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R ESU M O
ESTRUTURA E PROCESSAMENTO DA ALTERNÂNCIA CAUSATIVA NA
LÍNGUA INDÍGENA MAXAKALÍ

SILVIA SIQUEIRA PEREIRA

Orientador: Marcus Antonio Rezende Maia

Resumo da Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-Graduação em
Linguística, Faculdade de Letras, da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ,
como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em Linguística.

O objetivo desta dissertação é descrever e explicar, através da abordagem da
Morfologia Distribuída e com o suporte de pesquisa de campo experimental, o
fenômeno da alternância causativa na língua indígena brasileira Maxakalí. As nossas
análises são, portanto, o resultado de um trabalho solidário e em conjunto de três
subáreas da linguística, a saber, Estudos das Línguas Indígenas, Teoria Linguística e
Psicolinguística Experimental, que fornecem informações relevantes de seus domínios
linguísticos de atuação. De acordo com os resultados obtidos no experimento, propomos
uma análise de teor construcionista da estrutura argumental dos verbos em Maxakalí. As
sentenças inacusativas têm um custo de processamento maior, se comparadas às
sentenças transitivas e inergativas da língua, consequência da estrutura sintática mais
complexa das sentenças inacusativas, pois seu argumento interno move-se de sua
posição de origem para a posição de argumento externo a fim de ganhar Caso.
Tentamos demonstrar que a sintaxe tem uma realidade psicológica para os falantes de
uma língua, ou seja, estruturas sintáticas mais complexas, como é o caso das sentenças
inacusativas, em geral, apresentam um custo maior de processamento lingüístico,
aduzindo evidência em favor de uma análise baseada na Morfologia Distribuída da
estrutura argumental dos verbos em Maxakalí.

Palavras-Chave: Processamento Psicolinguístico, Alternância Causativa, Morfologia
Distribuída, Maxakalí.
Rio de Janeiro
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A BST R A C T
THE STRUCTURE AND THE PROCESSING OF CAUSATIVE
ALTERNATION IN THE MAXAKALÍ LANGUAGE (JÊ STOCK)
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Orientador: Marcus Antonio Rezende Maia

Abstract da Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-Graduação em
Linguística, Faculdade de Letras, da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ,
como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em Linguística.

The aim of this dissertation is to investigate experimentally the argument structure
of verbs in the Brazilian indigenous language Maxakalí, using as a theoretical
background the Distributed Morphology framework. Our analyses benefit from the
cooperation between three subareas of Linguistics, namely, theoretical linguistics,
Psycholinguistics and the study of indigenous languages. We try to demonstrate that
inaccusative sentences are more costly to process than transitive and inergative
sentences in Maxakalí due to the correlation between perception and argument structure
complexity. Only in inaccusative sentences the internal argument moves from its base
position to check case in a higher position. This operation is psychologically real and
adduces evidence to a constructionist analysis of argument structure of verbs in
Maxakalí.
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Morphology, Maxakalí.
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L IST A D E A B R E V I A T U R AS
1 – Primeira pessoa
2 – Segunda pessoa
3 - terceira pessoa
Acus - Acusativo
AG - Agente
ANTICAUS – Anticausativo
CAUS – Causativo
Dat - Dativo
ERG – Marca de ergatividade
FP – Forma plena da palavra
FR – Forma reduzida da palavra
FUT – Marcação de tempo verbal no futuro
INAT – Inativo
IN – Inacusativa
IN classe I – Inacusativa da classe I
IN classe II – Inacusativa da classe II
NG – Inergativa
Nom – Nominativo
Pass - Passado
PL – Plural
Posp – Posposição
QoOVS - Q – palavra QU “o Que”
o – posição de “Objeto”
OVS – ordem dos constituintes básicos da oração: Objeto, Verbo, Sujeito
QoSOV - Q – palavra QU “o Que”
v

o – posição de “Objeto”
SOV – ordem dos constituintes básicos da oração: Sujeito, Objeto, Verbo
QoSVO - Q – palavra QU “o Que”
o – posição de “Objeto”
SVO – ordem dos constituintes básicos da oração: Sujeito, Verbo, Objeto
QoOSV - Q – palavra QU “o Que”
o – posição de “Objeto”
OSV – ordem dos constituintes básicos da oração: Objeto, Sujeito, Verbo
QsOVS - Q – palavra QU “o Que”
s – posição de “Sujeito”
OVS – ordem dos constituintes básicos da oração: Objeto, Verbo, Sujeito
QsSOV - Q – palavra QU “o Que”
s – posição de “Sujeito”
SOV – ordem dos constituintes básicos da oração: Sujeito, Objeto, Verbo
QsSVO - Q – palavra QU “o Que”
s – posição de “Sujeito”
SVO – ordem dos constituintes básicos da oração: Sujeito, Verbo, Objeto
QsOSV - Q – palavra QU “o Que”
s – posição de “Sujeito”
OVS – ordem dos constituintes básicos da oração: Objeto, Sujeito, Verbo
QMoOVS - QM – palavra QU “Quem”
o – posição de “Objeto”
OVS – ordem dos constituintes básicos da oração: Objeto, Verbo, Sujeito
QMoSOV - QM – palavra QU “Quem”
o – posição de “Objeto”
SOV – ordem dos constituintes básicos da oração: Sujeito, Objeto, Verbo
QMoSVO - QM – palavra QU “Quem”
o – posição de “Objeto”
vi

SVO – ordem dos constituintes básicos da oração: Sujeito, Verbo, Objeto
QMoOSV - QM – palavra QU “Quem”
o – posição de “Objeto”
OSV – ordem dos constituintes básicos da oração: Objeto, Sujeito, Ver
QMsOVS - QM – palavra QU “Quem”
s – posição de “Sujeito”
OVS – ordem dos constituintes básicos da oração: Objeto, Verbo, Sujeito
QMsSOV - QM – palavra QU “Quem”
s – posição de “Sujeito”
SOV – ordem dos constituintes básicos da oração: Sujeito, Objeto, Verbo
QMsSVO - QM – palavra QU “Quem”
s – posição de “Sujeito”
SVO – ordem dos constituintes básicos da oração: Sujeito, Verbo, Objeto
QMsOSV - QM – palavra QU “Quem”
s – posição de “Sujeito”
OSV – ordem dos constituintes básicos da oração: Objeto, Sujeito, Verbo
SING – Singular
TA – Transitiva com sujeito animado
TI – Transitiva com sujeito inanimado
Top - Tópico
Trim–outlier tri mming
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INTRODUÇ Ã O G ERA L
Esta dissertação faz parte de um projeto maior denominado Pesquisa de Campo

Experimental com Línguas Indígenas Brasileiras, em curso no Laboratório de
Psicolinguística Experimental (LAPEX), na UFRJ, sob coordenação do Dr. Marcus
Maia. Nosso principal objetivo é descrever e explicar através da Psicolinguística
Experimental e da Teoria da Morfologia Distribuída (MD) o fenômeno da Alternância
Causativa na língua indígena brasileira Maxakalí.
Tentaremos demonstrar que estruturas linguísticas (sintaxe) têm uma realidade
psicológica para os falantes de uma língua. Em outras palavras, estruturas sintáticas
mais complexas, como é o caso das sentenças inacusativas, em geral, apresentam um
custo maior de processamento linguístico. Entretanto, em algumas línguas, como é o
caso do Maxakalí, a morfologia da língua, indexando relações e processos gramaticais,
pode facilitar e contribuir para um processamento linguístico menos custoso.
A partir destes pressupostos, investigamos experimentalmente a alternância
causativa,

na

língua

indígena

Maxakalí.

Por

meio

de

dois

experimentos

psicolinguísticos, a saber, julgamento Imediato de Aceitabilidade com Input Visual e
Julgamento Imediato de Aceitabilidade com Input Auditivo, pretendemos verificar qual
tipo de sentença tem o processamento mais custoso no par transitivo/intransitivo. Mais
especificamente, pretendemos investigar se as sentenças intransitivas têm custo de
processamento maior do que as transitivas, ou seja, se as sentenças intransitivas são
aceitas com mais dificuldade do que as orações transitivas.
Para melhor compreender os resultados experimentais, em um momento inicial
desta dissertação, caracterizamos a estrutura sintática das sentenças transitivas,
inacusativas e inergativas. De acordo com a abordagem construcionista da Morfologia
Distribuída, esses tipos de sentenças possuem estruturas sintáticas diferentes desde a
derivação até o momento da inserção tardia. Em outras palavras, selecionam verbos
leves diferentes, também conhecidos na literatura como “vezinhos”, que podem projetar
ou não a posição de especificador. Segundo nossa visão, a MD apresenta um conjunto
de explicações adequadas, que recobre de maneira ampla e coerente o vasto quadro de
aspectos linguísticos que se apresentam relacionados ao fenômeno da alternância
causativa.
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A explicação para o fenômeno da Alternância Causativa requer um aparato teórico
complexo. Neste sentido, várias outras teorias também se dedicaram a explicá-lo. Nesta
dissertação também “olhamos” para a este fenômeno linguístico através de uma
abordagem lexicalista que tenta interagir com a interface sintaxe/semântica. Através da
decomposição de predicados, foram estabelecidas as diferenças entre as estruturas
sintático-lexical e semântico-lexical dos verbos de mudança de estado em Maxakalí.
Para melhor organizar as ideias que compõem esta dissertação, no primeiro
capítulo, apresentaremos o povo e alguns aspectos da fonologia e ortografia. No
segundo capítulo, descreveremos alguns aspectos da morfologia verbal e sintaxe da
língua. No terceiro capítulo, através da decomposição de predicados e da representação
lexical demostramos como tal abordagem trata a alternância causativa e como seria
aplicada no Maxakalí. No quarto capítulo, através da Morfologia Distribuída,
explicamos a alternância causativa e propomos algumas estruturas arbóreas para as
sentenças causativas lexicais e causativas sintáticas.
Finalmente, nos capítulos cinco e seis, descreveremos como ocorreram os dois
experimentos psicolinguísticos de julgamento imediato da alternância causativa, nas
aldeias Maxakalí, e como estes contribuíram para explicar a realidade psicológica de tal
fenômeno linguístico.
É importante ressaltar que nossas investigações estão estruturadas em três
subáreas da linguística: Estudos das Línguas Indígenas, Teoria Línguística
(Gerativismo) e Psicolinguística Experimental. E que nossos resultados são
consequência da contribuição simultânea dessas três áreas do conhecimento que
fornecem informações relevantes de seus respectivos domínios linguísticos de atuação,
em um mesmo nível de importância.

3

1. O P O V O E A L Í N G U A M A X A K A L Í
O povo indígena conhecido como Maxakalí e que, de fato, se autodenomina

tikmũ’ũn1, atualmente habita o nordeste do Estado de Minas Gerais, distribuídos em
quatro aldeias: Água Boa, no município de Santa Helena de Minas; Pradinho, no
município de Bertópolis; Aldeia Verde, em Ladainha; Cachoeirinha, em Teófilo Otoni.
Sua população atual é composta por, aproximadamente, mil e quatrocentas pessoas.
A língua Maxakalí pertence ao tronco linguístico Macro-Jê e é a única que
sobrevive dentro da família linguística que também leva o seu nome. A língua encontrase bastante preservada, sendo a língua materna da comunidade. Isto significa que a
primeira língua adquirida pela criança nesta comunidade é o Maxakalí, sendo o
Português adquirido como L2, geralmente na escola. Só após a criança já haver
adquirido, em casa, a língua Maxakalí, é que o português é aprendido, quase sempre em
período posterior aos sete anos de idade, ou seja, após o chamado “período crítico da
aquisição da linguagem”.
Seu estado de preservação despertou o interesse de alguns linguistas, fato que
contribuiu para que haja algumas dissertações de mestrado e de doutorado analisando
aspectos da fonologia e da gramática da língua. Entretanto, à exceção do importante
trabalho de Campos (2009), ainda pouco se publicou sobre a sintaxe do Maxakalí e só,
recentemente, com a pesquisa de Ferreira (2010), foi realizado o primeiro trabalho que
investigou aspectos do processamento de estruturas interrogativas da língua.

1.1. Os fonemas da língua Maxakalí
De acordo com estudos anteriores de Gudschinsky, Popovich e Popovich (1970)
sobre os sons do Maxakalí, a língua apresenta dez fonemas consonantais e dez fonemas
vocálicos. O grupo dos segmentos consonantais é composto de seis segmentos orais e
quatro nasais, já o grupo de segmentos vocálicos é composto por cinco segmentos orais
e cinco nasais. O que está descrito nas tabelas2 01 e 02, abaixo:

1
2

Dado retirado de Campos (2009).
Dados das tabelas 01 e 02 retirados de Campos (2009).
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Tabela dos fonemas consonantais orais e nasais em Maxakalí
Gudschinsky, Popovich e Popovich (1970)
Consoantes

Labial

Coronal

Palatal

Dorsal

Oral

p

t

c

k

Nasal

m

n

ɲ

ŋ

Laringal
ʔ

h

TABELA 01: Fonemas consonantais do Maxakalí propostos por Gudschinsky,
Popovich e Popovich (1970).
Tabela dos fonemas vocálicos orais e nasais em Maxakalí
Gudschinsky, Popovich e Popovich (1970)
anterior
arred
alta

média

baixa

não arred

central
arred

não arred

Posterior
arred

não arred

oral

i

ɯ

nasal

ĩ

ɯ̃

oral

e

o

nasal

ẽ

õ

oral

a

nasal

ã

TABELA 02: Fonemas vocálicos do Maxakalí propostos por Gudschinsky, Popovich e
Popovich (1970).
A seguir estão apresentados trechos das análises de Popovich3 (1960) sobre os
fonemas Maxakalí, este material está disponível para estudos no setor de linguística do
Museu Nacional/ UFRJ, no Rio de Janeiro.

3

Vale ressaltar que a análise sobre os fonemas em Maxakalí de Popovich, publicada em 1970, foi mais
ampla do que a de 1968.
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FIGURA 01: página do texto publicado
sobre os fonemas em Maxakalí por Popovich (1960).

FIGURA 02: Página do texto
publicado sobre os fonemas em Maxakalí por Popovich (1968).
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FIGURA 03: Página do
texto publicado sobre os fonemas em Maxakalí por Popovich (1968).

7

8

FIGURA 04: Página do texto publicado sobre os fonemas em Maxakalí por Popovich
(1968).

9

FIGURA 05: Página do texto publicado sobre os fonemas em Maxakalí por Popovich
(1968).
Entretanto, Rodrigues (1981) propõe outro quadro fonológico para os sons do
Maxakalí por entender que as análises anteriores eram redundantes. Em sua proposta, há
somente cinco fonemas consonantais orais e cinco fonemas vocálicos orais. Observemse as tabelas4 03 e 04 a seguir:

4

Dados das tabelas 03 e 04 foram retirados de Campos (2009).
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Tabela dos fonemas consonantais orais em Maxakalí
Rodrigues (1981)
Labial
Oral

Coronal

Palatal

Dorsal

Desv

voz

Desv

voz

Desv

voz

Desv

p

b

t

d

c

ʤ

k

voz
g

Laringal
Desv
ʔ

h

TABELA 03: Fonemas consonantais do Maxakalí propostos por Rodrigues (1981).
Tabela dos fonemas vocálicos orais em Maxakalí
Rodrigues (1981)
anterior
arred

central

não arred

alta

oral

i

Média

oral

e

baixa

oral

arred

posterior

não arred

arred

não arred
ɯ

o
a

TABELA 04: Fonemas vocálicos do Maxakalí propostos por Rodrigues (1981).
De outro modo, Araújo (2000b) reanalisa as propostas anteriores sobre a classe de
fonemas do Maxakalí e conclui que vogais orais ocorrem em contextos orais, mas
vogais nasais ocorrem em contextos de adjacência com consoantes nasais. Desta forma,
propõe que a nasalidade, em Maxakalí, é gerada a partir das consoantes nasais. Como
descrito nas tabelas5 05 e 06, abaixo:
Tabela dos fonemas consonantais orais e nasais em Maxakalí
Araújo (2000b)
Consoantes

Labial

Coronal

Palatal

Dorsal

Oral

p

t

c

k

Nasal

m

n

ɲ

ŋ

Laringal
ʔ

TABELA 05: Fonemas consonantais em Maxakalí propostos por Araújo (2000b).

5

Dados das tabelas 05 e 06 foram retirados de Campos (2009).

h
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Tabela dos fonemas vocálicos orais e nasais em Maxakalí
Araújo (2000b)
anterior
arred

não arred

alta

oral

i

Média-

oral

e

central
arred

não arred

posterior
arred

não arred
ɯ

o

alta
baixa

oral

a

TABELA 06: Fonemas vocálicos em Maxakalí propostos por Araújo (2000b).

1.2. A ortografia do Maxakalí
A ortografia Maxakalí foi proposta por Harold Popovich e Frances Popovich,
linguistas vinculados ao SIL (Summer Institute of Linguistics), com o objetivo de
evangelizar os índígenas. Para isto, habitaram vários anos entre os Maxakalí e
traduziram o Novo Testamento para a língua indígena, além de terem realizado diversos
estudos sobre a fonologia, morfologia, o discurso e vários aspectos sociais do Maxakalí.
Os originais de alguns desses trabalhos encontram-se abrigados no Museu Nacional/
UFRJ, de onde obtivemos diversas informações iniciais sobre a língua.
Os Maxakalí tiveram o processo de alfabetização em suas comunidades a partir da
elaboração de algumas cartilhas, também fruto dos estudos dos pesquisadores Popovich.
Segundo Campos (2009, p. 59), desde a elaboração de tais cartilhas, para fins de
alfabetização e a divulgação pela FUNAI, “a ortografia foi minimamente ajustada pelos
Maxakalí”.
As crianças são alfabetizadas na própria língua indígena, frequentando a escola
dentro da própria comunidade. Os conteúdos ministrados pelos professores indígenas
são pertinentes aos costumes, tradições, rituais e condutas sociais. Durante nossa
viagem de campo à Aldeia Verde, no município de Ladainha, MG, podemos presenciar
“uma aula de ritual” ministrada às crianças Maxakalí por um líder religioso, um xamã, e
mais dois professores indígenas. Nesta aula, toda a comunidade parava para assistir a
“dança” e, de certa forma, também participava mostrando como as crianças deveriam se
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posicionar no ritual. A “aula” era um misto de festa e aprendizado, e todas as atividades
eram registradas por uma câmera gravadora, utilizada por um Maxakalí designado para
gravar os eventos na aldeia.
Também pudemos presenciar, por algumas vezes, aulas de alfabetização para as
crianças, ministradas por um professor indígena, responsável por transmitir a escrita e
ensinar a leitura em Maxakalí. O professor escrevia os conteúdos, palavras e frases, no
quadro, e as crianças os copiavam em seus cadernos. Após o momento de cópia, todo o
grupo lia em voz alta o que estava no quadro. Com frequência, as crianças interagiam e
citavam exemplos da língua indígena.
A tabela6 07, a seguir, descreve os grafemas da língua Maxakalí.
Consoantes orais

Consoantes nasais

Fonemas

/k/

/p/

/t/

/c/

/h/

/ʔ/

Grafemas

<k>

<p>

<t>

<x>

<h>

<’>

Fonemas

/m/

/n/

/ɲ/

/ŋ/

Grafemas <m> <n> <y> <g>
Vogais orais
Vogais nasais

Fonemas

/a/

/e/

/i/

/o/

/ɯ/

Grafemas

<a>

<e>

<i>

<o>

<u>

Fonemas

/ã/

/ẽ/

/ĩ/

/õ/

/ɯ̃/

Grafemas

<ã>

<ẽ>

<ĩ>

<õ> <ɯ̃>

TABELA 07: Grafemas do Maxakalí propostos por Popovich.
A seguir estão apresentadas algumas páginas de uma das cartilhas de alfabetização
Maxakalí, elaborada por Popovich (1968). Este material está disponível para estudo no
setor de linguística do Museu Nacional/ URRJ, no Rio de Janeiro.

6

Dados da tabela 07 retirados de Campos (2009).
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FIGURA 06: Página da cartilha de
conhecimentos gerais elaborada por Popovich (1968).

FIGURA 07: Página da cartilha
de conhecimentos gerais elaborada por Popovich (1968).
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FIGURA
08: Página da cartilha de conhecimentos gerais elaborada por Popovich (1968).
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FIGURA 09:
Página da cartilha de conhecimentos gerais elaborada por Popovich (1968).
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FIGURA 10:
Página da cartilha de conhecimentos gerais elaborada por Popovich (1968).
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FIGURA 11:
Página da cartilha de conhecimentos gerais elaborada por Popovich (1968).
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1.3. A modalidade oral e a modalidade escrita nas línguas indígenas
No Brasil, há a tradição de serem publicadas narrativas indígenas originalmente
pertencentes à modalidade oral tradicional dessas culturas. Deve-se levar em conta que
transcrever narrativas orais para a modalidade escrita implica realizar adaptações de
vários aspectos complexos da oralidade, como por exemplo, a noção de sujeito/narrador,
a noção de autor(es), gêneros textuais, performatividade, tempo (mítico e histórico),
papéis sociais, entre outros, evidenciais e epistêmicos, que muitas das vezes são
desconsiderados na escrita.
O termo escrita, nesta dissertação, está restrito à escrita alfabética. Entretanto,
alguns autores consideram que expressar ideias e valores através das mãos em qualquer
superfície também seria uma forma de escrita. Desta forma, as imagens feitas em
cerâmicas, madeiras, tecidos, etc. também seriam, de alguma forma, uma modalidade de
registro gráfico que está presente milenarmente nas culturas indígenas.
Sabe-se que a expressão oral é a modalidade que predomina nas culturas
indígenas e é através dela que costumes, práticas religiosas, condutas sociais, histórias
das comunidades e outros aspectos socioculturais são atualizados e transmitidos por
várias gerações. A oralidade tem características intrínsecas quase que inacessíveis para a
escrita, o que deve ser posto em relevo quando se pretende transcrever uma narrativa
oral.
A performatividade é uma das características da oralidade mais difícil de ser
“transportada” para um texto escrito. Numa cultura de tradição oral, contar uma
narrativa não é o mesmo que contar uma sucessão de fatos em um determinado tempo e
espaço. Narrar uma história, em uma comunidade indígena, envolve técnicas específicas
de contar histórias: variação na impostação da voz, variação da entoação, uso de
silêncio e de repetições e outras típicas da língua falada. Além de envolver outros
fatores como: tipo de plateia, organização da sequência de fatos que serão contados,
posição social do narrador e sua interação com a comunidade e etc.
“Assim, os autores que dizem que estão simplesmente escrevendo (registrando no
papel) narrativas indígenas tal qual foram contadas, na verdade estão deixando para fora
do papel toda a complexidade e dinâmica do processo performativo de narrar
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oralmente.” (cf. SOUZA, 2006) Outras diferenças entre as modalidades oral e escrita
poderiam ser citadas, mas, para esta dissertação, focalizaremos apenas a diferença de
performance nas duas modalidades.
A escrita alfabética foi introduzida pela colonização europeia nas comunidades
indígenas, mas, somente nas últimas décadas, a escrita propriamente indígena se
consolidou através de textos cujos autores são os próprios índios.
A partir da Constituição de 1988, quando reconhecidas as línguas indígenas
brasileiras, as escolas indígenas viram a necessidade de novos objetivos e novas
propostas voltados para o desenvolvimento da educação bilíngue. Desta forma, a escrita
passa a ter uma nova função, a de instrumento de manutenção e recuperação das
culturas indígenas. Vale destacar novamente que, antes deste recente papel
desempenhado pela escrita, os indígenas sempre transmitiram suas culturas por meio de
tradições orais.
Para alcançar os novos desafios que se apresentavam à educação indígena, as
escolas foram incentivadas à criação de novos materiais didáticos com conteúdos
indígenas. Consequentemente, surge, então, um novo público leitor, os alunos dessas
escolas. Tais materiais didáticos são, quase que em sua maioria, elaborados pelos
próprios índios.
Para D’Angelis (2008), o incentivo a produção escrita nas línguas indígenas não é
um esforço no sentido de diminuir ou desprestigiar a tradição oral, mas sim é um
instrumento de vitalização, fortalecimento e modernização dessas línguas, que estão
perdendo espaços sociais para a língua majoritária, o português. Para o pesquisador, o
objetivo do educador indígena deve ser a formação de leitores e escritores indígenas que
utilizem a escrita em lugares e espaços sociais realmente importantes para as conquistas
de sua comunidade indígena.
“A língua majoritária conquista ou impõe novos espaços no cotidiano da vida
indígena, isso lhe confere poder com o qual avança, igualmente, sobre espaços e papéis
sociais que eram, até então, exclusivos da língua indígena. Da escrita, a língua
majoritária também passa a invadir o espaço da oralidade na aldeia”. (D’ANGELIS,
2008). Portanto, a modalidade escrita contribui para ampliar os contextos de uso das
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línguas indígenas, que muitas das vezes ficam condicionadas aos contextos familiares, e
correm o risco não serem mais faladas pela comunidade.
Nesta dissertação, as diferenças entre as modalidades oral e escrita foram
relevantes para os experimentos psicolinguísticos realizados em duas aldeias Maxakalí:
Água Boa, em Santa Helena de Minas, e Aldeia Verde, em Ladainha, ambas em Minas
Gerais. No primeiro experimento os estímulos eram escritos, aparecendo na tela do
computador uma sentença em Maxakalí que o informante deveria ler e depois indicar
seu julgamento sobre a aceitabilidade da sentença. Já no segundo, os estímulos
experimentais eram auditivos, o informante deveria ouvir uma sentença em Maxakalí e
depois fazer seu julgamento sobre a aceitabilidade da sentença.
Consideramos este segundo experimento, com input auditivo, fundamental para
nossas pesquisas sobre a estrutura argumental dos verbos da língua, conferindo maior
confiabilidade aos resultados, pois, como dissemos, as línguas indígenas são
milenarmente ágrafas e a escrita uma aquisição muito recente. Assim, os dados do
segundo experimento poderiam nos trazer novos resultados ou confirmar os resultados
do primeiro experimento. Em nossas análises, a maior parte dos resultados foi
compatível nos dois experimentos, entretanto, houve diferenças nos resultados que
podem ser atribuídas às diferenças entre as modalidades oral e escrita, como por
exemplo, o uso da pausa, da entonação e etc. Os experimentos estão descritos
detalhadamente e explicados nos capítulos 5 e 6 mais a diante.
No próximo capítulo, descreveremos alguns aspectos da morfologia verbal e
sintaxe da língua Maxakalí.
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2. V E R B OS E M M A X A K A L Í
2.1. Verbos transitivos
Os verbos de sentenças transitivas, em geral, não apresentam flexão de tempo e
pessoa. O sujeito é marcado pelo morfema de ergatividade te, e o objeto não é marcado
morfologicamente. A ordem dos constituintes oracionais predominante é SO V (sujeito,
objeto, verbo). O que pode ser observado nos exemplos1 (01a) e (01b) a seguir:
(01a). Ũn

te

Mulher ERG

peyõg

kutet

kanenãm

há

feijão

cozinhar

panela

em POSP

“A mulher cozinhou o feijão na panela”

(01b). Putuxnãg
Passarinho

te

paxok

mãhã

ERG

milho

comer

“O passarinho comeu o milho”
Como visto no exemplo (01a), a língua apresenta posposição de acordo com o
padrão tipológico de núcleo final (OV), em que o verbo posposto controla o objeto.
É necessário destacar que, alguns verbos transitivos apresentam concordância de
número com o objeto e são verbos supletivos. Em outras palavras, verbos que
apresentam uma forma para concordar com o objeto singular e outra para concordar
com objeto plural. Observem-se os dados2 (02a) e (02b), abaixo:

(02a). Tik
Homem

te

Yoãm

putex

ERG

João

matar SING

“O homem matou João”

1

O dado (01a) é resultado de nossas pesquisas em aldeias Maxakalí. Já o dado de (01b) foi retirado de
Campos (2009).
2
O dado (02a) é resultado de nossas pesquisas em aldeias Maxakalí. Já o dado de (02b) foi retirado de
Campos (2009).
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(02b). Kokex kata

te

Cachorro vermelho

kix

xok-xop

hu

mãhã

ERG matar PL

bicho PL

então comer

“A suçuarana mata os bichos e em seguida (os) come”
O verbo matar quando concorda com o objeto plural xok-xop ‘bichos’ apresenta a
forma kix, como no exemplo (02b). De outro modo, quando o verbo matar concorda
com o objeto singular Yoãm ‘João’ apresenta a forma putex, como no exemplo (02a). Já
o verbo mãhã ‘comer’, na mesma sentença (02b), também tem xok-xop ‘bichos’ como
seu objeto plural, mas não apresenta mudança de forma, quando comparado com sua
forma no exemplo anterior (01b), em que seu objeto é singular paxok ‘milho’. Portanto,
em Maxakalí, há verbos de sentenças transitivas que, em sua maior parte, não
apresentam concordância de número, entretanto, há um grupo de verbos que apresenta
concordância de número com o objeto.
Segundo Campos (2009, p.99), a marca de tempo, em Maxakalí, não está
codificada nos verbos. A informação de quando um determinado evento ocorreu pode
ser lida por adjuntos de tempo ou pelo contexto discursivo. O tempo futuro, de acordo
com o autor, é expresso pela partícula ax, como demonstrado nos exemplos3 (03a),
(03b) e (03c) a seguir:
(03a). Hãmtexaxĩy
Ontem

ĩhã

Kõnãg

te

puxhep

quando

água FR

ERG açude

tapxat
furar

“A água furou o açude ontem”
(03b). Xoeni te

xokaka

geex

hõnhã-nãg

Sueli

galinha

fritar

agora DIM

tu

neyẽy

mũg

ax

3. DAT

desenho

mostrar

FUT

ERG

“A Sueli está fritando frango”
(03c). Tu

te

Ele AG ERG

“Ele lhe mostrará o desenho”

3

Dados retirados de Campos (2009).
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2.2. Verbos intransitivos
Para os verbos intransitivos, Campos (2009, p. 101) propõe duas classes
diferentes, em Maxakalí. Os verbos ativos em que o sujeito é o agente do evento, por
isso recebem a marca de ergativo te, e os verbos inativos em que o sujeito pode ser
associado ao papel temático de tema. Consequentemente, os verbos ativos são
classificados como inergativos e os verbos inativos como inacusativos. A seguir estão
descritas as duas classes de intransitivos:
 Verbos inergativos
As sentenças inergativas apresentam seus sujeitos marcados pelo morfema te e os
verbos sem nenhuma marca morfológica. Como pode ser observado em (04a)4 e (04b),
abaixo:
(04a). Yoãm te
João

ERG

konãg

tu

põg põg

água FR

em POSP

nadar

“João nadou no rio”
(04b). Kakxop
Criança

te

pũn

ERG

pular

“A criança pulou”
 Verbos inacusativos
Campos (2009) também propõe uma subdivisão entre os inacusativos em duas
classes distintas, pois estas apresentam estruturas sintáticas diferentes. Observem-se as
classes descritas a seguir:

4

Dados coletados em nossas viagens de campo às aldeias Maxakalí.
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 Inacusativo da classe I
O verbo da classe I é prefixado pelo morfema inativo ũ- e o sujeito não apresenta
marcas morfológicas. Como pode ser observado nos exemplos (05a)5 e (05b), abaixo:
(05a). Yoãm

ũ-kotyãg

João

ele INAT-tossir

“João tossiu”
(05b). Ãmuk

ũ-xupyãg

Comida

ele INAT-azedar

“A comida azedou”
De acordo com as análises de Pereira (1992) e Campos (2009), tais verbos são
descritivos e correspondem aos adjetivos da língua portuguesa. Campos (2009) realiza
alguns testes para demonstrar que a classe I, na língua Maxakalí, comporta-se como um
verbo descritivo e não uma classe de adjetivos. Na tabela6 08 a seguir, estão evidências
que confirmam a postulação dos autores citados acima.
EVIDÊNCIAS

MORFEMAS/

EXEMPLOS

ESTRUTURA
Flexão
verbos

de

pessoa.

da

classe

apresentam

marca

concordância

de

Os

ũ-verbo

I

01a. Kakxop
Criança

de

ũ-xupyãiy
ele INAT-triste

“A criança (se) entristeceu”

pessoa

inativa.
Afixação

por

morfema

temporal e de modo. As
sentenças intransitivas da

ax
putup

02a. ŨEu INAT

xeka

ax

grande

FUT

“Eu serei grande”
ũg-xeka

putup

ele INAT-grande

querer

classe I podem ocorrer com

02b. Kakxop

o morfema de futuro ax e

Menino

com o morfema de modo

“O menino quer ser grande”

(desiderativo) putup, assim

5
6

Dados coletados em nossas viagens de campo às aldeias Maxakalí.
Dados da tabela 08 retirados de campos (2009).
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como os verbos transitivos
e intransitivos da classe II.
Composição.
classe

I

Verbos
ocorrem

da

núcleo +

em

verbo

construções de composição

03a. Ũhũn + mai

Ũn-mai

Mulher FP + bonito

Mulher FR-bonito

‘Mulher bonita’

assim como os demais

03b. Tihik + hãm

verbos.

