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1.INTRODU<;ÁO

Estudos tipológicos desenvolvidos nas tres últimas décadas levaram
a um conjunto de generaliza<;6es envolvendo as línguas ergativas. Entre
elas, a presen<;a constante de cis6es, condicionadas por .fatores semanticos
ou sintáticos (Silverstein 1976; Comrie 1978; Dixon 1979, 1994; Mithun
1991). Nas línguas Pano, essa di versida~e também se manifesta. Como
contribui<;ao aos estudos tipológicos dessa família lingüística, pretendemos,
neste trabalho, abordar os diferentes sistemas de organi za~ao das rela<;oes
gramaticais que operam na língua Marubo, mostrando, ainda, urna nova
proposta de análise, com rela<;ao ao emprego dos c líticos pronominais.
A língua Marubo é falada por quatro grupos que habitam a regiao do
Vale do Javari , localizado na regiao do Alto Solimoes, no extremo oeste do
estado do Amazonas, na fronteira entre Brasil e Peru. Todos os dados
apresentados neste estudo foram fornecidos por Pa'naN e Pi'naNpa,
falantes da comunidade Sao Sebastiao, localizada no rio Curu~á, afluente
da margem direita do rio Javari.
Na se~ao 2, descrevemos as estratégias de marca~ao de caso
utilizadas pela língua, assim como as manifesta~oes da ergatividade em
Marubo. Apresentamos, em seguida, dois tipos de cisoes do padrao
ergativo: a cisao condicionada pe lo sistema de tempo, aspecto e
modalidade, na qual opera o sistema nominativo-acusati vo (se~ao 3), e a
cisao condicionada pela natureza semantica do argumento verbal, com a
opera~ao do sistema agente-paciente (se~ao 4 ). As conclus6es ma1s
importantes a lcan~adas neste estudo sao sintetizadas na se~ao 5.
2. SISTEMA ERGATIVO-ABSOLUTIVO
2. 1. ESTRATÉGIAS DE MARCA<;AO DE CASO

O sistema de marca~ao de caso em Marubo é do tipo ERGATIVOABSOLUTIVO (ver Costa 1992, 1998, 2000b), sistema no qual argumentos
nucleares sao categorizados como ergati vos e absolutivos. A categoría er• Este trabalho está vinculado ao do projeto de pesquisa Aspectos da Gramática Marubo
(Pano): Uma Abordagem Sincronico-Diacronica, desenvolv ido no Museu Nacional/UFRJ,
com apoio financeiro da FA PERJ (Processo E-2611 72.031/2000).
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· gativa é reservada ao participante ·mais agentivo de urna ora~ao transitiva
(A), enquanto a categoria absolutiva representa o outro argumento nuclear
da ora~ao transitiva (P) ou o argumento nuclear único de urna ora~ao intransitiva (S). (Abordagens a ergatividade podem ser vistas, por exemplo,
em Comrie 1978; Dixon 1979, 1994; Mithun 1999). A manifesta~ao da
ergati vidade em Marubo pode ser observada em 1. 1
t

(1) a.

va 1kw
va' ki-N

y
1

?1sú'>
'isu-0

y_ty

1

yn mama 1katset
'yamama-'katsai

crian\a-ERG macaco-ABS . matar-FUT
'O menino matará o macaco.'

th

y

b. 1vaku1
1
vaki-0

nu'küat
nu'ku-ai

crian\:a-ABS chegar-PRES/tM
'O menino está chegando/chegou.'

O caso ABSOLUTIYO é marcado por 0. O caso ERGATIYO varia em
forma, dependendo da estrutura morfológica e da estrutura métrica do
sintagma nominal ao qual se afixa. 2 As mesmas estratégias sao usadas para
marcar os casos LOCATIVO, MEJO, INSTRUMENTAL e GENITIYOPOSSESSIYO. A marca~ao ergativa se manifesta ainda em pronomes livres,
em todas as pessoas, no singular e no plural.
1

