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1. INTRODUÇÃO.
Sistemas de marcação de caso nos quais os sujeitos de alguns verbos intransitivos se
assemelham aos sujeitos dos verbos transitivos, enquanto que os sujeitos de outros verbos
intransitivos são tratados de modo semelhante aos objetos dos verbos transitivos têm atraído
bastante atenção na literatura (Mithun 1991, Dixon 1979, 1994, Merlan 1985, Kibrik 1985,
Van Valin 1990, Klimov 1974, etc.). Tais sistemas receberam muitas designações, entre as
quais (Mithun 1991:511) ativo-neutro, nativo-inativo, ativo-estático, ativo-estativo, estativoativo, agentivo, ativo, agentivo ou agente-paciente, S-cindido (split-S; Dixon 1979) e
intransitivo cindido (Merlan 1985, Van Valin 1990). Tamanha quantidade de denominações
já sugere quão controversos são sistemas deste tipo: alguns autores os consideram como um
tipo de sistema ergativo (Dixon 1979, 1994), outros os vêem como uma categoria à parte
(Mithun 1991:542; Givón 1984: 149-150). Burzio (1981) e Rosen (1984) postulam análises
inteiramente sintáticas; DeLancey (1981), Van Valin (1990) e Mithun (1991) sugerem
princípios semânticos; Merlan (1985) se declara mais ou menos agnóstica.
O objetivo principal do presente trabalho é contribuir para este debate com a descrição
das características do sistema de intransitividade cindida existente na língua Tiriyó.1
Características semelhantes existem em outras línguas da família (cf. Meira 2000 para uma
visão comparativa).
2. INTRANSITIVIDADE CINDIDA: PARÂMETROS GRAMATICAIS
Há quatro parâmetros gramaticais relevantes para a identificação de duas classes de
verbos intransitivos. Com respeito a cada um desses parâmetros, pode-se argumentar que, em
uma das duas classes de verbos intransitivos, S e A são tratados de modo semelhante,
enquanto que, na outra classe, S e O têm comportamento semelhante. Os termos “SA” e
“ativo” serão usados para os membros da primeira classe (S=A), e “SO” ou “estativo” para os
membros da segunda classe. Por enquanto, esses termos serão utilizados como nomes
convenientes para as classes e seus membros, sem implicações semânticas.
2.1. Marcação de Pessoa.
Em Tiriyó, verbos finitos tomam prefixos que marcam A ou O, referindo-se a quatro
pessoas: primeira (1), segunda (2), terceira (3), e primeira dual inclusiva (1+2). A distribuição
dos prefixos obedece a uma hierarquia que privilegia não-terceiras pessoas (1, 2, 1+2): quando
um participante (A ou O) é uma não-terceira pessoa, esta é marcada no verbo (com um
prefixo da série A, se o participante for A, ou da série O, se o participante for O). Se ambos
1

Tiriyó (chamada [taR´:no] por seus falantes) é uma língua da família Karíb, falada por cerca de 2.000 pessoas
de ambos os lados da fronteira entre o Brasil e o Suriname. Note-se o uso dos termos A, O e S, propostos por
Dixon (1979), para os argumentos de verbos transitivos (A e O) e intransitivos (S).
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os participantes são terceiras pessoas, ocorre um prefixo especial, n(i)-. Se nenhum dos
participantes é uma terceira pessoa, um prefixo especial (k-) é usado.1 Os prefixos da série O
são também usados para indicar argumentos de posposições e possuidores de substantivos
possuídos.
Tabela 1.
Prefixos de pessoa em verbos transitivos, substantivos possuídos e posposições.
PESSOA

1
2
1+2

A
w(i)- / w(ˆ)m(i)- / m(ˆ)kˆt- / k(˘)-

O
j(i)´- / a- / okˆ- / k(e>´)-

Subst. / Posp.
j(i)´- / a- / okˆ- / k(e>´)3

i- / ∅-

n(i)- / n(ˆ)- ‘A e O = 3a. pessoa’
kˆ- / k(e>´)- ‘A e O = não-3a. pessoa’
(1)

eta ‘ouvir’ (transitivo)
w-eta
m-eta
k-eeta

‘eu o ouvi’
‘você o ouviu’
‘nós (1+2) o ouvimos’

j-eta
´-eta
k-´ta

‘ele/a me ouviu’
‘ele/a te ouviu’
‘ele/a nos (1+2) ouviu’

n-eta
k-´ta

‘ele/a o ouviu’
‘eu te ouvi / você me ouviu’

ewa ‘corda’ (substantivo)
j-ewa
´-ewa

‘minha corda’
‘sua corda’
k-´wa
‘nossa corda (1+2)’
ewa
‘corda dele’
p´ ‘sobre’ (posposição)

ji-p´
´-p´
kˆ-p´
i-p´

‘sobre mim’
‘sobre você’
‘sobre nós (1+2)’
‘sobre ele/a’

