Voce, voce matou paca.'

ka-ai
1r-proc

tsaka-a-ki
matar-resul-ass 1

b. mi-a,
bai-anu
tnt-n
l sg-S.TOP,
ro9ado-dir
2sg-S
'Voce, voce está indo ao ro9ado.'
(23) a. nuku-n ,
nu-11
anu-~
!pi-A.TOP,
lpl-A
paca-P
' Nós, nós matamos paca.'

b. nuku-~,
bai-anu
nu-n
lpl-S.TOP,
ro9ado-dir
lpl-S
'Nós, nós estamos indo ao ro9ado.'

I •

11

ka-ai
tr-proc

tsaka-a-ki
matar-resul-ass 1

ka-ai
1r-proc

De acordo com Loos ( 1999:24 1), formas pronominais livres fu ncionam como pron. 1es

enfáticos e também operam sobre urna base ergativa em capanauá.
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(24)

a. hatu-n, .

hatu-11
3pl-A.TOP,
3pl-A
'Eles; eles matam paca. ~

tsaka-a-ki
matar-resul-ass 1

anu-(t)

paca-P

hatu-(j)
b. hatu-fJ,
bai-a11u
3pl-S.TOP,
roc;ado::a'ír
3pl-S
'Eles, eles estao indo ao ro\:ado.'

bu-ai
. 12
1r -proc

Pronomes livres na fun<;ao de tópico nao tem status de argumento
verbal. Embora apresentando vestígios de urna marca<;ao de base ergativa,
tais formas podem co:.ocorrer, sem problemas, com argumentos
nominativos. Cabe notar que a 3a. pessoa do plural apresenta urna forma
homófona tanto para o pronome clítico q9anto para o pronome livre.
Assim como ocorre comos pronoines livres em fun~ao de tópico, o
pronome ·interrogativo 'quem' obedece ao padrao ergativo-absolutivo,
recebendo, em urna constru~ao transitiva, a marca de caso ergativo -n (25),
e em urna constru~ao intransitiva, a marca -11? de caso absolutivo (26):
(25). tsua-n
e-n
piti-r)
quem-A
lsg-gen
comida-P
'Quem comeu a minha comida?'

p1-xu-111en

comer-compl-inter

(26). tsua-fJhu -xu-111en
quem-S
vir-compl-inter
'Quem chego u?'

Esses dados sugerem que, outrora, a língua conhecera um padrao ergativo, e
que ocorrera, mais tarde, urna cisao do sistema ergativo-absolutivo, em dire~ao ao
sistema nominativo-acusativo 13 .

3.3. Sistema neutro: 3a. pessoa do singular
111.a. Sistema neutro
1

Referentes A, S, P indicados

por~

12

Dois lexemas verbai s designam 'ir': ka e bu . Este últ imo emprega-se semente com a 3a.
ressoa do plural.
3
Fenómeno de mudan9a tipológica atestado em estudos diacrónicos (Desd és, 1990:248249, 26'5). O desenvolvimento de sistemas ergativos em sistemas acusativos é observado,
por exemplo em cho!, língua ameríndia, ou ainda em georgiano, língua do Cáucaso do Sul
(Comrie, 1978).
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A 3a. pessoa do singular nao se manifesta morfologicamente como
argumento nuclear. A sua ausencia morfológica é a própria indica<;ao de
sua presen<;a semantica. Em (27b), urna constru<;ao transitiva, só A está
presente morfologicamente. A leitura dessa constru<;ao implica a presen<;a
de um P, interpretado como 3a. pessoa do singular, representada por í(). Em
(28b), o argumento P se manifesta morfologicamente, senda A interpretado
como 3a. pessoa do singular, manifestada pela marca í(). Já em (28c), o argumento ausente, também codificado por um morfema -í(), desempenha a
fun~ao de S.
(27) a. hawa

mt-n
wa-ai?
que
· 2sg-A
fazer-proc
'O que é que voce está fazendo?'

b. e;n
~
utn-at
l sg-A
3sg.P
observar-proc
' Estou observando-o.'