Tik-hãm

Homem FP+trabalhar

Homem FR-trabalhar

“Homem (que) trabalha”
Relativização. As orações

nõ(m) +

relativas são compostas por

verbo

verbos

prefixados

pronome

nõõm

pelo

demonstrativo

em

sua

forma

reduzida nõ(m).

04a. Õhõm

nõm-mai

kamãnok

Aquele FP cavalo

REL FR-bonito

“Aquele cavalo que é bonito”
04b. Õhõm

kakxop

Aquele FP menino

nõm-potaha
REL FR-chorar

“Aquele menino que chorou”

TABELA 08: Evidências dos verbos descritivo.
A concordância de número sob formas verbais supletivas também pode ocorre
com verbos intransitivos da classe I. Observem-se os dados7 abaixo (06a) e (06b):
(06a). Kuptap
Urubu

ũ-topaha
ele INAT-voar SING

“O urubu voou”
(06b). Kuptap
Urubu

ũ-kopuk
ele INAT-voar PL

“Os urubus voaram”
O verbo voar quando concorda com kuptap ‘urubu’ no singular apresenta a forma
ũ-topaha, como no exemplo (06a). De outro modo, quando o verbo voar concorda com

kuptap ‘urubus’ no plural apresenta a forma ũ-kopuk, como no exemplo (06b).

7

Dados retirados de Campos (2009).
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Apesar de kuptap ‘urubu’ está ocupando a posição de sujeito, segundo a literatura,
posição clássica de argumento externo, ele não nasceu na posição sintática em que se
encontra, mas sim nasceu na posição de argumento interno e moveu-se para a posição
de argumento externo a fim de receber caso. Verbos8 que não projetam posição de
especificador de vP, não podem atribuir Caso ao seu argumento interno, este se move
para o especificador de IP (ou TP), para receber Caso. Uma explicação mais detalhada
sobre a estrutura sintática dos verbos intransitivos/ transitivos, no Maxakalí, será
apresentada no capítulo 4 mais a diante.
Portanto, pode-se afirmar que a concordância de número sob as formas verbais
supletivas inacusativas ocorre com o argumento interno do verbo. Do mesmo modo, a
concordância de pessoa expressa pelo morfema ũ- de terceira pessoa inativa no verbo
inacusativo da classe I também ocorre com o argumento interno do verbo. Observem-se
os dados9 (07a), (08a) e (08b), abaixo:

(07a). Xenonai
Celular

ũ-kax

ti

ele INAT-tocou

“Celular tocou”

(08a). Mõgmõka-ktokj
Gavião-filhote

ũ-xok

tj

ele INAT-morrer SING

“O filhote de gavião morreu”

(08b). Mõgmõka-ktoky
Gavião-filhote

ũ-xakix

ty

ele INAT-morrer PL

“Os filhotes de gavião morreram”
8

BURZIO (1981).
Dado (07a) foi coletado em nossas viagens de campo às aldeias Maxakalí. Os dados (08a) e (08b) foram
retirados de Campos (2009).
9
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No caso das formas supletivas dos verbos transitivos a concordância de número
também ocorre com o argumento interno do verbo que está ocupando uma posição
sintática alternativa de objeto (em Maxakalí, a posição do objeto é antes do verbo). O
que pode ser observado nos exemplos10 (09a) e (09b), abaixo:

(09a). Kakxop
Criança

te

mãmi

put

ERG

peixe FR

pegar SING

te

mãmj

pop

ERG

peixe FR

pegar PL

ti

“O menino pegou um peixe”

(09b). Kakxop
Criança

tj

“O menino pegou peixes”
Portanto, a concordância de número, através de formas supletivas, em verbos
transitivos e inacusativos da classe I ocorre com seu argumento interno,
independentemente de sua posição na sentença. Assim como a concordância de pessoa
inativa em verbos inacusativos da classe I ocorre com seu argumento interno,
independentemente de sua posição na sentença.
 Inacusativos da classe II
Os verbos das intransitivas da classe II são derivados dos verbos transitivos,
segundo Campos (2009), por isso tais sentenças apresentam o morfema anticausativo

yãy11. O sujeito não apresenta nenhuma marca morfológica. Como pode ser observado
nos exemplos12 (10a) e (10b), a seguir:

10

Dados retirados de Campos (2009).
O morfema yãy também pode ser realizado como um morfema reflexivo. A voz reflexiva é expressa por
seu sujeito marcado pelo morfema te, o pronome reflexivo e o verbo sem nenhuma morfologia. O que se
verifica no exemplo a seguir:
Tu
te
yãy
ãkoho
Ele AG
ERG
REFL coçar
11

“Ele se coçou”
12

Dados retirados de campos (2009).
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(10a). Okoat
Copo

yãy

kõyõy

ANTICAUS

quebrar

“O copo (se) quebrou”
(11a). Mĩhĩm
Madeira FP

yãy

pot

ANTICAUS

lascar

“A madeira lascou”
Essa classe de inacusativos também pode receber o morfema inativo ũ-, como
descrito nos dados a seguir (10b) e (11b). Em nossas viagens de campo, muito poucos
dados nos foram fornecidos com tal estrutura, por parte dos consultores nativos.
(10b). Okoat
Copo

ũ-yãy

kõyõy

ANTICAUS

quebrar

“O copo (se) quebrou”
(11b). Mĩhĩm
Madeira FP

ũ-yãy

pot

ANTICAUS

lascar

“A madeira lascou”

2.3. Causativização dos verbos inacusativos
A causativização é a possibilidade de um argumento externo ser inserido na
estrutura de uma sentença, do ponto de vista sintático. A causativização, em Maxakalí,
pode ocorrer dos seguintes modos:
 Verbos inacusativos da classe I
O verbo inacusativo da classe I perde sua marca de concordância de terceira
pessoa inativa ũ- e é sufixado pelo morfema causativo –nãhã, só após a inserção do
morfema causativo é possível a entrada de um argumento externo na sentença. O que
pode ser observado nos dados (12a) e (12b) a seguir:
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ũ -kax

(12a). Xenona
Celular

ele INAT-tocou

“Celular tocou”
(12b). Yoãm
João

te

xenona

kay-ãhã

ERG

celular

tocar-CAUS

“João fez o celular tocar”
A morfologia do sufixo –nãhã pode ser afetada por processos fonológicos, como
no exemplo (12b), tais processos estão descritos detalhadamente no capítulo 4 mais a
diante.
 Verbos inacusativos da classe II
O verbo inacusativo da classe II perde o morfema anticausativo yãy e um
argumento externo é inserido na sentença. Como demonstrado nos dados (13a) e (13b),
abaixo:
(13a). Hãm-yĩkox
Coisa boca

yãy

xõn

ANTICAUS abrir

“A porta abriu”

(13b). Tu
Ele

te

hãmyĩkox

xõn

ERG

porta

abrir

“Ele abriu a porta”
É importante ressaltar que, sentenças transitivas e inergativas também podem ser
causativizadas. O morfema –nãhã é sufixado ao verbo e mais um argumento externo é
inserido na sentença, este receberá a marca de ergatividade te. As estruturas arbóreas de
tais sentenças estão explicadas no capítulo 4. Observem-se os dados abaixo:
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(14a). Ũn

te

tik

Mulher ERG homens

punõykig-ãhã

ãmukxeka

tu

dançar-CAUS

festa

em POS

“A mulher fez os homens dançarem na festa”

(14b). Ũn

te

kakxop

pãm

mã-nãhã

Mulher ERG criança

pão

comer-CAUS

“A mulher fez a criança comer o pão”
No próximo capítulo analisaremos o fenômeno da Alternância Causativa através
de uma abordagem Lexicalista.
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3. R E PR ESE N T A Ç Ã O L E X I C A L D E V E R B OS I N C O A T I V OS E
C A USA T I V OS N O M A X A K A L Í
Neste capítulo, objetivamos analisar as estruturas semântico-lexical e sintáticolexical dos verbos causativos e incoativos, na língua indígena Maxakalí. Para um
melhor desenvolvimento de nossas análises, faremos comparações entre as estruturas
semânticas e sintáticas do Português Brasileiro (PB) e do Maxakalí. De acordo com as
propostas de Cançado e Amaral (2011), os verbos que denotam mudança de estado, em
geral, podem ser divididos em duas subclasses semânticas, pois apresentam
propriedades semânticas e morfossintáticas diferentes. Os verbos do tipo ‘quebrar’, do
ponto de vista semântico, são causativos e sofrem processo de incoativização. De outro
modo, os verbos do tipo ‘amadurecer’ são, semanticamente, incoativos e sofrem
processo de causativização.
Consequentemente, essas diferenças terão reflexo na estrutura semântico-lexical
de tais classes verbais, ou seja, verbos incoativos e verbos causativos têm estruturas
semântico-lexicais diferentes. Do ponto de vista sintático, é importante ressaltar que, no
Português Brasileiro, não há distinção entre as duas classes verbais na estrutura
sintático-lexical. Entretanto, em Maxakalí, encontramos evidências de que a língua
expressa diferenças sintático-lexicais entre essas duas classes verbais.
Em outras palavras, no PB, as orações transitivas e intransitivas com verbos do
tipo ‘quebrar’ e com verbos do tipo ‘amadurecer’ não apresentam diferenças em suas
estruturas sintáticas. Entretanto, em Maxakalí, as sentenças transitivas e intransitivas
com verbos do tipo ‘kõyõy’ “quebrar” e com verbos do tipo ‘ta’ “amadurecer”
apresentam diferenças em suas estruturas sintáticas, como ilustraremos a seguir.
No Maxakalí, há verbos que podem ser expressos ora como causativo-transitivos,
ora como incoativo-intransitivos, assim como no PB1, tais verbos têm o sentido de

become (“tornar-se”) ADJ2 e este adjetivo está ligado ao verbo. A alternância na
estrutura sintática dos verbos que expressam mudança de estado é conhecida na

1

Ver Cançado e Amaral (2011)
Como é o caso em muitas línguas indígenas brasileiras, o Maxakalí não possui a categoria ADJETIVO,
mas uma classe de verbos descritivos, conforme detalhamos no capítulo 2.
2
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literatura como Alternância Causativa. Abaixo estão ilustrados exemplos3 de verbos que
realizam a alternância causativa no PB:
(15a). O menino quebrou o copo
(15b). O copo quebrou
(16a). Ele abriu a porta
(16b). A porta abriu
(17a). O calor amadureceu a banana
(17b). A banana amadureceu
(18a). A mulher azedou a comida
(18b). A comida azedou
Em Maxakalí, encontramos os seguintes exemplos4:
(19a). Kakxop
Criança

te

okoat

kõyõy

ERG

copo

quebrar

“A criança quebrou o copo”
(19b). Okoat
Copo

yãy

kõyõy

ANTICAUS

quebrar

“O copo quebrou”
(20a). Tu
Ele

te

hãm-yĩkox

xõn

ERG

coisa-boca

abrir

“Ele abriu a porta”
(20b). Hãm-yĩkox
Coisa-boca

yãy

xõn

ANTICAUS

abrir

“A porta abriu”

3
4

Dados retirados de Cançado e Amaral (2011).
Dados coletados em nossas viagens de campo às aldeias Maxakalí.
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(21a). Hãmpukpex
Calor

te

tepta

ta-nãhã

ERG

banana

amadurecer-CAUS

te

ãmuk

xupyãg-ãhã

ERG

comida

azedar-CAUS

“O calor amadureceu a banana”
(21b). Tepta
Banana

ũ-ta
ele INAT-amadurecer

“A banana amadureceu”
(22a). Ũn
Mulher

“A mulher azedou a comida”
(22b). Ãmuk
Comida

ũ-xupyãg
ele INAT-azedar

“A comida azedou”
Cançado e Amaral (2011) propõem que os verbos das sentenças (15a e 15b) e
(16a e 16b) pertencem a uma classe verbal diferente da classe verbal dos verbos das
sentenças (17a e 17b) e (18a e 18b), no PB, por apresentarem propriedades semânticas e
morfossintáticas distintas. Do mesmo modo, proporemos, nesta dissertação, que os
verbos das sentenças (19a e 19b) e (20ae 20b) pertencem a uma classe verbal diferente
da classe verbal dos verbos das sentenças (21a e 21b) e (22a e 22b), pois apresentam
características semânticas e sintáticas distintas.
Verbos do tipo ‘quebrar’/ ‘kõyõy’ são causativos e sofrem processo de
incoativização; já os verbos do tipo ‘amadurecer’/ ‘ta’ são incoativos e sofrem processo
de causativização, do ponto de vista semântico. Consequentemente, cada classe terá
uma estrutura semântico-lexical distinta.
Entretanto, do ponto de vista sintático, no PB, as duas classes verbais não
apresentam diferenças em suas estruturas, com visto nos exemplos (15b e 16b) e (17b
18b), acima. Por outro lado, em Maxakalí, as classes verbais apresentam diferenças em
suas estruturas sintáticas, o que pode ser observado nos exemplos (19b e 20b) e (21b e
22b), acima.
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É necessário ressaltar que, segundo a definição das autoras, verbo incoativo é
aquele que expressa mudança de estado final e apresenta uma contraparte causativa,
além de poder ser descrito pela paráfrase: [ F IC O U ADJ] . A partir de tal definição,
pode-se afirmar que as sentenças do (15b,16b,17b e 18b) no PB e (19b, 20b, 21b e 22b)
em Maxakalí são todas incoativas. Contudo, observe-se que a mudança de estado do
argumento interno que se moveu para a posição de argumento externo (no capítulo 4,
analisamos a estrutura argumental dos verbos alternantes com mais detalhes), nas
sentenças (15b, 16b) no PB e (19b, 20b) no Maxakalí é resultado de um evento externo
ao argumento.
A mudança de estado do argumento interno das sentenças (17b, 18b) no PB e
(21b, 22b) é resultado de um processo interno do próprio objeto, ou seja, a mudança de
estado depende das propriedades inerentes do objeto para ocorrer. De outro modo, os
verbos das sentenças (15b, 16b, 19b e 20b) precisam de uma causa externa para a
mudança de estado se efetivar. Portanto, os verbos das sentenças (17b, 18b, 21b, e 22b)
são incoativos, pois a mudança de estado do argumento interno só acontece devido às
propriedades inerentes ao próprio argumento.
Nas sentenças em que os verbos, do ponto de vista semântico, são incoativos há a
possibilidade de ser inserido um argumento externo, ou seja, inserir a causa indireta da
mudança de estado (evento). Contudo, as propriedades inerentes ao argumento interno
dos verbos incoativos restringem a natureza do papel temático dos argumentos externos
desses verbos. Como o argumento interno é o responsável por sua mudança de estado,
não é possível que o argumento externo assuma o papel temático de agente, mesmo que
este argumento externo seja expresso por um ser animado. Isto pode ser comprovado
por não ser possível inserir um instrumento em tais sentenças. Observem-se os
exemplos5 a seguir:
(23a). *A empregada amadureceu a banana com o forno
(24a). *O padeiro mofou o pão com o fermento
(25a). *A babá azedou o leite com a colher
As sentenças acima seriam agramaticais, segundo uma leitura agentiva dos
argumentos externos. Entretanto, se feita uma leitura causativa das mesmas sentenças, é

5

Dados retirados de Cançado e Amaral (2011).
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possível notar uma melhora nos julgamentos de gramaticalidade. Observem-se as
seguintes leituras das sentenças anteriores:
(23b). A empregada utilizou o forno para amadurecer a abanana
(24b). A umidade excessiva da padaria mofou o pão (fato não percebido pelo padeiro)
(25b). O fato de a babá ter colocado a colher suja no recipiente azedou o leite
Como revisto em Cançado e Amaral (2011), Levin (2009) afirma que a causa
indireta fomentaria as condições necessárias para a mudança de estado, mas tal
mudança só ocorre se o argumento interno obtiver características inerentes que
proporcionem, efetivamente, a mudança de estado.
Em Maxakalí, a leitura causativa dos tipos de sentenças descritas anteriormente é
mais evidente, pois a morfologia verbal da língua, através do morfema causativo -nãhã,
explicita a ocorrência de um evento anterior à mudança de estado do argumento interno.
O que pode ser verificado nas sentenças6 abaixo:
(26a). Ũn
Mulher

te

ãmuk

xupyãg-ãhã

ERG

comida

azedar-CAUS

te

ãmuk

xupyãg

ERG

comida

azedar

“A mulher azedou a comida”
(26b). *Ũn
Mulher

“A mulher azedou a comida” (leitura agentiva agramatical)
(27a). Ũn
Mulher

te

ãmuk

xuxi-nãhã

ERG

comida

esfriar-CAUS

te

ãmuk

xuxi

ERG

comida

esfriar

“A mulher esfriou a comida”
(27b). *Ũn
Mulher

“A mulher esfriou a comida” (leitura agentiva agramatical)

6

Dados coletados em nossas viagens de campo em duas aldeias Maxakalí.
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(28a). Ũn
Mulher

te

tik

nõgtap-mãhã

ERG

homem

acalmar-CAUS

“A mulher acalmou o homem”
(28b). *Ũn
Mulher

te

tik

nõgtap

ERG

homem

acalmar

“A mulher acalmou o homem” (leitura agentiva agramatical)
(29a). Ãyuhuk
Não índio

te

xapup

top-mãhã

ERG

porco

gordo-CAUS

“O não índio engordou o porco”
(29b). *Ãyuhuk
Não índio

te

xapup

top

ERG

porco

gordo

“O não índio engordou o porco” (leitura agentiva agramatical)
(30a). Ãyuhuk
Não índio

te

kutut

pakut-nãhã

ERG

velho

doente-CAUS

“O não índio fez o velho adoecer”
(30b). *Ãyuhuk
Não índio

te

kutut

pakut

ERG

velho

doente

“O não índio fez o velho adoecer” (leitura agentiva agramatical)
Portanto, concluímos que verbos incoativos, em Maxakalí, apresentam suas
estruturas semântica e sintática diferentes das estruturas semântica e sintática dos verbos
causativos. Os incoativos expressam mudança de estado final promovida por
características intrínsecas ao próprio argumento interno, sendo evidente que,
anteriormente, algum evento teria proporcionado as condições favoráveis a tal mudança.
Tais aspectos semânticos encontram correspondência na sintaxe da língua. As
sentenças de verbos incoativos expressam em sua estrutura sintática o morfema de
terceira pessoa inativo (não agentivo) ũ-, no verbo, como pode ser observado nos
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exemplos (31a e 32a), abaixo. O processo de causativização ocorre através da perda do
morfema inativo ũ-, o acréscimo do argumento externo e do morfema ergativo te, além
de a morfologia verbal apresentar o sufixo causativo –nãhã. Como ilustrado nos
exemplos7 (31b e 32b) a seguir:
(31a). Tik

ũ-xok

Homem FR

ele INAT-morrer

“O homem morreu”
(31b). Yoãm
João

te

tik

xok-gãhã

ERG

homem

morrer-CAUS

“João fez/causou o homem morrer”
(32a). Mĩkax-xap

ũ-tup

Pedra-semente

ele INAT-claro

“A pedra clareou”
(32b). Ũn
Mulher FR

te

mĩkax-xap

tup-mãhã

ERG

pedra-semente

claro-CAUS

“A mulher clareou a pedra”
Por sua vez, nas sentenças em que os verbos, do ponto de vista semântico, são
causativos pode ser inserido um argumento agentivo ou ainda um não agentivo como
argumento externo. Nota-se que, nas sentenças causativas com argumento externo
agente, um instrumento é, facilmente, inserido. Observem-se os exemplos abaixo:
(33a). João quebrou o vaso com o martelo (intencional)
(33b). O empurrão que João levou quebrou o vaso/ O vento quebrou o vaso
(34a). João abriu a porta com o machado (intencional)
(34b). O vento forte abriu a porta

7

Dados das sentenças (31a e 31b) foram coletados em nossas viagens de campo às aldeias Maxakalí. Já
os dados (32a e 32b) foram retirados de Campos (2009).
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Logo, concluímos que os verbos causativos, em Maxakalí, apresentam suas
estruturas semântica e sintática diferentes das estruturas dos verbos incoativos. Os
causativos expressam mudança de estado final promovida por fatores (causas) externos
ao argumento interno, ou seja, algum evento antecedente proporcionou condições
favoráveis à mudança de estado do argumento interno.
Tais aspectos semânticos encontram correspondência na sintaxe da língua, as
sentenças de verbos causativos expressam em sua estrutura sintática apenas o morfema
ergativo te e nenhuma morfologia verbal, como nos exemplos (35a e 35b), (36a e 36b),
(37a e 37b) e (38a e 38b) abaixo. O processo de incoativização ocorre através da perda
do argumento externo e do morfema ergativo te, e do acréscimo do morfema
anticausativo yãy, como ilustrado nos exemplos (35c), (36c), (37c) e (38c) a seguir:
(35a). Kakxop
Criança

te

okoat

kõyõy

ERG

copo

quebrar

“A criança quebrou o copo”
(35b). Mĩm
Madeira FR

te

okoat

kõyõy

ERG

copo

quebrar

“O pau quebrou o copo”
(35c). Okoat
Copo

yãy

kõyõy

ANTICAUS

quebrar

“O copo quebrou”
(36a). Tu
Ele

te

hãm-yĩkox

xõn

ERG

coisa-boca

abrir

te

hãm-yĩkox

xõn

ERG

coisa-boca

abrir

“Ele abriu a porta”
(36b). Ãmuuh
Vento

“O vento abriu a porta”
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(36c). Hãm-yĩkox
Coisa-boca

yãy

xõn

ANTICAUS

abrir

“A porta abriu”
(37a). Ũn
Mulher FR

te

kakxop

tuhuk

ERG

criança

acordar

“A mulher acordou a criança”
(37b). Ũyĩy
Falar

punethok

te

kakxop

tuhuk

muito

ERG

criança

acordar

“Muita conversa acordou a criança”
(37c). Kakxop
Criança

yãy

tuhuk

ANTICAUS

acordar

“A criança acordou”
(38a). Tik
Homem

te

mĩm

pot

ERG

madeira FR

lascar

“O homem lascou a madeira”
(38b). Mĩkax
Faca

xeka

te

mĩm

pot

grande

ERG

madeira FR

lascar

“O facão lascou a madeira”
(38c). Mĩhĩm
Madeira FP
“A madeira lascou”

yãy

pot

ANTICAUS

lascar
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As sentenças incoativizadas, como em (35d), (36d), (37d) e (38d), não podem ser
expressas sem a marca do anticausativo yãy, pois se tornam agramaticais. Observem-se
as sentenças abaixo:
(35d). *Okoat
Copo

kõyõy
quebrar

“O copo quebrou”
(36d). *Hãm-yĩkox
Coisa-boca

xõn
abrir

“A porta abriu”
(37d). *Kakxop
Criança

tuhuk
acordar

“A criança acordou”
(38d). *Mĩhĩm
Madeira FP

pot
lascar

“A madeira lascou”

3.1. A estrutura lexical
Existe uma representação lexical em dois níveis para os itens predicadores, mais
especificamente, um nível sintático-lexical representado pelas estruturas de Hale e
Keyser (1993, 2002), e outro nível semântico-lexical representado pela decomposição
de predicados (Levin e Rappaport-Hovav, 1995, 1998, 1998 e outros), revisto em
Cançado e Amaral (2011) Este último nível, organiza e caracteriza as classes verbais, do
ponto de vista semântico; já o nível sintático-lexical é responsável pelas configurações
sintáticas e a alternância argumental das mesmas classes verbais. Os dois níveis estão
relacionados pela raiz verbal, presente nas duas representações, tanto sintática quanto
semântica.
Para Cançado e Godoy (2010), a sintaxe lexical de Hale e Keyser (2002)
possibilita uma hierarquização dos argumentos semânticos, ou seja, proporciona uma
interface entre a semântica lexical e a sintaxe das sentenças. A raiz, que está presente
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nos dois níveis de representação lexical, é expressa por categorias ontológicas, no nível
semântico, e expressa por categorias gramaticais, no nível sintático.