As duas classes de verbos intransitivos marcam o seu argumento (S) com prefixos de
duas séries diferentes. Nos verbos ativos (SA), ocorre uma série muito semelhante à série A
dos verbos transitivos; nos verbos estativos (SO), encontra-se os mesmos prefixos da série O
dos verbos transitivos.
Tabela 2
Comparação dos prefixos de pessoa em verbos transitivos e intransitivos
PESSOA
A
SA
O
SO
1
w(i)- / w(ˆ)w(ˆ)- / s- / tj(i)j(i)2
m(i)- / m(ˆ)m(i)- / m(ˆ)´- / a- / o´- / a- / o1+2
kˆt- / k(˘)k(ˆ)- / kˆt- / k(˘)- kˆ- / k(e>´)kˆ- / k(e>´)3
( n(i)- / n(ˆ)- )
n(i)- / n(ˆ)( n(i)- / n(ˆ)-)
n(i)- / n(ˆ)-

1

Note-se que este prefixo k- é idêntico ao que marca 1+2O. Poder-se-ia analisá-lo como um prefixo que marca o
envolvimento da primeira e da segunda pessoa, juntas (1+2O: “ele nos...”) ou não (1 → 2: “eu te...”, ou 2 → 1:
“tu me...”).
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(2)
SA:

t´ ‘ir’

wˆ-t´-e
mˆ-t´-e
kˆ-t´-e
nˆ-t´-n

‘eu vou’
‘você vai’
‘nós (1+2) vamos’
‘ele/a vai’

SA: erama ‘voltar’

SO: ereeta ‘descansar’

s-erama ‘eu voltei’
m-erama ‘você voltou’
k-eerama ‘nós (1+2) voltamos’
n-erama ‘ele/a voltou’

j-ereeta ‘eu descansei’
´-ereeta ‘você desc.’
k-´reeta ‘nós (1+2) desc.’
n-ereeta ‘ele/a desc.’

2.2. Imperativos.
A forma imperativa de todos os verbos é marcada pelo sufixo -k´. Se o verbo é
transitivo, um objeto de primeira pessoa é marcado pelo prefixo kˆ-/k(e>´)-, enquanto que
um objeto de terceira pessoa não é marcado.
(3)

eta ‘ouvir O’

k-´ta-k´
eta-k´

‘ouça-me!’
‘ouça-o!’

Verbos ativos não tomam nenhum prefixo com o sufixo imperativo -k´. Em verbos
estativos, contudo, -k´ coocorre com o prefixo de segunda pessoa ´-/a-/o-.
(4) SA: t´
‘ir’
t´-k´ ‘vá!’

erama
‘voltar’
erama-k´ ‘volte!’

SO: ereeta
´-ereeta-k´

‘descansar’
‘descanse!’

A despeito da diferença de forma, há um claro paralelismo estrutural entre O e SO: ambos
são representados por prefixos de pessoa na forma imperativa. A e SA, por sua vez, não são
marcados.
Tabela 3
Marcação de pessoa em formas imperativas.
Tipo de Verbo
Transitivo
Ativo (SA)
Estativo (SO)

A / SA
NÃO-MARCADO
NÃO-MARCADO
(inexistente)

O / SO
MARCADO ( kˆ- / k(e>´)- )
(inexistente)
MARCADO ( ´- / a- / o- )

2.3. Formas nominalizadas.
Há, entre os vários sufixos nominalizaodres do Tiriyó, dois (-to ‘nominalizador de
circunstância’ e -∅ ‘nominalizador geral de ação’) que podem ser usados para distinguir
verbos SO e SA. As formas nominalizadas em questão tomam os prefixos da série O para
marcar o possuidor. Se o verbo era transitivo, o possuidor da nominalização corresponderá ao
O original.
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(5) a.

j-eta-∅
1-ouvir-NZR
‘ouvindo-me; ouvir-me’

b.

j-eta-to
1-ouvir-NZR.CIRC
‘(lugar, instrumento) para me ouvir’

Com o nominalizador -to, o prefixo de pessoa não pode se referir ao A original. Com o
nominalizador -∅, por outro lado, o prefixo de pessoa pode referir-se ao A original se ocorrer
no verbo um prefixo n- ‘A.POSS’:1
(6)

ji-n-eta-∅
1-A.POSS-ouvir-NZR
‘Algo que eu ouço / posso ouvir.’