As seguintes abreviaturas aparecem nas glosas: ABS = absolutivo; AC = acusativo; AGT =
agente gramatical; AUX = auxiliar; CONT = contínuo; DEM = demonstrativo; DIM = diminutivo; DIR = dire~ao; ENF =enfático; ERG= ergativo; FOC =foco; FUT =futuro; I =intransitivo;
IM = passado immediato; IM POS = impossibilidade; INSTR =instrumental; INT = interrogativa;
LOC = locativo; MODO= modo; MEIO = meio; NEG = nega~ao; NOM =nominativo; NOMIN =
nominalizador; PERM =estado permanente; PL = plural; POSS = possessivo; NP = nome próprio; POSS = possessivo; PRES = presente; PROV = proveniencia; REC = passado recente; REFL
= reflexivo; REM = passado remoto; RES = rcsultativo; se = singular; T = transitivo; vis =
visível; 1, 2,3 = primeira, segunda, terceira pessoas. Hi fen (-)i ndica afixo; sinal de igual(=)
indica clítico; dois pontos (••) indicam pausa breve.
2
Como se pode ver pela transcri~ao fonética, o acento em Marubo é caracterizado pela
altura, dura~ao e intensidade máximas, sendo a altura o principal correlato, coforme indicado pelas eleva~6es e quedas na primeira linha ( Dura~ao e intensidade sao previsíveis a partir
da altura). Levando em conta a co-existencia de troqueus e iambos silábicos, tanto no caso
absolutivo quanto no caso ergativo, assim como as alternancias trocaico-iambicas resultantes da marca~ao de caso, assumimos que o Marubo é urna língua trocaico-iambica (ver
Costa 2000a).
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2.1.1. O sufixo · 'N
Esse tipo de marca<;ao de caso consiste na nasaliza<;ao da vogal final
da base nominal. Isso é interpretado como a realiza<;ao fonética do
morfema de ergatividade - 'N, urna nasal sem local que, ao se afixar a base,
trava sua sílaba final, propiciando a nasalizac;ao da vogal precedente. Esse
tipo de marca<;ao é encontrado em monossílabos, troqueus dissilábicos,
trissílabos e compostos poli ssilábicos.
A grande maioria das palavras simples do !vfarubo, na sua forma de
cita<;ao, é constituída por troqueus, isto é, dissílabos com a primeira sílaba
_acentuada. Quando elas sao marcadas pelo mor_fema ergativo, entretanto, o
acento se transfere da prime ira para a segunda sílaba.
(2) 'kama

ka'ma-N 'kiNpu-0 'kini=a-vai
' nome próprio'
NP-ERG
cyia-ABS
pintar=AUX.T-REC
''Kama pintou a cuia.'

Nos outros casos, a marcac;ao de caso se faz apenas através da nasaliza<;ao vocálica resultante da afixa<;ao do morfema ergativo - 'N. A proeminencia silábica nao se altera, qualquer que seja a sílaba acentuada. 3
(3) vu
'nome próprio' 'vu-N
'NP-ERG'
'takari
'galinha'
·· 'takari-N
'galinha-ERG'
mi'mawa
' nome próprio' mi'mawa- N
'NP-ERG'
ki'ya- raNtJa 'aviao'
ki'yaraNtJa-N 'aviao-MEIO'
1

1

n
n

2.1.2. O sufixo · V.11 1
O sufixo • V.AJ é constituído por nasal coronal mais vogal alta sem
local. Esse sufixo é representado como - hV_A,, onde -Al representa [-aberto
4
l], um alto grau de abertura (ver Clements e Hume 1995). Esse tipo de
marca<;ao ocorre em dissílabos iambicos com a vogal final já nasalizada,
isto é, com a sílaba final travada por nasal sem local. Com a afixa<;ao do
morfema ergativo, o acento se transfere da segunda sílaba para a primeira.
A vogal alta do sufixo assimila o tra<;o de local da vogal final da base no3

Vale notar que a palavra para ·aviao' é um composto formado pelas raízes ki'ya ' longo ' e
'raNtfa 'barco'. Como se vé em 5, o acento da segunda rai z submete-se ao acento da primeira. Em Costa (2000a), propomos que, após a atribui~ao de acento na camada do composto,
através da aplica~ao da Regra Final a Esquerda (ver Hayes 1995), os compostos sao reanalisados como formas únicas com preeminencia inicial.
4
Assumimos, seguindo Clements e Hume ( 1995), que os mesmos conjuntos de tra~os caracterizam consoantes e vogais.
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minal. Os exemplos abaixo mostram que, se a vogal precedente é [dorsal],
o sufixo se superficializa como [ni] (5b-c); se a vogal precedente é [coronal], ele se superficializa como [ni] (5d). 5
(4) ka 1maN

