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RESUMO 

 

CAUSATIVAS: UM ESTUDO COMPARATIVO ENTRE O RUSSO E O PAUMARI 

 

Guilherme Mathias Netto Galván 

 

Orientador: Marcia Maria Damaso Vieira 

 

 

 Resumo da dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-Graduação em 

Linguística, Faculdade de Letras, Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, como parte 

dos requisitos necessários para a obtenção do título de Mestre em Linguística. 

 

 

  

 A discussão sobre o papel dos morfemas funcionais no licenciamento de argumentos é 

o tema principal deste trabalho, que aborda dados das construções causativas de duas línguas 

geneticamente distintas: o russo e o paumari.  

 A escolha dessas duas línguas se deu pelo fato de ambas apresentarem construções 

causativas estruturalmente semelhantes, em que apenas um evento causador é identificado, 

mas nenhum argumento agente extra é   licenciado.  

 Adotando os pressupostos teóricos da Morfologia Distribuída, através das propostas de 

Pyllkänen (2002) sobre a parametrização do morfema Causa e de Markman (2003) sobre a 

relação entre Causa e caso acusativo, esse estudo tenta corroborar a hipótese de que as noções 

argumento externo e evento causativo   são   introduzidas por dois morfemas distintos: Voz e 

Causa respectivamente. 
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 Resumo da dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-Graduação em 

Linguística, Faculdade de Letras, Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, como parte 

dos requisitos necessários para a obtenção do título de Mestre em Linguística. 

 

 

 The discussion about the role of functional morphemes in the licensing of  arguments 

is the aim of this thesis which is based on the causative constructions of two genetically non-

related  languages: Russian and Paumari.  

 The choice of these two languages was due to the fact that both present structurally 

similar causative constructions, in which only a causative event is identified, but no extra 

agent argument is licensed.  

 Adopting the theoretical assumptions of Distributed Morphology , through  

Pyllkänen’s  (2002) proposal for  the parameterization of the morpheme CAUSE and  

Markman’ s  proposal about the correlation between  Cause  and accusative case , this study 

tries to  confirm the hypothesis that agent  and causative notions are introduced by two 

different morphemes: Voice and Cause respectively. 
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Introdução 

 

 Este trabalho tem como objetivo principal discutir o papel dos morfemas funcionais na 

derivação da estrutura argumental do predicado. Para tal, serão observadas e analisadas as 

construções causativas de duas línguas geneticamente não relacionadas: o russo (família 

eslava) e o paumari (família arawá). 

 A escolha dessas duas línguas se deve ao fato de que ambas apresentam construções 

causativas semelhantes no sentido de que não licenciam um argumento agente. No russo, esse 

tipo de causativa é denominado causativa acidental e é uma construção pouco investigada 

pelos estudiosos da língua dentro da perspectiva da linguística formal. 

 Para descrever e analisar os dados relativos às causativas, tomaremos como base os 

pressupostos teóricos da Morfologia Distribuída (Marantz, 1997) segundo a qual não só a 

categoria das palavras, mas também a estrutura argumental dos predicados são determinadas 

na sintaxe, via a concatenação de raízes lexicais com morfemas funcionais específicos.  A 

escolha de tal modelo teórico se deve ao fato de que nas línguas aqui observadas, tem-se 

evidências de que os argumentos verbais são introduzidos por morfemas funcionais 

específicos, concatenados às raízes lexicais. No caso das causativas, investigadores como 

Pylkkänen (2002) e Markman (2003), sugerem que o morfema causativo é responsável pela 

introdução de um evento causativo apenas. A introdução do argumento externo – o agente- é 

feita por outro morfema funcional, denominado Voz. Como cada um dos morfemas libera um 

tipo diferente de argumento, é possível verificar causativas sem um agente. Isso, de fato, 

ocorre nas duas línguas investigadas. Essa observação vai de encontro às propostas sugeridas 

por outros investigadores, como Harley (2005) que assumem que é o morfema causativo o 

elemento responsável pela introdução do argumento externo. 

 Uma outra hipótese aqui assumida é a de que o morfema causativo tem traços de caso 

acusativo. É possível haver uma construção sem o argumento externo em que o argumento 

interno recebe caso acusativo, ao contrário da previsão da Generalização de Burzio. Essa 

observação é feita por Markman (2003) para a causativa acidental do russo. 