Verbos intransitivos também podem ser nominalizados com -to e com -∅. Prefixos de
pessoa em tais nominalizações se referem ao único argumento (S). Verbos SA tomam um
prefixo adicional w-, o qual não ocorre com verbos SO.
(7)

SA: ´turu ‘falar, conversar’

SO: ereeta ‘descansar’

ji-w-´turu-∅ ‘o meu falar’
ji-w-´turu-to ‘(lugar etc.) para eu falar’

j-ereeta-∅ ‘o meu descansar’
j-ereeta-to ‘(lugar etc.) para
eu descansar’

Como no caso das formas imperativas, há um paralelismo estrutural entre A e SA e entre
O e SO, apesar dos morfemas envolvidos serem diferentes. Sujeitos SO são tratados como O’s,
pois ambos podem possuir diretamente uma nominalização; sujeitos SA e A’s, por outro lado,
precisam de um prefixo adicional (w- ou n-, respectivamente) para poderem fazer o mesmo.
Tabela 4
Paralelismos estruturais na marcação do possuidor em nominalizações com -to e -∅.
Tipo de Verbo Possuidor O / SO
Possuidor A / SA
Transitivo
Ativo (SA)
Estativo (SO)

SEM PREFIXO
(inexistente)
SEM PREFIXO

COM PREFIXO (n-)
COM PREFIXO (w-)
(inexistente)

2.3. Causativos.
Todos os verbos em Tiriyó (exceto t´ ‘ir’ e ka ‘dizer’) podem tomar sufixos causativos.
Verbos transitivos e ativos tomam o prefixo -po; um causee opcional pode aparecer, marcado
pela posposição ja (usada também para marcar objetos indiretos e beneficiários). Verbos
estativos tomam os sufixos -ka, -n´pˆ ou -nˆpˆ, de acordo com a última sílaba da raiz; o
verbo resultante é transitivo e tem o causee como O. Note-se o significado inesperado dos
verbos SA causativizados, do qual se falará mais adiante.
1

Este prefixo é chamado ‘O-Nominalizer’ em Gildea 1989, e ‘nominalizador de objeto real’ (actual O
nominalizer) em Meira 1999.
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Transitivos:

V [ A, O ]

→

eta ‘ouvir O’
tuuka ‘bater O’
Estativos:

eta-po ‘fazer CAUSEE ouvir O’
tuuka-po ‘fazer CAUSEE bater O’
→

V [ SO ]

ereta ‘descansar’
jatu ‘queimar’
jemipamˆ ‘ter fome’
Ativos:

VCAUS [ A’, CAUSEE (=A) ja, O ]

VCAUS [ A, O (=SO) ]
ereta-nˆpˆ ‘fazer O descansar’
jah-ka ‘fazer O queimar, queimar O’
jemipan-n´pˆ ‘fazer O ter fome’

→

V [ SA ]

epˆ ‘tomar banho’

VCAUS [ SA (REFL), CAUSEE ja ]
epˆ-po ‘fazer CAUSEE dar banho em SA’

3. EXPLICAÇÕES SEMÂNTICAS PARA A INTRANSITIVIDADE CINDIDA
Os autores que preferem abordagens semânticas para sistemas ativo-estativos propõem
um bom número de fatores capazes de predizer a classe à qual pertencerá uma dada raiz.
Nesta seção, consideraremos a relevância desses fatores para o Tiriyó.
3.1. Atividades vs. Não-Atividades
Van Valin (1990), usando o quadro teórico da RRG (Role and Reference Grammar),
propôs uma análise semântica para os verbos intransitivos do italiano e do georgiano,
segundo a qual verbos intransitivos de atividade pertencem à classe SA e verbos de nãoatividade pertencem à classe SO.
A RRG se baseia em uma teoria de representação semântica para predicados derivada da
proposta de decomposição lexical (Dowty 1979), proveniente da classificação de Vendler
(1967), a qual divide verbos em estados (saber, ter, acreditar, gostar) , atividades (correr,
dançar, nadar, comer pizza), acomplishments (ensinar, matar) e achievements (aprender,
morrer, perceber). Aplicando-se aos verbos Tiriyó os testes que identificam ações,
observamos que estes não pertencem unicamente à classe SA.

