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INTRODU<;ÁO

A língua Sateré-Mawé _é faláda pelo povo de mesmo nome que habita,
há mais de 400 anos, a regiao do Tapajós-Madeira (Baixo-Amazonas). O
teritório Sateré-Mawé foi demarcado pela FUNAI em 1982 e compreende
788.528 hectares situados entre os Estados, do Pará e do Amazonas. Nesse
território, chamado Andirá-Marau, vivem cerca de 7.000 (sete mil) SateréMawé. Nao existe um recenseamento da popula\:ao Sateré-Mawé que vive
fora desse território. Muitos Sateré-Mawé vivem em comunidades rurais e
nas cidades mais próximas da área indígena (Maués, Barreirinha e Parintins)
e em Manaus. Existem também algumas comunidades Sateré-Mawé no rio
Madeira, no município de Autazes, nao sabemos, entretanto. qual é o total
dessa popula<;ao.
A língua Sateré-Mawé foi _classificada por Aryon D. Rodrigues
(1984/85) como urna família a membro único do tronco TUPI. Essa língua
apresenta muitos tra\:os morfossintáticos comuns as línguas da família TupiGuarani. Neste estudo, pretendo abordar a questao da voz inversa em SateréMawé, antes, porém, farei urna breve exposi<;ao sobre seu sistema verbal.
O SISTEMA VERBAL SA TERÉ-MA WÉ

A partir de critérios morfossintáticos podemos distinguir duas principais classes de verbos 1 em Sateré-Mawé, os verbos de estado e os verbos de
processo.
Os verbos de estado sao uniactanciais2 e apresentam sempre urna
constru<;ao inativa. Os verbos de processo podem apresentar urna constru~ao
ativa ou inativa. Considero, entretanto, como sendo típica dos verbos de
processo, a constru~ao ativa. A partir dos índices de re·Ja~ao que sao prefixa1

O termo verbo é usado para designar o lexema verbal e seus afixos.
Verbos uniactanciais sao verbos que apresentam somente um actante; Gilbert Lazard (1997: 209) define os actantes como sendo "os termos da constru~ao, nao os
seres ou as coisas que designam. Os actantes sao as unidades que fazem parte do
plano morfossintático: seja os termos nominais, seja os índices actanciais integrados
ou associados a forma verbal" (tradu9ao minha). ·
2
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dos base verbal, podemos classificar os verbos de processo em dois grupos,
o dos verbos médios que sao uniactanciais e o dos verbos ativos que sao
biactanciai s 3.
A constru~ao ativa e a inativa se distinguem por apresentarem diferentes índices pessoai s e diferentes índices relacionais prefixados ao verbo.
Enquanto que a constru~ao ativa apresenta os índices pessoais da série A
(ativa) prefixados ao lexema verbal, a constru~ao inativa apresenta os índices
pessoais da série 1 (inativa).
Série A
Série 1
1
llncl.
lExcl.
2
2pl.
3nao corref.
3corref.
3nao corref.Pl.
3corref. PI.

a-

u-

waurueewe- - ewei- 5
<l><I>- - to<!>- - i 'atuta' atu- - te' ero-

auru
·4

eei- - <l>toi 'atuta' atu-

Os índices relacionais prefixados ao verbo indicam sua orienta~ao e
seu aspecto lexical. Os índices de rela~ao da constru~ao inativa, prefixados
as bases verbais estativas, indicam urna orienta~ao atributiva. Os índices de
rela~ao da constru~ao ativa indicam urna orienta~ao ativa (verbos ativos biactanciais) ou média (verbos médios - uniactanciais). Segundo a compatibilidade dos lexemas verbais com os diferentes índices de rela~ao, podemos
ag~upá-los em diferentes subclasses:
l.
Verbos de Estado: compatíveis comos índices da voz atributiva.
II.
Verbos Ativos: compatíveis comos índices da voi ativa.
111. Verbos Médios: compatíveis como índice da voz média.
Cada urna dessas classes divide-se e m duas subclasses de acorde com
o aspecto lexical do verbo. O aspecto lexical é marcado nos verbos de estado
e nos ativos pelo emprego de diferentes índices de rela~ao que indicam urna
mesma orienta~ao do verbo e, nos verbos médios, pelo emprego de diferentes constru~oes (cf exs. 7 e 8).
3