'orn;a'

(5) a. /ka 1maN/

'kamaN-nV.01 1wakapaSa-0 1a-ka
AUX.T(beber)-PRES/IM
água-ABS
on9a-ERG
'A on9a está bebendo água.'
'on9a'

['kamünI]

b. /miN'SuN/

'curupira'

[

c. /ri'kiN/

'nariz'

[

d. /yu'fiN/

'espírito, alma'

['yüjtn1]

'on9a (ERG)'

1

'curupira (ERG)'

1

'nariz (meio)'

m1SiinI]

rlkini]

'espírito (ERG)'

2.1.3. O sufixo - pa
O sufixo - pa é afixado a iambos dissilábicos terminados em sílaba
aberta. Simultaneamente, o acento-da segunda. sílaba· s~· traaj~;e para a
. .
.
.......
pnme1ra.
.
(6) sa'ba

NP

1
'saba-pa 1ia':0
taki=a-vai
\
NP-ERG
l:SG-ABS ajudar=AUX.T-REC
'sa'ba me ajudou.'

Os exemplos acima mostram que o Marubo utiliza tanto a morfologia
quanto o acento como estratégias de marca\ao_de caso. A alternancia
acentual em raízes dissilábicas pode ser atribuída ao acento veiculado pelo
morfema ergativo.6 Como o acento primário é atribuído a primeira ou
segunda sílaba da palavra, o acento do morfema ergativo nao se
superficializa em palavras com mais de duas sílabas.

5

Para as formas - 'Ne - hV .AJ postulamos - 'N como representa\:ªº subjacente, sendo a fo rma
V .AJ obtida po r epentese.
.
6
As alternancias acentuais associadas a marca\:ªº de caso nao sao observadas em outros
processos de sufixa\:aO, embora padroes acentuais alternantes em al gumas raízes verbais
distingam entre o uso transiti vo e intransitivo (ver Costa 1992). Por outro ladó, a nasaliza\:ªº
vocálica, combinada a altera\:oes vocálicas a ela associadas, pode ser vista como um processo geral na língua, condicionado pe lo contato de vogal com consoante nasal imedi atamente
seguinte.

-n
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2.2. MANIFESTA<;OES DO PADRÁO ERGATIVO: PRESENTE,
PASSADO E FUTURO

A marcac;ao ergativa se manifesta em
nomes
e pronomes livres, em
,
.
todas as pessoas, no singular e no plural. E empregada no presente, passado
e futuro, para se referir a situa~6es dinamicas (eventos e processos). Eventos e processos sao codificados da mesma forma em Marubo, isto é, nao há
distin~6es aspectuais no que diz respeito a a~6es completas e a~6es em
progresso. O tempo presente é codificado morfologicamente pelo sufixo ai, que indica PRESENTE MOMENTÁNEO ou PASSADO IMEDIATO (o passado
de hoje). Esse sufixo é empregado para se referir a ac;oes que acontecem (7)
· ou aconteceram (8) hoje/agora, podendo incluir o sentido PROGRESSIVO e
HABITUAL (9 e l 0).

nami-0 1pi-ai
2PL-ERG carne-ABS comer- PRES/IM
'Voce come carne.'

(7) ma'tu-N

1

(8) tJa'nu-N maN 1siN-0 'paki-ai

NP-ERG
cuia-ABS
derrubar-PRES/IM
''tJanu derrubou a cuia.'
(9) ma'ya-N 'pani-0

'kiki-ai
NP-ERG
rede-ABS tecer-PRES/IM
''maya está tecendo rede.'

(10) nu'ki-N 'nami-0 nuN- 1pi-ai Ja'va'tuNtuNta'kima

lPL-ERG carne-ABS lPL.AGT-comer-PRES/IM todo día
'Nós comemos carne todo día.'

Vários marcadores temporais podem codificar o tempo PASSADO,
subdividido em vários graus de distancia na escala temporal (cuja ponto de
referencia é o momento da fala). Como uso desses marcadores, é possível
aludir a situac;oes que aconteceram ontem, há alguns días, meses (ou luas),
anos, e há muito tempo atrás.
(11) i'a-N

miN-'pani-0 iN-'ma:Jti-vai na-Ja'va-ma
lSG-ERG 3SG.POSS-rede-ABS lSG.AGT-terminar-REC DEM-dia-NEG
'Eu terminei sua rede ontem.'