Atividades
SA
etainka ‘run’
t´ ‘ir’
´epˆ ‘vir’
wa ‘dançar’
´tamoreht´ ‘sonhar’
´´nˆkˆ ‘dormir’
´ewetˆ ‘comer’

SO

Tabela 5
Verbos de atividade e não-atividade.
Não-Atividades
SA
SO

eremina ‘cantar’
emamina ‘brincar’
eerana ‘rir’
wa ‘dançar’
arina ‘crescer’
urakana ‘passear’
suhta ‘urinar’

emoihka ‘ter inveja’
´emuma ‘ficar triste’
epahka ‘quebrar (intr.)’
´empa ‘aprender’
erowaka ‘abrir (intr.)’
epataka ‘sair’
emokˆ ‘afastar-se’

akinta ‘estar cansado’
tatˆ ‘estar perdido’
ewatamˆ ‘tremer; desmaiar’
nyota ‘casar-se com homem’
kepˆ ‘parar, terminar’
aumu ‘levantar-se’
tunta ‘chegar’

3.2. Agentividade.

265

II ENCONTRO NACIONAL DO GELCO: INTEGRAÇÃO LINGÜÍSTICA, ÉTNICA E SOCIAL

A noção de agentividade é também considerada importante em RRG; uma classificação
adicional de tipos de predicados é baseada nela (Foley & Van Valin 1984:40). Para o Acenês,
Van Valin (1990:248) propõe agentividade como fator determinante. Mithun (1991), citando
Foley & Van Valin 1984, considera “agente prototípico” aquele que desempenha, origina ou
controla a situação descrita no predicado, enquanto que um paciente prototípico é afetado
pela situação. Mithun mostra como certas línguas são mais sensíveis a aspectos específicos da
agentividade: Lakhota, por exemplo, parece distinguir ‘desempenhadores’ de ‘nãodesempenhadores’, independentemente do grau de controle, enquanto que Pomo Central
prefere distinguir controladores de não-controladores, independentemente do seu grau de
desempenho. Por isso, verbos que denotam desempenhos sem controle, como soluçar,
roncar, chorar, vomitar, bocejar etc. são classificados de maneira diferente em Lakhota e em
Pomo Central.
Os exemplos abaixo parecem indicar que agentividade (seja como desempenho-efeitoinstigação, seja como controle-volicionalidade) não é um bom critério para identificar a que
classe pertencerá um dado verbo intransitivo.
Tabela 6.
Agentivo
Com Controle
SA
t´ ‘ir’
ka ‘dizer’
epˆ ‘tomar banho’
´turu ‘conversar’
eseka ‘pular’
´empa ‘aprender’
erama ‘voltar’
´iwa ‘caçar’
´mˆmˆ ‘enter’

SO
emamina ‘brincar’
eremi ‘cantar’
potˆna ‘assoviar’
tunta ‘chegar’
suhta ‘urinar’
urakana ‘passear’
emˆtˆ ‘mergulhar’
aumu ‘levantar-se’

Pacientivo
Sem Controle

SA
entapo ‘bocejar’
´´sena ‘chorar’
esaraka ‘deslizar’
etohka ‘explodir’
´tamoreht´
‘sonhar’
emoihka ‘ter
inveja’
emmaihka ‘cair,
tropeçar’

SO
eerana ‘rir’
ahpota ‘arrotar’
wenahta ‘vomitar’
wejahta ‘peidar’
aeruta ‘fazer barulho’
t´t´pamˆ ‘tremer’
etahkepuruta
‘babar’
t´t´pamˆ ‘tremer’
kˆrˆkˆrˆpamˆ
’tremer’

SA
ei ‘CÓPULA’
´´nˆkˆ ‘dormir’
epahka ‘quebrar’
emuririma
‘enrugar’
´emuma
‘ficar triste’
ekˆrˆtˆhka
‘encolher’
epˆima ‘envergonhar-se’

SO
jatu ‘estar
queimando’
arina ‘crescer’
anˆhta ‘crescer’
akˆkˆ ‘endurecer’
munta ‘sangrar’
jemipamˆ ‘ter
fome’
iin´epamˆ ‘ter
sede’
anota ‘cair’