3.2. A estrutura semântico-lexical
Há verbos que em seu significado está especificada a maneira/modo como a ação
ocorre, estes são conhecidos como verbos de maneira8. Há outros que especificam em
seu significado o processo de um estado resultante, também conhecidos como verbos de
resultado9. Estas especificações no significado verbal são importantes, pois verbos de
maneira e verbos de resultado expressam diferentes estruturas sintáticas. Os verbos que
realizam a alternância causativa são classificados como verbos de resultado, ou seja,
verbos de mudança de estado final.
Rappaport-Hovav e Levin (2010), revisto em Cançado e Amaral (2011), propõem
para os verbos causativos do tipo ‘quebrar’ a seguinte estrutura:
(39). v: [ [X ACT] CAUSE [Y BECOME <STATE >] ]
Toda a estrutura (39) representa a contraparte causativa dos verbos de mudança de
estado, já a parte encaixada da estrutura acima [Y BECCOME <STATE >] representa a
parte incoativa dos verbos do tipo ‘quebrar’.
Na estrutura (39), ACT, CAUSE e BECOME são predicados primitivos, X e Y
são os argumento desses predicados e o que está em colchetes angulado é a raiz < √ >
que contém o sentido idiossincrático dos verbos e pode ser classificada de acordo com o
seu tipo ontológico.
Entretanto, Cançado (2010) propõe que a estrutura semântica dos verbos
causativos do tipo ‘quebrar’ deve ser mais especificada, como em (40), abaixo.
(40). v: [ [X (ACT)] CAUSE [Y BECOME <STATE >] ]
Para a autora, ACT é um predicado opcional, pois se X for um agente volicional
da ação, isto não estará marcado no verbo, mas na sentença com o acréscimo de um
modificador relacionado ao agente. Observem-se os exemplos abaixo:
(41a). João quebrou o vaso
(41b). João quebrou o vaso deliberadamente
8
9

Ver Rappaport-Hovav e Levin (2010)
Ver Rappaport-Hovav e Levin (2010)
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A interpretação agentiva do argumento externo da oração causativa depende da
relação entre o sujeito e o modificador que expresse sua volição. Tal fato traz
consequências para a estrutura sintática das orações causativas, pois as sentenças que
expressam argumento externo agentivo, não realizam a alternância causativa.
(42a). João quebrou o vaso deliberadamente
(42b). *O vaso quebrou deliberadamente
É relevante destacar que, verbos causativos aceitam como argumento externo
tanto um sujeito agente como uma causa externa (ao argumento interno), tais
propriedades estarão especificadas na estrutura de predicados dos verbos causativos do
tipo ‘quebrar’. Entretanto, somente quando o argumento externo for expresso por uma
causa externa, poderá ser realizada a alternância causativa dessa classe verbal.
Para Rappaport-Hovav e Levin (2009), os verbos incoativos do tipo ‘amadurecer’
são representados pela estrutura (43), abaixo:
(43). v: [ X <STATE > ]
X é o único argumento relacionado à raiz < √ > que pertence à categoria
ontológica dos estados e contém o sentido idiossincrático dos verbos. Para Cançado e
Amaral (2011), esta estrutura falha no sentido de não alcançar a importante
especificação de mudança de estado presente no predicado primitivo BECOME. Além
de, também não especificar a possibilidade de um desencadeador indireto da mudança
de estado. Portanto, as autoras propõem a seguinte estrutura para os verbos incoativos:
(44). v: ([X] CAUSE)

[Y BECOME <STATE >]

X é uma eventualidade que pode ser acrescentada ao verbo, quando ocorrer o
processo de causativização, mais especificamente, o desencadeador indireto X não é
inerente ao verbo. A estrutura (44) também mostra a mudança de estado do argumento
Y. As autoras formalizam a seguinte paráfrase:

Amadurecer: Pode existir uma eventualidade X que causa (motiva) o Y ficar maduro.
Outro aspecto importante para a análise das sentenças incoativas do PB é que
estas não aceitam o morfema se, em sua estrutura sintática. Por não especificarem o
predicado primitivo CAUSE em sua estrutura semântica. De modo contrário, as
sentenças causativas, que especificam o predicado primitivo CAUSE em sua estrutura
semântica, podem apresentar em sua sintaxe o morfema se, quando incoativizadas.
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Em outras palavras, o fato de o predicado CAUSE ser inerente à estrutura
semântica dos verbos causativos, reflete na sintaxe de tais verbos, ou seja, podem
permitir a inserção do morfema se, quando incoativizados. Como o predicado CAUSE
não é inerente à estrutura semântica dos verbos incoativos, estes não apresentarão, em
sua estrutura sintática, o morfema se. O que está ilustrado nos exemplos a seguir:
(45a). *A banana se amadureceu
(46a). *O leite se azedou
(47a).*O pai se adoeceu
(48a). O copo (se) quebrou
(49a). A porta (se) abriu
(50a). A madeira (se) lascou
Em nossas investigações sobre a estrutura semântica dos verbos em Maxakalí,
seguiremos as propostas de Cançado e Amaral (2011), para a decomposição de
predicados. Portanto, assumiremos que os verbos causativos do tipo ‘kõyõy’ “quebrar”
são representados pela seguinte estrutura semântica:
(51a). Kõyõy: [ [X (ACT)] CAUSE [Y BECOME <STATE >] ]
Já os verbos incoativos do tipo ‘ta’ “amadurecer” são representados pela seguinte
estrutura semântica:
(51b). Ta: ([X] CAUSE)

[Y BECOME <STATE >]

No Maxakalí, o fato de o predicado CAUSE ser inerente à estrutura semântica dos
verbos causativos, reflete na sintaxe de tais verbos, ou seja, permitirão a inserção do
morfema anticausativo yãy, quando incoativizados. Como o predicado CAUSE não é
inerente à estrutura semântica dos verbos incoativos, estes não apresentarão, em sua
estrutura sintática, o morfema yãy. O que pode ser verificado nos exemplos abaixo:
(52a). Kakxop
Criança

te

okoat

kõyõy

ERG

copo

quebrar

“A criança quebrou o copo”
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(52b). Okoat
Copo

yãy

kõyõy

ANTICAUS

quebrar

“O copo quebrou”
(53a). Tu
Ele

te

hãm-yĩkox

xõn

ERG

coisa-boca

abrir

“Ele abriu a porta”
(53b). Hãm-yĩkox
Coisa-boca

yãy

xõn

ANTICAUS

abrir

“A porta abriu”
Em Maxakalí, as incoativas apresentam o marca de terceira pessoa inativa ũ- em
sua estrutura sintática, o que pode ser considerado um reflexo da presença do único e
inerente predicado primitivo BECOME, na estrutura semântica desses verbos.
Postulamos, então, que não há diferenças entre as estruturas semânticas dos verbos
incoativos no Maxakalí e no PB, mas essas estruturas são expressas, sintaticamente, de
modos diferentes, ou seja, o Maxakalí apresenta o morfema inativo ũ- no verbo.
Apesar de tanto o Maxakalí quanto o PB apresentarem a mesma estrutura
semântica para os verbos incoativos, suas sintaxes são expressas de modos diferentes. O
PB não apresenta um morfema que expresse que o sujeito da sentença sofreu mudança
de estado e não é o agente da ação, ou seja, a morfologia dos verbos incoativos do PB
não expressa se o sujeito é agente da ação ou não. Acredita-se que estas diferenças
sejam resultado das idiossincrasias das línguas, contidas na raiz verbal. Como já
analisado anteriormente, a raiz é o único elemento comum tanto na estrutura semântica
quanto na estrutura sintática. O que está ilustrado nos exemplos a seguir:
(54a). Tepta
Banana

ũ-ta
ele INAT-amadurecer

“A banana amadureceu”
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(55a). Xapup
Porco

ũ-top
ele INAT-gordo

“O porco engordou”
Também é importante destacar que, quando causativizadas, as sentenças
incoativas apresentam, em sua sintaxe, o morfema causativo –nãhã. Isto seria
consequência da inserção de uma eventualidade ([X] CAUSE) em sua estrutura
semântica. Mais especificamente, queremos dizer que, quando um evento externo é
inserido na estrutura semântica dos incoativos, isto gera reflexo na sintaxe desses
verbos.
Através do acréscimo do morfema causativo –nãhã, é permitida a inserção de
uma causa indireta nas sentenças incoativas. Desta forma, torna-se possível uma leitura
causativa para tais sentenças. Outra diferença entre as línguas Maxakalí e PB que é
resultante das idiossincrasias localizadas na raiz dos verbos de cada língua, conforme
ilustrado nos dados a seguir:
(54b). Hãmpukpex
Calor

te

tepta

ta-nãhã

ERG

banana

amadurecer-CAUS

“O calor amadureceu a banana/ O calor fez a banana amadurecer”
(55b). Ãyuhuk
Não índio

te

xapup

top-mãhã

ERG

porco

gordo-CAUS

“O não índio engordou o porco/ O não índio fez o porco engordar”
Apesar de não realizarem a alternância causativa, analisaremos os verbos de
atividade que denotam evento internamente causado, classificados na sintaxe como
inergativos. Esta classe de verbos pode ser exemplificada pelos seguintes dados:
(56a). O menino pulou
(57a). A mulher dançou
(58a). O homem cantou
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Verbos de ação internamente causada10 são aqueles que expressam uma ação
desencadeada por propriedades inerentes ao indivíduo participante do evento, por isso
não há a necessidade de uma força/causa externa. Apesar de, Levin e Rappaport-Hovav
(2009) classificarem tais verbos como “eventos causados”, não incluem o predicado
primitivo CAUSE em sua estrutura semântica. Isso porque tais verbos de atividade
expressam um evento de natureza não complexa. Portanto, as autoras formalizam a
seguinte estrutura semântica:
(59). v: [ X ACT

< MANNER>

]

Entretanto, para Cançado e Godoy (2009) formalizar a estrutura acima para os
verbos de atividade seria assumir que esta classe tem a mesma estrutura semântica dos
verbos de criação. As autoras destacam que, esses verbos de atividade denotam eventos
causados/motivados por características inerentes ao participante do evento. Por isso,
propõem que o participante desse tipo de evento também será afetado por sua própria
ação. Observe-se a estrutura semântica formalizada por Cançado e Godoy (2009):
(60). v: [ X ACT

< MANNER>

] & [ AFFECT X ]

Então, a paráfrase para o exemplo (56a), acima, será:

Pular: O menino age pulando e é afetado por essa ação
Os verbos de atividade que denotam evento causado internamente, em Maxakalí,
terão a estrutura semântica proposta por Cançado e Godoy (2009). Portanto, também
assumimos que a atividade expressa pelo verbo é motivada por características
intrínsecas ao agente do evento, que será afetado por sua atividade. Observem-se os
exemplos abaixo, no Maxakalí:
(61a). Kakxop

mõyõn

Criança

dormir

“A criança dormiu”
(62a). Kakxop
Criança

te

pũn

ERG

pular

“A criança pulou”

10

Ver Levin e Rappaport-Hovav (2009).
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(64a). Yoãm
João

te

hãmyãg

ERG

dançar

“João dançou”
(65a). Tik

puk

Homem

assobiar

“O homem

assobiou”

O morfema ergativo te não é, aparentemente, obrigatório nas sentenças
inergativas, no Maxakalí.

3.3. A estrutura sintático-lexical
Segundo a proposta de Hale e Keyser (1993, 2002), revisto em Cançado e Amaral
(2011), existe sintaxe dentro do léxico e é expressa através da estrutura argumental do
item lexical. São quatro as estruturas sintático-lexicais que representam a estrutura
argumental dos diferentes verbos. Em nossas análises, vamos nos focalizar nas
estruturas sintáticas dos verbos inergativos e inacusativos. O que pode ser observado
nas estruturas a seguir:
Abaixo estão as estruturas sintáticas propostas por Hale e Keyser (1993, 2002).
(A) INACUSATIVO

(B) INERGATIVO

V
V
3
3
DP
V
V
N
3
V
A
FIGURA 12: Estruturas sintáticas propostas por Hale e Keyser (1993, 2002).
Em 12 (A), há a estrutura dos verbos deadjetivais, como ‘ clear’, ou dos verbos do
tipo ‘break’ que projetam um especificador (Spec) e possuem uma raiz de natureza
adjetival. A posição de Spec é a posição do argumento interno; já o argumento externo
não é projetado nesta estrutura argumental dos verbos, mas sim na estrutura da sentença.
O argumento externo não pertence à estrutura argumental dos verbos, faz parte da
estrutura sintático-sentencial. Em 12 (B), há a estrutura sintático-lexical dos verbos
inergativos, em que a raiz é de natureza denominal e não projeta um especificador para
o verbo, ou seja, os verbos do tipo ‘laugh’ não têm argumento interno.
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A projeção da posição de Spec de V é o que determina a possibilidade de o verbo
realizar a alternância causativa. Na sintaxe sentencial, os verbos cuja estrutura sintáticolexical é como 12 (A), o argumento interno pode mover-se para a posição de sujeito,
resultando em uma sentença intransitiva inacusativa. Ou o argumento interno pode
ainda permanecer na posição de Spec (objeto) do verbo e a posição de argumento
externo ser ocupada por um sujeito, resultando em uma sentença transitiva.
De outro modo, a estrutura sintático-lexical dos verbos que não projetam a
posição de Spec, como em 12 (B), não realizará a alternância causativa, pois não há um
‘lugar’ nesta estrutura para receber o argumento interno. A posição de argumento
externo será preenchida por um sujeito na sintaxe sentencial, resultando em uma
sentença intransitiva inergativa.
Cançado e Amaral (2011) argumentam que a raiz semântica dos verbos de
mudança de estado pertence à categoria ontológica dos estados e essa informação é
projetada na sintaxe lexical do verbo como um adjetivo, no PB. A estrutura argumental
proposta tanto para os verbos causativos quanto para os incoativos consiste em: uma
raiz e um verbo hospedeiro. Este verbo terá como complemento uma raiz adjetival que
requer um Spec.
A seguir está demonstrada a estrutura da sintaxe lexical dos verbos de mudança de
estado (Cançado e Amaral (20011), p.11)
V
3
DP
V
5 2
O vaso
V
A
A banana

quebrado
madura

FIGURA 13: Estrutura da sintaxe lexical proposta por Cançado e Amaral (2011).
A projeção do Spec de V é o que possibilita a presença de um argumento
alternante, portanto, é a estrutura sintático-lexical que permite a alternância causativa.
Os processos de causativização e incoativização, a presença ou não do morfema se não
são relevantes para a sintaxe-lexical, por isso, as autoras propõem que as classes
semânticas, causativa e incoativa, são, sintaticamente, iguais.
Mais especificamente, quando o argumento interno do verbo move-se para a
posição de argumento externo, na sintaxe sentencial, o resultado será uma sentença
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intransitiva; quando o argumento interno não se move para a posição de argumento
externo e esta posição é preenchida com um sujeito, na sintaxe da sentença, o resultado
será uma sentença transitiva.
No Maxakalí, os processos de causativização e incoativização, a presença ou não
dos morfemas yãy, ũ- e -nãhã não são relevantes para a sintaxe-lexical, por isso,
também propomos que as classes semânticas, causativa e incoativa, do Maxakalí são
sintaticamente iguais. A projeção do Spec de V é o que possibilita a presença de um
argumento alternante, portanto, é a estrutura sintático-lexical que permite a alternância
causativa.
Mais especificamente, quando o argumento interno do verbo move-se para a
posição de argumento externo, na sintaxe sentencial, o resultado será uma sentença
intransitiva; quando o argumento interno não se move para a posição de argumento
externo e esta posição é preenchida com um sujeito, na sintaxe da sentença, o resultado
será uma sentença transitiva.
A seguir está demonstrada a estrutura da sintaxe lexical dos verbos de mudança de
estado em Maxakalí, de acordo com as propostas de Cançado e Amaral (2011).
V
3
NP

okoat
‘copo’

V
3

tepta
V
‘banana’

A
kõyõy ‘quebrar’
ta ‘amadurecer’

FIGURA 14: Estrutura da sintaxe lexical em Maxakalí.

3.4. Discussão Geral
Nesta seção focalizaremos as conclusões resultantes das investigações sobre as
estruturas semântico-lexical e sintático-lexical dos verbos de mudança de estado final e
dos verbos de atividade internamente causada, em Maxakalí. A classe dos verbos de
mudança de estado permite realização da alternância causativa. Abaixo, apresentaremos
os principais aspectos semânticos e sintáticos desta classe verbal e a razão pela qual
realiza a alternância causativa.
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As estruturas semântico-lexical e sintático-lexical dos verbos de mudança de
estado final são estruturas diferentes, mas que apresentam um único componente em
comum: a raiz. Esta é expressa por categorias ontológicas, no nível semântico, e
expressa por categorias gramaticais, no nível sintático. Observe-se o esquema abaixo:

√

raiz

ESTRUTURA
SINTÁTICOLEXICAL

ESTRUTURA
SEMÂNTICOLEXICAL

DECOMPOSIÇÃO DE PREDICADOS:

ESTRUTURAS ARBÓREAS:

 Verbos incoativos

v: ([X] CAUSE)

 Verbos inacusativos:

[Y BECOME < √ > ]

V
3
DP
V
3

 Verbos causativos

v: [ [X (ACT)] CAUSE [Y BECOME < √ > ] ]

V
 Verbos inergativos:

 Verbos de atividade que denotam evento
internamente causado

√

V
3

v: [ X ACT < √ > ] & [ AFFECT X ]

V

√

FIGURA 15: Quadro sintetizado das decomposições de predicados e estruturas
sintáticas dos verbos transitivos e intransitivos.
Do ponto de vista semântico, os verbos de mudança de estado, no Maxakalí, estão
divididos em duas subclasses: incoativos e causativos. Na tabela 09, abaixo, estão
descritas as principais diferenças entre as duas classes:
VERBOS INCOATIVOS

VERBOS CAUSATIVOS

São verbos do tipo ‘ta’ (“amadurecer”)

São verbos do tipo ‘kõyõy’ (“quebrar”)

Sofrem processo de causativização

Sofrem processo de incoativização

Expressam mudança de estado final e Expressam mudança de estado final e
apresentam uma contra parte causativa, apresentam uma contra parte incoativa,

51

além de poder ser descrito pela paráfrase: além de poder ser descrito pela paráfrase:

[ F IC O U ADJ]

[ F IC O U ADJ]

A mudança de estado do argumento A mudança de estado do argumento
interno é resultado de um processo interno interno é resultado de um evento externo
do próprio objeto, ou seja, a mudança de ao argumento interno. Ou seja, algum
estado depende das propriedades inerentes evento proporcionou condições favoráveis
do

próprio

argumento

interno

para à mudança de estado do argumento

ocorrer.

interno.

Há a possibilidade de ser inserido um Há a possibilidade de ser inserido um
argumento externo, ou seja, inserir a causa argumento agentivo ou ainda um não
indireta da mudança de estado (evento). agentivo como argumento externo.
Entretanto, as propriedades inerentes do
argumento interno dos verbos incoativos
restringem a natureza do papel temático
dos

argumentos

externos.

Como

o

argumento interno é o responsável por sua
mudança de estado, não é possível que
argumento

externo

assuma

o

papel

temático de agente.
Não é possível a inserção de um É possível a inserção de um instrumento
instrumento em sentenças com verbos em sentenças com verbos causativos.
incoativos.
Os

verbos

incoativos

apresentam

o Em sentenças com verbos causativos, o

morfema de terceira pessoa inativa ũ-.

sujeito apresenta a marca te e o verbo
nenhuma morfologia verbal.

Estrutura semântico-lexical:

Estrutura semântico-lexical:

v: [ [X (ACT)] CAUSE [Y BECOME <S TATE >] ]

v: ([X] CAUSE)

[Y BECOME <S TATE >]

O predicado primitivo CAUSE não é O predicado primitivo CAUSE é inerente
inerente

à

estrutura

semântica

dos à estrutura semântica dos causativos.

incoativos.
O um único predicado primitivo inerente BECOME
aos verbos incoativos é BECOME.

também

é

um

predicado

primitivo dos verbos causativos.

Projetam a posição de Spec do verbo na Projetam a posição de Spec do verbo na
sintaxe lexical.

sintaxe lexical.
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Há movimento do argumento interno para Não há movimento do argumento interno
a posição de argumento externo na sintaxe para a posição de argumento externo na
sentencial.

sintaxe sentencial. Portanto, a posição de
argumento externo é preenchida por um
sujeito externo.

TABELA 09: Resumo das principais características dos verbos incoativos e causativos.
As principais características da classe dos verbos de atividade que denotam evento
internamente causado estão descritas na tabela 10, abaixo:
Expressam uma ação desencadeada por propriedades inerentes ao indivíduo
participante do evento, por isso não há a necessidade de uma força/causa externa.
O participante desse tipo de evento também será afetado por sua própria ação.
Estrutura semântico-lexical:

v: [ X ACT < MANNER> ] & [ AFFECT X ]
Não projeta a posição de Spec (argumento interno) do verbo na sintaxe lexical. A
posição de argumento externo será preenchida por um sujeito na sintaxe sentencial.
TABELA 10: Resumo das principais dos verbos inergativos.
É importante para nossas análises sobre as classes verbais em Maxakalí, destacar
que, Campos (2009) havia proposto a divisão das sentenças inacusativas em duas
subclasses, no Maxakalí: intransitivas da classe I e intransitivas da classe II. No capítulo
2, descrevemos detalhadamente as classes verbais e as divisões propostas pelo autor.
Para Campos (2009), as sentenças inergativas são, do ponto de vista semântico,
orações ativas, e as sentenças inacusativas são inativas. Estas últimas podem ainda
serem divididas em duas subclasses, as intransitivas da classe I que são expressas por
verbos descritivos ou durativos, tais verbos pertenceriam aos adjetivos da língua
Portuguesa. As intransitivas da classe II são expressas por verbos menos durativos e
mais télicos.
De outro modo, nesta dissertação, de acordo com nossas investigações descritas
nas seções anteriores, propomos que as intransitivas da classe I são sentenças incoativas
e as intransitivas da classe II são sentenças causativas, do ponto de vista semântico.
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As sentenças intransitivas da classe II podem também abrigar ao mesmo tempo os
dois morfemas: o anticausativo yãy e o inativo ũ-, como descrito no capítulo 2. De
acordo com a abordagem de decomposição de predicado deste capítulo, questionamos o
seguinte fato: O morfema ũ- faz parte de um paradigma verbal de concordância de
pessoa inativa e, geralmente, ocorre em sentenças incoativas, do ponto de vista
semântico. Ou seja, em sentenças cujo argumento interno promove a mudança de estado
final devido a suas características intrínsecas.
Já o morfema anticausativo yãy, geralmente, ocorre em sentenças incoativizadas e
está relacionado com o predicado primitivo CAUSE. Ou seja, como a sentença
causativa perde este predicado primitivo CAUSE, do ponto de vista semântico, o
morfema anticausativo é inserido na sentença a fim de “sinalizar” que o sujeito da
sentença não é o causador da mudança de estado. Então, como os dois morfemas que
correspondem a estruturas semântico-lexicais distintas podem configurar na mesma
sentença? Observem-se os dados (66a), (67a) e (68a), abaixo:
(66a). Okoat
Copo

ũ-yãy

kõyõy

ANTICAUS

quebrar

“O copo (se) quebrou”
(67a). Mĩhĩm
Madeira FP

ũ-yãy

pot

ANTICAUS

lascar

“A madeira lascou”
(68a). Kuxap
Fogo

ũ-yãy

putup

ANTICAUS

apagar

“O fogo apagou”
Seria possível especular que as sentenças da classe II, que abrigam os dois
morfemas, possuem um argumento interno que ora pode ter sua mudança de estado
causada por suas características intrínsecas, ora pode ter sua mudança de estado causada
por um evento externo? E que tal comportamento seria uma idiossincrasia da raiz
verbal?
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Entretanto, a proposta acima ainda é muito precoce, pois esta classe verbal foi
muito pouco estudada em nossas pesquisas. Portanto, fará parte de nossas futuras
investigações tentar responder tal questionamento.
No próximo capítulo, analisaremos o fenômeno da Alternância Causativa através
de uma abordagem construcionista.
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4. U M A
ABO RDA G E M
C O NST R U C I O N IST A
A L T E R N Â N C I A C A USA T I V A N O M A X A K A L Í

PARA

A

Neste capítulo, pretendemos realizar um estudo sobre a alternância causativa no
Maxakalí através de uma perspectiva Construcionista. Para alcançarmos nosso objetivo
tomamos como base as propostas de Harley (2008) em seus estudos sobre a alternância
causativa no Japonês. Por isso, algumas comparações entre a estrutura sintática do
Maxakalí e a estrutura sintática do Japonês serão realizadas.
Na Morfologia Distribuída (MD), palavras e sentenças são formadas através dos
mesmos mecanismos sintáticos, sendo a sintaxe o único componente gerativo do
sistema. Ou seja, por seu caráter Construcionista, a MD assume que palavras e
sentenças são “construídas” ou montadas pelas mesmas operações sintáticas:

concatenar e mover . De modo contrário, modelos Gerativistas Lexicalistas assumem
que palavras já integralmente formadas são inseridas na sintaxe, desta forma, a função
da sintaxe seria de ordenar as palavras prontas dadas pelo léxico.
Uma das vantagens oferecida pela MD a é de não precisar de operações lexicais
especiais para a formação de palavras, diferentes das operações sintáticas, nem de
princípios que relacionem estrutura morfológica e estrutura sintática. Outra vantagem
está em explicar as mudanças morfológicas introduzidas por fenômenos fonológicos e
sintáticos. A MD assume que as informações de natureza morfológica, antes
concentradas no Léxico, não precisam estar limitadas a esse componente, elas podem
estar distribuídas entre os componentes da gramática. Desta forma, o processo de
formação de palavras ou sentenças ocorre no componente sintático, com possíveis
alterações em um componente morfológico, pós-sintático.
Para a Harley (2008, p.20), as causativas do Japonês representam um problema da
interface morfologia/sintaxe. Ela inicia suas análises fazendo algumas perguntas que
também são diretamente relevantes para nossas análises sobre as causativas do
Maxakalí: “em que componente da gramática estão situadas as construções causativas?”
“Que variedades morfológicas uma teoria poderia explorar se fossem considerados
alguns subtipos sentenças causativas?”
Segundo a autora, as respostas para as questões levantadas sobre as construções
causativas dependem da escolha teórica através da qual as causativas serão analisadas.
Uma boa análise proporcionará uma satisfação teórica consistente do ponto de vista
linguístico e adequação ao tratamento do morfema causativo. Tentaremos, de modo
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muito breve, explicitar as principais características das causativas no Japonês para,
posteriormente, confrontarmos e analisarmos as causativas no Maxakalí.
Uma sentença causativa no japonês é expressa pelo morfema –(s)ase anexado ao
verbo, de acordo com o exemplo1 (69a) abaixo:
(69a). Taroo-ga
Taro-Nom

Hanako-o

ik-ase-ta

Hanako-Acus

ir-CAUS-Pass

“Taro fez Hanako ir”
O sujeito ( Causer 2) Taroo recebeu a marca de nominativo –ga e o objeto ( Causee)

Hanako foi marcado pelo morfema acusativo –o. Em japonês, o objeto da sentença
causativa pode também receber a marca de dativo, ao invés de acusativo.
É necessário ressaltar que, se a raiz verbal terminar em vogal, o morfema
causativo terá a forma –sase. Entretanto, se a raiz terminar em consoante o morfema
causativo terá a forma –ase. O –sae é um morfema de fronteira, ou seja, deve estar
sempre anexado ao verbo e, por isso, nunca deve atuar livremente na sentença.
Os estudos sobre a gramática do japonês identificaram duas classes de sentenças
causativas: as causativas lexicais (não produtivas) e as causativas sintáticas
(produtivas). Esses dois tipos de sentenças causativas apresentam propriedades
sintáticas e semânticas diferentes, mas propriedades morfofonológicas muito
semelhantes. Além disso, ainda foram identificados, em japonês, dois subtipos da
classe da causativa sintática (tipo ‘make’ e tipo ‘ let’). Portanto podem-se organizar as
sentenças causativas do japonês da seguinte forma:

1

Dado retirado de Harley (2008).
Neste capítulo usaremos os termos Causer para fazer referência ao sujeito da sentença causativa e o
termo Causee para fazer referência ao objeto (sujeito da raiz) da sentença causativa.
2
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SENTENÇAS CAUSATIVAS DO JAPONÊS

Causativas Lexicais ou
Não Produtivas –(s)ase,
o Causee é marcado pelo
morfema acusativo –o.

Causativas Sintáticas ou
Produtivas –(s)ase

Tipo ‘make’, o
Causee é marcado
pelo
morfema
acusativo –o.

Tipo ‘let’, o
Causee é marcado
pelo morfema
dativo –ni .

FIGURA 16: Quadro sintetizado dos tipos de sentenças causativas lexicais e sintáticas.
No exemplo3 abaixo (70a), pode-se observar a estrutura sintática das sentenças
causativas lexicais (não produtivas) em que o sujeito recebe a marca de nominativo –ga,
o objeto a marca de acusativo –o e o verbo a marca de causa –ase, além do morfema de
tempo passado –ta.
(70a). Taroo-ga
Taro-Nom

zisyoku-o

niow-ase-ta

resignação-Acus

cheirar-CAUS-Pass

“Taro manteve sua resignação” (Lit: Taro fez a resignação cheirar)
As sentenças4 causativas sintáticas ou produtivas do japonês estão apresentadas a
seguir. No exemplo (71a), está descrita uma sentença causativa produtiva do tipo ‘make’
em que o sujeito é marcado pelo morfema de tópico –wa, o objeto é marcado pelo
morfema acusativo –o e o verbo codificado pelos morfemas de causa –ase e tempo
passado –ta. Já no exemplo (72a), a sentença causativa produtiva do tipo ‘ let’ apresenta
o sujeito marcado pelo morfema de topicalização –wa, o objeto pelo morfema dativo -ni
e o verbo codificado pelas marcas de causa –ase e tempo passado –ta.

3
4

Dado retirado de Harley (2008).
Dados retirados de harley (2008).
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 Causativa produtiva do tipo ‘make’
(71a). Hanako-wa
Hanako-Top

Yoshi-o

ik-ase-ta

Yoshi-Acus

ir-CAUS-Pass

“Hanako fez Yoshi ir”
 Causativa produtiva do tipo ‘let’
(72a). Hanako-wa
Hanako-Top

Yoshi-ni

ik-ase-ta

Yoshi-Dat

ir-CAUS-Pass

“Hanako permitiu/deixou Yoshi ir”
Na tabela 11 abaixo, encontram-se algumas características das construções
causativas lexicais e produtivas do Japonês.
CAUSATIVAS LEXICAIS/NÃO
PRODUTIVAS
São monoclausais.
Permitem leitura idiomática.
V+sase pode ser nominalizado.