·(12) i'a-N
'Jopa-0 1ata'raya-na1ma-N-Ju
iN- 1wiN-J1na
lsG-ERG NP-ABS Atalaia-abaixo-LOC-PROV lSG.AGT-ver-REM
'Eu encontrei 'fopa em Atalaia (luas/anos atrás)'
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Apenas um marcador temporal é empregado para indicar FUTURO:
(13) 'aNtu-N ka 1pi-0
'yamama-'katsai
3SG-ERG jacaré-ABS matar-FUT
'Ele matará o jacaré.'

3. CISÁO CONDICIONADA PELO SISTEMA TAM:
SISTEMA NOMINATIVO-ACUSATIVO
Além da marcac;ao ergativa, a língua Marubo exibe outros sistemas
. de organizac;ao das rela~o~s g'r amaticais. Em certas constru~oes, a
marca~ao de caso opera de acordo com o sistema NOMINATIVOACUSATIYO. Esse tipo de cisao é motivada pelo sistema de tempo, aspecto e
modalidade (sistema T AM, cf. Givón 1984:'). A marcac;ao acusativa ocorre
em constrm;oes· que descrevem situa~oes com urna estrutura temporal
contínua, estável, permanente. O aspecto nao-progressivo CONTÍNUO é
codificado pelo marcador aspectual -nlis. Juntamente com o marcador
aspectual, o marcador de tempo PRESENTE -ka é usado para se referir a
situac;6es que ocupam um período mais longo que o momento presente,
mas que incluem o momento presente. Esse marcador é também utilizado
em formas adjetivas, para denotar qualidade inerente ou estado
PERMANENTE. Os dados abaixo exemplificam a manifesta~ao do padrao
nominativo-acusativo. 7
( 14) 'mia
iJ'na-ka
2SG-NOM ruim-PERM
'Voce nao presta.' .
(15) a. 'yura

'nami
pi-'mis-ka
gente.NOM carne.AC come-CONT-PRES
'Gente come carne.'

b. 'a
ka'pi
'yamama·- 'mis-ka
3SG.NOM jacaré.AC matar-CONT-PRES
'Ele sempre mata jacaré.'
7

Se considerarmos a marca~ao morfológica, podemos dizer que tal sistema é NEUTRO, na
medida em que a mesma marca\:aO morfológica (no caso urna marca nula) é usada para
todas as tres posi~oes sintáticas S, A e P. De acordo com Comrie (1978:340), a marca\:ªº de
caso nominal neutra é compatível tanto com o sistema nominativo-acusativo quanto com o
sistema ergativo-absolutivo, na medida em que nao faz nenhuma di stin~ao que a desvie de
um ou outro desses doi s siste mas. Considerando a ordem de palavras, assim como alguns
aspectos sintáticos (ver Costa 1998), assumimos que as constru~oes em questao operam
numa base nominativo-acusativa.
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Outro marcador temporal do Marubo, o sufixo -ya, ocorre em formas
adjetivas que denota.m qualidade ou estado RESULTATIYO. Esse marcador
também ocorre com verbos estativos intransitivos ou transitivos.
(16) na-'vi mi

iJ'na-ya
DEM-fruta-NOM ruim-RES
'Esta fruta está estragada.'

( 17) 'yura

'vu

ma'pu-N

'a-ya

gente.NOM cabelo.AC cabe9a-LOC AUX(T)(ter, existir)-PRES
'Gente tem cabelo na cabe9a.'

O mesmo sufixo pode ser usado para estativizar ~onstru<;oes ativas,
sejam elas transitivas ou intransitivas: ca~o em que ele pode ser analisado
também como um sufixo nominalizador. Com esse uso, essas constru<;5es
descrevem ·a<;oes contínuas ou genéricas, que sao interpretadas mais como
qualidade do que como atividade. .
( 18) 1Jai-ri 1siN-ru

'nuya-ya

pássaro-PL. NOM-TOP voar- PRES/NOM IN
'Os pássaros voam.'
(19) 'nuki

'askata

1

'aNtsa-ma-Jta

pia-ya

3PL.NOM sempre muito-NEG-DIM comer-PRES/NOMIN
'Nós sempre comemos pouco.'
(20) 'puya

ta'wa-N

'yapa

'a-ka-ya

NP.NOM tlecha-INSTR peixe.AC
''puya pesca com flecha.'