Van Valin (1990:252) prevê que verbos agentivos de atividade devem pertencer à classe
SA em todas as línguas. Em Tiriyó, contudo, verbos agentivos de atividade podem ser
encontrados na classe SO: eremina ‘cantar’, emamina ‘brincar’, suhta ‘urinar’, urakana
‘passear’
3.3. Animado vs. Não-Animado
Em seu estudo de oito línguas ativo-estativas, Merlan (1985) concluiu que a classe
intransitiva mais “marcada” (não necessariamente a classe SA) era composta quase exclusivamente por verbos cujos sujeitos eram obrigatoriamente animados. Em Tiriyó, contudo,
verbos com sujeitos tipicamente animados ocorrem em ambas as classes. O mesmo pode ser
dito de verbos com sujeitos tipicamente inanimados.
Tabela 7.
Verbos com Argumento Animado
SA
SO
epˆ ‘tomar banho’
enta ‘acordar-se’

Verbos com Argumento Não-Animado
SA
SO
epahka ‘quebrar’
kahta ‘pingar’
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´´sena ‘chorar’
´empa ‘aprender’
ekaika ‘coçar-se’
epoka ‘despir-se’
´tamoreht´ ‘sonhar’
eseka ‘pular’
epataka ‘sair’

eremina ‘cantar’
emamina ‘brincar’
eerana ‘rir’
jomita ‘falar’
urakana ‘passear’
enuta ‘remember’
k´htumu ‘shout’

ekˆrˆtˆhka ‘encolher’
etohka ‘explodir’
ejika ‘escorrer’
´tap´ma ‘espalhar-se
(água)’
´entama ‘derramar (água)’
eturuka ‘derramar (grãos)’

kamihta ‘produzir
brasa (fogo)’
amenta ‘mofar’
karapamˆ ‘fermentar’
akuta ‘amolecer’
m´m´tˆ ‘ferver’
tˆna ‘bater (pulso’

3.4. Aktionsart e estatividade
Mithun (1991:512-514) usa o aspecto lexical (ou Aktionsart) para explicar as duas
classes de verbos intransitivos em Guaraní paraguaio coloquial: verbos SA denotam eventos
enquanto que verbos SO designam estados, caracterizados por sua estabilidade temporal. Em
Tiriyó, a maior parte dos predicados estativos é baseada não em verbos, mas em substantivos
(mono ‘algo grande’, kainan ‘algo novo’) ou adjetivos/ advérbios (kure ‘bom’, ‘bonito’,
‘bem’, kaw´ ‘alto’, pija ‘pequeno’, ‘pouco’). Este critério, conseqüentemente, não é
relevante no caso Tiriyó.
3.5. Aspecto
Mithun (1991) menciona o aspecto gramatical como fator adicional. Em Mohawk, por
exemplo, verbos intransitivos no aspecto perfeito tomam marcadores de pessoa SO,
independentemente da classe à qual pertence. Ou seja, verbos SA se conjugam como se
fossem SO no aspecto perfeito. Em Tiriyó, contudo, este fator não influencia a categorização
das raízes intransitivas: os mesmos marcadores de pessoa ocorrem em todas as formas verbais
finitas, como nos exemplos abaixo.
(8)

´turu ‘falar, conversar’

k´htumu ‘gritar’

m-´turu-jae
m-´turu
m-´turu-ne
m-´turu-tae

´-k´htun-jae
´-k´htumu
´-k´htun-ne
´-k´htun-tae

‘você está falando’
‘você falou’ (recente)
‘você falou’ (remoto)
‘você vai falar’ (futuro)

‘você está gritando’
‘você gritou’ (recente)
‘você gritou’ (remoto)
‘você vai gritar’ (futuro)

4. SINTAXE E MORFOLOGIA
Os autores que propõem abordagens sintáticas para sistemas ativo-estativos enfatizam a
falta de coerência semântica das duas classes intransitivas, concluindo que é melhor ver “SA”
e “SO” como tcomo características imprevisíveis de raízes verbais (p.ex. Rosen 1984). Tendo
em vista os exemplos da seção anterior, poder-se-ia pensar que o Tiriyó exemplifica bastante
bem essa situação de imprevisibilidade. Contudo...
Os leitores mais observadores terão certamente notado que a maioria absoluta dos verbos
SA começa com as vogais e e ´. Isso se deve à presença do morfema destransitivizador, o qual
deriva verbos intransitivos (em geral, reflexivas) a partir de raízes transitivas, com os
alomorfes ´- (em raízes que começam por e), ´´s- ~ e- (em raízes que começam por j; com
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´´s-, o j cai), ´i- ~ e- (em raízes que começam por consoante não j) e ´t- ~ et- (em raízes que
começam por vogal, não e). 1