Considero aqui somente os termos da actancia primária (cf Bernard Pottier,
1985:50-57).
4
A ambigüidade que poderia ser causada pela homonímia existente entre os prefixos
pessoais 2sg. e 2pl. da série inativa, é evitada pelo emprego de diferentes alomorfes
do índice de rela~ao prefixado a base verbal (ver exs. 3 e 4 abaixo).
5
Os alomorfes pessoais variam em fun\ao da classe do verbo
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Verbos

Indices de Rela~ao

Verbos de Estado ( u11iacta11ciais).
Verbos de Estado 1
Verb~s de Estado 11. l
11.2
Verbos Ativos (biacta11ciais)
Verbos Ativos 1
Verbos Ativos 11
Verbos Médios (u11iacta11ciais)
Verbos Médios 1 e lI

Índice da Voz Atributiva
6
-he- - -e-

-i- - -cl>-h- - -s- ou -h- - -cl>Índice da Voz Ativa

-ti- - -i- - -<!>-heÍndice da Voz Média

-re- - -to- - -el>-

Exemplos:
1) ConstrufiiO /nati va
l.l) Verbos de Estado 1: compatíveis conr o índice atributivo 1 (-he- - -e-):
(1) u -' he - saika
· 11.+Atr.l+ ser forte
"Eu sou fo rte."

l.2)Verbos de Estado 11.l:compatíveis como índice atributivo 11.1(-i· - -cp-):
(2) u - 1
- po:ro
l L+Atr.11. l + ser velho
"Eu sou velho"

1.3) Verbos de Estado Il.2: apresentam urna
do lexerna (h- - s- ou h- - cp):
(3) e - hera
(4) e - sera

varia~ao

da consoante inicial

"Voces estao cansados."
"Voce está cansado."

2) Construr;iio Ativa
2.1) Verbos Ativos 1: compatíveis como índice ativo 1 (-ti- - -i-

--cp-):

(5) a - ti - tek
yty:
l A+ At.l+ cortar veado
"Eu corto o veado."

2.2) Verbos Ativos 11: compatíveis como índice

ativ~

II (-he-):

(6) a - he - waiT)
kurum
lA.+At.11 + aconselhar menino/rapaz
"Eu aconselho o menino."

6

Os alomorfes dos índices de relac;ao aparecem em distribuic;ao complementar no
paradigma pessoal do verbo; essa varia~ao é regular, isto é, todos os verbos de urna
mesma classe apresentam, com o mesmo prefixo pessoal, o mesmo alomorfe.
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Os verbos médios apresentam um único índice de . rela~ao para indicar
a voz média (-re- .... -to- ,.,. ·<!>-), mas assim como os verbos de estado e os
ativos, também podem s~r classificados em duas subclasses; essas duas subclasses se diferenciam por apresentarem diferentes constru<;6es pred icativas.
Enguanto que os verbos médios l apresentam urna constru<;ao sen1 verbo
auxiliar (cf. ex. 7), os verbos médios 11 apresentam o verbo principal nao
flexionado seguido do verbo auxiliar 'e flexionado (cf. ex. 8).
2.3) Verbos Médios 1:
(7) a

- re - ket
lA.+ Méd.+ dormir
"Eu durmo/ dormi."

2.4) Verbos Médios II:
(8) mtn
a - re - 'e
mergulhar 1A+ Méd .+ Aux.
"Eu niergulhei."

Podemos esquematizar o sistema verbal Sateré-Mawé da segui nte ma.
ne1ra:
VERBOS
Verbos de Estado