CAUSATIVAS SINTÁTICAS/
PRODUTIVAS
São biclausais (às vezes monoclausais).
Não permitem leitura idiomática.
Não permite nominalização da construção
V+sase.
Ocorre a marcação de Caso Nominativo.
Não ocorre a marcação de Caso
Nominativo.
A construção V+sase comporta-se como O Causee deve ser animado/agentivo
única palavra fonológica. Ou seja,
apresentam
características
sintática,
semântica e morfofonologica de uma
única palavra.
Apresenta alomorfia com outros sufixos Não apresenta alomorfia com outros
causativos. (ver tabela 12, abaixo)
sufixos causativos. O único morfema
causativo é o –sase.
A combinação V+sase de uma produtiva
refere-se a um evento em que o Causer (x)
agiu para induzir o Causee (y) a realizar
outro evento. [E causer x [E causee y]]
Causativas produtivas correspondem em
outras línguas, como o inglês e o
português, a uma oração encaixada por
um verbo no infinitivo abaixo do verbo
matrix causativo. Este, geralmente, do tipo
‘make’/ ‘fazer’, ou ainda ‘let’/ ‘deixar’ ou
‘have’/ ‘ter’.
TABELA 11: Características das causativas lexicais e sintáticas do Japonês.
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A tabela 12 a seguir apresenta os alomorfes5 que compõem a alternância causativa
das causativas lexicais do Japonês:
Alomorfes
1. e/Ø

Raiz
Transitivo
Intransitivo
hag
hag-e-ru
hag-ø-u
hirak
hirak-e-ru
hirak-ø-u
2. Ø/e
ak
ak-ø-u
ak-e-ru
hikkom
hikkom-ø-u
hikkom-e-ru
3. ar/e
ag
ag-ar-u
ag-e-ru
aratam
aratam-ar-u
aratam-e-ru
4. ar/Ø
hasam
hasam-ar-u
hasam-u
husag
husag-ar-u
husag-u
5. r/s
ama
ama-r-u
ama-s-u
hita
hita-r-u
hita-s-u
6. re/s
arawa
arawa-re-ru
arawa-s-u
hana
hana-re-ru
hana-s-u
7. re/s
ka
ka-ri-ru
ka-s-u
ta
ta-ri-ru
ta-s-u
8. ø/as
hekom
hekom-ø-u
hekom-as-u
her
her-ø-u
her-as-u
9. e/as
bak
bak-e-ru
bak-as-u
bar
bar-e-ru
bar-as-u
10. i/as
ak
ak-i-ru
ak-as-u
dek
dek-i-ru
dek-as-u
11. i/os
horob
horob-i-ru
horob-os-u
ok
ok-i-ru
ok-os-u
12. Ø/se
abi
abi-ru
abi-se-ru
ki
ki-ru
Ki-se-ru
13. e/akas
obi
obi-e-ru
obi-(y)akas-u
hagur
hagur-e-ru
hagur-akas-u
14. or/e
kom
kom-or-u
kom-e-ru
nukum
nukum-or-u
nukum-e-ru
15. are/e
sut
sut-are-ru
sut-e-ru
wak
wak-are-ru
wak-e-ru
16. Misc
nigiwa
nigiwa-ø-u
nigiwa-s-u
nob
nob-i-ru
nob-e-ru
TABELA 12: Alomorfes que compõem a alternância causativa das causativas
lexicais do Japonês.

5

Dados retirados de Harley (2008).
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4.1. As causativas no Maxakalí
Na língua indígena Maxakalí os verbos causativos podem ser expressos de duas
formas, como ilustrado nos exemplos6 a seguir.
Em (73a e 73b), o sujeito ũn ‘mulher’ recebe a marca de ergatividade te, o objeto

ãmuk ‘comida’ não apresenta nenhuma marca, e o verbo xuxi ‘esfriar’ é codificado pelo
morfema causativo –nãhã , tal morfema permite que a posição de argumento externo
seja preenchida.
(73a). Ũn
Mulher

te

ãmuk

xuxi-nãhã

ERG

comida

esfriar-CAUS

te

ãmuk

xuxi-nãhã

ERG

comida

esfriar-CAUS

“A mulher esfriou a comida”
(73b). Ãmuú
Vento

“O vento esfriou a comida”
Em (74a e 74b), o sujeito ũn ‘mulher’ recebe a marca de ergatividade te, o objeto
kunox ‘roupa’ não apresenta nenhuma marca, e o verbo koxip ‘rasgar’ é codificado por
um morfema ∅, ou seja, um morfema nulo.
(74a). Ũn
Mulher

te

kunox

koxip-∅

ERG

roupa

rasgar

te

kunox

koxip-∅

ERG

roupa

rasgar

“A mulher rasgou a roupa”
(74b). Pipkup
Prego

“O prego rasgou a roupa”
Portanto, a língua Maxakalí apresenta dois tipos de sentenças causativas lexicais:
o tipo ‘–nãhã’ em que o verbo é sufixado por tal morfema, e o tipo ‘morfema nulo’ em
que o verbo não apresenta um sufixo morfologicamente materializado. Vale destacar
que Campos (2009), em suas pesquisas com a língua Maxakalí, apresenta, ainda, um

6

Dados coletados durante nossa viagem de campo à Aldeia Verde.
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terceiro tipo de causativa lexical, em que o morfema causativo é expresso por –a.
Observem-se os dados7 (75a) e (76a), abaixo:
(75a). Ãyuhuk

te

Não índio

yĩytix

ERG serra

nunõ-a

kaxĩy

hã

roçar-CAUS ontem

em POSP

“O não índio roçou a montanha ontem”
(76a). Yip
Jipe

te

kuxa-nõ-a

ERG oração-acabar-CAUS

kãmãnok

xi

xũyã

cavalo

e

dono

“O carro assustou o cavalo e (seu) dono”
Nas sentenças causativas lexicais do tipo ‘-a’, o sujeito recebe a marca de
ergatividade te, o objeto não possui marca morfológica, e o verbo é sufixado por –a,
este permitindo que a posição de argumento externo seja preenchida. O autor afirma que
os verbos codificados pelo morfema –a também podem receber o sufixo causativo –

nãhã.
É necessário ressaltar, no entanto, que em nossas pesquisas em duas aldeias
Maxakalí (Água Boa e Aldeia verde) não nos foi apresentado nenhum dado com o
morfema –a pelos consultores nativos.
Outra particularidade da língua é a contraparte intransitiva das sentenças
causativas descritas acima. Tanto as causativas lexicais do tipo ‘-nãhã’ quanto as do
tipo ‘morfema nulo’ apresentam sua contraparte intransitiva com estruturas sintáticas
diferentes. Como ilustrado nos exemplos a seguir:
Em (77a), a sentença transitiva perde o sufixo –nãhã sufixado ao verbo, o
argumento externo ũn ‘mulher’ sai da sentença para que o argumento interno ãmuk
‘comida’ ocupe, então, a posição de sujeito. Na sentença intransitiva o verbo é prefixado
pela a marca de concordância de sujeito inativo ũ-, como ilustrado no exemplo (77b).
(77a). Ũn

te

Mulher REG

ãmuk

xuxi-nãhã

comida

esfriar-CAUS

“A mulher esfriou a comida”

7

Dados retirados de Campos (2009).
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(77b). Ãmuk

ũ-xuxi

Comida

ele INAT-esfriar

“A comida esfriou”
Em (78a), a sentença transitiva perde o argumento externo ũn ‘mulher’ para que o
argumento interno kunox ‘roupa’ ocupe a posição de sujeito. Na sentença intransitiva, o
verbo é antecedido pelo morfema anticausativo yãy, indicando que aquele sujeito da
oração não é o agente causador da ação. Como ilustrado no exemplo (78b).
(78a). Ũn
Mulher

te

kunox

koxip-∅

ERG

roupa

rasgar

“A mulher rasgou a roupa”

(78b). Kunox

yãy

Roupa

koxip

ANTICAUS rasgar

“A roupa rasgou”
Campos (2009) classifica a contraparte intransitiva das sentenças causativas do
tipo ‘-nãhã’ como Intransitivas da classe I , e a contraparte intransitiva das sentenças
causativas do tipo ‘morfema nulo’ como Intransitiva da classe II . No capítulo 2 desta
dissertação, tal classificação está descrita mais especificamente.
Com relação às sentenças causativas sintáticas (produtivas) no Maxakalí, estas
apresentam o sujeito da oração principal (correspondente ao português) com a marca de
ergativo te, o sujeito da oração encaixada não apresenta marca morfológica, assim como
o objeto (na sentença (80a)), e o verbo é codificado pelo morfema causativo –nãhã.
Como ilustrado nos exemplos8 (79a) e (80a), abaixo:
(79a). Ũn

te

tik

Mulher ERG homens

punõykig-ãhã

ãmukxeka

tu

dançar-CAUS

festa

em POS

“A mulher fez os homens dançarem na festa”

8

Dados coletados em nossas viagens de campo em aldeias Maxakalí.
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(80a). Ũn
Mulher

te

kakxop

pãm

mã-nãhã

ERG criança

pão

comer-CAUS

“A mulher fez a criança comer o pão”
Assim como as causativas sintáticas do Japonês, as Causativas Sintáticas do
Maxakalí correspondem a uma estrutura biclausal, em línguas como o Português e
Inglês, do ponto de vista sintático. Já as Causativas Lexicais do Maxakalí correspondem
a uma estrutura monoclausal, do ponto de vista sintático.
Como já dito anteriormente, o morfema –nãhã ocorre em sentenças causativas
lexicais e sintáticas no Maxakalí, a morfologia de tal morfema pode ser afetada devido a
processos fonológicos. Campos (2009, p.208) demonstra que o traço nasal presente no
sufixo (/nãˈhãʔ/) não se espraia além da consoante que fecha a sílaba do verbo
codificado. Em outras palavras, as vogais do verbo sufixado não assimilam a nasalidade
das vogais pertencentes ao morfema causativo. A coda silábica do verbo pode ser
preservada, assimilada ou assimilar traços do segmento consonantal inicial do sufixo
causativo.
Na tabela9 13 a seguir, estão apresentados os processos fonológicos que
modificam a morfologia do morfema –nãhã.
Raiz verbal

Segmento

Segmento

Segmento

Realização

Combinação

consonantal

consonantal

consonantal

morfológica

verbo +

da coda

da coda pós-

inicial do

do morfema

CAUS

sufixação

morfema

pós-

pós-

sufixação

sufixação
/top/
‘ser gordo’

/p/

/kutok/

/k/

[b]

[ m]

mãhã

‘engordar’

[g]

∅

ãhã

‘criança’

/kohe/ ‘estar

∅

[ ʔ]

[n]

nãhã

kohe-nãhã
‘entortar’

/c/

[ ɲ]

[ ɲ]

‘boca’
9

kutog-ãhã
‘engravidar’

torto’

/ɲĩkoc/

top-mãhã

Dados da tabela 13 foram retirados de campos (2009, p.291).

yãhã

yĩko-yãhã
‘imitar’
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/cit/ ‘comer’

/t/

[n]

[n]

nãhã

xi-nãhã
‘alimentar’

TABELA 13: Processos fonológicos que modificam a morfologia do morfema –

nãhã.
Portanto, pode-se concluir que em Maxakalí existem três tipos de sentenças
Causativas Lexicais e um tipo de sentença Causativa Sintática. Como ilustrado no
quadro 17 abaixo:
SENTENÇAS CAUSATIVAS DO MAXAKALÍ

Causativas Lexicais (Não
Produtivas)

Causativa
Lexical do
Tipo ‘-nãhã’

Causativa
Lexical do
Tipo ‘-a’

Causativas sintáticas
(Produtivas) –nãhã

Causativa
Lexical do
Tipo
‘morfema
nulo’

FIGURA 17: Quadro sintetizado dos tipos de sentenças causativas lexicais e sintáticas.
Postulamos que são três as Causativas Lexicais em Maxakalí, pelos seguintes
fatores:
1. Os morfemas –nãhã e –a não são alomorfes do mesmo morfema em
distribuição complementar porque podem sufixar os mesmos verbos;
2. As contra partes intransitivas das Causativas Lexicais apresentam estruturas
sintáticas diferentes, como visto nos exemplos anteriores (77a), (77b) e (78a),
(78b), classificadas como Intransitiva da classe I e Intransitiva da classe II.
Como visto no capítulo 2, segundo Campos (2009) as sentenças intransitivas da
classe II podem também receber a marca de concordância ũ-, além do morfema
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anticausativo yãy. Abaixo, estão ilustrados em (81a) e (82a) exemplos10 de tais
sentenças.
(81a). Kunox
Roupa

ũ-yãy

koxip

ele INAT-ANTICAUS

rasgar

“A roupa rasgou”
(82a). Hãmyĩkox
Porta

ũ-yãy

xõn

ele INAT-ANTICAUS

abrir

“A porta abriu”

4.2. A abordagem Lexicalista e a abordagem Construcionista para as
construções causativas
Para Harley (2008, p.22) o principal fator das construções causativas “é o conflito

entre o seu status morfofonológico e seu status semântico, o que gera problemas para
as análises sintáticas”. De acordo com uma abordagem Lexicalista, no Japonês, por
exemplo, a combinação V+sase mais os sufixos verbais constituem uma única palavra
fonológica, sintaticamente simples. Como palavras fonológicas são nós terminais
sintáticos, então, V+sase deve encabeçar um único sintagma verbal, e sentenças que
contenham tal sintagma verbal podem comportar-se como um a construção
monoclausal.
Para as causativas lexicais a abordagem acima não é problemática, pois a
“palavra” (o que seria uma palavra fonológica) entraria inteira na sintaxe (computação),
ou seja, a sintaxe não manipularia os prováveis morfemas no interior desta palavra
fonológica. O sintagma verbal mais o argumento interno seriam os constituintes
necessários para uma leitura idiossincrática, a computação dos afixos verbais não seria
relevante para o significado idiossincrático.
De outro modo, causativas produtivas possuem propriedades de construções
biclausais, do ponto de vista semântico. Uma combinação V+sase produtiva, no
Japonês, por exemplo, expressa um evento que um Causer externo (x) agiu para induzir
um Causee (y) a realizar outro evento. Já do ponto de vista sintático, sentenças
causativas produtivas possuem propriedades monoclausais. Desta forma, as abordagens
Lexicalistas propõem que a oração encaixada seria reduzida, sem os sintagmas TP e CP,
10

Dados coletados em nossas pesquisas de campo em aldeias Maxakalí.
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mas completa em seus argumentos. O morfema causativo seria o responsável por sua
incorporação.
Em outras palavras, o morfema causativo e o verbo em que é afixado devem estar
projetados em núcleos separados na sintaxe. Harley (2008, p.26) afirma que “palavras

morfológicas e palavras fonológicas não estão na relação de uma para um a com os nós
sintáticos terminais” e ainda levanta as seguintes questões que problematizam as
abordagens Lexicalistas (Harley, 2008: idem): “Onde estão as palavras feitas, antes ou

depois da sintaxe, ou em ambos? Qual é a estrutura de constituintes de um sintagma
encaixado?”.
A autora também explicita que a incorporação de Baker11 foi amplamente usada
na literatura, e ainda é tida como referência em teorias mais recentes. O “colapso” da
estrutura biclausal da causativa sintática é apenas aparente, pois o V que encabeça o VP
menor move o núcleo para adjungi-lo ao morfema causativo, desta forma, projetando o
VP matrix. Logo, o input para a computação não é a palavra morfofonológica, mas sim
os morfemas individuais. O “colapso” na estrutura biclausal da causativa sintática não
acontece porque a afixação do morfema no verbo é feita por operações sintáticas tais
como movimento de núcleo. Este deixa um vestígio em sua posição de origem, que é
interpretado na Forma Lógica.
Portanto, para Harley (2008, p.28), “as teorias Lexicalistas têm como resultado
final uma abordagem híbrida, em que as causativas sintáticas são a combinação entre o
verbo e seus afixos manipulados na sintaxe”. Já as causativas lexicais teriam, entretanto,
um tratamento diferente das causativas produtivas, parte de sua estrutura seria présintática, ou seja, a combinação do verbo mais seus afixos já iria para a computação
pronta desde o Léxico.

11

BAKER, Marc (1988).
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4.2.1. Uma abordagem construcionista: Morfologia Distribuída
Em uma pespectiva Lexicalista, como já dito anteriormente, uma entrada lexical é
completa em seus morfemas e totalmente especificada para suas propriedades
fonológicas, morfológicas, sintáticas e semânticas. A sintaxe, então, combina e
manipula as entradas lexicais durante a computação. De modo contrário, em uma
perspectiva Construcionista, como a Morfologia Distribuída, a informação fonológica
só é inserida nos nós terminais sintáticos depois da derivação, além de permitir a
captura de efeito de bloqueio paradigmático, sem o uso de paradigma. (Harley, p.35)
Mais especificamente, segundo a Teoria da Morfologia Distribuída (MD), a
sintaxe manipula e combina feixe de traços abstratos selecionados pela gramática do
falante, a partir de um inventário de traços abstratos promovido pela GU (Gramática
Universal). Depois de a sintaxe concluir a derivação por operações de agree, merge e
cópia, a estrutura puramente sintática é enviada para o spell-out. Neste momento, a
estrutura sintática (feixe de traços abstratos e nós terminais sintáticos) é encaminhada
para as interfaces de interpretação PF (Forma Fonológica) e LF (Forma Lógica).
Na interface PF (Forma Fonológica), inicia-se, então, o que é chamado pela teoria
de Inserção Tardia. Os traços abstratos recebem material fonológico, preparatório para a
pronúncia. Os itens de vocabulários (VIs) são inseridos nos nós terminais que a sintaxe
disponibilizou. Para cada nó terminal, é possível haver vários VIs cuja especificação de
traços seja compatível com a especificação dos traços do nó terminal. Contudo, somente
o VI com traços mais compatíveis com os traços do nó terminal ganhará a competição e
impedirá que os outros VIs compatíveis ocupem o nó terminal. (cf. Harley, 2008: idem)
Quando não há outros VIs, o VI default é inserido no nó terminal, ou seja, o
sistema escolhe um morfema baseado na especificação de traços, esse recurso é usado
afim de obedecer o Princípio Elsewhere (traduzido como “Princípio de Alhures”, ver
Bisol 2005). Para Harley (2008), um dos pontos relevantes da MD é que esta promove
uma relação direta entre a sintaxe e a morfologia com um único mecanismo gerativo,
sem precisar de mecanismos gerativos no Léxico. Em outras palavras, não há
necessidade de um nível separado de estruturas paradigmáticas para gerar formas
derivadas e /ou flexionadas, ou para capturar efeito de bloqueio.
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4.2.2. Estrutura sintática da alternância transitiva/intransitiva
Na concepção de bloqueio na Morfologia Distribuída (MD), os VIs em uma
determinada competição devem ser concorrentes para realizar a inserção na posição que
corresponda ao nó terminal na árvore sintática, o VI com maior número de
especificações compatíveis com os traços abstratos do nó terminal ganha a competição
bloqueando a inserção dos demais VIs para a posição correspondente do nó sintático.
Segundo Harley (2008, p.39), de acordo com os pressupostos da MD, se
morfemas causativos estão competindo, então, deve existir um nó terminal sintático em
que dentro há um complexo de raiz mais sufixo, em outras palavras, a representação
sintática do verbo causativo deve envolver uma projeção verbal para a raiz e outra
projeção separada para o sufixo. Em Teorias Lexicalistas, os pares de verbos causativo/
incoativo comportam-se, do ponto de vista sintático, como verbos simples, por isso não
há propostas de que a representação sintática de uma sentença causativa posse ser mais
complexa do que um V°.
A autora cita a proposta de Hale e Keyser (1993, 2002) de que verbos transitivos,
mesmo aqueles morfologicamente simples, são compostos por dois núcleos separados: o
V° principal introduz o argumento interno do verbo e projeta o VP, o argumento externo
é introduzido no especificador de um v°, que tem o VP como seu complemento. Já nas
propostas de Harley (1995) e Marantz (1997) o v° também está presente nas construções
incoativas, mas tais construções têm um v° distinto das construções transitivas, pois não
seleciona argumento externo. A raiz √ menor moverá o núcleo para ser afixado ao
núcleo v°, seu c-comandante, desta forma, criando uma adjunção de núcleo
sintaticamente composta, com dois nós terminais. ( Cf. Harley 2008: p. 39)
A seguir, na figura 18, estão demonstradas as estruturas propostas por Hale e
Keyser (1993, 2002):
INACUSATIVO
V
3
DP
V
3
V
A

INERGATIVO
V
3
V
N

FIGURA 18: Estruturas sintáticas propostas por Hale e Keyser (1993, 2002).
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Se um morfema causativo produtivo (morfema que codifica uma causativa
sintática ou produtiva), como o –sase do Japonês, é uma forma de Elsewhere 12 do
introdutor de agente vCAUS e se todas as causativas sintáticas são realizadas com –sase,
no caso do Japonês. Então, causativas sintáticas são também uma realização do
introdutor de agente vCAUS. No entanto, a versão sintática deste vCAUS não precisa ser
um √P encabeçado por uma raiz verbal como seu complemento, mas sim uma estrutura
argumental como complemento. Em outras palavras, o complemento deste vCAUS é outro
vP com seu próprio argumento agente independente. ( Cf. Harley 2008: p. 40,41)

12

Quando não há competição entre itens de vocabulário, o sistema computacional escolhe o item de
vocabulário default para ocupar uma determinada posição correspondente em um nó terminal sintático.
Este VI default é chamado de Elsewhere.
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4.3. Estruturas arbóreas da alternância causativa no Maxakalí
As estruturas expostas nesta seção estão de acordo com as propostas de Harley
(2008), tendo como base a perspectiva Construcionista da Morfologia Distribuída.
Observem-se os dados a seguir:
 Sentença causativa lexical do tipo ‘-nãhã’ (transitiva com sujeito animado - T A)
(83a).

Ãyuhuk

te

xapup

top-mãhã

Não índio

ERG

porco

gordo-CAUS

“O não índio engordou o porco”
TP
qo
NP
T’
6
qo
Ãyuhukj - te T
vPouter
g
wo
{}
NP
vPinner
5
wp
xapupk

tNP

j

v’
wp
v
v
g
eo
mãhã
v
P
g
3


NP
g
4
top

tNP

k

FIGURA 19: Árvore sintática de uma sentença transitiva com sujeito animado do tipo ‘-

nãhã’.
O argumento interno xapup ‘gordo’ nasce na posição de complemento do
sintagma raiz √P e move-se para a posição de especificador múltiplo externo (outer ),
conforme propostas, de Chomsky (1995 e 2001), dos especificadores múltiplos13 de vP.
A raiz √top nasce na posição de núcleo do sintagma raiz e move-se para o vezinho mais
baixo a fim de ser categorizada como verbo. Então, o verbo top move-se para o núcleo

13

Conforme previsto pela teoria, os especificadores múltiplos disponibilizam posições para o sujeito e
para o bojeto. Este último fica alojado no especificador mais alto para caso haja uma nova fase forte , um
CP (expandido ou não),por exemplo, o objeto esteja acessível a uma sonda. Caso haja na sintaxe da
língua um movimento para tópico ou foco, os núcleos dessas projeções atuarão como sonda propiciando o
deslocamento do objeto ( cf. GINSBURG, 2009).
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do vezinho intermediário, formando um núcleo complexo verbo+CAUS. O argumento
externo ãyuhuk ‘não índio’ nasce na posição de especificador de vP e move-se para a
posição de especificador de TP a fim de ganhar Caso Ergativo.
Nos capítulos 5 e 6 desta dissertação, descrevemos dois experimentos
psicolinguísticos cuja tarefa era o julgamento imediato da alternância causativa,
realizados em duas aldeias Maxakalí. Após as análises estatísticas, verificamos que as
sentenças transitivas com sujeito animado (T A), como em (83a), obtiveram índices de
aceitabilidade altos e tempos médios de respostas SIM mais rápidos do que as respostas
NÃO, ou seja, tais sentenças não foram custosas, do ponto de vista do processamento
linguístico. Esses resultados são consequência da estrutura sintática (descrita acima) de
tais sentenças. As análises detalhadas dos experimentos linguísticos serão abordadas nos
capítulos mais a diante.
 Sentenças causativas lexicais do tipo ‘-nãhã’ (transitiva com sujeito inanimado T I)
(83b).

Xit’ax

te

xapup

top-mãhã

Comida

ERG

porco

gordo-CAUS

“A comida engordou o porco”
TP
qo
NP
T’
6
qo
Xit’axj - te
T
vPouter
g
wo
{}
NP
vPinner
5
wp
xapupk

tNP

j

v’
wp
v
v
g
eo
mãhã
v
P
g
3


NP
g
4
top

tNP

k

FIGURA 20: Árvore sintática de uma sentença transitiva com sujeito inanimado do tipo
‘-nãhã’.
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O argumento interno xapup ‘gordo’ nasce na posição de complemento do
sintagma raiz √P e move-se para a posição de especificador múltiplo externo (outer ),
conforme propostas, de Chomsky (1995 e 2001), dos especificadores múltiplos de vP. A
raiz √top nasce na posição de núcleo do sintagma raiz e move-se para o vezinho mais
baixo a fim de ser categorizada como verbo. Então, o verbo top move-se para o núcleo
do vezinho intermediário, formando um núcleo complexo verbo+CAUS. O argumento
externo xit’ax ‘comida’ nasce na posição de especificador de vP e move-se para a
posição de especificador de TP a fim de ganhar Caso Ergativo.
Nos experimentos de julgamento imediato de aceitabilidade da alternância
causativa, as sentenças transitivas com sujeito inanimado (T I), como (83b), obtiveram
índices de aceitabilidade altos e tempos médios de respostas SIM mais rápidos do que
as respostas NÃO. Os resultados indicam que tais sentenças não foram custosas do
ponto de vista do processamento, Esses resultados são consequência da estrutura
sintática das sentenças T I.
 Sentença intransitiva inacusativa da classe I (I N)
(83c).

xapup

ũ--top

porco

3.INAT- ANTICAUS-gordo

“O porco engordou”
TP
qp
NP
T’
5
qo
xapupj
T
vP
g
g
{}
v’
wp
v0

P
wo
v
2
Pref

g
ũ

P
2
Pref

g
g
 top

NP
4

tNPj

FIGURA 21: Árvore sintática de uma sentença inacusativa da classe I.
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O argumento interno xapup ‘porco’ nasce na posição de complemento do
sintagma raiz e move-se para a posição de especificador de TP para receber Caso.
Quando um verbo não atribui um especificador, não é capaz de atribuir Caso ao seu
argumento interno, este se move, então, para a posição de especificador de TP a fim de
receber Caso (BURZIO, 1981). No exemplo (83c) acima, o verbo ũtop ‘engordar’ não
projeta especificador, portanto não é capaz de atribuir Caso ao seu argumento interno

xapup ‘porco’, este se move para o especificador de TP para ganhar Caso. A raiz √top
nasce na posição de núcleo do sintagma raiz e nela é prefixado o morfema nulo
anticausativo e o morfema inativo ũ-, este último morfema categoriza a raiz como um
verbo.
Nos experimentos de julgamento imediato de aceitabilidade da alternância
causativa, as sentenças inacusativas (I N), como (83c), de um modo geral, foram menos
aceitas do que as demais sentenças transitivas (T A e T I) e inergativas (I N), pois
obtiveram maior custo de processamento, segundo os resultados das análises
estatísticas. Esse custo de processamento linguístico é consequência da estrutura
sintática mais complexa das inacusativas. O movimento do argumento interno e a
presença ou não das ‘pistas’ morfológicas influenciam no processamento destas
sentenças. Nos capítulos 5 e 6, está descrito, detalhadamente, o comportamento das
sentenças inacusativas nos experimentos psicolinguísticos.
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 Sentença causativa lexical do tipo ‘morfema nulo’ (transitiva com sujeito
animado - T A)
(84a).

Tu

te

hãm-yĩkox

xõn-

Ele

ERG

coisa-boca

abrir

“Ele abriu a porta”
TP
qo
NP
T’
5
qo
Tu j- te
T
vPouter
g
wp
{}
NP
vPinner
6
wp
hãm-yĩkoxk

tNP

v’
eo

j

v0

P
g


3

g
xõn

tDPk

FIGURA 22: Árvore sintática de uma sentença transitiva com sujeito animado do tipo
‘morfema nulo’.
O argumento interno hãmyĩkox ‘porta’ nasce na posição de complemento do
sintagma raiz e move-se para a posição de especificador de vP múltiplo externo (outer).
A raiz √xõn move-se para v° a fim de ser categorizada como verbo, então, move-se para
v intermediário para receber o morfema nulo causativo, formando um núcleo complexo
v+CAUS. O argumento externo tu ‘ele’ nasce na posição de especificador de vP
múltiplo interno (inner) e move-se para a posição de especificador de TP a fim de
receber Caso Ergativo.
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 Sentença causativa lexical do tipo ‘mofema nulo’ (transitiva com sujeito
inanimado - T I)

(84b).