AUX(T)(pescar)-PRES/NOMIN

Os dados em 14-20 mostram que Sé tratado da mesma forma que A.
No sistema nominativo-acusativo, as relac;oes gramaticais sao estabelecidas
por meio da ordem vocabular: a ordem SV para ora<;oes intransitivas e a
ordem AOV para orac;oes transiti vas. 8
No que diz respeito a modalidade, um dos componentes do sistema
T AM, ela também é responsável por cisoes no sistema ergativo. O padrao
Nas constru~oes em que opera o sistema ergativo-absolutivo a ordem de palavras nao é
fixa, admitindo varia\6es, geralmente por razoes discursivas, entre a ordem pragmaticamente neutra SOY e as ordens OSY, SYO e OYS. Nos casos em que ocorrem cisoes no padrao
ergativo, a ordem SOY é rígida. na medida que ela é a única estratégia de marca\3.0 de caso
em argumemos nucleares.
·
8
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nominativo-acusativo é condicionado pela NEGA<;AO. e pela IMPOSSIBILIDADE de realiza~ao de urna situa~ao.
De acorde com Dorigo e Costa (1996), o marcador de nega~ao -ma é
um operador que ocorre ao final da ora~ao, sufixado ao verbo principal ou
a um auxiliar. Da mesma maneira, a impossibilidade é marcada pelo operador modal -tiNpa. Geralmente, com a afixa~ao dessas partículas, marcadores temporais que aparecem nas afirmativas correspondentes sao omitidos
ou se afixam ao auxiliar (2lc).
(21 ) a. ma'yaNpa 'nami
pi '~-ma
NP.NOM
carne.AC comer-NEG
'ma'yaNpa nao come carne.'
b. 'a

'rama 'ufa-ma
.3sG.NOM hoje
dormir-NEG
'Ele nao dormiu hoje.'

c. 'ia
maN'siN pa' ki-ma
'i-katsai
1SG.NOM cuia.AC
derrubar-NEG AUX(l)-FUT
'Eu nao vou derrubar a cuia. '
(22) a. 'f ai
'nuya-tiNpa
pássaro.NOM voar-IMPOS
'O pássaro nao pode voar'

b. 'matu
'raNtfa tfi'vaN-tiNpa
2PL.NOM barco.AC alcan~ar -IMPOS
'Voces nao podem alcan~ar o barco. '
c. 'ia
maN'siN 'vi-ina-tiNpa
lSG.NOM cuia.AC
levantar-DIR-IMPOS
'Eu nao posso levantar a cuia.'

transitivas, a nega~ao e a impossibilidade implicam a
nao-realiza~ao de urna atividade. Nesses casos, A nao controla a situa~ao,
sendo entao identificado com S, distinguindo-se de P apenas através da
ordem AOV.
Segundo Dixon ( 1994: 101), se urna Iíngua apresenta urna cisao condicionada pelo tempo ou pelo aspecto, a marca~ao ergativa é sempre encontrada ou no tempo passado ou no aspecto perfectivo. Em sua visao, é mais
provável que a marca~ao ergativa seja encontrada em ora~6es que descrevem algum resultado definido, no tempo passado ou no aspecto perfectivo.
Em

ora~6es
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É menos provável que um sistema ergativo seja empregado quando a ora~ao se refere a algo que ainda nao aconteceu (tempo futuro), nao seja completo (aspecto imperfectivo) ou nao·tenha acontecido (polaridade negativa).
Nem todas essas previs5es se confirmam no Marubo, na medida em que a
marca~ao ergativa é empregada, nao apenas no passado, mas tanibém no
presente (que inclui o sentido habitual e progressivo) e no futuro.
-