Verbos de Processo

~
V. Estado l V.Estado 11

V. Ativos

Ativos 1

Ativos II

V. Médios

Médios I

Médios II

A CONSTRU<;ÁO INVERSA

Como vimos na se<;ao anterior, a língua Sateré-Mawé apresenta dai s
tipos de constru<;6es verbais, urna inativa e a outra ativa. A constru<;ao inativa é típica dos verbos de estado, mas também dos nomes possuídos e dos
grupos posposicionais. Essa constru~ao se caracteriza por apresentar os prefixos pessoais da série inativa e índices relacionais específicos (cf exs. 1-4.)
A constru<;ao ativa é típica dos verbos de processo biactanciais e uniactanciais e caracteriza-se por apresentar os índices pessoais da série ativa e índices
relacionais específicos (cf exs. 5 - 8).
Os verbos de processo biactanciais e uniactanciais, no entanto, podem
também apresentar urna constru<;ao inativa. A partir das defini<;6es de PA YNE ( 1994) e de URA (2000), pode-se dizer que o emprego da constru<;ao
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inativa com os verbos biactanciais constitui, e m Sateré-Mawé, um sistema
de voz inversa.
Segundo Payne ( 1994: 316), e m te rmos semantico-pragmáticos, podemos nos refe rir a urna ac;ao a partir de um participante da hierarquía para
outro como indo em urna direc;ao direta ou inversa. Quando a ac;ao flui de
um participante A (agente) que apresenta um maior grau de topicalidade,
para um participante P (pacie nte) q ue apresenta um menor grau de acordo
7
com a hie rarquia ine re nte de topicalidade , entao obtemos urna situa~ao
direta. No entanto, q uando a situac;ao é invertida ou ne utra com relac;ao a
hierarquía ine re nte de topicalidade, essa sit.uac;ao é marcada e refe re-se a ela
como inversa . N·a situac;ao inve rsa, o participante P apresenta um grau relativamente n1aior de topicalidade do que o normal, P pode apresentar um grau
igual ou maior de topicalidade do que 9 participante A. Em termos morfossintáticos, a, construc;ao inversa, assim como a passiva, serve para marcar o
crescente gra u de topicalidade do participa nte P , mas se dife re ncia da construc;ao passiva, pois a proposic;ao pode continuar formalme nte transiti va e a
identidade do agente nao precisa ser necessariamente suprimida.
Segundo URA (2000), a construc;ao inversa apresenta as seguintes
propriedades:
1) A posic;ao do Sujeito (A) e do O bje to (P) sao invertidas;
2) O objeto (P) adquire algumas das propriedades do sujeito (A);
3) O sujeito (A) pe rde parcialmerite suas propriedades de sujeito, mas
pe rmanece como caso nominativo sem nenhuma preposic;ao ou pos.pos1c;ao.
As defini c;oes de voz inversa aci ma citadas resultam da interse~ao de
tres difere ntes pararncLros: (1) relac;oes gramaticais (sujeito ·e objeto), (2)
papel semantico (agente e pacie nte) e (3) papel prag mático (tópico) dos participantes do processo.
Em Sateré-Mawé, a construc;ao inativa combases verbais biactanciais,
apresenta todas as propriedades da construc;ao inversa citadas por Ura. Podese dizer que o emprego da construc;ao ativa e inativa com as bases verbais
biactanciais constituí nessa líng ua um siste ma direto/ inve rso8. O emprego da
construc;ao direta (=ativa) e inversa (=inativa) com essas bases verbais está
completame nte gramaticalizado em termos da hierarquía refe re ncial da pes7

Geralmente, o participante que apresenta maior topicalidade é o mais agenti vo, o
ma is animado, o mais individualizado, o mais importante localme nte ou globalmente, e/ou o mais previsível (cf. Payne, 1994).
8
Segundo Payne (1994), nas línguas da fa mília Tupi-Guarani , nas proposi~oes
transitivas, é a escolha dos prefixos pessoais (Série l ou Série 2), que constitui o
sistema direto/inverso.
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soa em Sateré-Mawé, isso significa que nao depende de urna escolha· do
locutor9 • Porém, quando A e P referem-se a terceira pessoa, o locutor poderá
empregar seja a constru~ao ativa/direta, seja a constru<;ao inativa/inversa,
conforme veremos mais tarde.
O emprego da constru~ao ativa/direta e inati va/inversa em proposi96es
independentes depende de fatores de ordern semantico-pragmática. Um desses fatores é a hierarquía referencial da pessoa. Essa hierarquía se estabelece
a partir do grau inerente de topicalidade das pessoas do discurso; nessa hierarquia o locutor apresenta um grau maior ( lExcl.AlO > 2P - ex . 10;
lExcl.P > 2A - ex.14; lP > 2 A - ex. 12) ou igual (1A=2P- exs. 16-17) de
topicalidade· que o interlocutor; o locutor e o interlocutor apresentam um
grau maior de topicalidade que a terceira pessoa. O participante que possui o
maior grau nessa hierarquia, independentell'}ente de seu papel semantico
(agente ou paciente), é indiciado no verbo. Se o participante A possui rnaior
topicalidade, de acordo com essa hierarquía, será indiciado no verbo e teremos, entao, o emprego da constru9ao direta / ativa; caso contrário, P será
indiciado no verbo e teremos o e1nprego da constru9ao inversa I inativa.
Hierarquía inerente de topicalidade: l > 2 > 3
As bases verbais biactanciais apresentam urna constru<;ao ativa quando denotam urna situa9ao direta, isto é, quando o termo de partida do processo é A. O termo A é indiciado no verbo e funciona também como sujeito 11 da
proposi9ao e o termo P como objeto. O índice relacional da constru~ao ativa
indica a orienta<;ao do verbo, istoé, a voz ativa 12•
(9) (uito) a - ti - hymu :t mi 'i
eu lA.+ At.I+ acordar 3sg.
"Eu o acordei (ele) ."