Outra questão a ser aqui discutida está associada à direção da derivação do par   

causativo/incoativo. Em russo, o causativo recebe o morfema reflexivo, que intransitiviza a 

construção. Em Paumarí, é a forma incoativa que recebe o morfema causativo, tornando a   

construção transitiva. Essa diferença parece refletir um parâmetro entre as línguas. As formas 
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verbais não marcadas seriam as básicas, enquanto as marcadas seriam as derivadas. Essa 

questão da direcionalidade da derivação das formas causativas /anticausativas ainda gera 

controvérsias na literatura quanto à forma básica do par. Para seguidores da Morfologia 

Distribuída, porém, como Pylkkänen (2002), nenhuma das formas se deriva da outra. Na 

verdade, o que se tem é uma raiz neutra que se torna causativa/transitiva ao se combinar com 

o morfema causativo ou se torna anticausativa/intransitiva ao se combinar com um morfema 

do tipo BECAME. Esses morfemas podem ser realizados fonologicamente ou podem ser 

abstratos. Alexiadou e Anagnostopoulou (2009) argumentama favor de uma representação de 

anticausativas e causativas em que Causa está presente, com base na distribuição de PPs 

agentivos, instrumentos, causadores e eventos causativos. Essas duas propostas de 

representação serão confrontadas. 

 Os dados aqui analisados são provenientes de diferentes fontes. Os dados do russo 

foram coletados por mim entre falantes nativos da língua. Os dados do paumari são 

provenientes de fontes secundárias, mais especificamente, dos trabalhos realizados por 

Chapman (1978, 1981) e Chapman e Derbyshire (1991) e suas análise propostas por Viiera 

(2014). 

Esta dissertação está dividida em três capítulos: o capítulo I apresenta os pressupostos 

teóricos da Morfologia Distribuída, que serviram de base para a discussão sobre os dados; o 

capítulo II descreve os aspectos gramaticais do russo e do paumari, relevantes para a 

discussão das causativas , como tipos de verbos intransitivos, causativas e passivas; o capítulo 

III discute o papel do  morfema Causa na  Estrutura Argumental dos predicados . 
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Capítulo 1: A Estrutura Argumental dos Predicados 

 

 Neste capítulo, apresentamos as ideias principais sobre a composição funcional da 

Estrutura Argumental dos predicados, de acordo com propostas específicas de seguidores da 

Morfologia Distribuída, como Pylkkänen (2002), Markman (2003) e Alexiadou e 

Anagnostopoulou (2009). 

 Iniciaremos esta exposição com uma descrição sobre os tipos de verbos intransitivos   

existentes e verbos causativos. 

 

1. Tipos de Verbos 

 

Os verbos costumam ser tradicionalmente divididos em três classes, devido à 

quantidade de argumentos que exigem: bitransitivos, transitivos e intransitivos. Os verbos 

intransitivos selecionam um único argumento, os transitivos exigem dois argumentos, sendo 

um interno e outro externo, e os verbos bitransitivos caracterizam-se por possuir três 

argumentos, sendo um deles um argumento externo e os outros dois internos, como ilustram 

as representações a seguir: 

 

1.a. João correu. 

 

   b. [ VP [ NP João ] [ V correu ] ] 

 

2.a. João cortou o bolo. 

 

   b. [ VP [ NP João ] [ V cortou [ NP o bolo ] ] ] 

 

3.a. João deu o bolo para Maria. 

 

    b. [ VP  João [ V deu [ NP o bolo  [ PP para Maria ] ] ] ] 

 

No exemplo (1a), temos uma sentença intransitiva, cuja representação está ilustrada 

em (1b). Nela, podemos notar que ‘João’ é externo ao verbo, ocupando a posição de SPEC de 

VP. Em (2), temos um verbo transitivo com seus dois argumentos. Note-se, pela 

representação em (2b), que os argumentos ocupam posições distintas na estrutura argumental: 
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‘João’ ocupa uma posição externa ao verbo, enquanto que ‘o bolo’ ocupa uma posição 

interna: a posição de complemento. Já em (3) temos uma sentença com um verbo bitransitivo 

e seus três argumentos representados na estrutura argumental em (3b). Nessa, ‘João’ é o 

argumento externo, e os dois outros argumentos são argumentos internos do verbo. 