Ãmuuh

te

hãm-yĩkox

xõn-

Vento

ERG

coisa-boca

abrir

“O vento abriu a porta”
TP
qo
NP
T’
6
qo
Ãmuuh j- te
T
vPouter
g
wp
{}
NP
vPinner
6
wp
hãm-yĩkoxk

tNP

v’
eo

j

v0

P
g


3

g
xõn

tDPk

FIGURA 23: Árvore sintática de uma sentença transitiva com sujeito inanimado do tipo
‘morfema nulo’.
O argumento interno hãmyĩkox ‘porta’ nasce na posição de complemento do
sintagma raiz e move-se para a posição de especificador de vP múltiplo externo (outer).
A raiz √xõn move-se para v° a fim de ser categorizada como verbo, então, move-se para
v intermediário para receber o morfema nulo causativo, formando um núcleo complexo
v+CAUS. O argumento externo ãmuuh ‘vento’ nasce na posição de especificador de vP
múltiplo interno (inner) e move-se para a posição de especificador de TP a fim de
receber Caso Ergativo.
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 Sentença intransitiva inacusativa da classe II (I N)
(84c).

hãm-yĩkox

yãy

xõn

coisa-boca

ANTICAUS

abrir

“A porta (se) abriu”
TP
qo
NP
T’
6
qo
hãm-yĩkoxj
T
vP
g
wp
{}
v’
qo
vbecome
v’
g
eo
yãy
v0
P
g
3


tNP

j


g
xõn

FIGURA 24: Árvore sintática de uma sentença inacusativa da classe II.
O argumento interno hãmyĩkox ‘porta’ nasce na posição de complemento do
sintagma raiz e move-se para a posição de especificador de TP a fim de receber Caso.
Quando um verbo não atribui um especificador, não é capaz de atribuir Caso ao seu
argumento interno, este se move, então, para a posição de especificador de TP a fim de
receber Caso (BURZIO, 1981). No exemplo (84c) acima, o verbo xõn ‘abrir’ não
projeta especificador, portanto não é capaz de atribuir Caso ao seu argumento interno
hãmyĩkox ‘porta’, este se move para o especificador de TP para ganhar Caso. A raiz
√xõn nasce na posição de núcleo do sintagma raiz e move-se para v° a fim de ser
categorizada como verbo. Dependendo de como a sintaxe irá manipular o item de
vocabulário yãy, este poderá ser concatenado à direita da raiz e seu comportamento será
de prefixo, ou não será concatenado ao verbo, atuando como morfema livre.
Vale destacar que, nos experimentos psicolinguísticos, as sentenças inacusativas
da classe II (exemplo (84c) tiveram um comportamento diferente das inacusativas da
classe I (exemplo (83c))). Esta diferença é consequência da presença morfológica do
morfema anticausativo yãy nas da classe II. Postulamos que a morfologia anticausativa
facilita o processamento de tais sentenças. As análises das inacusativas da classe II estão
detalhadas nos capítulos 5 e 6.
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 Sentença intransitive inacusativa da classe II que também apresenta o morfema –
ũ (I N)
(85a) kunox
Roupa

ũ-yãy

koxip

3P.INAT-ANTICAUS

rasgar

“A roupa rasgou”
TP
qp
NP
T’
5
qo
kunoxj
T
vP
g
g
{}
v’
wp
v0
P
2
wo

v0
v
NP
2 2
4
ũ

yãy Pref P
g 2
ũ Pref 
g
g
yãy Koxip

tNPj

FIGURA 25: Árvore sintática de uma sentença inacusativa da classe II também
prefixada por ũ-.
O argumento interno kunox ‘roupa’ nasce na posição de complemento do
sintagma raiz e move-se para a posição de especificador de TP a fim de receber Caso,
como já explicado nas análises dos exemplos (83c) e (84c). A raiz √ koxip é prefixada
por yãy e por ũ-, este último irá categorizar a raiz. Tais prefixos movem-se para v°.
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 Sentença intransitive inacusativa da classe II que também apresenta o morfema –
ũ (I N)
(86a). kuxap
Fogo

ũ-yãy-tup
3P.INAT-ANTICAUS-apagar

“O fogo apagou”

TP
qp
NP
T’
5
qo
kuxapj
T
vP
g
g
{}
v’
wp
v0
g


P
wo
v
2
Pref

g
ũ

P
2
Pref

g
g
yãy top

NP
4

tNPj

FIGURA 26: Árvore sintática de uma sentença inacusativa da classe II também
prefixada por ũ-.
O argumento interno kuxap ‘fogo’ nasce na posição de complemento do sintagma
raiz e move-se para a posição de especificador de TP a fim de receber Caso, como já
explicado nas análises dos exemplos (83c) e (84c). A raiz √tup é prefixada por yãy e por
ũ-, este último irá categorizar a raiz. Tais prefixos movem-se para v°.
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 Sentença intransitiva inergativa (N G)

(87a).

Tik

te

yẽy

Homem

ERG

Calar

“O homem (se) calou”
TP
qo
NP
T’
5
qo
Tikj te
T
vP
g
3
{}

tDPj

v’
g
v
3
v
P
g
g

yẽy

FIGURA 27: Árvore sintática de uma sentença inergativa.

A raiz √yẽy é categorizada pelo morfema ∅ como verbo. O argumento externo tik
‘homem’ nasce na posição de especificador de vP e move-se para a posição de
especificador de TP a fim de ganhar Caso Ergativo.
Nos experimentos de julgamento imediato de aceitabilidade da alternância
causativa, as sentenças inergativas (N G), como (87a) e (88a), foram muito bem aceitas,
pois obtiveram índices de aceitabilidade bem altos em tempos médios de respostas SIM
mais rápidos. No segundo experimento psicolinguístico, as sentenças NG obtiveram
100% de aceitabilidade. Em outras palavras, as sentenças inergativas não foram
custosas para os informantes, tal comportamento é reflexo de sua estrutura sintática.
Uma análise mais detalhada será demonstrada nos capítulos 5 e 6 mais a diante.
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 Sentença intransitiva inergativa (N G)
(88a).

Kakxop

puk

Criança

assobiar

“A criança assobiou”
TP
qo
NP
T’
6
qo
Kakxopj
T
vP
g
3
{}

tDPj

v’
g
v
3
v
P
g
g

puk

FIGURA 28: Árvore sintática de uma sentença inergativa.
A raiz √puk é categorizada pelo morfema ∅ como verbo. O argumento externo

kakxop ‘criança’ nasce na posição de especificador de vP e move-se para a posição de
especificador de TP a fim de ganhar Caso Ergativo.
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 C ausativas Sintáticas
(89a). Ũn
Mulher

te

kakxop

põm

mã-nãhã

ERG

criança

pão

comer-CAUS

“A mulher fez a criança comer o pão”
TP
qo
NP
T’
5
qo
Ũnj - te
T
vP2outer
g
wo
{}
NP
vP2intermediate
5
wo
kakxopb
NP
vP2inner
4
wp
põmy
NP
v’
4
wo

tNPj

v0
vP1
2
wo
v0
nãhã NP
v’
2
4
wi

v
g
mã

v
g


tNPb

v0
g


P
3
NP

4
g

tNP

y

mã

FIGURA 29: Árvore sintática de uma sentença causativa sintática.
A raiz √mã nasce na posição de complemento do sintagma raiz e move-se para v° a fim de
ser categorizada como verbo, então, o verbo move-se para a posição de núcleo do v’
intermediário para formar um núcleo complexo verbo + CAUS. O argumento interno põm ‘pão’
da oração encaixada nasce na posição de especificador do sintagma raiz e move-se para
especificador de vP2 intermediário (intermediate ). O argumento externo kakxop ‘criança’ da
oração encaixada nasce na posição de especificador de vP1 e move-se para o especificador de
vP2 extrno (outer). O argumento externo ũn ‘mulher’ da oração principal nasce na posição de
especificador do vP2 interno (inner) e move-se para a posição de especificador de TP a fim de
receber Caso Ergativo.
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(90a). Kutex te
Música

ERG

tik

puhãmyã-gãhã

homem

dançar-CAUS

“A música fez o homem dançar”
TP
qo
NP
T’
6
qo
Kutexj - te
T
vP2outer
g
wo
{}
NP
vP2inner
4
wo
tik
NP
v’
4
wp

tNPj

v0
2
v0
gãhã
2

v
v
g
g
puhãmyã 

vP1
wp
NP
v’
4
wi

tNPy

v0
g


P
3
NP

4
g
puhãmyã

FIGURA 30: Árvore sintática de uma sentença causativa sintática.
A raiz √ puhãmyã ‘dançar’ nasce na posição de núcleo do sintagma raiz e move-se para v°
a fim de ser categorizada como verbo, então o verbo move-se para a posição de núcleo do v’
intermediário para formar um núcleo complexo verbo+CAUS. O argumento externo tik
‘homem’ da oração encaixada nasce na posição de especificador de vP1 e move-se para
especificador de vP2 externo (outer). O argumento externo kutex ‘música’ da oração principal
nasce na posição de especificador de interno (inner ) e move-se para o especificador de TP a fim
de receber Caso Ergativo.
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(100a)

Ũn
Mulher

te

tik

punõyki-gãhã

ãmukxeka

tu

ERG

homem

brigar-CAUS

festa

em

“A mulher fez o homem brigar na festa”
TP
qo
NP
T’
5
qo
Ũnj - te
T
vP2outer
g
wo
{}
NP
vP2inner
4
wo
tiky
NP
v’
4
wp

tNPj

v0
vP1
2
e
v0
gãhã
vP1
2
3
v
v
NP
v’
g
g
4
3
punõyki 
tNPy
v0
P
g


g

g

PospP
3
Posp’
3
NP
Posp0
6
g
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FIGURA 31: Árvore sintática de uma sentença causativa sintática.
A raiz √ punõyki ‘brigar’ nasce na posição de núcleo do sintagma raiz e move-se para v° a
fim de ser categorizada como verbo, então o verbo move-se para a posição de núcleo do v’
intermediário para formar um núcleo complexo verbo+CAUS. O argumento externo tik
‘homem’ da oração encaixada nasce na posição de especificador de vP1 e move-se para
especificador de vP2 externo (outer ). O argumento externo ũn ‘mulher’ da oração principal
nasce na posição de especificador de interno (inner ) e move-se para o especificador de TP a fim
de receber Caso Ergativo. O sintagma posposicional ãmukxeka tu ‘na festa’ ocupa a posição de
adjunto do vP1 mais encaixado.
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5. A PSI C O L I N G U ÍST I C A E X P E R I M E N T A L
A psicolinguística experimental é uma subárea da linguística que se dedica a
pesquisar os processos mentais que participam da compreensão e produção da
linguagem humana. Ou seja, trata-se de investigar como um indivíduo é capaz de
entender e produzir palavras, sentenças e textos, determinando que procedimentos
mentais atuariam durante a produção e compreensão da linguagem.
Segundo Leitão (2008), “A psicolinguística experimental busca fornecer hipóteses
que deem conta de explicar como esse processamento linguístico se estrutura na mente
dos seres humanos”. O autor também afirma que os estudos da psicolinguística são
guiados por três aspectos, a saber, a aquisição da linguagem, a produção e a
compreensão da linguagem humana.
A Psicolinguística estuda os todos os níveis da gramática (fonologia, morfologia,
semântica e a sintaxe) para chegar até seus objetivos. Neste sentido, vários métodos
experimentais, adequados ao fenômeno linguístico em estudo, são utilizados em suas
pesquisas. Estas metodologias podem ser on-line, isto é, os índices/medidas do
experimento são registrados durante o processamento linguístico, ou off-line, isto é, os
índices/medidas são registrados após o processamento linguístico.
Portanto, segundo Leitão (2008, p. 223), os resultados obtidos através de
experimentos on-line apresentam dados relacionados aos procedimentos mentais que
acontecem antes da interação de todos os níveis gramaticais (momento reflexo). De
outro modo, os resultados obtidos através de experimentos off-line apresentam dados
relacionados à interpretação (momento de reflexão).
A Psicolinguística além de apresentar um amplo quadro de questões teóricas
próprias, também interage com outras teorias lingüísticas, principalmente aquelas que
tenham como pressuposto teórico o inatismo e o mentalismo. Em outras palavras, os
estudos de processamento linguístico vêm promovendo um diálogo intenso tanto com a
Linguística Gerativa, quanto com a Linguística Cognitiva.
Interessa-nos mais de perto o diálogo entre a Psicolinguística e a Teoria Gerativa,
que sendo estruturada pelos pressupostos do inatismo, universalidade da gramática,
modularidade da mente, sintaxe como componente central da gramática, dentre outros,
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estabelece relações com a Psicolinguística a fim de investigar o processamento da
representação sentencial.
De acordo com Maia (2001), “o objetivo central das teorias de processamento de
frases é o de identificar os procedimentos psicologicamente reais que colocamos em
jogo ao produzir e compreender frases”. A Psicolinguística pressupõe que o parser
(analisador sintático) é distinto da representação gramatical na mente, este pressuposto é
atribuído à dicotomia Competência x Desempenho proposta por Chomsky (1965).
Como revisto em Maia (2001), segundo Chomsky, em sua viagem ao Brasil
(1996), “as pessoas sabem coisas e as pessoas fazem coisas”. Em outras palavras,
representação sintática e processamento de tal representação sintática seriam processos
interrelacionados, mas não isomórficos, na mente humana.
Uma teoria psicolinguística fundamental para o estabelecimento inicial da área de
processamento de frases foi a Teoria do Garden-Path1 (TGP), que explorou
intensamente a ambigüidade estrutural e os processos de correferência, além de oferecer
um modelo que permite isolar os tipos de informação acessados durante a compreensão
de frases, incluindo informações relacionadas à estrutura argumental dos verbos. A
TGP tem interesse no processamento linguístico de sentenças e tem sido frequentemente
apresentada com base na analogia com um labirinto.
Segundo este modelo, o parser analisa as informações linguísticas (palavras e
sintagmas) acessando o conhecimento gramatical, ou seja, um conhecimento
exclusivamente sintático, sem qualquer interferência, em um primeiro momento, dos
outros níveis da gramática ou conhecimento de mundo. A análise da frase é feita como
se esta fosse um labirinto, com múltiplas possibilidades de exploração que são testadas
de modo serial, determinístico e incrementacional, ou seja, as decisões analíticas são
tomadas uma por vez, tem de ser tomadas e anexam cada parte ao todo em construção,
uma a uma. A teoria do Garden-Path não é o único modelo associado ao processamento
de sentenças, existem ainda a Teoria Interativa Incrementacional (TII)2 que postula que
o parser tem acesso a informações do léxico assim como semânticas já no início do
processamento.

1
2

Ver Frazier, L. & K. Rayner. (1982).
Ver Altmann, G & Steedman, M. (1988).
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Em nossas pesquisas, três subáreas da linguística interagem resultando em um
estudo interdisciplinar e inovador: os Estudos das Línguas Indígenas, Teoria Linguística
e a Psicolinguística Experimental. Neste sentido, tais investigações podem revelar
propriedades pouco conhecidas ou até inéditas para os estudos da linguagem humana.
Deve-se levar em conta que, para esta interação acontecer de modo produtivo, não há
uma hierarquia entre as áreas do conhecimento, mas sim uma “engrenagem solidária”
entre as áreas que contribuem com informações relevantes de seu domínio linguístico,
em um mesmo nível de importância.
Para melhor esclarecer como as três áreas da linguística interagem em nossas
investigações elaboramos a seguinte figura de uma engrenagem:

FLUXO DE
I N F O R M A Ç Õ ES

FLUXO DE
I N F O R M A Ç Õ ES

FLUXO DE
I N F O R M A Ç Õ ES

FIGURA 32: Relação entre as três subáreas da linguística nesta pesquisa.
Nesta dissertação, estão descritos e analisados os dois experimentos de
julgamento imediato de aceitabilidade da alternância causativa, implementados em duas
aldeias Maxakalí. Tais experimentos foram off-line, ou seja, os índices/ medidas eram
registrados após o processamento linguístico (momento de reflexão). Na seção 5.1 e
capítulo 6 a seguir os experimentos estão detalhadamente analisados.
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5.1.

E XPE RI M ENT O

DE

JU L G A M E N T O

I M E DI A T O

DE

A C E I T A B I L I D A D E D A A L T E R N Â N C I A C A USA T I V A C O M I NPU T
V ISU A L
5.1.1. Introdução
O objetivo deste experimento foi o de verificar que tipo de sentença, intransitiva
ou transitiva, tem maior custo de processamento linguístico na língua Maxakalí. Mais
especificamente, pretendíamos verificar se as sentenças intransitivas teriam maior índice
de rejeição e maior tempo médio de resposta do que as sentenças transitivas. Para
alcançarmos tal objetivo, aplicamos o primeiro experimento de julgamento imediato de
aceitabilidade com input visual na Aldeia de Água Boa, no município de Santa Helena
de Minas, no Estado de Minas Gerais.
Antes de o experimento ser implementado, aconteceram alguns encontros de
consultoria com professores Maxakalí, a fim de tentar garantir que os dados fossem
gramaticais e que realmente as sentenças fossem naturalmente faladas pelos
participantes. Posteriormente, participaram do teste um total de 12 sujeitos, diferentes
dos consultores iniciais, que colaboraram com o desenvolvimento dos materiais
experimentais. Esses 12 sujeitos eram professores e alunos de escolas Maxakalí.

5.2. Variáveis experimentais
As variáveis independentes foram o traço de animacidade e a transitividade verbal;
já a variável dependente foi o nível de aceitabilidade das sentenças em termos dos
índices e dos tempos médios de decisão.
Condições experimentais foram T A (Transitiva sujeito animado), T I (Transitiva
sujeito inanimado), I N (Intransitiva Inacusativa), N G (Intransitiva Inergativa), I N classe
I (Inacusativa da classe I) e I N classe I I (Inacusativa da classe II). Abaixo, estão
ilustrados exemplos de algumas frases experimentais com respectivos códigos1 que
foram utilizados para identificar cada condição do experimento.
Observem-se que as orações transitivas com sujeito animado (TA), como em T A6,
e transitivas com sujeito inanimado (TI), como T I6, apresentam em sua estrutura a
partícula te (marca de ergatividade) e o morfema –nãhã, além de a ordem dos
1

Todos os códigos utilizados para identificar cada condição do experimento encontram-se discriminados
na lista de abreviaturas, na página v.
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constituintes oracionais ser SO V (sujeito, objeto, verbo). Conforme ilustrado nos
exemplos (101a) e (101b).
Já as orações transitivas com o sujeito animado (TA), como em T A12, e transitivas
com o sujeito inanimado (TI), como em T I12, apresentam a marca de ergativo te no
sujeito, estando o verbo sem a presença de nenhum morfema. A ordem dos constituintes
oracionais é SO V. Conforme ilustrado nos exemplos (102a) e (102b).
As sentenças inacusativas (IN), como visto anteriormente no capítulo 2, estão
subdivididas em duas classes distintas: inacusativas da classe I (IN classe I), como I N6,
e inacusativas da classe II, como I N12. As orações do tipo IN classe I apresentam a
marca de 3ª pessoa ũ- no verbo, como pode ser observado em (101c). De outro modo, as
orações IN classe II apresentam somente a marca de anticausativo yãy, como se verifica
em (102c).
As sentenças inergativas (NG), como N G6 e N G12, podem apresentar ou não a
marca de ergatividade te e não apresentam nenhum morfema no verbo. Ilustrados em
(101d) e (102d).
(101a). T A6- Ãyuhuk
Não índio

te

kutut

pakut-nãhã

ERG velho

doente-CAUS

“O não índio fez o velho adoecer”
(101b). T I6- Konããg
Água FP

te

kutut

pakut-nãhã

ERG

velho

doente-CAUS

“A água fez o velho adoecer”
(101c). I N6- Ũkutut
Velho

ũ-

pakut

ele INAT-

doente

“O velho adoeceu”
(101d). N G6- Kakxop
Criança

te

pũn

ERG

pular

“A criança pulou”
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(102a). T A12- Tu
Ele

te

hãm-yĩkox

xõn

ERG

coisa-boca

abrir

te

hãm-yĩkox

xõn

ERG

coisa-boca

abrir

“Ele abriu a porta”
(102b). T I12- Ãmuuh
Vento

“O vento abriu a porta”
(102c). I N12- Hãm-yĩkox
Coisa-boca

yãy

xõn

ANTICAUS

abrir

“A porta abriu”
(102d). N G12- Kakxop
Criança

mõxupaha

apne

ha

correr

aldeia

para

“A criança correu para a aldeia”

5.3. Método
5.3.1. Participantes
Participaram deste primeiro experimento 12 falantes nativos da língua indígena
Maxakalí, moradores da aldeia de Água Boa, no município de Santa Helena de Minas,
em MG. Todos os sujeitos eram do sexo masculino com idade média de 30 anos e
apresentavam visão normal, sem correção visual.

5.3.2. Material
O material utilizado foi 16 frases inacusativas, 16 frases transitivas com sujeito
+animado, 16 frases transitivas com sujeito –animado e 16 frases inergativas, totalizando
64 frases experimentais que foram organizadas em um design do tipo Quadrado Latino.
Além das 64 frases distratoras.
O quadrado latino2 é um modo de organizar as sentenças de um experimento, afim
de que todos os participantes observem todas as condições que estão sendo testadas, mas
2

No apêndice, na página 158, há o quadrado latino preenchido com todas as sentenças utilizadas no
experimento.
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nunca leiam a mesma sentença mais de uma vez. O quadrado latino aqui reportado
contém 4 versões e cada versão contém 16 frases, que foram distribuídas após o
cruzamento das condições experimentais. Observe-se o quadrado latino abaixo:
V1

V2

V3

V4

TA1

TI1

IN1

NG1

TI2

IN2

NG2

TA2

IN3

NG3

TA3

TI3

NG4

TA4

TI4

IN4

TA5

TI5

IN5

NG5

TI6

IN6

NG6

TA6

IN7

NG7

TA7

TI7

NG8

TA8

TI8

IN8

TA9

TI9

IN9

NG9

TI10

IN10

NG10

TA10

IN11

NG11

TA11

TI11

NG12

TA12

TI12

IN12

TA13

TI13

IN13

NG13

TI14

IN14

NG14

TA14

IN15

NG15

TA15

TI15

NG16

TA16

TI16

IN16

TABELA 14: Quadrado latino referente ao experimento de julgamento imediato de
gramaticalidade da alternância causativa.
As sentenças distratoras utilizadas neste experimento fazem parte de outra
pesquisa também realizada no LAPEX/UFRJ (Laboratório de Psicolinguística
Experimental) sobre o Processamento das Interrogativas QU na Língua Indígena
Maxakalí3. No apêndice desta dissertação, estão listadas todas as condições
experimentais das sentenças distratoras referentes ao primeiro experimento de
julgamento imediato de aceitabilidade da alternância causativa na língua Maxakalí.
3

Ver Ferreira (2010).
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5.3.3. Procedimento
A tarefa foi o julgamento imediato de aceitabilidade.
O experimento foi realizado com falantes nativos da língua indígena Maxakalí que
leram as sentenças apresentadas na tela do computador, uma por vez, e julgaram a frase
gramatical ou não. A mudança de tela e o julgamento para cada sentença foram
realizados por meio de teclas codificadas em um computador laptop Apple Macintosh
G4: barra amarela para mudar a tela, botão vermelho para resposta NÃO e botão verde
para responder SIM. O experimento foi implementado e aplicado através do programa
computacional Psyscope Build 53.

FIGURA 32 – Ilustração do aparelho utilizado para o experimento psicolinguístico.
Eram apresentadas aos participantes as seguintes informações na tela do
computador. A tela iniciava em branco. Quando pressionada a barra de espaço (em
amarelo), surgia uma frase, em Maxakalí, que permanecia na tela por um tempo prédeterminado e sempre igual de sete segundos. Após esse tempo, a frase desaparecia
automaticamente e surgia outra tela com interrogações. Neste momento, o consultor
deveria pressionar a tecla verde, caso julgasse a sentença gramatical ou vermelha, caso
julgasse a sentença agramatical. A tela com as interrogações permanecia até o consultor
pressionar a tecla verde ou vermelha. Este tempo, entre o surgimento das interrogações e
o pressionamento da tecla verde ou da vermelha, era cronometrado para que se pudesse,
posteriormente, analisar o tempo despendido para o julgamento das sentenças.
Após pressionar-se uma das teclas (vermelha ou verde), a tela ficava em branco
novamente até que o consultor pressionasse a tecla amarela novamente, quando, então,
surgia uma nova sentença a ser julgada. Este tempo entre o momento logo após o
julgamento de uma sentença e o pressionar da tecla amarela não era contabilizado por
não ter relevância direta para a pesquisa. Observe a figura abaixo:
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1

2

Kakxop mõhyõn

3

?????

4

FIGURA 33: Telas apresentadas durante o primeiro experimento.
1- Tela em branco até que a tecla amarela fosse pressionada;
2- Visualização de uma sentença em Maxakalí durante sete segundos;
3- Visualização automática de interrogações, neste momento o participante
pressionaria a tecla verde ou vermelha;
4- Tela em branco novamente.

5.3.4. Hipótese
Esperava-se que as orações inacusativas (IN) fossem menos aceitas do que as
orações transitivas com sujeito animado (TA), transitivas com sujeito inanimado (TI) e
inergativas (NG), por apresentarem uma estrutura sintática mais complexa do que as
demais condições. Ou seja, o sujeito da oração inacusativa é originado na posição de
argumento interno e move-se para a posição de argumento externo, ao contrário das
demais condições em que seus sujeitos não seriam derivados via movimento sintático.
No capítulo 4, estão analisadas as estruturas argumentais das condições TA, TI, IN e
NG.
Esperava-se que as sentenças inacusativas IN classe II obtivessem níveis de
aceitabilidade próximos aos níveis de aceitabilidade das sentenças TA e TI e níveis de
aceitabilidade maiores do que IN classe I. Uma vez que apresentam o morfema
anticausativo yãy que facilitaria a compreensão das orações inacusativas, a partícula
seria um tipo de “atalho” ou pista morfológica para o processamento deste grupo de
orações. De modo contrário, esperava-se encontrar níveis de aceitabilidade menores nas
sentenças IN classe I do que em TA, TI, e IN classe II, já que a morfologia verbal do
grupo classe I de inacusativas não apresenta marca anticausativa, o que não facilitaria a
compreensão destas intransitivas.
As frases do tipo NG deveriam apresentar níveis de aceitabilidade próximos ao
tipo TA, pois, além de não apresentarem derivação através de deslocamento da posição
de objeto direto, o traço [+ animado] favorece a interpretação de sujeito, agentivo
prototipicamente, levando a interpretação de verbo intransitivo.
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Nas orações TI, apesar de o sujeito ser agente como em TA e NG, é inanimado,
por isso, espera-se que o nível de aceitabilidade de TI seja um pouco menor do que TA e
NG.

5.4. Resultados do Experimento e Discussões
Através dos testes estatísticos Teste T e Chi-quadrado (X2), foram analisados os
dados numéricos relativos aos índices de julgamento e aos tempos médios de decisão,
obtidos no experimento. Ou seja, os índices de aceitabilidade das sentenças observadas
foram analisados pelo teste Chi-quadrado de Pearson e as latências médias de resposta
foram analisadas pelo teste T-student.

1° cruzamento

T A SI M 83%

X T A N Ã O 17%

A seguir, está exemplificado um tipo de sentença TA (transitiva com sujeito
animado) utilizada no experimento, observe-se que o sujeito apresenta a marca de
ergatividade te e o verbo não apresenta nenhuma marca morfológica.
(103a). T A11- Tik
Homem

te

mĩm-pot

ERG

madeira FR-lascar

“O homem lascou a madeira”
 Teste Chi-quadrado
A condição TA foi aceita em 83% dos julgamentos, ou seja, do total de 48
observações da condição TA, 40 observações foram aceitáveis e somente 08 não foram
aceitáveis, o que pode ser verificado no gráfico 01 abaixo. Estatisticamente, esses dados
são muito relevantes, pois demonstram que não foi ao acaso que a condição TA foi mais
aceita.
A condição TA foi julgada aceitável em 40 casos observados e julgada inaceitável
em 08 casos, sendo esta diferença estatisticamente significativa (X2(1) = 42,67; P=
0,0001***). A literatura admite 0,05 como ponto de corte para o P-valor, deste modo, o
P-valor desta análise é significativamente baixo, P= 0,0001 (P<0,05), o que revela que a
diferença quantitativa encontrada ter sido por acaso é uma improbabilidade estatística.
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GRÁFICO 01: Índices de aceitabilidade da condição TA no experimento de julgamento
imediato de gramaticalidade com input visual.
 Teste T-student
O tempo médio de resposta que os participantes levaram para responder “SIM”
para a condição TA (1.887 ms) foi apenas visualmente mais rápido do que o tempo de
resposta que os participantes levaram para responder “NÃO” (2.716 ms), conforme se
observa no gráfico 02, abaixo. Entretanto, os resultados apontam para uma diferença não
significativa entre as respostas SIM e NÃO para a aceitabilidade da condição TA na
língua. Ou seja, os participantes tiveram praticamente o mesmo esforço de
processamento para as respostas SIM ou NÃO.
O teste T-student demonstra que a diferença dos tempos entre as decisões SIM e
NÃO para a condição TA não é estatisticamente significativa (T(46) = 1,675; P=
0,1007ns). Neste cruzamento, o P-valor encontrado foi alto (P > 0,05), o que demonstra a
possibilidade estatística de os resultados terem sido ao acaso.
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GRÁFICO 02: Índices dos tempos médios de respostas da condição TA referente ao
experimento de julgamento imediato de gramaticalidade com input visual.