A

4. CISAO CONDICIONADA PELA NATUREZA SEMANTICA DO
ARGUMENTO VERBAL: SISTEMA AGENTE-PACIENTE

•

Outro tipo de cisao que ocorre na língua diz respeito ao emprego de
clíticos pronominais. Em Costa (1998), propoinos, seguindo Dixon (1994),
que os clíticos pronominais do Marubo operam de acordo com o sistema
de sujeito cindido ('split-S'), um tipo de cisao condicionada pela natureza
semantica do yerbo. Urna análise mais ·aprofundada dos dados revela,
entretanto, que essas formas operam de acordo com a natureza semantica
do argumento verbal, o que nos leva a urna reclassifica~ao do Marubo, de
acordo _com a proposta de Mithun ( 1991 ).
Como se pode observar no quadro abaixo, os pronomes possessivos
do Marubo se desenvolveram a partir de pronomes livres marcados pelo
morfema - 'N. Como nao sao acentuadas, essas formas se cliticizam <liante
de sintagmas nominais, de acordo cóm a mesma ordem possuidor-possl;lído
observada em nominais nessa mesma rela~ao. Isso pode ser observado em
23a,b.
·

1
2
3

ABS
'ia
'mia
'a

Singular .
Plural
ERG
POSS/AGT
ABS
ERG
POSS/AGT
'nuki
nu'kiN
i'aN
iN
nuN
'matu ·
mi 1aN
miN
ma'tuN
maN
'aNtuN
'atuvu
'atuvuN
aN
atuN
Sistema pronominal do Marubo

(23).a, 1vini-0
'wita-ai-ka-ya=na
••
aN='taki-0
homem-ABS peixe-PRES/IM-ir-NOMIN=FOC 3SG.POSS=irmao-ABS
'O homem que foi pescaré irmao dele( a).•
b. ita-N •• miN='pani-0

•• iN='maJti-vai
}SG-ERG 2SG.POSS=rede-ABS !SG.AGT=terminar-REC
'Eu terminei sua rede.'

Além disso, os mesmos clíticos pronominais operam, independentemente do sistema ergativo; sobre urna base semantica: eles sao usados para
marcar agentes semanticos. Nesse caso, eles se cliticizam, mais freqüente-
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mente, <liante do verbo, podendo cliticizar-se também <liante de P, referindo-se, em ambas as posi~oes, ao agente de um verbo intransitivo ativo,
como em 24, ou ao agente de um verbo transitivo ativo, como em 25. Nao
há formas explícitas para se referir a pacientes semanticos de verbos transitivos (25); ou a pacientes semanticos de verbos intransitivos (26).
(24) a. 'ia-0

iN=wi 1Ja-i-ki

lSG-ABS lSG-AGT=escrever-AUX-(I)-PRES
'Eu estou escrevendo. '

b. 1mia-0

1

'ramaka-si miN-mu nu-ai

2SG-ABS agora-MODO 2SG-AGT=darn;ar-PRES/IM
' Voce está dan~ando agora.'

(25) a. nu 1ki-N mi 1aN-0 nuN= 1tJaJi-ai .'
lPL-ERG galho-ABS lPL.AGT=quel(rar-PRES/IM
'Nós quebramos o galho.'

b. ma 1tu-N

maN-Ju 1tuN-ai

1

ia-0

2PL-ERG
lSG-ABS 2PL.AGT-empurrar-PRES/IM
'Voces me empurraram.'

(26) a. 1a-0

1

•

•

ma= vup1-a1

3SG-ABS já=morrer-PRES/IM
'Ele já morreu.'

b. ma 1niJi-0 pa 1ki-ai
NP-ABS

cair-PRES/IM

'ma'niJi caiu.'