(9)
eta ‘ouvir’
´-eta ‘ouvir-se’
jahka ‘queimar’ e-jahka, ´´s-ahka ‘queimar-se’
ene ‘ver’
´-ene ‘ver-se’
suka ‘lavar’
e-suka, ´i-suka ‘lavar-se’
onamˆ‘esconder’ ´t-onamˆ ‘esconder-se’ tuuka ‘bater’
e-tuuka, ´i-tuuka ‘bater-se’
Todos os verbos SA que começam por e e ´ podem ser descritos como destransitivizados
com este morfema, sincrônica ou diacronicamente:
(11) e-pˆ ‘tomar banho’, pˆ ‘dar banho em O’
´-empa ‘aprender’, empa ‘ensinar O’
e-rama ‘voltar’, rama ‘devolver O’
´t-amoreht´ ‘sonhar’, amoreht´ ‘sonhar c/O’

e-pataka ‘sair’, pataka ‘tirar O’
´-ewetˆ ‘comer’, ewetˆ ‘alimentar O’
e-poka ‘despir-se’, poka ‘despir O’
e-pont´ ‘vestir-se’, pont´ ‘vestir O’

Todas as características dos verbos SA podem ser relacionadas à presença do morfema
destransitivizador. Já que o objetivo da destransitivização é livrar-se do O, o verbo
intransitivo resultante não toma prefixos da série O nas suas formas finitas e no imperativo. O
comportamento paralelo dos prefixos w- e n- nas nominalizações pode ser visto como
conseqüência de ambos ocuparem a mesma posição morfológica, w- como parte do processo
de destransitivização e n-, da derivação de uma forma nominalizada relativa ao O. Mesmo a
semântica inesperada dos verbos SA causativizados é explicável pela interação do processo de
destransitivização com o de causativização.
(12) a.

m-epˆ-∅
2A-tomar.banho-PAS
‘Você tomou banho.’

b.

m-epˆ-po-∅
(sesu ja)
2A-tomar.banho-CAUS-PAS Sérgio CAUSEE
‘Você fez ele/a (Sérgio) dar banho em você.’

Como se vê, só há um argumento para o verbo SA causativizado, o qual não é transitivo
(epˆ não toma prefixos da série O). Isto sugere que o processo destransitivizador foi aplicado
após o processo causativizador, e não o contrário. A análise de epˆpo seria, neste caso, não
[[epˆ]po], mas [e[pˆ-po]]. Compare-se a semântica resultante das duas possibilidades no
diagrama abaixo. Evidentemente, apenas a primeira opção prevê o significado observado.
derivação [DESTR-[verbo-CAUS]]
Causativização
Destransitivização
(adicionar novo agente A2)
(fazer A = O)
pˆ
=====> pˆ-po
======> e-pˆ-po
A dar.banho O =====> A2 fazer A dar.banho O ======> A2 fazer A dar.banho A2
derivação [[DESTR-verbo]-CAUS]
Destransitivização