2° cruzamento

T I SI M 73%

X T I N Ã O 27%

Este cruzamento pode ser exemplificado pela frase abaixo. Assim como a
condição TA, as frases TI não apresentam morfologia verbal e o sujeito inanimado
também apresenta a marca te.
(104a). T I12- Ãmuuh
Vento

te

hãm-yĩkox

xõn

ERG

coisa-boca

abrir

“O vento abriu a porta”
 Teste Chi-quadrado
A condição TI foi aceita em 73% dos julgamentos, ou seja, do total de 48
observações da condição TI, 35 observações foram aceitáveis e 13 não foram aceitáveis,
como ilustrado abaixo no gráfico 03. Estatisticamente, esses dados são robustos,
demonstrando que não foi ao acaso que a condição TI foi mais aceita.
A condição TI foi julgada aceitável em 35 casos observados e julgada inaceitável
em 13 casos, sendo esta diferença estatisticamente significativa (X2(1) = 20,17;
P<0,0001***). A literatura admite 0,05 como ponto de corte para o P-valor, deste modo,
o P-valor desta análise é baixo, P= 0,0001 (P<0,05), o que revela que a diferença
quantitativa encontrada ter sido por acaso é uma improbabilidade estatística.
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GRÁFICO 03: Índices de aceitabilidade da condição TI no experimento de julgamento
imediato de gramaticalidade com input visual.
 Teste T-student
O tempo de resposta que os participantes levaram para responder “SIM” para a
condição TI foi mais rápido do que o tempo de resposta que os participantes levaram
para responder “NÃO”. Os resultados apontam para uma diferença significativa entre as
respostas SIM e NÃO para a condição TI na língua, como se verifica no gráfico 04,
abaixo. Em outras palavras, a escolha pela resposta SIM foi menos custosa, o que está
em harmonia com a medida dos índices de aceitabilidade, ou seja, a aceitabilidade de TI
tem maiores índices do que a sua recusa e os tempos médios para aceitar TI são
significativamente mais rápidos do que os tempos médios de rejeição.
A aceitabilidade para a condição TI foi julgada mais rapidamente 2.742 ms do que
a não aceitabilidade para a condição TI 5.500 ms, esta diferença é estatisticamente
significativa (T(46)= 3,428; P= 0,0013**). O P-valor foi baixo, o que indica
improbabilidade estatística de a diferença dos tempos ter sido por acaso.

97

GRÁFICO 04: Índices dos tempos médios de respostas da condição TI referente ao
experimento de julgamento imediato de gramaticalidade com input visual.

3° cruzamento

N G SI M 85%

X N G N Ã O 15%

As sentenças do tipo NG (inergativas) apresentam seu único argumento marcado
pela partícula te e nenhuma morfologia verbal. Como ilustrado no exemplo a seguir:
(105a). N G15- Yoãm
João

te

hãmyãg

ERG

dançar

“João dançou”
 Teste Chi-quadrado
A condição NG foi aceita em 85% dos julgamentos, ou seja, do total de 48
observações da condição NG, 41 observações foram aceitáveis e somente 07 não foram
aceitáveis. Estatisticamente, estes dados são relevantes, pois demonstram que não foi ao
acaso que a condição NG foi mais aceita. Observe-se o gráfico 05, abaixo.
A condição NG foi julgada aceitável em 41 casos observados e julgada inaceitável
em 07, sendo esta diferença estatisticamente significativa (X2(1) = 48,17; P<0,0001***).
Como neste cruzamento o P-valor é baixo (P<0,05), a improbabilidade de a diferença
quantitativa ter sido por acaso é considerável.
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GRÁFICO 05: Índices de aceitabilidade da condição NG no experimento de julgamento
imediato de gramaticalidade com input visual.
 Teste T-student
O tempo de resposta que os participantes levaram para responder “SIM” para a
condição NG foi mais rápido do que o tempo de resposta que os participantes levaram
para responder “NÃO”, o que está representado no gráfico 06 a seguir. Os resultados
apontam para uma aceitabilidade significativa da condição NG. Isto é, o menor tempo, o
de resposta SIM, é resultado de uma carga de processamento com menos esforço.
A aceitabilidade para a condição NG foi julgada mais rapidamente 2.461 ms do
que a não aceitabilidade para a condição NG 5.174 ms, esta diferença é estatisticamente
significativa (T(46)= 3,159; P= 0,0028**). Neste, o P-valor baixo (P< 0,05) demonstra a
improbabilidade estatística de a diferença de tempo ter sido ao acaso.
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GRÁFICO 06: Índices dos tempos médios de respostas da condição NG referente ao
experimento de julgamento imediato de gramaticalidade com input visual.

4° cruzamento

I N SI M 60%

X I N N Ã O 40%

No quarto cruzamento, foram analisados os dados numéricos globais referentes à
condição IN, sem separarmos, neste primeiro momento, as duas subclasses que
pertencem à condição IN (IN da classe I e IN da classe II). Este cruzamento pode ser
exemplificado pela frase abaixo:
(106a). I N15- Okoat
Copo

yãy

kõyõy

ANTICAUS

quebrar

“O copo quebrou”
 Teste Chi-quadrado
A condição IN foi aceita em 60% dos julgamentos, ou seja, do total de 48
observações da condição IN, 29 observações foram aceitáveis e 19 não foram aceitáveis.
Estatisticamente, estes dados são relevantes, pois demonstram que não foi ao acaso que a
condição IN foi mais aceita. Como pode ser verificado no gráfico 07, abaixo.
A condição IN foi julgada aceitável em 29 casos observados e julgada inaceitável
em 19 casos, sendo esta diferença estatisticamente significativa (X2(1)= 4,167; P=
0,0412*).O P-valor foi baixo, o que indica a improbabilidade estatística de a diferença
quantitativa ter sido por acaso.
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GRÁFICO 07: Índices de aceitabilidade da condição IN no experimento de julgamento
imediato de gramaticalidade com input visual.
 Teste T-student
Apesar de o tempo de resposta que os participantes levaram para responder “SIM”
para a condição IN ter sido visualmente mais rápido do que o tempo de resposta que os
participantes levaram para responder “NÃO”, estes dados não são estatisticamente
significativos, pois são tempos muito próximos, ou seja, os participantes tiveram
praticamente o mesmo esforço para as respostas SIM/NÃO, conforme ilustrado no
gráfico 08, abaixo.
A aceitabilidade para a condição IN foi julgada mais rapidamente 3.204 ms do que
a não aceitabilidade para a condição IN 3.484 ms , esta diferença não é estatisticamente
significativa (T(46)= 0,4189; P= 0,6772ns). Neste cruzamento o P-valor é alto (P>0,05),
o que revela a possibilidade estatística de os resultados terem sido por acaso.
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GRÁFICO 08: Índices dos tempos médios de respostas da condição IN referente ao
experimento de julgamento imediato de gramaticalidade com input visual.
Discussão
Analisados os quatro primeiros cruzamentos estatísticos, notamos que a condição
IN foi menos aceita, se comparada com as demais condições TA, TI e NG. Os índices de
aceitabilidade de IN (60%) foram próximos aos índices de negação (40%), ao contrário
das outras condições que obtiveram índices de resposta SIM/NÃO com maior diferença.
IN também foi a única condição em que os tempos de resposta foram muito próximos (3.
370 ms para resposta SIM e 2.778 ms para NÃO) e o tempo médio de aceitabilidade o
mais alto (3. 370 ms). Portanto, a condição IN foi menos aceita e apresentou um esforço
de processamento maior para aceitabilidade se comparada às demais condições.
Observem-se o gráfico 09 e o gráfico 10, abaixo:

GRÁFICO 09: Índices de aceitabilidade das condições TA, TI, IN e NG no experimento
de julgamento imediato de gramaticalidade com input visual.

102

GRÁFICO 10: Índices dos tempos médios de respostas das condições TA, TI, IN e NG
referente ao experimento de julgamento imediato de gramaticalidade com input visual.

5° cruzamento

I N classe I SI M 53%

X I N classe I N Ã O 47%

As orações do tipo inacusativas da classe I (IN classe I) apresentam em sua
estrutura o morfema de 3ª pessoa ũ- no verbo e não apresentam nenhuma marca
morfológica em seu sujeito. Observe-se o exemplo (107a) a seguir:
(107a). I N6- Ũkutut
Velho

ũ-

pakut

ele INAT

doente

“O velho adoeceu”
 Teste Chi-quadrado
A condição IN classe I foi aceita em 53% dos julgamentos, ou seja, do total de 30
observações da condição IN classe I, 16 observações foram aceitáveis e 14 não foram
aceitáveis. Os índices de respostas SIM/NÃO foram bem próximos, o que leva a
considerar que este tipo de sentença não foi tão bem aceito. O que pode ser verificado no
gráfico 11, abaixo.
A condição IN classe I foi julgada aceitável em 16 casos observados e julgada
inaceitável em 14 observações, diferença não significativa estatisticamente (X2(1) =
0,2667; P= 0,6056ns). Como o P-valor é alto, a possibilidade estatística de os resultados
terem sido ao acaso é considerável.
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GRÁFICO 11: Índices de aceitabilidade da condição IN classe I no experimento de
julgamento imediato de gramaticalidade com input visual.
 Teste T-student
O tempo de resposta que os participantes levaram para responder “NÃO” para a
condição IN classe I foi apenas visualmente mais rápido do que o tempo de resposta que
os participantes levaram para responder “SIM”. Vale destacar que a negação para a
condição IN classe I foi mais rápida, apesar de os tempos não serem significativos,
estatisticamente. Em outras palavras, os índices são muito próximos, o que indica que
houve um esforço de processamento semelhante. Observe-se o gráfico 12, abaixo.
A aceitabilidade para a condição IN classe I foi mais demorada 3.370 ms do que a
não aceitabilidade para a condição IN classe I em 2.778 ms, diferença estatisticamente
não significativa (T(28)= 0,793; P= 0,434ns). O P-valor alto (P>0,05) indica a
possibilidade estatisticamente considerável de os resultados terem sido por acaso.
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GRÁFICO 12: Índices dos tempos médios de respostas da condição IN classe I referente
ao experimento de julgamento imediato de gramaticalidade com input visual.

6° cruzamento

I N classe I I sim 72%

X I N classe I I não 28%

As orações inacusativas da classe II (IN classe II) apresentam em sua estrutura o
morfema yãy e seu sujeito sem nenhuma marca morfológica. Como ilustrado no
exemplo abaixo:
(108a). I N15- Okoat
Copo

yãy

kõyõy

ANTICAUS

quebrar

“O copo quebrou”
 Teste Chi-quadrado
A condição IN classe II foi aceita em 72% dos julgamentos, ou seja, do total de 18
observações da condição IN classe II, 13 observações foram aceitáveis e 05 não foram
aceitáveis. Estatisticamente estes dados são relevantes, pois demonstram que não foi ao
acaso que a condição classe II foi mais aceita. Como ilustrado no gráfico 13 a seguir.
A condição IN classe II foi julgada aceitável em 13 casos observados e julgada
inaceitável em 05 observações, diferença significativa estatisticamente (X2(1) = 7,111;
P= 0,0077**). O P-valor é baixo neste cruzamento, o que indica a improbabilidade
estatística de a diferença quantitativa ter sido por acaso.
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GRÁFICO 13: Índices de aceitabilidade da condição IN classe II no experimento de
julgamento imediato de gramaticalidade com input visual.
 Teste T-student
O tempo de resposta para responder “SIM” para a condição IN classe II foi apenas
visualmente mais rápido do que o tempo de resposta que os participantes levaram para
responder “NÃO”, estes dados não são estatisticamente significativos, os participantes
tiveram praticamente o mesmo esforço para as respostas SIM/NÃO. Como se verifica no
gráfico 14, abaixo.
A aceitabilidade para a condição IN classe II foi mais rápida 2.998 ms do que a
não aceitabilidade para a condição IN classe II em 5.458 ms, diferença estatisticamente
não significativa (T(16)= 1,951; P= 0,0689ns). O P-valor alto (P>0,05) indica a
possibilidade estatisticamente considerável de os resultados terem sido por acaso.
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GRÁFICO 14: Índices dos tempos médios de respostas da condição IN classe II
referente ao experimento de julgamento imediato de gramaticalidade com input visual.
Discussão
De acordo com a divisão das inacusativas em duas subclasses, foi necessário
analisar separadamente os dados estatísticos de tais orações. Analisados os cruzamentos
5° e 6°, observa-se que os índices de resposta SIM/NÃO da condição IN classe I são
muito próximos (16 respostas SIM e 14 respostas NÃO), diferentemente da condição IN
classe II (13 respostas SIM e 05 respostas NÃO). Também foi a classe I que obteve o
tempo mais rápido para ser negada (2.778 ms) do que para ser aceita (3. 370 ms),
portanto, a condição IN classe I foi menos aceita em um tempo muito mais rápido se
comparada com a condição IN classe II.

7° cruzamento

I N classe I N Ã O47%

X I N classe I I N Ã O 28%

No sétimo cruzamento, foram analisados os índices de rejeição das condições IN
classe I e IN classe II e seus respectivos tempos médios, com o objetivo de verificar que
tipo de sentença inacusativa é mais negado, ou seja, se a diferença entre os índices de
rejeição e tempos médios de respostas NÃO são estatisticamente significativos. Este
cruzamento pode ser exemplificado pelas frases abaixo:
(109a). I N8- kokex
Cachorro

ũ-

yĩy

ele INAT-

rosnar

“O cachorro rosnou”
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(109b). I N12- Hãm-yĩkox
Coisa-boca

yãy

xõn

ANTICAUS

abrir

“A porta abriu”
 Teste Chi-quadrado
Observou-se que as inacusativas classe I foram rejeitadas em 14 observações entre
o total de 30 observações; já as do tipo classe II foram rejeitadas em 05 observações,
entre o total de 18 observações. Estatisticamente estes dados são relevantes, pois
demonstram que a negação das orações não foi ao acaso. Os participantes aceitam menos
as inacusativas de classe I. O que pode ser verificado no gráfico 15 a seguir.
A condição IN classe I foi julgada não aceitável em 14 casos observados e a
condição IN classe II julgada inaceitável em 05 casos observados, diferença significativa
estatisticamente (X2(1) = 8,526; P= 0,0035**). O P-valor foi baixo, o que indica a
improbabilidade estatística de a diferença quantitativa ter sido por acaso.

GRÁFICO 15: Índices de rejeição das condições IN classe I e IN classe II no
experimento de julgamento imediato de gramaticalidade com input visual.
 Teste T-student
O tempo de resposta que um participante levou para responder “NÃO” para a
condição Classe I foi apenas visualmente mais rápido do que o tempo de resposta NÃO
para a condição classe II. Apesar destes dados não serem estatisticamente relevantes,
negar a condição IN classe II foi mais demorado, ou seja, houve um maior esforço na
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carga de processamento para negar a condição IN classe II do que negar IN classe I.
Como ilustrado no gráfico 16 abaixo.
A não aceitabilidade para a condição IN classe I foi mais rápida 2.778 ms do que a
não aceitabilidade para a condição IN classe II em 5.458 ms, diferença estatisticamente
não significativa (T(17)= 1,793; P= 0,090ns). O P-valor neste cruzamento foi alto
(P>0,05), o que indica a possibilidade estatisticamente considerável de os resultados
terem sido por acaso.

Índices dos tempos médios de
negação das condições IN classe I e
IN classe II
5.458 ms
2.778 ms

6000
4000

IN classe I

2000

IN classe II

0
IN classe I

IN classe II

GRÁFICO 16: Índices dos tempos médios de rejeição das condições IN classe I e IN
classe II referente ao experimento de julgamento imediato de gramaticalidade com input
visual.
Discussão
No 7° cruzamento, foram analisados os índices das respostas NÃO e seus
respectivos tempos médios das condições IN classe I e IN classe II, novamente
observou-se que a classe I é a mais negada em um tempo mais rápido. O tempo de
negação da classe II foi maior, indicando que foi custoso para o participante negar tal
sentença.
Postula-se que o processamento de sentenças do tipo intransitiva da classe I, sem a
marca de anticausativo yãy, é mais custoso para o falante. Pois a oração é resultado do
movimento do argumento interno para a posição de argumento externo. Já nas sentenças
que possuem a marca anticausativa yãy, intransitiva da classe II, o morfema serviria de
pista para o reconhecimento desta oração, o que facilitaria seu processamento e
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identificaria que a posição daquele argumento não é sua posição de origem, portanto não
é o agente causador da ação.
A diferença entre as duas classes de inacusativas, apresentada pelos dados
estatísticos, seria consequência da estrutura sintática de cada tipo de oração. Inacusativas
da classe I não possuem o morfema anticausativo yãy, o que não facilitaria o
processamento deste tipo de sentença. Inacusativas da classe II possuem o morfema
anticausativo yãy, o que facilitaria o processamento deste tipo de sentença, indicando
que o único argumento da oração é resultado de movimento da posição de argumento
interno para a posição de argumento externo.

8° cruzamento

N G SI M85%

X T A SI M 83%

O objetivo deste oitavo cruzamento foi verificara hipótese levantada antes da
realização do experimento, se a condição NG (inergativas) teria, estatisticamente, o
comportamento próximo do comportamento da TA (transitivas com sujeito animado).
Este cruzamento pode ser exemplificado pelas frases abaixo:
(110a). N G6- Kakxop
Criança

te

pũn

ERG

pular

“A criança pulou”
(110b). T A4- Ũn
Mulher FR

te

konãg

pukpe-gãhã

ERG

água FR

fever-CAUS

“A mulher ferveu a água”
 Teste Chi-quadrado
Entre o total de 48 observações da condição NG, 41 observações foram aceitáveis
e entre o total de 48 observações, 40 foram aceitáveis para a condição TA. Os índices
são muito próximos, demonstram que houve uma boa aceitação por parte dos
participantes para as duas condições. Observe-se o gráfico 17 abaixo.
A condição NG foi julgada aceitável em 41 casos observados e a condição TA
julgada aceitável em 40 casos observados, sendo esta diferença estatisticamente não
significativa (X2(1) = 0,0246; P= 0,8751ns). O P-valor neste cruzamento foi alto
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(P>0,05), o que indica a possibilidade estatisticamente considerável de os resultados
terem sido por acaso.

GRÁFICO 17: Índices de aceitabilidade das condições NG e TA no experimento de
julgamento imediato de gramaticalidade com input visual.
 Teste T-student
O tempo de resposta que os participantes levaram para responder “SIM” para a
condição TA foi visualmente mais rápido do que o tempo de resposta que os
participantes levaram para responder “NÃO” para a condição NG. Estes dados não são
estatisticamente significativos, pois são índices de tempos próximos, ou seja, tiveram
praticamente o mesmo esforço de processamento. Como ilustrado no gráfico 18 a seguir.
A aceitabilidade para a condição TA foi julgada mais rapidamente 1.887 ms do
que a aceitabilidade para a condição NG 2.461 ms, esta diferença não é estatisticamente
significativa (T(79)= 1,626; P= 0,1078ns). O P-valor alto (P>0,05) indica a possibilidade
estatisticamente considerável de os resultados terem sido por acaso.
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GRÁFICO 18: Índices dos tempos médios de aceitabilidade das condições NG e TA
referente ao experimento de julgamento imediato de gramaticalidade com input visual.
Discussão
No 8° cruzamento, observou-se o que era previsto em nossa hipótese levantada
antes da realização do experimento. As condições TA e NG teriam comportamento
estatístico muito semelhante. Tais condições obtiveram praticamente os mesmos índices
de resposta SIM/NÃO, a condição TA obteve 40 observações SIM e 08 NÃO, e a
condição NG obteve 41 respostas SIM e 07 NÃO. Os tempos de aceitabilidade foram
mais rápidos do que os tempos de negação para as duas condições, apesar de TA obter
os tempos médios de resposta mais rápidos. O tempo médio de aceitabilidade para TA
foi de 1.887 ms e o tempo médio de rejeição para TA 2.716 ms, já o tempo médio de
aceitabilidade para NG foi de 2.461 ms e o de rejeição para NG foi de 5.174ms.
Postulamos que este comportamento semelhante das condições TA e NG seja
consequência de os dois tipos de sentenças terem, até certo ponto, uma estrutura sintática
parecida. O vezinho tanto de TA como o de NG projetam a posição de especificador de
vP, posição em que o argumento externo nasce e move-se para especificador de IP (ou
TP) para ganhar caso.
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5.5. Discussão Geral
Após serem analisados os resultados dos testes estatísticos, chegamos a algumas
conclusões sobre a aceitabilidade das sentenças transitivas e intransitivas, neste primeiro
experimento:


De acordo com a nossa hipótese, a condição IN foi a menos aceita quando
comparada às demais condições TA, TI e NG. Tal fato se justifica por as
sentenças inacusativas apresentarem uma estrutura sintática mais complexa
do que os outros tipos de sentenças. Em outras palavras, as orações
inacusativas têm seu sujeito originado na posição de argumento interno que
se move para a posição de argumento externo, movimento que não é
realizado nos demais tipos de sentenças. Tal movimento estrutural tem um
correlato perceptual, que foi captado no experimento.



A condição TI foi bem aceita na língua, com o índice de aceitabilidade um
pouco menor do que TA. Seus tempos médios de respostas SIM/NÃO
estão em harmonia com os índices de aceitabilidade, ou seja, menor tempo
médio de resposta SIM para um índice de aceitabilidade mais alto.



As condições TA e NG obtiveram os índices de aceitabilidade muito
próximos, estando, igualmente, de acordo com nossa hipótese. Apesar de
as duas condições terem sido mais aceitas do que rejeitadas, TA obteve os
tempos médios de resposta SIM/NÃO mais rápidos, ou seja, a condição TA
teve menos custo de processamento do que a condição NG.



Quando confrontados os resultados das subclasses da condição IN,
observamos que a condição classe I foi mais rejeitada do que a condição
classe II. Postula-se que as sentenças do tipo IN classe II são mais aceitas
por apresentarem em sua estrutura sintática uma morfologia facilitadora.
Mais especificamente, a condição classe II apresenta o vezinho BE C OME

yãy que facilita a compreensão de que o sujeito da sentença é originado na
posição de argumento interno e move-se para a posição de argumento
externo, ao contrário da condição classe I que não apresenta nenhuma
morfologia facilitadora. Consequentemente, as sentenças da classe I têm
maior custo de processamento, pois o falante da língua Maxakalí deve
realizar esta operação de movimento sintático, sem contar com qualquer
facilitação morfológica neste tipo de sentenças.
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6.

E XPE RI M E NT O

DE

JU L G A M E N T O

I M EDI A T O

DE

A C E I T A B I L I D A D E D A A L T E R N Â N C I A C A USA T I V A C O M I NPU T
AUDI TI V O
6.1. Introdução
O objetivo deste segundo experimento também foi o de verificar que tipo de
sentença, intransitiva ou transitiva, tem maior custo de processamento linguístico na
língua Maxakalí. Mais especificamente, pretendíamos verificar se as sentenças
intransitivas teriam maior índice de rejeição e maior tempo médio de resposta do que as
sentenças transitivas. Para alcançarmos tal objetivo, aplicamos o segundo experimento
de julgamento imediato de aceitabilidade com input auditivo na Aldeia Verde, no
município de Ladainha, no Estado de Minas Gerais.
Nosso propósito era o de verificar se os padrões encontrados no experimento
anterior, com input escrito, seriam replicados com input auditivo. O experimento
auditivo leva em conta que a língua Maxakalí, tradicionalmente, não contava com a
escrita, que foi introduzida por missionários há algumas décadas. Neste sentido, nossa
expectativa ao realizar o experimento auditivo foi não só a de comparar as duas
modalidades, mas principalmente a de obter maior confiabilidade para o estudo. No
capítulo 1, oferecemos uma reflexão mais detalhada sobre as diferenças entre as
modalidades oral e escrita e, mais especificamente, sobre a escrita Maxakalí.
Acreditamos que algumas características específicas da modalidade oral possam
contribuir para nossos estudos sobre o processamento da alternância causativa. O povo
Maxakalí, assim como os demais povos indígenas, é de cultura tradicionalmente oral. A
escrita foi inserida em suas comunidades há pouco tempo e propagada pelas escolas das
aldeias.
Antes de o experimento ser implementado, aconteceram alguns encontros de
consultoria com professores Maxakalí, a fim de garantir que os dados fossem, de fato,
gramaticais e para a gravação das sentenças que serviriam de input auditivo para o
experimento. Posteriormente, participaram do teste um total de 12 sujeitos, diferentes
dos consultores iniciais, que colaboraram com o desenvolvimento dos materiais
experimentais. Esses 12 sujeitos eram falantes nativos da língua Maxakalí e já haviam
concluído o período escolar regular, na escola da aldeia.
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6.2. Variáveis experimentais
As variáveis independentes foram o traço de animacidade e a transitividade verbal;
já a variável dependente foi o nível de aceitabilidade das sentenças em termos dos
índices e dos tempos médios de decisão.
Condições experimentais foram T A (Transitiva sujeito animado), T I (Transitiva
sujeito inanimado), I N (Intransitiva Inacusativa), N G (Intransitiva Inergativa), I N classe
I (Inacusativa da classe I) e I N classe I I (Inacusativa da classe II). As condições
experimentais do segundo experimento foram as mesmas condições utilizadas no
primeiro e estão detalhadas na seção 5.2, do capítulo 5.

6.3. Método
6.3.1. Participantes
Participaram do experimento 12 falantes nativos da língua indígena Maxakalí,
moradores da Aldeia Verde, no município de Ladainha, em MG. 08 sujeitos eram do
sexo masculino e 04 sujeitos eram do sexo feminino, com idade média de 30 anos e
apresentavam visão normal, sem correção visual.

6.3.2. Material
O material utilizado foi 16 frases inacusativas, 16 frases transitivas com sujeito
+animado, 16 frases transitivas com sujeito –animado e 16 frases inergativas, totalizando
64 frases experimentais que foram organizadas em um design do tipo Quadrado Latino.
Neste segundo experimento não foram incluídas as frases distratoras.
O quadrado latino é um modo de organizar as sentenças de um experimento, afim
de que todos os participantes observem todas as condições que estão sendo testadas, mas
nunca leiam a mesma sentença mais de uma vez. O quadrado latino aqui reportado
contém 4 versões e cada versão contém 16 frases, que foram distribuídas após o
cruzamento das condições experimentais. O quadrado latino deste segundo experimento
é igual ao quadrado latino usado no primeiro experimento, observe a TABELA 13, na
seção 5.3.2, do capítulo 5.
Vale destacar que as frases que serviram de input escrito no primeiro experimento
de julgamento imediato de aceitabilidade da alternância causativa foram gravadas
(Gravador Digital Zoom H4 next) pelo professor Isael Maxakalí e, posteriormente,
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serviram de input auditivo para o segundo experimento de julgamento imediato de
aceitabilidade da alternância causativa.

6.3.3. Procedimento
A tarefa foi o julgamento imediato de aceitabilidade.
O experimento foi realizado com falantes nativos da língua indígena Maxakalí que
ouviram as sentenças apresentadas no computador, uma por vez, e julgaram a frase
gramatical ou não. Ouvir uma frase e julgar cada sentença eram realizados por meio de
teclas codificadas em um computador laptop Apple Macintosh Macbook Air 1.6GHz,
2GB RAM: barra amarela para ouvir a próxima frase, botão vermelho para resposta
NÃO e botão verde para responder SIM. O experimento foi realizado no programa
computacional Psyscope XB-53 em computador Apple Macbook Air 1.6GHz.

FIGURA 34 – Ilustração do aparelho de laptop utilizado para o experimento
psicolinguístico.
Eram apresentadas aos participantes as seguintes informações: a tela do
computador iniciava em branco. Quando pressionada a barra de espaço (em amarelo),
ouvia-se uma frase em Maxakalí e, automaticamente, surgia uma tela com interrogações.
Neste momento o consultor deveria pressionar a tecla verde, caso julgasse a sentença
ouvida gramatical ou vermelha, caso julgasse a sentença ouvida agramatical. A tela com
as interrogações permanecia até o consultor pressionar a tecla verde ou vermelha. Este
tempo, entre o surgimento das interrogações e o consultor pressionar a tecla verde ou
vermelha, era cronometrado para que se pudesse, posteriormente, analisar o tempo
levado para o julgamento das sentenças.
Após pressionar-se uma das teclas (vermelha ou verde), a tela ficava em branco
novamente até que o consultor pressionasse a tecla amarela novamente, quando, então,
ouvia-se uma nova sentença a ser julgada. Este tempo entre o momento logo após o
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julgamento de uma sentença e o pressionar da tecla amarela não era contabilizado por
não ter relevância para a pesquisa. Observe a figura abaixo:

2

1
3

?????

4

2

FIGURA 35: Sequência de informações apresentadas durante o segundo experimento.
1- Tela em branco até que a tecla amarela fosse pressionada;
2- Audição de uma sentença em Maxakalí, neste momento a tela permanece em
branco;
3- Ouvida a sentença, visualização automática de interrogações, neste momento o
participante pressionava a tecla verde ou vermelha;
4- Tela em branco novamente.