•

No exemplo (9), o índice pessoal a- "eu" funciona como um índice de
sujeito no verbo e mi'i "ele" como o objeto do verbo.
J

•

•

Segundo Spike Gi ldea, em comunica~ao pessoal, o fato do emprego de urna ou de
outra constrw;ao nao depender de urna esco lha do locutor, afastaria a hipótese de
termos nesse caso urna voz inversa; teríamos ali nao um caso de voz inversa, mas de
alinha111ento inverso.
10
A e P referem-se aos participantes Agente e Paciente da proposi\'.aO bíactancial.
11
Comrie (1989: 101 ) apresenta a seguinte defini~ao do sujeito : "the prototype of
subject represents the intersection of agent and topic, i .e. the clearest instances of
subject, cross linguistically, are agents which are also topics."
12
A voz ativa indica que o processo se realiza a partir do sujeito e fora del e (e/
Benveniste, l, 1966: 172).
,
9
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A primeira pessoa exclusiva apresenta sempre um maior grau de topicalidade do que a segunda pessoa (singular ou plural). No exemplo ( 1O),
ternos urna construc;ao direta, o participante A (uru-) está indiciado no verbo
e d participante P é o pronome pessoal en.
(10)

uru
- i
- hymu:t
lA·Excl. A+ At.I + acordar
"Nós te acordamos."

en
2sg.

A mudanc;a de orientac;ao do processo é indicada pela mudanc;a de
construc;ao; se a situac;ao é inversa, o participante P será indiciado no verbo e
o participante A poderá ser expresso na proposic;ao por um grupo nominal ou
por um prono1ne; em termos morfossintáticos, o verbo continuará biactancial
e A nao perderá totalmente suas proprieqades. de sujeito da pr0posic;ao, pois
poderá aparecer na proposic;ao sem receber nenhuma rnarca de caso (posposic;ao ). Na. constru<;ao in~ti va, o índice relacional indica a orientac;ao inversa
do verbo.
(11)

u - i - hymu:t
1l. + Inv. + acordar
"Acordaram-me."

(12) u - i - hymu:t
en
11. + Inv.+ acordar 2sg.
"Voce me acordou."

(13 ) aware
e - he - ekatu'u
cachorro
21 + Inv. + morder
"O cachorro te mordeu."
(14) en
uru
- <!> - hymu:t
2sg. Iexcl.I +Inv.+ acordar
"Voce nos acordou."

A posic;ao do termo que faz referencia ao participante A na proposic;ao
nao é pertinente, ele pode aparecer antes (e/ ex. 13 e 14) ou depois do verbo
(c.f ex. 12) ou, entao, nao aparecer na proposic;ao (c.f ex. 11). Nos exemplos
(11) a (14), o sujeito da proposic;ao é A e o objeto P, mas ao contrário da
construc;ao ativa, na construc;ao inversa P é também o tópico da proposic;ao.
No exen1plo (15), ternos .um enunciado imperativo negativo. Keenan
(1976), entre outros, afirma que aquele ao qual se dirige um enunciado imperativo é sempre o sujeito do enunciado. Pode-se dizer, entao, que em· (15), o
índice pessoal prefixado ao verbo e que faz referencia ao participante P, nao
é sujeito da proposic;a~, pois nao é o participante ao qual o enunciado é

o
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dirigido. O sujeito dessa propos i~ao é o pronome pessoal en que faz referencia ao participante A, ao qual é dirigid~ o enunciado. O sujeito perde, no
entanto, seu papel de tópico da propos i~ao; esse é assumido por P, ou seja,
pelo objeto.
( 15) u - i - 'auka tei 'o
(en)
<!>
-'e
11.+lnv.+matar Imp.neg. pr.2 3A/Méd.+ dizer
"Nao me mate, voce, disse (o macaco)."

Se A faz referencia a primeira pessoa do singular e P a segunda pessoa
do singular ou do plural, sao usados prefixos portmanteaux: moro- (1 ª Agente e 2ª sg. Paciente - ex. 16) e·moro-ho'o- (l ª agente e 2ª. plural paciente
- ex. 17). De acordo com Payne ( 1994), pode-se dizer que a situa~ao é inversa, poi s os participantes A e P apresentam o mesmo grau de topicalidade.
i

~

(16)

mo ro - hymu:t
1 - 2 · + acordar
"Eu te acordei."