(28) a. hawa
~
{w}a-men ?
Que
3sg-A
fazer-inter
'O que é que ele está fazendo?'
b. ~
e-a
utn-at
3sg.A
l sg-P
o bservar-proc
'Ele está me o bservando.'

c. bai-anu
~
ka-iki-ki
ro9ado-dir
3sg.S
ir-med-ass l
'(Parece que) ela está indo ao ro9ado. '

Esses dados mostram que a 3a. pessoa do singular nao se realiza
morfologicamente na fala real , podendo ser recuperada pelo contexto, seja
em fun~ao de A, seja em fun\:ª º de S, seja em fun<;ao de P. Na medidrl em
que a mesma marca morfologica í() é empregada para marcar os tres papéis
sintático-semanticos, tem-se que a 3a. pessoa do singular opera de acorde .
com o· sistema neutro.

ID. b. Sistema neutro
1 Referentes A, S, P indicados por ha (pronome anafórico/catafórico
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Em algumas línguas pano, segundo a literatura lingüística, a · forma
ha aparece como pronome de 3a. pessoa do singular (Dixon, 1994; Loos,
1999). De fato, o caxinauá conhece um pronome ha. Porém, sincronicamente .falando, trata-se de um pronome demonstrativo, de valor anafórico
ou catafórico, que também pode ocupar urna das diferentes posi~5es argumentais S(29), A(30) ou P(31 ):
(29) niai-n

ha
niesf.i
hu-111is-ki
terra-loc
3sg.S
só
vir-hab-ass 1
'Aquele (a quem referimos) vem a pé pelo caminho. '

(30) e-a
ha
a-1nis-ki,
hancawan e-n .
ain-an-dan
lsg-P 3sg.A fazer-hab-assl
falar.forte lsg-gen esposa-A-dan
'El a faz desse jeito para mim, min~a esposa fala alto/grosso (comigo). '
(3 1) nii-n ha

haska wa-nia-i-dan,
yusin ninka-is-nza-ki
14
2sg-A 3sg.P assim fazer-fac-i -dan, aprender escutar-hab-neg-assl
'Voce deve nao fazer isso assim, (voce) nao escuta para aprender.'

Em (32) o uso é de catáfora:
ha
a-1nis-ki,
hancawan e-n
ain-dan
(32) e-n
l sg-A 3sg.P fazer-hab-ass l falar.forte
lsg-gen esposa-dan
'Eu também fa~o o mesmo com ela, fal o forte com a minha esposa.'

Entretanto, ha parece ter-se cristalizado como forma única para todas
essas fun~6es, na medida em que nao recebe nema marca de nominativo
-{a}n nem a marca de acusativo -a, conforme se ve nos exemplos acima.
Da mesma forma que o morfema ~de 3a. pessoa do singular, ha opera de
acordo com o sistema neutro.
Tra~os de marca~ao nominati vo-acusativa na forma ha aparecem nas
constru~6es que expressam 'ele também'. Como se observa nos exemplos
abaixo, essas express6es ocorrem na pos i~ao de tópico e sao ce-referentes a
argumentos nominativos (33) ou acusativos (34).
(33) ha-n tsedi,
<O
bi-ai,
3sg-A também.TOP,
3sg.A
comprar-proc,
'Ele também, ele está comprando, coisas.'
(34) ha-a-di,

mabu-(,1)-dan
coisas-P-dan

bi-a,
mabu-(,1)-dan
3sg-P-também.TOP , 3sg.P 3sg,A comprar-proc,
coisas-P-dan
'
'Para ele também, ele está comprando, coisas.'

14

<O

(,!)

Valor aspecto-temporal em estudo.
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Parece que, em estágio de desenvolvimento anterior, a 3a. pessoa do
singular também operava de acordo com o sistema nominativo-acusativo,
juntamente com os outros clíticos pronominais. No falar contemporaneo,
atesta-se um sistema neutro somente na 3a. pessoa do singular: diferentes
papéis sintático-se manticos sao identificados justamente pela ausencia
lexical do pronome ou pela forma única ha.

4. A ANÁLISE DE DIXON (1994)
. Para finalizar, cabem algumas observac;oes a respeito da análise
proposta por Dixon ( 1994:86) e retomada por Payne (1977:-156-158), para
mostrar aa cis6es condicionadas pela natureza semantica do sintagma
nominal. Para isso, retomamos abaixo o quadro que Dixon apresenta para
. esquematizar as ~is6es do caxinauá.
A

s
o

-0
-0
-a
l st and 2nd
person pronouns

ha buha bu

Nasalisation

l.

-0

ltaa
3rd person pronoun

-~

proper names and common nouns.