6.3.4. Hipótese
Era esperado que as orações inacusativas (IN) fossem menos aceitas do que as
orações transitivas com sujeito animado (TA), transitivas com sujeito inanimado (TI) e
inergativas (NG), por apresentarem uma estrutura sintática mais complexa do que as
demais condições. Ou seja, o sujeito da oração inacusativa é originado na posição de
argumento interno e move-se para a posição de argumento externo, ao contrário das
demais condições em que seus sujeitos não seriam derivados de nenhum movimento, no
capítulo 4, estão analisadas as estruturas argumentais das condições TA, TI, IN e NG.
Esperava-se que as sentenças inacusativas IN classe II obtivessem níveis de
aceitabilidade próximos aos níveis de aceitabilidade das sentenças TA e TI. Uma vez
que apresentam o morfema anticausativo yãy, que facilitaria a compreensão das orações
inacusativas, a partícula seria um tipo de “atalho” ou pista morfológica para o
processamento deste grupo de oração. De modo contrário, esperava-se encontrar níveis
de aceitabilidade menores nas sentenças IN classe I do que em TA, TI, e IN classe II, já
que a morfologia verbal do grupo classe I de inacusativas não apresenta marca
anticausativa, o que não facilitaria a compreensão destas intransitivas.
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As frases do tipo NG deveriam apresentar níveis de aceitabilidade próximos ao
tipo TA, pois, além de não apresentarem derivação através de deslocamento da posição
de objeto direto, o traço [+ animado] favorece a interpretação de sujeito, agentivo
prototipicamente, levando a interpretação de verbo intransitivo.
Nas orações TI, apesar de o sujeito ser agente como em TA e NG, é inanimado,
por isso, espera-se que o nível de aceitabilidade de TI seja um pouco menor que TA e
NG.

6.4. Resultados do Experimento e Discussões
Através dos testes estatísticos Teste T e Chi-quadrado (X2), foram analisados os
dados numéricos relativos aos índices de julgamento e aos tempos médios de decisão
obtidos no experimento. Ou seja, os índices de aceitabilidade das sentenças observadas
foram analisados pelo teste Chi-quadrado de Pearson e as latências médias de resposta
foram analisadas pelo teste T-student.

1° cruzamento

T A SI M 96%

X T A N Ã O 4%

A seguir está exemplificado um tipo de sentença TA (transitiva com sujeito
animado) utilizada no experimento, observe-se que o sujeito apresenta a marca de
ergatividade te e o verbo não apresenta nenhuma marca morfológica.
(111a). T A11- Tik
Homem

te

mĩm-pot

ERG

madeira FR-lascar

“O homem lascou a madeira”
 Teste Chi-quadrado
A condição TA foi aceita em 96% dos julgamentos, ou seja, do total de 48
observações da condição TA, 46 observações foram aceitáveis e somente 02 não foram
aceitáveis, o que pode ser verificado no gráfico 19 abaixo. Estatisticamente, estes dados
são relevantes, pois demonstram que não foi ao acaso que a condição TA foi mais aceita.
A condição TA foi julgada aceitável em 46 casos observados e julgada inaceitável
em 02 casos, sendo esta diferença estatisticamente significativa (X2(1) = 80,67; P<
0,0001***). A literatura admite 0,05 como ponto de corte para o P-valor, deste modo, o
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P-valor desta análise é baixo, P= 0,0001 (P<0,05), o que revela que a diferença
quantitativa encontrada ter sido por acaso é uma improbabilidade estatística.

GRÁFICO 19: Índices de aceitabilidade da condição TA no experimento de julgamento
imediato de gramaticalidade com input auditivo.
 Teste T-student
O tempo médio de resposta que os participantes levaram para responder “SIM”
para a condição TA (2.068 ms) foi apenas visualmente mais rápido do que o tempo de
resposta que os participantes levaram para responder “NÃO” (4.510 ms). Entretanto, os
resultados apontam para uma diferença não significativa entre as respostas SIM e NÃO
para a aceitabilidade da condição TA.
O teste T-student demonstra que a diferença dos tempos entre as decisões SIM e
NÃO para a condição TA não é estatisticamente significativa (T(46) = 1,534; P=
0,1319ns). Neste cruzamento, o P-valor encontrado foi alto (P > 0,05), o que demonstra a
possibilidade estatística de os resultados terem sido ao acaso. Como, no entanto,
observou-se uma variância alta na distribuição dos dados, decidiu-se realizar um corte
dos valores extremos obtidos (outlier tri mming), tomando como base os quartis
inferiores e superiores da distribuição amostral, que foram retirados da base. A análise,
então, pôde ser realizada a partir das medidas mais centrais da amostra, tendo-se obtido,
após esses cortes, valores significativos, na direção esperada, como reportado a seguir.
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T A sim trim

X T A não

 Teste T-student
O tempo médio de resposta que os participantes despenderam para responder
“SIM” para a condição TA (1.567 ms) foi mais rápido do que o tempo de resposta que os
participantes levaram para responder “NÃO” (4.510 ms), conforme se observa no
gráfico 20, abaixo. Os resultados apontam para uma diferença significativa entre as
respostas SIM e NÃO da condição TA, isto é, a diferença entre os índices de
aceitabilidade é estatisticamente relevante.
O teste T-student demonstra que a diferença dos tempos entre as decisões SIM e
NÃO para a condição TA é estatisticamente significativa (T(24) = 4,292; P= 0,0003***).
Neste cruzamento, o P-valor encontrado foi baixo (P<0,05), o que demonstra a
impossibilidade estatística de os resultados terem sido ao acaso,

GRÁFICO 20: Índices dos tempos médios de respostas da condição TA referente ao
experimento de julgamento imediato de gramaticalidade com input auditivo.

2° cruzamento

T I sim 94%

X T I não 6%

Este cruzamento pode ser exemplificado pela frase abaixo. Assim como a
condição TA, as frases TI não apresentam morfologia verbal e o sujeito inanimado
também apresenta a marca te.
(112a). T I12- Ãmuuh te

hãm-yĩkox

xõn

120

Vento

ERG

coisa-boca

abrir

“O vento abriu a porta”
 Teste Chi-quadrado
A condição TI foi aceita em 94% dos julgamentos, ou seja, do total de 48
observações da condição TI, 45 observações foram aceitáveis e 03 não foram aceitáveis,
conforme ilustrado abaixo no gráfico 21. Estatisticamente, estes dados são relevantes,
pois demonstram que não foi ao acaso que a condição TI foi mais aceita.
A condição TI foi julgada aceitável em 45 casos observados e julgada inaceitável
em 03 casos, sendo esta diferença estatisticamente significativa (X2(1) = 73,50;
P<0,0001***).A literatura admite 0,05 como ponto de corte para o P-valor, deste modo,
o P-valor desta análise é baixo, P= 0,0001 (P<0,05), o que revela que a diferença
quantitativa encontrada ter sido por acaso é uma improbabilidade estatística.

GRÁFICO 21: Índices de aceitabilidade da condição TI no experimento de julgamento
imediato de gramaticalidade com input auditivo.
 Teste T-student
O tempo de resposta que os participantes levaram para responder SIM para a
condição TI foi mais demorado do que o tempo de resposta que os participantes levaram
para responder NÃO. Os resultados apontam para uma diferença não significativa entre
as respostas SIM e NÃO da condição TI na língua, como se verifica no gráfico 22,
abaixo.

121

A aceitabilidade para a condição TI foi julgada mais demorada 2.146 ms do que a
não aceitabilidade para a condição TI 598 ms, esta diferença não é estatisticamente
significativa (T(46)= 1.342; P= 0,1828ns). O P-valor foi alto, o que indica probabilidade
estatística de a diferença dos tempos ter sido por acaso. Como, no entanto, observou-se
uma variância alta na distribuição dos dados, decidiu-se realizar um corte dos valores
extremos obtidos (outlier tri mming), tomando como base os quartis inferiores e
superiores da distribuição amostral, que foram retirados da amostra. A análise, então,
pôde ser realizada com base em medidas mais centrais da amostra, tendo-se obtido, após
esses corte, valores significativos, na direção esperada, como reportado a seguir.
Vale destacar que os índices de aceitabilidade da condição TI não estão em
harmonia com os tempos médios de resposta, pois tal condição obteve maior índice de
aceitabilidade do que rejeição, com um custo maior de processamento para respostas
SIM, ou seja, os participantes demoraram mais para aceitar a condição do que para negála.
T I SI M trim

X TI NÃO

 Teste T-student
O tempo médio de resposta que os participantes levaram para responder “NÃO”
para a condição TI (598 ms) foi mais rápido do que o tempo de resposta que os
participantes levaram para responder “SIM” (1.466 ms), conforme se observa no gráfico
22, abaixo. Os resultados apontam para uma diferença significativa entre as respostas
SIM e NÃO para a aceitabilidade da condição TI na língua.
O teste T-student demonstra que a diferença dos tempos entre as decisões SIM e
NÃO para a condição TA é estatisticamente significativa (T(24) = 2,337; P= 0,0281*).
Neste cruzamento, o P-valor encontrado foi baixo (P<0,05), o que demonstra a
impossibilidade estatística de os resultados terem sido ao acaso.
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GRÁFICO 22: Índices dos tempos médios de respostas da condição TI referente ao
experimento de julgamento imediato de gramaticalidade com input auditivo.
Discussão
No segundo cruzamento, observamos que os tempos médios de resposta SIM
foram mais altos do que os tempos médios de resposta NÃO, tanto no cruzamento sem o
filtro quanto no cruzamento com o filtro. Em outras palavras, houve um custo de
processamento maior para a aceitabilidade da condição TI do que para a rejeição de TI.
Após uma análise comparativa entre os dados deste segundo cruzamento e os dados
relativos ao experimento realizado sobre a Alternância Causativa no Português4,
observamos que a condição TI em português foi mais aceita (86% para SIM) em um
tempo mais rápido de processamento (resposta SIM 2.492 ms e resposta NÃO 3.026
ms).
Acredita-se que essa desarmonia entre os índices de aceitabilidade e os tempos
médios de resposta SIM/NÃO ocorra, na língua Maxakalí, porque, nas línguas
indígenas, o conceito de animacidade pode ser diferente do conceito de para
animacidade no português. Nas línguas indígenas, elementos e fenômenos da natureza,
além de objetos, podem ser personificados de acordo com a mitologia de cada etnia.
Pretendemos, futuramente, investigar experimentalmente a semântica da língua
Maxakalí.

4

Ver Maia et al (a aparecer).
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3° cruzamento

N G SI M 100%

X N G N Ã O 0%

As sentenças do tipo NG (inergativas) apresentam seu único argumento marcado
pela partícula te e nenhuma morfologia verbal. Como ilustrado no exemplo a seguir:
(113a). N G15- Yoãm
João

te

hãmyãg

ERG

dançar

“João dançou”
A condição NG não obteve nenhuma resposta NÃO, ou seja, das 48 observações
todas foram aceitáveis em um tempo médio de aceitabilidade de 2.770 ms.
Consequentemente, não foi possível medir os tempos de rejeição da condição NG. Isto
significa dizer que as sentenças inergativas são muito bem aceitas na língua, com um
custo de processamento baixo, como se verifica nos gráficos 23 e 24 a seguir.
Neste capítulo 6, há o estudo comparativo entre os dois experimentos de
julgamento imediato de aceitabilidade da alternância causativa. Notamos que a orações
inergativas sempre apresentam os índices de aceitabilidade e os tempos médios de
resposta SIM bem altos quando comparados com aos índices de rejeição e seus
respectivos tempos de resposta NÃO.

GRÁFICO 23: Índices de aceitabilidade da condição NG no experimento de julgamento
imediato de gramaticalidade com input auditivo.
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GRÁFICO 24: Índices dos tempos médios de respostas da condição NG referente ao
experimento de julgamento imediato de gramaticalidade com input auditivo.

4° cruzamento

I N SI M 52%

X I N N Ã O 48%

No quarto cruzamento, foram analisados os dados numéricos globais referentes à
condição IN, sem separarmos, neste momento, as duas subclasses que pertencem à
condição IN (IN da classe I e IN da classe II). Este cruzamento pode ser exemplificado
pela frase abaixo:
(114a). I N15- Okoat
Copo

yãy

kõyõy

ANTICAUS

quebrar

“O copo quebrou”
 Teste Chi-quadrado
A condição IN foi aceita em 52% dos julgamentos, ou seja, do total de 48
observações da condição IN, 25 observações foram aceitáveis e 23 não foram aceitáveis.
Os índices de respostas SIM/NÃO foram bem próximos, o que leva a considerar que este
tipo de sentença não foi tão bem aceito. O que pode ser verificado no gráfico 25, abaixo.
A condição IN foi julgada aceitável em 25 casos observados e julgada inaceitável
em 23 casos, sendo esta diferença estatisticamente não significativa (X2(1)= 0,1667; P=
0,6831ns).O P-valor foi alto, o que indica a probabilidade estatística de a diferença
quantitativa ter sido por acaso.
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GRÁFICO 25: Índices de aceitabilidade da condição IN no experimento de julgamento
imediato de gramaticalidade com input auditivo.
 Teste T-student
Apesar de o tempo de resposta que os participantes levaram para responder
“NÃO” para a condição IN ter sido apenas visualmente mais rápido do que o tempo de
resposta que os participantes levaram para responder “SIM”, estes dados não são
estatisticamente significativos, pois são tempos muito próximos, ou seja, os participantes
tiveram praticamente o mesmo esforço para as respostas SIM/NÃO. Conforme ilustrado
no gráfico 26, abaixo.
A aceitabilidade para a condição IN foi julgada mais demorada 2.165 ms do que a
não aceitabilidade para a condição IN 2.157 ms , esta diferença não é estatisticamente
significativa (T(46)= 0,0127; P= 0,9899ns). Neste cruzamento o P-valor é alto (P>0,05),
o que revela a possibilidade estatística de os resultados terem sido por acaso.Como, no
entanto, observou-se uma variância alta na distribuição dos dados, decidiu-se realizar um
corte dos valores extremos obtidos (outlier trimming), tomando como base os quartis
inferiores e superiores da distribuição amostral, que foram retirados da amostra. A
análise, então, pôde ser realizada com base em medidas mais centrais da amostra, como
reportado a seguir.
Vale destacar que os índices de aceitabilidade da condição IN não estão em
harmonia com os tempos médios de resposta, pois tal condição obteve maior índice de
aceitabilidade do que rejeição, com um custo maior de processamento para respostas
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SIM, ou seja, os participantes demoraram mais para aceitar a condição do que para negála.
I N SI M trim

X I N N Ã O trim

 Teste T-student
Apesar de o tempo de resposta que os participantes levaram para responder “SIM”
para a condição IN ter sido apenas visualmente mais rápido do que o tempo de resposta
que os participantes levaram para responder “NÃO”, estes dados não são
estatisticamente significativos, pois são tempos muito próximos, ou seja, os participantes
tiveram praticamente o mesmo esforço para as respostas SIM/NÃO. Como se verifica no
gráfico 26, abaixo.
A aceitabilidade para a condição IN foi julgada mais rápida 1.270 ms do que a não
aceitabilidade para a condição IN 1.541 ms, esta diferença não é estatisticamente
significativa (T(22)= 1,043; P= 0,3084ns). Neste cruzamento o P-valor é alto (P>0,05), o
que revela a possibilidade estatística de os resultados terem sido por acaso.

GRÁFICO 26: Índices dos tempos médios de respostas da condição IN referente ao
experimento de julgamento imediato de gramaticalidade com input auditivo.
Mesmo sendo analisados somente os valores mais centrais da amostra, observamos
que a condição IN (inacusativa) continuou a obter os tempos médios de respostas
SIM/NÃO muito próximos (1.270 ms para resposta SIM e 1.541 ms para NÃO), isto
quer dizer que a condição IN não foi bem aceita na língua.
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Discussão
Analisados os quatro primeiros cruzamentos estatísticos, assim como no primeiro
experimento reportado no capítulo 5, novamente notamos que a condição IN foi menos
aceita se comparada com as demais condições TA, TI e NG. Os índices de aceitabilidade
de IN (52%) foram bem próximos aos índices de negação (48%), ao contrário das outras
condições que obtiveram índices de resposta SIM/NÃO com grande diferença. IN
também foi a única condição em que os tempos de resposta foram muito próximos (1.
270 ms para resposta SIM e 1.541 ms para NÃO) e, se observarmos os dados sem filtro,
o tempo médio de aceitabilidade mais alto (2.165 ms)do o tempo médio de rejeição
(2.157 ms). Portanto, a condição IN foi menos aceita e apresentou um esforço de
processamento maior para aceitabilidade se comparada às demais condições. Observemse o gráfico 27 e o gráfico 28, abaixo:

GRÁFICO 27: Índices de aceitabilidade das condições TA, TI, IN e NG no experimento
de julgamento imediato de gramaticalidade com input auditivo.
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GRÁFICO 28: Índices dos tempos médios das condições TA, TI, IN e NG no
experimento de julgamento imediato de gramaticalidade com input auditivo.

5° cruzamento

I N classe I SI M 63%

X I N classe I N Ã O 37%

As orações do tipo inacusativas da classe I (IN classe I) apresentam em sua
estrutura o morfema de 3ª pessoa ũ- no verbo e não apresentam nenhuma marca
morfológica em seu sujeito. Observe-se o exemplo (115a) a seguir:
(115a). I N6- Ũkutut
Velho

ũ-

pakut

ele INAT

doente

“O velho adoeceu”
 Teste Chi-quadrado
A condição IN classe I foi aceita em 63% dos julgamentos, ou seja, do total de 30
observações da condição IN classe I, 19 observações foram aceitáveis e 11 não foram
aceitáveis. Estatisticamente estes dados são relevantes, pois demonstram que não foi ao
acaso que a condição IN classe I foi mais aceita. Observe-se o gráfico 29 abaixo.
A condição IN classe I foi julgada aceitável em 19 casos observados e julgada
inaceitável em 11 observações, diferença significativa estatisticamente (X2(1) = 4,267;
P= 0,0389*). Como o P-valor é baixo, a impossibilidade estatística de os resultados
terem sido ao acaso é considerável.
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FIGURA 29: Índices de aceitabilidade da condição IN classe I no experimento de
julgamento imediato de gramaticalidade com input auditivo.
 Teste T-student
O tempo de resposta que os participantes levaram para responder “NÃO” para a
condição IN classe I foi apenas visualmente mais rápido do que o tempo de resposta que
os participantes levaram para responder “SIM”. Vale destacar que a negação para a
condição IN classe I foi mais rápida, apesar de os tempos não serem significativos
estatisticamente. Em outras palavras, os índices são próximos, o que indica que houve
um esforço de processamento semelhante para as respostas SIM/NÃO.
A aceitabilidade para a condição IN classe I foi mais demorada 2.170 ms do que a
não aceitabilidade para a condição IN classe I em 1.845 ms, diferença estatisticamente
não significativa (T(28)= 0,4535; P= 0,6537ns). O P-valor alto (P>0,05) indica a
possibilidade estatisticamente considerável de os resultados terem sido por acaso.Como,
no entanto, observou-se uma variância alta na distribuição dos dados, decidiu-se realizar
um corte dos valores extremos obtidos (outlier tri mming), tomando como base os quartis
inferiores e superiores da distribuição amostral, que foram retirados da amostra. A
análise, então, pôde ser realizada com base em medidas mais centrais da amostra, como
reportado a seguir.
Vale destacar que, apesar de a condição IN classe I ser mais aceita do que negada,
pois obteve índice de aceitabilidade (19 observações SIM) maior do que a rejeição (11
observações NÃO), tal condição teve um custo de processamento maior para a sua
aceitabilidade, ou seja, os participantes demoraram mais para responder “SIM” (2.170
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ms) do que para negá-la (1.845 ms). Em outras palavras, os índices de aceitabilidade não
estão em harmonia com os tempos médios de respostas.
I N classe I SI M trim

X I N classe I N Ã O trim

 Teste T-student
Apesar de o tempo de resposta que os participantes levaram para responder “SIM”
para a condição IN classe I ter sido apenas visualmente mais rápido do que o tempo de
resposta que os participantes levaram para responder “NÃO”, estes dados não são
estatisticamente significativos, pois são tempos muito próximos, ou seja, os participantes
tiveram praticamente o mesmo esforço de processamento para as respostas SIM/NÃO.
Como ilustrado no gráfico 30, abaixo.
A aceitabilidade para a condição IN classe I foi julgada mais rápida 1.317 ms do
que a não aceitabilidade para a condição IN classe I 1.612 ms , esta diferença não é
estatisticamente significativa (T(14)= 0,8694; P= 0,3993ns). Neste cruzamento o P-valor
é alto (P>0,05), o que revela a possibilidade estatística de os resultados terem sido por
acaso.

FIGURA 30: Índices dos tempos médios de respostas da condição IN classe I referente
ao experimento de julgamento imediato de gramaticalidade com input auditivo.
Mesmo sendo analisados somente os valores mais centrais da amostra, observamos
que a condição IN classe I continuou a obter os tempos médios de respostas SIM/NÃO
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muito próximos (1.317 ms para resposta SIM e 1.612 ms para NÃO), isto quer dizer que
a condição IN classe I não foi bem aceita na língua.

6° cruzamento

I N classe I I SI M 33%

X I N classe I I N Ã O 67%

As orações inacusativas da classe II (IN classe II) apresentam em sua estrutura o
morfema yãy e seu sujeito sem nenhuma marca morfológica. Como ilustrado no
exemplo abaixo:
(116a). I N15- Okoat
Copo

yãy

kõyõy

ANTICAUS

quebrar

“O copo quebrou”
 Teste Chi-quadrado
A condição IN classe II foi aceita em 33% dos julgamentos, ou seja, do total de 18
observações da condição IN classe II, 06 observações foram aceitáveis e 12 não foram
aceitáveis. Isto quer dizer que a condição IN classe II obteve índice de aceitabilidade
menor do que o índice de rejeição, consequentemente, a condição não foi bem aceita na
língua. Estatisticamente, estes dados são relevantes, pois demonstram que não foi ao
acaso que a condição classe II foi mais menos aceita. Observe-se o gráfico 31 a seguir.
A condição IN classe II foi julgada aceitável em 06 casos observados e julgada
inaceitável em 12 observações, diferença significativa estatisticamente (X2(1) = 4.000;
P= 0,0455*). O P-valor é baixo neste cruzamento, o que indica a improbabilidade
estatística de a diferença quantitativa ter sido por acaso.
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FIGURA 31: Índices de aceitabilidade da condição IN classe II no experimento de
julgamento imediato de gramaticalidade com input visual.
 Teste T-student
O tempo de resposta para responder “SIM” para a condição IN classe II foi apenas
visualmente mais rápido do que o tempo de resposta que os participantes levaram para
responder “NÃO”, estes dados não são estatisticamente significativos, os participantes
tiveram praticamente o mesmo esforço para as respostas SIM/NÃO.
A aceitabilidade para a condição IN classe II foi mais rápida 2.149 ms do que a
não aceitabilidade para a condição IN classe II em 2.443 ms, diferença estatisticamente
não significativa (T(16)= 0,2067; P= 0,8388ns). O P-valor alto (P>0,05) indica a
possibilidade estatisticamente considerável de os resultados terem sido por acaso. Como,
no entanto, observou-se uma variância alta na distribuição dos dados, decidiu-se realizar
um corte dos valores extremos obtidos (outlier tri mming), tomando como base os quartis
inferiores e superiores da distribuição amostral, que foram retirados da amostra. A
análise, então, pôde ser realizada com base em medidas mais centrais da amostra, como
reportado a seguir.
I N classe I I SI M trim

X I N classe I I N Ã O trim

 Teste T-student
Apesar de o tempo de resposta que os participantes levaram para responder “SIM”
para a condição IN classe II ter sido apenas visualmente mais rápido do que o tempo de
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resposta que os participantes levaram para responder “NÃO”, estes dados não são
estatisticamente significativos, pois são tempos muito próximos, ou seja, os participantes
tiveram praticamente o mesmo esforço de processamento para as respostas SIM/NÃO.
Como ilustrado no gráfico 32, abaixo.
A aceitabilidade para a condição IN classe II foi julgada mais rápida 1.147 ms do
que a não aceitabilidade para a condição IN classe II 1.564 ms , esta diferença não é
estatisticamente significativa (T(8)= 0,7617; P= 0,4681ns). Neste cruzamento o P-valor é
alto (P>0,05), o que revela a possibilidade estatística de os resultados terem sido por
acaso.

GRÁFICO 32: Índices dos tempos médios de respostas da condição IN classe II
referente ao experimento de julgamento imediato de gramaticalidade com input visual.
Mesmo sendo analisados somente os valores mais centrais da amostra, observamos
que a condição IN classe II continuou a obter os tempos médios de respostas SIM/NÃO
muito próximos (1.147 ms para resposta SIM e 1.564 ms para NÃO), isto quer dizer que
a condição IN classe II não foi bem aceita na língua.
Discussão
De acordo com a divisão das inacusativas em duas subclasses, foi necessário
analisar separadamente os dados estatísticos de tais orações. Analisados os cruzamentos
5° e 6°, observou-se que os índices de resposta SIM/NÃO da condição IN classe II são
mais próximos (6 respostas SIM e 12 respostas NÃO), diferentemente da condição IN
classe I (19 respostas SIM e 11 respostas NÃO).
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Os tempos médios de respostas, sem o filtro, da condição IN classe II (2.149 ms
para resposta SIM e 2.443 ms para resposta NÃO) são mais altos do que os tempos
médios de respostas, sem filtro, da condição IN classe I (2.170 ms para resposta SIM e
1.845 ms para resposta NÃO), observou-se que houve um custo de processamento maior
para negar a classe II, pois seu tempo médio de rejeição foi mais alto.
De modo contrário, a condição classe I obteve maior tempo médio para
aceitabilidade, ou seja, os participantes demoraram mais para aceitar a condição. Em
outras palavras, a aceitabilidade foi mais custosa para a condição IN classe I. Portanto a
condição IN classe I foi menos aceita.
Se analisarmos os tempos médios de respostas das condições classe I e classe II
com o filtro, observamos que as condições obtiveram os tempos médios de rejeição
muito próximos (classe I “NÃO” 1.612 ms e classe II “NÃO” 1.564 ms), mas a condição
classe II obteve o tempo de resposta SIM (1.147 ms) um pouco menor do que a condição
classe I (1.317 ms para SIM). Isto quer dizer que, mesmo os dados não sendo
estatisticamente significativos, a condição classe II foi aceita mais rapidamente, com
menos custo de processamento.

7° cruzamento

I N classe I não 37%

X I N classe I I não 67%

No sétimo cruzamento, foram analisados os índices de rejeição das condições IN
classe I e IN classe II e seus respectivos tempos médios, com o objetivo de verificar que
tipo de sentença inacusativa é mais negado, ou seja, se a diferença entre os índices de
rejeição e tempos médios de respostas NÃO são estatisticamente significativos. Este
cruzamento pode ser exemplificado pelas frases abaixo:
(117a). I N8- kokex
Cachorro

ũ-

yĩy

ele INAT-

rosnar

“O cachorro rosnou”
(117b). I N12- Hãm-yĩkox
Coisa-boca
“A porta abriu”

yãy

xõn

ANTICAUS

abrir
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 Teste Chi-quadrado
Verificou-se que as inacusativas classe I não foram aceitas em 11 observações,
entre o total de 30 observações, e as do tipo classe II não foram aceitas em 12
observações, entre o total de 18 observações. Os índices de rejeição das duas condições
foram bem próximos, o que leva a considerar que, estatisticamente, estes dados não são
relevantes. Como ilustrado no gráfico 33 a seguir.
A condição IN classe I foi julgada não aceitável em 11 casos observados e a
condição IN classe II julgada inaceitável em 12 casos observados, diferença não
significativa estatisticamente (X2(1) = 0,08696; P= 0,5277ns). O P-valor foi alto, o que
indica a probabilidade estatística de a diferença quantitativa ter sido por acaso.

GRÁFICO 33: Índices de rejeição das condições IN classe I e IN classe II no
experimento de julgamento imediato de gramaticalidade com input auditivo.
 Teste T-student
O tempo de resposta que os participantes levaram para responder “NÃO” para a
condição Classe I foi apenas visualmente mais rápido do que o tempo de resposta NÃO
para a condição classe II, apesar destes dados não serem estatisticamente relevantes.
Negar a condição IN classe II foi mais demorado, ou seja, houve um maior esforço na
carga de processamento para negar a condição IN classe II do que a IN classe I. Ilustrado
no gráfico 34 abaixo.
A não aceitabilidade para a condição IN classe I foi mais rápida 1.845 ms do que a
não aceitabilidade para a condição IN classe II em 2.443 ms, diferença estatisticamente
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não significativa (T(21)= 0,6422; P= 0,5277ns). O P-valor neste cruzamento foi alto
(P>0,05), o que indica a possibilidade estatisticamente considerável de os resultados
terem sido por acaso.