( 17)

moro - ho'o - hymu:t
1 - 2 + pi. + acordar
"Eu acordei voces."

No entanto, quando os participantes A e. P fazem referencia a terceira
pessoa, a escolha de urna ou de outra constru<;ao dependerá de fatores pragmático- discursivos, conforme veremos a seguir.
Se os participantes A e P fazem referencia a 3ª pessoa, geralmente o
participante com 1naior grau de topicalidade inerente é o mais agentivo, o
mais animado. Segundo esse parametro, o participante A apiesenta um maior
grau de topicalidade inerente do que o participante P, portanto, a constru<;ao
ativa I direta é utilizada com 1nais freqüencia (ex. 18). Na constru<;ao ativa /
direta, o termo nominal A precede imediatamente o verbo e é correferente do
prefixo pessoal verbal.
13

( 18) hiro kat - ria
<!>
- tu
- 'u
cri an9a + pi.
3A. + At. I + comer
"As cri an9as comem cupua9u."

kupu
cup ua9u

Entretanto, se o participante P é o centro de interesse de um discurso
particular, emprega-se, entao, a con stru~ao inversa.
13

Por assimila9ao vocáli ca, o índi ce ativo I /ti/ se rea li za como !tul. Esse fenómeno
de assimila9ao vocálica é bastante freqüente na língua.
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Quando A e P nao possuem as mesmas propriedades semanticas (A=
animado e P = inanj.mado) nas proposi<;6es independentes que apresentam
urna constru<;ao inversa, a presen<;a do termo que faz referencia ao participante A é obrigatória no enunciado e a sua posi9ao é pertinente, isto é, A
sempre precederá o verbo; a posi<;ao do termo P, no entanto, é variável; o
termo P pode. aparecer antes ou depois do verbo, mas nao anteposto ao termo
A. O índice pttssoal prefi xado ao verbo da constru9ao inativa / inversa faz
referencia ao participante P e é correferente do termo nominal P.
(19) hirokat - ria
neke
i - i - 'u
pyru
criam;a + pi.
dem.
3I. + Iriv. +comer muito
"As crian9as comem muito aquele (da casca fina). " Ou
"Pelas cri am;as, aquele é mui to comido ."

O enunciado ( 19) foi extraído de urna conversa. Neste momento, os
interlocutores fala vam sobre o cupua<;u; como o cupua9u é o centro de interesse do discurso, a constru<;ao inversa é empregada. O demonstrativo neke
faz referencia ao participante P, que é o cupua<;u; P também se encontra indiciado no verbo pelo prefixo pessoal de terceira pessoa (i-). O participante
A, hirokatria, aparece na pr6posi<;ao, anteposto ao participante P. Pode-se
dizer que tanto o participante P, quanto o participante A sao topicalizados
nesse enunciado, mas enquanto que o participante A possui urna topicalidade
inerente devido as suas propriedades semanticas (agente, animado) e que sua
posi<;ao no enunciado indica sua topical idade, a topicaliza9ao do participante
P acorre através do emprego da constru<;ao inversa e depende de fatores
pragmáticos, isto é, sua topicaliza9ao ocorre por ser o centro de interesse do
di scurso. Pode-se dizer que no enunciado inverso, o pa-rticipante P apresenta
um grau maior de topicalidade do que o participante A, embora os dois estejam topica!izados.
Nos exemplos (20) e (21), A e P também apresentam propriedades
semanticas diferentes; em (20), P aparece anteposto ao verbo e em (21), posposto.
(20) mi ' i rietap i - i - nuri
3sg.
casa
31+ Inv.+ fazer
"Ele faz/ está fazendo a c asa."
(21 ) mi ' i
i - i - nuri rietap
3sg. 3I+In v.+fazer casa
"Ele fa z/ está fazendo a casa."