Causativização

1

Note que, embora a maioria dos verbos SA comece com e ou ´, nem todos os verbos que começam com e ou ´
são SA (p.ex. eta ‘ouvir’, ´n´ ‘comer (carne)’, transitivos; eremina ‘cantar’, ereeta ‘descansar’, verbos SO).
Estes verbos não contêm o morfema destransitivizador.
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(fazer A=O)
(adicionar novo agente A2)
pˆ
=======> e-pˆ
==========> e-pˆ-po
A dar.banho O =======> A dar.banho A ==========> A2 fazer A dar.banho A
4. QUE SISTEMA É ESSE?
Em suma, no sistema intransitivo cindido do Tiriyó, a classe SA é inteiramente formada
por verbos destransitivizados; de fato, todo verbo destransitivizado recebe automaticamente
todas as características morfossintáticas de um verbo SA, descritas na Seção 2. Uma tal
situação é bem diferente dos casos mais típicos de sistemas ativo-estativos (Mithun 1991).
Parece ser mais simples não propor a existência de uma “subclasse SA”: é possível afirmar-se
que há apenas verbos transitivos destransitivizados (reflexivos derivados), com significados
compatíveis com a evolução semântica de um morfema destransitivizador (reflexivo); veja-se
Kemmer (1993) para a evolução de tais morfemas. Neste caso, não existiria em Tiriyó um
sistema ativo-estativo: os verbos SO seriam os únicos verbos realmente intransitivos da língua,
a qual poderia ser classificada como morfologicamente ergativa (os verbos intransitivos
tomam prefixos idênticos aos que marcam o objeto dos verbos transitivos).
Para defender a hipótese de um sistema ativo-estativo em Tiriyó, poder-se-iam citar os
seguintes argumentos:
(a) A existência de exceções. Há um pequeno número de verbos SA não-destransitivizados: t´
‘ir’, ´epˆ ‘vir’, ka ‘dizer’, ei ‘CÓPULA’, ´´nˆkˆ ‘dormir’, (p)ˆht´ ‘descer’, oeka ~ weka
‘defecar’. Há, além disso, o verbo wa ‘dançar’, o qual pode ser conjugado tanto como SA
quanto como SO, sem diferença semântica.
(b) A existência de irregularidades semânticas. Em alguns casos, há uma diferença semântica
bastante grande (e imprevisível) entre a raiz transitiva e a raiz destransitivizada
equivalente: (i)wa ‘buscar, procurar por O’, ´-iwa ‘caçar’; meneka ‘escolher, selecionar
O’, ´i-meneka ‘espantar-se, surpreender-se’; akaama ‘repreender O’, ´t-akaama
‘reclamar; recusar-se a cooperar’.
(c) A imprevisibilidade do “argumento sobrevivente”. Mesmo nos casos semanticamente
mais transparentes, observa-se que há casos em que o argumento que sobrevive no verbo
detransitivizado corresponde ao A original (SA = A: ´tamoreht´ ‘sonhar’ < amoreht´
‘sonhar com O’), ao O original (SA = O: epahka ‘quebrar-se’ < pahka ‘quebrar O’), ou a
ambos (SA = A+O: etuuka ‘bater-se, bater um no outro’ < tuuka ‘bater em O’).
A idéia central dos argumentos acima é a de que não há uma relação perfeitamente
transparente entre verbos SA e verbos transitivos, o que tornaria problemática a análise
segundo a qual os “SA” são meramente verbos transitivos destransitivizados. De fato, após um
momento de reflexão, percebe-se que tudo depende do status do morfema destransitivizador:
se observarmos que ele já está lexicalizado em um número suficientemente grande de raízes
intransitivas, estas poderiam ser vistas como o núcleo de uma “classe SA” não mais
simplesmente derivada de verbos transitivos. Neste caso, poder-se-ia argumentar que um
sistema cindido verdadeiro teria passado a existir.
Contudo, o número de raízes lexicalizadas em Tiriyó, como em (b) acima, é relativamente pequeno. Mesmo as irregularidades semânticas em (c) não são inesperadas no
desenvolvimento de morfemas reflexivizadores, os quais freqüentemente se tornam
marcadores de voz média (Kemmer 1993). Os verbos em (a) podem ser considerados como
genuínas exceções: note-se que se trata de raízes freqüentemente irregulares (‘dizer’, ‘ir’,
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‘vir’, ‘ser’, etc.). Conclui-se que o sistema Tiriyó não deve ser caracterizado como um caso de
“intransitividade cindida”. Embora ele possa eventualmente vir a sê-lo no futuro (caso o
número de formas detransitivizadas lexicalizadas e com significado anômanlo aumente
consideravelmente), no estágio atual, a situação existente é muito melhor descrita em termos
da evolução diacrônica do morfema destransitivizador, a qual tem como conseqüência todos
os parâmetros gramaticias descritos na Seção 2. A aparente “intransitividade cindida” é,
então, acidental, um epifenômeno atrelado à evolução do destransitivizador, mas sem
motivação semântica própria.1
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1

Seria interessante examinar, em outras línguas morfologicamente ergativas, o que acontece com verbos
transitivos reflexivizados. É possivel que haja outros casos em que verbos transitivos destransitivizados parecem
formar uma classe SA. É também possível que, em algumas das línguas antivo-estativas existentes, este sistema
se tenha originado a partir da lexicalização de raízes transitivas destransitivizadas. Esta possível fonte diacrônica
para sistemas ativo-estativos mereceria ser examinada em detalhe.

270