GRÁFICO 34: Índices dos tempos médios de rejeição das condições IN classe I e IN
classe II referente ao experimento de julgamento imediato de gramaticalidade com input
auditivo.
Discussão
No 7° cruzamento, foram analisados os índices de respostas NÃO e seus
respectivos tempos médios das condições IN classe I e IN classe II, observou-se que, de
modo diferente do primeiro experimento, neste segundo, a condição IN classe II (67%
de resposta NÃO) foi mais negada do que a condição IN classe I (37% de resposta
NÃO). Entretanto, foi mais custoso negar a condição classe II (2.443 ms) do que a
condição classe I (1.845 ms). Na seção 6.6, há o estudo comparativo entre os dois
experimentos.
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8° cruzamento

N G sim 100%

X T A sim 96%

O objetivo deste oitavo cruzamento foi verificar a hipótese levantada antes da
realização do experimento, se a condição NG (inergativas) teria, estatisticamente, o
comportamento semelhante ao comportamento da TA (transitivas com sujeito animado).
Este cruzamento pode ser exemplificado pelas frases abaixo:
(118a). N G6- Kakxop
Criança

te

pũn

ERG

pular

“A criança pulou”
(118b).T A4- Ũn
Mulher FR

te

konãg

pukpe-gãhã

ERG

água FR

fever-CAUS

“A mulher ferveu a água”
 Teste Chi-quadrado
Entre o total de 48 observações da condição NG, 48 observações foram aceitáveis
e, entre o total de 48 observações, 46 foram aceitáveis para a condição TA. Os índices
são muito próximos, demonstram que houve uma boa aceitação por parte dos
participantes para as duas condições. Observe-se o gráfico 35 abaixo.
A condição NG foi julgada aceitável em 48 casos observados e a condição TA
julgada aceitável em 46 casos observados, sendo esta diferença estatisticamente não
significativa (X2(1) = 0,0851; P= 0,7705ns). O P-valor neste cruzamento foi alto
(P>0,05), o que indica a possibilidade estatisticamente considerável de os resultados
terem sido por acaso.
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GRÁFICO 35: Índices de aceitabilidade das condições NG e TA no experimento de
julgamento imediato de gramaticalidade com input auditivo.
 Teste T-student
O tempo de resposta que os participantes levaram para responder “SIM” para a
condição TA foi apenas visualmente mais rápido do que o tempo de resposta que os
participantes levaram para responder “SIM” para a condição NG. Estes dados não são
estatisticamente significativos, pois são índices de tempos próximos, ou seja, tiveram
praticamente o mesmo esforço de processamento para as respostas SIM. De acordo com
o gráfico 36 a seguir.
A aceitabilidade para a condição TA foi julgada mais rapidamente 2.068 ms do
que a aceitabilidade para a condição NG 2.770 ms, esta diferença não é estatisticamente
significativa (T(92)= 1,136; P= 0,2590ns).O P-valor alto (P>0,05) indica a possibilidade
estatisticamente considerável de os resultados terem sido por acaso.
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GRÁFICO 36: Índices dos tempos médios de aceitabilidade das condições NG e TA
referente ao experimento de julgamento imediato de gramaticalidade com input auditivo.
Discussão
No 8° cruzamento, observou-se o que era previsto em nossa hipótese levantada
antes da realização do experimento, que as condições TA e NG teriam comportamento
estatístico muito semelhante. Tais condições obtiveram praticamente os mesmos índices
de resposta SIM/NÃO, a condição NG obteve 48 observações SIM e nenhuma resposta
NÃO; já a condição TA obteve 46 respostas SIM e 02 NÃO. Os tempos de
aceitabilidade foram mais rápidos do que os tempos de negação para as duas condições,
apesar de TA (2.068 ms) obter o tempo médio de aceitabilidade mais rápido do que NG
(2.770 ms), vale destacar que não houve rejeição para a condição NG neste segundo
experimento.
Postulamos que este comportamento semelhante das condições TA e NG seja
consequência de os dois tipos de sentenças terem, até certo ponto, uma estrutura sintática
parecida. O vezinho tanto de TA como o de NG projetam a posição de especificador de
vP, posição em que o argumento externo nasce e move-se especificador de IP (ou TP)
para ganhar caso.
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6.5. Discussão Geral
Após serem analisados os resultados dos testes estatísticos, chegamos a algumas
conclusões sobre a aceitabilidade das sentenças transitivas e intransitivas, neste segundo
experimento:


De acordo com a nossa hipótese, a condição IN novamente foi a menos
aceita quando comparada às demais condições TA, TI e NG. A razão seria,
conforme nossa hipótese, que as sentenças inacusativas apresentam uma
estrutura sintática mais complexa do que os outros tipos de sentenças. Em
outras palavras, as orações inacusativas têm seu sujeito originado na
posição de argumento interno, movendo-se, posteriormente, para a posição
de argumento externo, movimento que não é realizado nos demais tipos de
sentenças. Tal movimento estrutural tem um correlato perceptual, que foi
captado no experimento.



A condição TI foi bem aceita na língua, com o índice de aceitabilidade um
pouco menor do que TA. Na condição TI, os tempos médios de rejeição
foram significativamente mais rápidos do que os de aceitação, ou seja, foi
mais custoso aceitar a condição do que rejeitá-la. Acreditamos que essa
desarmonia entre os índices de aceitabilidade e os tempos médios de
respostas da condição TI possam estar relacionados à própria noção de
animacidade na língua Maxakalí, que não é necessariamente equivalente ao
conceito de animacidade na língua portuguesa. Algumas investigações
neste sentido deverão ser realizadas sobre a semântica do Maxakalí,
futuramente.



As condições TA e NG obtiveram os índices de aceitabilidade muito
próximos, estando de acordo com nossa hipótese. Apesar de as duas
condições terem sido mais aceitas do que rejeitadas, TA obteve os tempos
médios de resposta SIM/NÃO mais rápidos, ou seja, a condição TA teve
menos custo de processamento do que a condição NG.



Quando confrontados os resultados das subclasses da condição IN,
observamos que a condição classe II foi mais rejeitada do que a condição
classe II, isto é, a classe II obteve maior índice de rejeição do que a classe
I. Entretanto, os tempos médios de resposta SIM foram mais rápidos para a
condição classe II do que para a classe I, ou seja, houve menor custo de
processamento para a aceitabilidade da classe II.

141

De modo contrário, a negação para a condição classe I foi mais rápida do
que a negação para a condição classe II, isto é, houve maior custo de
processamento para negar a classe II.

6.6. Estudo comparativo entre os dois experimentos de julgamento imediato
de aceitabilidade da alternância causativa na língua Maxakalí
O objetivo desta seção é fazer um estudo comparativo entre os resultados obtidos
nos testes estatísticos dos dois experimentos de julgamento imediato de aceitabilidade da
alternância causativa na língua Maxakalí.
Nos dois experimentos, a condição TA foi bem aceita. TA obteve os índices de
aceitabilidade maiores do que os índices de negação e tempos médios de resposta SIM
mais rápidos do que a rejeição em ambos os experimentos. Observamos, também, que no
experimento com input auditivo, as diferenças entre os índices de aceitabilidade e os
tempos médios de respostas SIM/NÃO foram maiores. A seguir estão os gráficos
comparativos da condição TA nos experimentos.

GRÁFICO 37: Índices de aceitabilidade da condição TA nos experimentos de
julgamento imediato de gramaticalidade, um com input visual e outro com input
auditivo.
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GRÁFICO 38: Índices dos tempos médios de aceitabilidade da condição TA referente
aos experimentos de julgamento imediato de gramaticalidade, um com input visual e
outro com input auditivo.
A condição TI obteve maiores índices de aceitabilidade do que de rejeição nos dois
experimentos. Entretanto, somente no segundo experimento, o tempo médio de
aceitabilidade foi maior do que a rejeição, como analisado na seção 6.4, do capítulo 6.
Observem-se os gráficos abaixo:

GRÁFICO 39: Índices de aceitabilidade da condição TI nos experimentos de julgamento
imediato de gramaticalidade, um com input visual e outro com input auditivo.
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GRÁFICO 40: Índices dos tempos médios de aceitabilidade da condição TI referente aos
experimentos de julgamento imediato de gramaticalidade, um com input visual e outro
com input auditivo.
A condição NG foi muito bem aceita nos dois experimentos, vale destacar que, no
segundo, a condição não obteve nenhuma resposta NÃO. Assim como TA, a condição
NG manteve os índices de aceitabilidade altos com os tempos de respostas SIM mais
rápidos do que os tempos de rejeição. A seguir estão os gráficos referentes à condição
NG:

GRÁFICO 41: Índices de aceitabilidade da condição NG nos experimentos de
julgamento imediato de gramaticalidade, um com input visual e outro com input
auditivo.
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GRÁFICO 42: Índices dos tempos médios de aceitabilidade da condição NG referente
aos experimentos de julgamento imediato de gramaticalidade, um com input visual e
outro com input auditivo.
Confrontando os dados dos dois experimentos, observamos que a condição IN
continuou a ser menos aceita dentre todas as condições, pois seus índices de
aceitabilidade foram próximos aos índices de rejeição. Os tempos médios de respostas
SIM/NÃO também foram próximos, nos dois experimentos. A seguir estão os gráficos
da condição IN referentes aos dois experimentos.

GRÁFICO 43: Índices de aceitabilidade da condição IN nos experimentos de julgamento
imediato de gramaticalidade, um com input visual e outro com input auditivo.
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GRÁFICO 44: Índices dos tempos médios de aceitabilidade da condição IN referente
aos experimentos de julgamento imediato de gramaticalidade, o primeiro com input
visual e o segundo com input auditivo.
Apesar de a condição IN classe I ser mais aceita do que rejeitada nos dois
experimentos, no primeiro, houve uma rejeição maior por parte dos participantes, pois os
índices SIM/NÃO foram mais próximos do que os índices SIM/NÃO do experimento
com input auditivo.
Os tempos médios de respostas SIM/NÃO demonstram que, no primeiro
experimento, houve um custo de processamento maior para aceitar a condição IN classe
I do que para negá-la. Entretanto, no segundo experimento, o processamento foi mais
custoso para a negação da condição, ou seja, a aceitabilidade foi mais rápida. Como
ilustrado nos gráficos abaixo.
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GRÁFICO 45: Índices de aceitabilidade da condição IN classe I nos experimentos de
julgamento imediato de gramaticalidade, o primeiro com input visual e o segundo com

input auditivo.

GRÁFICO 46: Índices dos tempos médios de aceitabilidade da condição IN classe I
referente aos experimentos de julgamento imediato de gramaticalidade, o primeiro com

input visual e o segundo com input auditivo.
A condição IN classe II foi mais aceita no primeiro experimento, em que obteve
índice de aceitabilidade maior do que a rejeição. De modo contrário, no segundo
experimento, a condição classe II foi mais rejeitada, isto é, obteve índice maior de
negação.
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Com relação aos tempos médios de respostas SIM/NÃO, pode-se afirmar que a
condição classe II foi mais aceita nos dois experimentos, pois houve maior custo de
processamento para a rejeição da condição. Em outras palavras, é mais custoso negar a
condição classe II nos dois experimentos. O que pode ser verificado nos gráficos a
seguir.

GRÁFICO 47: Índices de aceitabilidade da condição IN classe II nos experimentos de
julgamento imediato de gramaticalidade, o primeiro com input visual e o segundo com

input auditivo.

GRÁFICO 48: Índices dos tempos médios de aceitabilidade da condição IN classe II
referente aos experimentos de julgamento imediato de gramaticalidade, o primeiro com

input visual e o segundo com input auditivo.
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A condição IN classe I foi mais negada no experimento com input visual. De modo
contrário, a condição IN classe II foi mais negada no experimento com input auditivo.
Com relação aos tempos médios de negação, a condição classe II obteve maior
custo de processamento para a rejeição do que a classe I, nos dois experimentos. Ou seja,
foi mais custoso para os participantes negar a condição IN classe II, nos dois
experimentos. Conforme ilustrado nos gráficos abaixo.

GRÁFICO 49: Índices de rejeição das condições IN classe I e IN classe II nos
experimentos de julgamento imediato de gramaticalidade, o primeiro com input visual e
o segundo com input auditivo.
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GRÁFICO 50: Índices dos tempos médios de rejeição das condições IN classe I e
IN classe II referente aos experimentos de julgamento imediato de gramaticalidade, o
primeiro com input visual e o segundo com input auditivo.
Observamos que o comportamento da condição IN classe I, no primeiro
experimento, foi diferente do seu comportamento no segundo experimento. O mesmo
ocorreu com a classe II, comportamentos diferentes nos dois experimentos. A classe I foi
mais aceita nos dois experimentos, mas somente no primeiro experimento sua
aceitabilidade foi mais demorada, ou seja, houve maior custo de processamento para sua
aceitabilidade.
Como já analisado no capítulo 5, este custo de processamento é consequência da
estrutura sintática da condição IN classe I, mais especificamente, por a condição IN
classe I não apresentar uma morfologia facilitadora em sua estrutura sintática. No
segundo experimento, a classe I obteve o tempo de aceitabilidade mais rápido do que sua
rejeição. Entretanto, se a compararmos com a classe II, a aceitabilidade da classe I é
mais demorada, ou seja, mais custosa.
A condição IN classe II foi menos aceita somente no segundo experimento,
entretanto, seus tempos médios de respostas SIM são mais rápidos do que NÃO, nos
dois experimentos. Isto significa que, a condição IN classe II tem um custo menor de
processamento para sua aceitabilidade do que para sua rejeição, ou seja, é mais fácil
aceitar a condição IN classe II do que negá-la. Mas, por que a condição classe II, que
apresenta facilitação morfológica em sua estrutura sintática, apresentou índice de
aceitabilidade mais baixo do que a classe I, no segundo experimento?
Acreditamos que as diferenças dos resultados estatísticos das condições
experimentais descritos acima sejam consequência de alguns fatores como:
1. Diferença entre as modalidades oral e escrita em que os estímulos eram
apresentados nos experimentos. No primeiro experimento, o estímulo era
apresentado na tela do computador, ou seja, pertencia à modalidade escrita;
já no segundo, o estímulo era ouvido pelo participante, ou seja, pertencia à
modalidade oral.
Como analisado no capítulo 1, a performatividade da modalidade oral pode
ter contribuído para uma melhor aceitabilidade dos dados no experimento
com input auditivo. Acredita-se que alguns recursos, como por exemplo,
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entonação, pausa e outros específicos da fala, podem ter favorecido a
aceitabilidade da condição classe I, por exemplo.
Deve ser levado em conta que culturas tradicionalmente ágrafas teriam
maior confiabilidade nos dados orais, por isso, os input auditivos
aumentam a confiabilidade do nosso experimento.
2. Especulamos que os valores dos testes estatísticos pudessem ser
aumentados, principalmente os do primeiro experimento, se o número de
sujeitos participantes dos experimentos fosse maior. Possivelmente,
teríamos obtido resultados significativos para a condição IN classe II, no
segundo experimento, que foi menos aceita, pois teríamos mais valores
para nossas amostras estatísticas.
3. O número de sentenças experimentais da condição IN classe II (6
sentenças) era menor do que o número de sentenças da condição IN classe I
(10 sentenças) nos experimentos. A princípio, não fazia parte de nossos
estudos separar as orações inacusativas, mas investigando a sintaxe da
língua Maxakalí com mais rigor, vimos a necessidade de separarmos tais
sentenças.
Entretanto, neste primeiro momento de nossas pesquisas, não foi possível
controlar o número de sentença do tipo classe I e do tipo classe II, afim de
que fossem iguais nos dois experimentos. Este fator, possivelmente, pode
ter contribuído para as diferenças apontadas nos resultados experimentais.
Futuramente, pretendemos realizar um experimento específico com as
orações inacusativas da língua Maxakalí.
4. Outro fator deve ser levado em consideração para entender a diferença dos
resultados das condições IN classe I e IN classe II é a semântica de tais
sentenças. As inacusativas da classe I são, do ponto de vista semântico,
incoativas que podem ser causativizadas. Já as inacusativas da classe II
estão incoativizadas por serem causativas, do ponto de vista semântico. No
capítulo 3, as sentenças inacusativas e suas subclasses estão analisadas
mais detalhadamente.
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6.6.1. Discussão Geral
Depois de serem comparados os resultados estatísticos dos dois experimentos,
chegamos às seguintes conclusões:
 A condição IN foi sempre menos aceita do que as condições TA, TI e NG, nos
dois experimentos. Esta rejeição pela condição IN é reflexo de sua estrutura
sintática mais complexa, como está analisado nos capítulos 5 e 6.
 A condição NG obteve um comportamento estatístico muito semelhante ao
comportamento estatístico da condição TA, nos dois experimentos. Tal fato é
consequência de suas estruturas sintáticas serem, até certo ponto, parecidas,
como analisado no capítulo 4.
 TI foi bem aceita nos dois experimentos, apesar de, somente no segundo, ter
maior custo de processamento para sua aceitabilidade. Acreditamos que está
diferença nos tempos médios de aceitabilidade nos experimentos seja reflexo do
conceito de animacidade da língua indígena Maxakalí, como está analisado na
seção 6.4, deste capítulo.
 As respostas SIM/NÃO e seus respectivos tempos médios das condições
experimentais obtiveram uma diferença mais marcada, em geral, no experimento
com input auditivo do que no experimento com input visual. Em outras palavras,
as diferenças entre os índices SIM/NÃO das condições experimentais eram
maiores, na maior parte dos testes estatísticos, no experimento com input
auditivo.
O mesmo aconteceu, na maior parte dos testes, com os tempos médios de
respostas SIM/NÃO. A diferença entre os tempos SIM/NÃO das condições
experimentais era maior no segundo experimento. Acreditamos que esta
diferença entre resultados experimentais seja consequência da diferença de
modalidade oral e escrita em que os input foram apresentados. Como analisado
na seção 6.5, deste capítulo.
 Alguns fatores influenciaram os resultados estatísticos de nossas análises. As
diferenças entre a classe I e a classe II podem ter ocorrido devido a diferentes
fatores, a saber, diferenças entre as modalidades escrita e oral, pequeno número
de sujeitos participantes dos experimentos, diferença no número de sentenças
experimentais da classe I e classe II e a diferença semântica entre as subclasses
de inacusativas.
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7. C O NSI D E R A Ç Õ ES F I N A IS
Nesta dissertação, o fenômeno Alternância Causativa foi descrito e explicado,
através da perspectiva gerativista construcionista da Morfologia Distribuída. Além
disso, a realidade psicológica de tal fenômeno, entre os indivíduos Maxakalí, também
foi estudada, através de dois experimentos psicolinguísticos de julgamento imediato de
aceitabilidade.
Tentamos demonstrar que estruturas linguísticas (sintaxe) têm uma realidade
psicológica para os falantes de uma língua. Em outras palavras, estruturas sintáticas
mais complexas, como é o caso das sentenças inacusativas, em geral, apresentam um
custo maior de processamento linguístico. Entretanto, em algumas línguas, como é o
caso do Maxakalí, a morfologia da língua, indexando relações e processos gramaticais,
pode facilitar e contribuir para um processamento linguístico menos custoso.
No primeiro capítulo, apresentamos o povo e alguns aspectos da fonologia e
ortografia. No segundo capítulo, descrevemos alguns aspectos da morfologia verbal e
sintaxe da língua. No terceiro capítulo, através de uma abordagem lexicalista, que busca
interagir com a interface sintaxe/semântica, demostramos como tal abordagem trata a
alternância causativa e como seria aplicada no Maxakalí. No quarto capítulo, através da
Morfologia Distribuída, explicamos a alternância causativa e propomos algumas
estruturas arbóreas para as sentenças causativas lexicais e causativas sintáticas.
Finalmente, nos capítulos cinco e seis, descrevemos como ocorreram os dois
experimentos psicolinguísticos de julgamento imediato da alternância causativa, nas
aldeias Maxakalí, e como contribuíram para explicar a realidade psicológica de tal
fenômeno linguístico. Concluímos que as sentenças incoativas apresentam um custo de
processamento maior, quando comparadas com os demais tipos de sentenças transitivas
com sujeito animado, transitivas com sujeito inanimado e inergativa.
Esperamos que esta dissertação contribua para as três subáreas da linguística que
servem de alicerces para os nossos estudos, a saber, a Teoria Linguística, os Estudos das
Línguas Indígenas e a Psicolinguística Experimental, revelando propriedades pouco
conhecidas da linguagem humana.
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APÊ NDI C E
1. Quadrado Latino com os estímulos utilizados nos dois experimentos de
Julgamento Imediato de Aceitabilidade da Alternância Causativa em Maxakalí.
V1

V2

V3

V4

T A1- Hãmgãy te xokxak ax

T I1- Pohox te xokxak ax yĩm

I N1- Xokxak ax yĩm ũxũĩy

N G1- Kakxop te mĩkaxxap

yĩm xũĩygãhã

xũĩygãhã

“O braço do caçador doe”

hãnat

“A onça fez o braço do

“A flecha fez o braço do

caçador doer”

caçador doer”

“A criança deslizou na pedra”

T I2- Xit’ax te xapup topmãhã

I N2- Xapup ũtop

N G2- Tik te yẽy

T A2- Ãyuhuk te xapup

“A comida engordou o porco”

“O porco engordou”

“O homem (se) calou”

topmãhã
“O não índio engordou o
porco”

I N3- Hãmhipak ũpuk ãmnĩy

N G3- Yoãm te tatxok puxhep

T A3- Ũxohi te hãmhipak

T I3- kuxap te hãmhipak

tox hã

tu

pugãhã ãmnĩy hã

pugãhã ãmnĩy hã

“A Floresta queimou durante

“João se banhou na lagoa”

“Eles queimaram a floresta

“O fogo queimou a floresta

durante a noite”

durante a noite”

a noite”
N G4- Kokex te hãmpapuk

T A4- Ũn te konãg pukpegãhã

T I4- Kuxap te konãg

I N4- Konãg ũpukpex tu

“O cachorro latiu”

“A mulher ferveu a água”

pukpegãhã ha’konop

konop

“O fogo ferveu a água (no

“A água ferveu no fogo”

fogo)”
T A5- Kakxop te mĩkaxxap

T I5- Konããg te mĩkaxxap

I N5- Mĩkaxxap ‘ũpato

N G5- Koktix mõkãnin mĩm

patõnãhã

patõnãhã

“A pedra molhou/está

tu

“A criança molhou a pedra”

“A água molhou a pedra”

molhada”

“O macaco subiu na árvore”

T I6- Konãg te kutut

I N6- Ũkutut ũpakut

N G6- Kakxop te pũn

T A6- Ãyuhuk te kutut

pakutnãhã

“O velho adoeceu/está

“A criança pulou”

pakutnãhã

“A água fez o velho adoecer”

doente”

I N7- Nũte yãmĩyxop ũkux

N G7- Yoãm te hip hamõk tu

T A7- Tik te yãmĩyxop

T I7- Tehex te yãmĩyxop

“Aqui o ritual não ocorre”

ãmnĩy

kuigãhã

kuigãhã

“João esperará até amanhã”

“O homem fez o ritual não

“A chuva fez o ritual não

ocorrer”

ocorrer”

“O não índio fez o velho
adoecer”

N G8- Tappetmĩyxop te

T A8- Hãmgãy te kokex

T I8- Mĩm te kokex yĩgãhã

I N8- kokex ũyĩy

kax’ãmix

yĩgãhã

“O pau fez o cachorro rosnar”

“O cachorro rosnou”

“Os alunos vão escrever”

“A onça fez o cachorro
rosnar”

T A9- Ãyuhuk te hẽnĩãm

T I9- Tehex te hẽnĩãm

I N9- Hẽnĩãm ũkux

N G9- Kakxop mõhyõn

kuigãhã

kuigãhã

“A reunião terminou”

“A criança dormiu”

“O não índio fez a reunião

“A chuva fez a reunião

terminar”

terminar”

T I10- Konããg te mĩkaxxap

I N10- Mĩkaxxap ũtup

N G10- Xupatex mõnãhã

T A10- Ũn te mĩkaxxap

tupmãhã

“A pedra está clara”

hãmkox hã

tupmãhã

“A água clareou a pedra”

“A cutia entrou no buraco”

“A mulher clareou a pedra”

I N11- Mĩhĩm yãy pot

N G11- Kakxop mõxupaha

T A11- Tik te mĩm pot

T I11- Mĩkax xeka te mĩm pot

“A madeira lascou”

apne ha

“O homem lascou a madeira”

“O facão lascou a madeira”

“A criança correu para a
aldeia”
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N G12- Kakxop potaha

T A12- Tu te hãmyĩkox xõn

T I12- Ãmuuh te hãmyĩkox

I N12- Hãmyĩkox yãy xõn

“A criança chorou”

“Ele abriu a porta”

xõn

“A porta (se) abriu”

“O vento abriu a porta”
T A13- Ũn te kakxop tuhuk

T I13- Ũyĩy punethok te

I N13- kakxop yãy tuhuk

N G13- Ũn yĩy punethok

“A mulher acordou a criança”

kakxop tuhuk

“A criança

“A mulher fala muito”

“Muita conversa acordou a

acordou/despertou”

criança”
T I14- Ũyĩy punethok te

I N14- Yogano ũyãy pakũhĩy

N G14- Yãmĩy tak te gõyãhã

T A14- Ũn te yogano pakũhĩy

yogano pakũhĩy

“O jogador (se) distraiu”

“O pajé fuma”

“A mulher distraiu o jogador”

I N15- Okoat yãy kõyõy

N G15- Yoãm te hãmyãg

T A15- Kakxop te okoat

T I15- Mĩm te okoat kõyõy

“O copo quebrou”

“João dançou”

kõyõy

“O pau quebrou o copo”

“Muita conversa distraiu o
jogador”

“A criança quebrou o copo”
N G16- Tik puk

T A16- Kakxop te mĩxux

T I16- Mĩkaxxap te mĩxux

I N16- Mĩxux ũyãy koxip

“O homem assobiou”

koxip

koxip

“A folha rasgou”

“A criança rasgou a folha”

“A pedra rasgou a folha”

2. Lista das condições experimentais das sentenças distratoras referentes ao
primeiro experimento de julgamento imediato de aceitabilidade da alternância
causativa com input visual.
O conjunto das frases distratoras é formado por 4 frases para cada condição
experimental, sendo 4 condições experimentais, ou seja, 4 frases para 4 condições,
totalizando 16 frases por versão. Como o experimento é composto de 4 versões, são 16
frases para cada uma das versões, totalizando 64 frases distratoras. Observe alguns
exemplos ilustrados abaixo:
 4 frases interrogativas com o pronome tepmũn (o que) no lugar do objeto na
disposição O VS.
XXa. QoO VS1 – T epmũn
O que

pop

xa-te ?

comprou

você-ERG

“O que comprou você?”
 4 frases interrogativas com o pronome tepmũn (o que) no lugar do objetona
disposição SO V.
XXb. QoSO V – Xa
Você

1

te

tepmũn

pop ?

ERG

o que

comprou

Todos os códigos utilizados para identificar cada condição do experimento encontram-se discriminados
na lista de abreviaturas, na página v.
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“Você o que comprou?”
 4 frases interrogativas com o pronome tepmũn (o que) no lugar do objetona
disposição SV O.
XXc. QoSV O – Xa
Você

te

pop

tepmũn?

ERG

comprou

o que

“Você comprou o que?”
 4 frases interrogativas com o pronome tepmũn (o que) no lugar do objeto
nadisposição OSV.
XXd. QoOSV - T epmũn
O que

xa

te

pop ?

você

ERG comprou

“O que você comprou?”
 4 frases interrogativas com o pronome tepmũn (o que) no lugar de sujeito
nadisposição O VS.
XXe. QsO VS – Maxo
Marcio

teptop

tepmũn ?

mordeu

o que

“Marcio mordeu o que?”
 4 frases interrogativas com o pronome tepmũn (o que) no lugar de sujeito
nadisposição SO V.
XXf. QsSO V - T epmũn
O que

Maxo

teptop ?

Marcio

mordeu

“O que Marcio mordeu?”
 4 frases interrogativas com o pronome tepmũn (o que) no lugar de sujeito
nadisposição SV O.
XXg. QsSV O - T epmũn
O que ERG

tep

top
mordeu

Maxo ?
Marcio

“O que mordeu Marcio?”
 4 frases interrogativas com o pronome tepmũn (o que) no lugar de sujeito
nadisposição OSV.
XXh. QsOSV – Maxo
Marcio o que

tepmũn

tep

top ?

ERG mordeu

“Marcio o que mordeu?”
 4 frases interrogativas com o pronome tep (quem) no lugar do objeto
nadisposição O VS.
XXi. Q MoO VS – T ep

yikoxmõõn

Yoãm

te ?

161

Quem

boca beijar

João

ERG

Quem beijou João?” (a boca de quem João beijou)
 4 frases interrogativas com o pronome tep (quem) no lugar do objeto
nadisposição SO V.
XXj. Q MoSO V–Kakxop
Criança

tep

tep

putop ?

ERG quem

mordeu

“A criança quem mordeu?”
 4 frases interrogativas com o pronome tep (quem) no lugar do objeto
nadisposição SV O.
XXl. Q MoSV O – Yoãm
João

te

tep ?

tonok

ERG atropelou

quem

“João atropelou quem?”
 4 frases interrogativas com o pronome tep(quem) no lugar do objeto
nadisposição OSV.
XXm. Q MoOSV – T ep
Quem

Yoãm

te

tonok ?

João

ERG atropelou

“Quem João atropelou?”
 4 frases interrogativas com o pronome tep (quem) no lugar de sujeito
nadisposição OVS.
XXn. Q MsO VS–Yomiet
Joviel

tep

penãhã
viu

te ?

quem ERG

“Joviel viu quem?”
 4 frases interrogativas com o pronome tep (quem) no lugar de sujeito
nadisposição SO V.
XXo.Q MsSO V–T ep te
Quem ERG

Yomiet

penãhã ?

Joviel

viu

“Quem Joviel viu?”
 4 frases interrogativas com o pronome tep (quem) no lugar de sujeito
nadisposição SV O.
XXp. Q MsSV O – T ep
Quem

te

mãhã

mãhãm ?

ERG

comeu

peixe

“Quem comeu peixe?”
 4 frases interrogativas com o pronome tep (quem) no lugar de sujeito
nadisposição OSV.
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XXq. Q MsOSV – Mãhãm
Peixe

tep

te

quem

ERG comeu

“Peixe quem comeu?”

mãhã ?