Os exemplos (22-24) nao sao aceites pelos falantes; a agramaticalidade destes exemplos resulta: em (22), da posi9ao do termo nominal que faz
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referencia ao agente (A) - posposto ao verbo; em (23), .da ausencia do termo nominal que faz referencia ao agente e, em (24), da posi9ao do termo
nominal que faz referencia ao participante P, isto é, anteposto ao termo nominal A.
(22)
(23)
(24)

* rietap
* f)etap
* f)etap

Í - Í 1 -

mi ' i

., .

nUf)
nuf)
1 -

m1 1

1

nuri

No entanto, se os participantes A e P possuem as 1nesmas propriedades semanticas (animado), a posi9ao dos termos A e P nas propos ic;oes independentes que apresentam a constru9ao inversa é pertinente. Quando a constru<;ao inversa é utilizada, o termo P precede o verbo e o termo A é anteposto
ao termo P, ternos: Agente + Pac iente + Verbo; e o prefixo pessoal é correfe'
rente do termo nominal P.
(25)

mi ' i -: ria
surara
i - i - pytyk
soldado 31.+ Inv.+ prender
3 +pi
"Por eles, o soldado foi preso." ou
"Eles prenderam o soldado."

Pode-se dizer que no enunciado (25), assim como nos enunciados (20)
e (21), os participantes A e P apresentam um certo grau de topicalidade. O
termo A apresenta urna topicalidade inerente e por essa razao, precede o
. termo P no enunciado; sua posi9ao no enunciado indica sua topicalidade. Já
a topicaliza9ao do participante P ocorre pelo emprego da constru<;ao inativa /
inversa.
Urna mudan9a na ordem dos termos A e P no enunciado (25), alteraría
sua interpreta<;ao, como podemos observar no exemplo (26)!
(26) surara mi ' iría i - i - pytyk
"Pelo soldado, eles foram presos." ou
"O soldado os prendeu."

No entanto, se a constru<;ao ativa / direta é utilizada~ o termo A deve
entao preceder o verbo e a posii;ao do termo P é va riá vel. A posi9ao dos
termos no enunciado poderá ser: Agente + Verbo + Paciente ou Paciente +
Agente + Verbo. No exemplo (27), o tenno nominal que faz referencia ao
participante A está coindexado ao índice pessoal prefixado no verbo. O termo P pode aparecer posposto ao verbo (ex. 27) ou anteposto ao termo A (ex.
28). A diferern;a entre (27) e (28) é que em (27). o participante P nao está
topicalizado e em (28), P é topical izado pela sua posi<;ao no enunciado.
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(27) surara
<!>
·- ti
- pytyk mi' iria
soldado
3A.+ At.l+ prender 3pl.
"O soldado os prendeu (eles)."
(28) mi' iría
surara
<!>
- ti - pytyk
3pl.
soldado 3A.+ At.1+ prender
"Eles, o soldado os prendeu."

A diferenc;a em termos de topicalizac;ao de P entre um enunciado que
apresenta a construc;ao in versa (cf exs. 25 e 26) e um enunciado em que o
termo nominal P ocupa a posic;ao inicial (cf ex. 28), está no grau de topicalizac;ao de P. Enquanto que a topicalizac;ao de P pelo emprego da construc;ao
inversa, faz com que P possua um maior grau de topiéalidade do que A, a
topicalizac;ao de P pelo seu deslocamento ~ esquerda, nao o faz superior a A
em grau de topicalidade; enguanto que em· (25) e (26), P apresenta um maior
grau de topicalidade do que A, em (28), A apresenta um maior grau de topicalidade do que P.
CONCLUSA O

A alterac;ao entre a construc;ao direta e a inversa em Sateré-Mawé implica urna mudan e; a morfológica no verbo; ocorr~ urna mudanc;a do índice
relacional (índice da voz ativa > índice da voz inversa) e também do prefixo
pessoal (índice pessoal ativo > índice pe.ssoal inativo). Quando A e P referem-se a diferentes pessoas do discurso, o emprego da construc;ao inversa é
controlado pela hierarquía referencial da pessoa que opera na língua, nao
depende, portanto, de urna escolha do locutor. No entanto, se A e P referemse aterceira pessoa, a construc;ao inversa é empregada_nas proposic;oes independentes, quando o participante P é o centro de interesse do discurso.
Na construc;ao inversa em Sateré-Mawé, o termo P (objeto) adquire
algumas das propriedades que o termo A (sujeito) possui na construc;ao direta; enquanto que na construc;ao direta o termo A é indiciado no verbo e funciona como tópico do enunciado, na construc;ao inversa, o termo P será indiciado no verbo e apresentará um maior grau de topicalidade do que A, isto é,
P assume a func; ao de tópico no enunciado, 111as nao a de sujeito. Apesar de
perder algumas de suas propriedades de sujeito, o termo A nao perde sua
func;ao de sujeito na construc;ao inversa.
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