Com os argumentos no minais, de fato, é o sistema ergativo que se
manifesta, coma marcac;ao de A através do sufixo -{a/i}n. Como vimos em
2.1, a consoante nasal /ni em coda si lábica nasali sa a vogal que a precede.
Razao pela qual, Dixon refere-se a esse sufixo como tra~o fonológico. Com
os argume ntos pronominais, ao contrário, o quadro que Dixon propoe apresenta problem_as. Primeiro, os pronomes de l a. e 2a. pessoas do singular e
do plural sao morfo logicame nte marcados por -~ na func;ao de A e S. Vimos acima que os clíticos pronominais do caxinauá sao marcados por -{a}n
tanto na func;ao de A quanto na func;ao de S, conforme o sistema nominati~
vo-acusati vo. Segundo, esse autor a presenta para a 3a. pessoa as formas ha
15
e habu , marcadas distintamente nos diferentes papéis gramaticais: habu-n
na fun~ao de A, habu -~ na func;ao de Se ha-a na func;ao de O, evidencian16
do assim um sistema triparti te para a 3a. pessoa • A análise dos dados do
caxinauá contemporaneo, aqui proposta, atesta um sistema neutro e nao um
sistema tripartite. De qualquer forma, tanto Dixon quanto Payne observam
15

a

O autor nao faz nen·huma referencia outra forma de 3a. pessoa do plural : hatu
Cabe informar que Dixon disp6c de dados caxinauá de segunda (Cromack) e de terceira
mao (M errifield et al), como sugerc a nota 15 (p. 86).
16
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que ern caxin~uá existe urna qLiebra no padrao sintático no que diz respeito
a 3a pessoa. Porén1, f:'.SSes autores nao se referen1 ~o fato de que a cisao se
dá especifican1ente na 3a. pessoa do singular:
5. CONCLUSÓES
A análise propost~ revela tres sisten1as de n1arca9ao das rela9oes

grarnaticais operando en1 caxinauá: o padrao ergativo-absolutivo, .o padrao
norninativo-acusativo e o padrao neutro.
O sisterna ergativo-absolutivo acorre con1 argurnentos representados
por non1es. O sisterna 110111 inativo-acusativo se rnanifesta no sisterna de
clíticos pronorninais. Pronon1es livres co-ocorren1 corn clíticos pronominais
corno argun1entos acusativos. Há, entretanto, urna cisao 'no que diz respeito
ao en1prego dos prono1nes livres: no singular, a n1arca de acu.sativo é-a; no
plural , o acusativo recebe a 111arca -e. En1bora operen1 nun1a base ergativa,
pronor11es livres en1 posi9ao inicial do enunciado nao te1n status de argu1nento nuclear. Eles funcionar11 con10 tópicos, podendo co-ocorrer cotn
e líticos pronorn inais ni arcados pelo caso acusativo.
A Ja pessoa do singular nao se 1nanifesta rnorfologicarnente corno
argun1ento nuclear. Os tres papéis sintático-sen1anticos A, S e P sao codificados pelo r11orfen1a e de 3a. pessoa do sing~Ilar, caracterizando a opera9ao
de un1 sister11a neutro. Há evidencias na língua de que, er11 estágio anterior
de desenvolvin1ento, a 3a. pessoa do singular tenha operado nurna., base
nor11 inativo-acusativa, juntan1ente con1 os outros el íticos pronorninais.
U111a generaliza9ao observada nas línguas do rnundo é que nas línguas ergativas o argurnento ergativo é o argun1ento n1orfologicarnente n1arcado, ao passo que nas línguas acusativas o argurnento rnorfologican1ente
111arcado é o acusativo. É interessante ver que, ern caxinauá 111oderno, tanto
o nor11 inativo quanto o acusativo apresen ta ni n1arcas n1orfológicas. Essa
característica diferenciada do caxinauá se explicaría pela seguinte hipótese:
o sister11a 110111 inativo-acusativo ter-se-ia origina.do do sisten1a ergativoabsolutivo, fen6n1eno con1u1nente observado ern estudos diacrónicos.
Estudos n1ais aprofúndados dos dados do caxinauá, assi1n con10 estudos con1parativos no an1bito da farníl ia pano, poden1 contribuir para un1a
classifica9ao tipológica das línguas desta farnília, no que diz respeito aos
diferentes siste111as envolvidos no estabelecin1ento das rela<;oes gra1naticais.
Agrade90 a Raquel Costa pela leitura crítica e cor11entários pertinen- ·
tes sobre o presente texto.
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