De acorde com Mithun (1991:511), 'sistemas gramaticais cujas argumentos de verbos intransitivos sao categorizados ora como agentes transitivos ora como pacientes transi~ivos, podem se basear numa variedade de
distin~oes semanticas, entre as quais estao o aspecto e a agentividade. Para
tal organiza~ao grammatical ela propoe dois tipos de classifica~ao: (a) sistema AGENTE-PACIENTE, com categoriza~ao dos argumentos marcados por
caso e (b) sistema ATIVO-ESTATIYO, com categoriza~ao dos predicados que
aparecem com nominais em cada caso. No sistema agente-paciente, participantes que 'desempenham, efetuam, instigam e controlam' a situa~ao denotada pelo predicado sao categorizados de forma distinta daqueles que nzo o
fazem. No sistema ativo-estativo, argumentos de eventos se distinguer 'fe
argumentos de estado. De acorde com essa visao, o Marubo pode ser clac;;si-
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· ficado como um sistema agente-paciente: o uso de clíticos pronominais
reflete a agentividade .semantica. Eles se referem a agentes semanticos de
verbos transitivos, tais como os verbos empurrar, beber, costurar, ralar e
lavar, incluindo nessa classe verbos de cognic;ao, como pensar, ver, ouvir e
contar; e a agentes semanticos de verbos intransitivos que indicam ac;ao,
movimento ou mudanc;a de posic;ao, como cantar, chorar, vir, ir, correr,
danc;ar, levantar, e sentar. Nenhum clítico é empregado com verbos que
denotam estados que afetam seus participantes, como ser/estar ruim,
ser/estar triste, ser/estar zangado, ser/estar sedento e ser/estar faminto, assim como com verbos que indicam posic;ao do corpo, como estar sentado,
· estar em pé ou estar deitado .. Pacientes semanticos de verbos que denotam
eventos, como cair, morrer, dormir, que de fato nao sao desempenhados,
efetuados, instigados ou controlados também nao sao marcados por clíticos
pronom1na1s.
Confo~é observa Mithun, os trac;os que constituem a agentividade
- desempenho/efeito/instigac;ao e controle - podem nao co-ocorrer em
todas as situac;oes; um participante pode desempenhar, efetuar e instigar
urna ac;ao, como soluc;ar ou espirrar, sem estar no controle. Ao contrário,
um participante pode controlar intencionalmente urna ac;ao, como tossir ou
cair, que, de outra maneira, teria sido desempenhada, efetuada e instigada
acidental ou involuntariamente. Em Marubo, a ocorréncia ou ausencia de
clíticos pronominais reflete o grau de controle que um participante pode
exercer em situac;oes como essas. Compare-se o exemplo em 26b com os
exemplos em 27. Em 26b e· 27b, o participante nao controla a ac;ao
veiculada pelo verbo. Nesses exemplos, nao há emprego do clítico
pronominal antes do verbo pa 'ki 'cair' . Já em 27a, o marcador agentivo é
cliticizado ao verbo, na medida em que o patticipante exerce controle sobre
a ac;ao de cair.
(27) a. 'puya-0 'askatai
aN=pa'ki-rivi
1

NP-ABS

de pro pósito 3SG.AGT=CAIR-ENF

"puya caiu de propósito.'
b. 1puya-0 pa 1ki-naN a-'ri
NP-ABS

cair-FOC

3SG-REFL

. 'ki -ma
aN =13SG.AGT=AUX.l-PRES/IM -NEG

''puya caiu; ele nao fez por si mesmo.'
S. CONSIDERA<;ÓES FINAIS

A lingua Marubo exibe tres sistemas de marcac;ao de caso: o sistema
ergativo-absolutivo e o sistema nominativo-acusativo, no que diz respeito
ao emprego de nomes e pronomes livres; e o sistema agente-paciente, no
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que diz respeito ao uso de clíticos pronominais. Cis5es no padrao ergativo
sao condicionadas pelo sistema de tempo, aspecto e modalidade e pela natureza semantica do argumento verbal:
A marcac;ao ergativa é empregada em construc;5es transitivas que
descrevem situac;5es dinamicas, com ou sem estrutura temporal interna, que
podem efetivamente acontecer no passado, no presente e no futuro. O sistema nominativo-acusativo se manifesta e~ construc;5es que se referem a
situac;oes com urna estrutura temporal contínua, estável, permanente, ou a
situac;oes que na realidade nao aconteceram ou sao impossíveis de aconte(.'.er (negac;ao, impossibilidade). O s.¡stema agente-paciente se manifesta no
uso de clíticos pronominais, que marcam agentes de verbos intransitivos ou
transitivos ativos. O sistema agente-paciente pode operar simultaneamente
ao sistema ergativo-absoh1tivo, resultando,, como conseqüencia, na coreferencia entre formas (pro)nominais livres e clíticos pronominais.
Acreditamos que um estudo comparativo, envolvendo outras línguas
Pano, pode levar a urna maior compreensao da tipologia dessa família lingüística, na medida em que pode revelar outros tipos de cisoes, assim como
outras motivac;5es, além daquelas identificadas no presente estudo.
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