A classe de verbos intransitivos, porém, não é homogênea, sendo dividida em duas 

outras classes, conforme vemos a seguir: 

 

1.1. Verbos Inergativos e Inacusativos 

 

Segundo a hipótese inacusativa de Perlmutter (1978), a classe de verbos intransitivos 

não é homogênea, sendo dividida em duas outras classes: verbos intransitivos inergativos e 

verbos intransitivos inacusativos.1 Os verbos intransitivos inergativos são aqueles em que o 

único argumento é externo ao V´, como ilustra o exemplo (4): 

 

4.a. João nadou. 

   b. [ VP  João  [ VP nadou ] ] 

 

Em (4a) temos um típico verbo inergativo: ‘nadar’.  Esse verbo necessita de um único 

argumento, que no nosso exemplo é ‘João’. Em (4b), tem-se a representação de ‘nadar’, e 

pode-se notar que o argumento ‘João’ encontra-se na posição de SPEC do VP. Os verbos 

inergativos compreendem os intransitivos com semântica de atividade. Verbos 

prototipicamente inergativos do português são: ‘correr’, ‘sorrir’, ‘bocejar’ e ‘andar’. Seus   

sujeitos têm, em geral, interpretação de agente. 

Já os verbos inacusativos caracterizam-se por seu argumento ocupar a posição de 

complemento do V, como ilustrado no exemplo (5): 

 

5.a. João acordou. 

 

   b. [VP [V acordou [NP João]]] 

 

                                                      
1 Os verbos inacusativos também são chamados de ergativos (Burzio, 1986) porque, assim como nas 
línguas com sistema de caso ergativo, os seus sujeitos têm o mesmo comportamento que o objeto, 
diferente dos sujeitos transitivos. O termo inacusativo se refere ao fato de que tais verbos não 
atribuem caso acusativo a seus argumentos únicos. Já o termo inergativo significa que o verbo não é 
ergativo. 
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Em (5b), percebemos que o NP ‘João’, apesar de ser o sujeito da oração e possuir caso 

nominativo, ocupa a posição de complemento do V, a mesma posição do complemento do 

verbo transitivo em (2), na estrutura subjacente. 

Os verbos inacusativos compreendem verbos intransitivos com semântica de mudança 

de estado ou de local, e seu argumento é, prototipicamente, o tema da ação ou do estado. 

Outros verbos inacusativos são: ‘morrer’, ‘nascer’, ‘ir’, ‘cair’. 

A diferença entre verbos inergativos e inacusativos é importante para explicar alguns 

fenômenos que ocorrem na estrutura argumental dos verbos e os processos que mexem com 

essa estrutura. Cada língua possui seus próprios testes para identificar verbos inergativos e 

inacusativos.  

Eliseu (1984) sistematiza um dos testes clássicos para o diagnóstico de verbos 

inacusativos em português europeu: o uso do particípio adjetivo. Nesse teste, apenas os verbos 

inacusativos e os transitivos permitem que seus particípios sejam utilizados como adjetivos 

em funções atributiva e predicativa modificando seu argumento interno. Em (6) e (7) vemos 

os particípios dos verbos ‘morrer’ e ‘cair’ sendo utilizados como adjetivos sem gerar 

problemas de gramaticalidade. Esses verbos são, portanto, inacusativos. Os verbos 

inacusativos no particípio também podem ser usados em função predicativa, como em (8) e 

(9): 

 

6. a. O gato morreu.  

    

    b. O gato morto é do vizinho. 

 

7. a. O menino caiu. 

 

    b. O menino caído no chão foi logo socorrido. 

 

8. O menino está morto. 

 

9. O menino está caído na rua. 

 

Já no exemplo em (10b), temos o particípio do verbo ‘nadar’ sendo utilizado como 

adjetivo do NP, o que gera uma sentença agramatical. O verbo ‘nadar’ é, portanto, um verbo 
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inergativo, sem um argumento interno: e por isso, não pode ser usado como atributivo ou 

predicativo 

 

10. a. O menino nadou. 

 

    b. *O menino nadado nos chamou a atenção. 

 

Outro teste comumente utilizado para a distinção entre inergativos e inacusativos em 

português, e apresentado por Eliseu, é o que utiliza sufixos nominalizadores agentivos como -

dor, -ista e -ante. Tais sufixos podem ocorrer apenas com verbos intransitivos inergativos ou 

com verbos transitivos, isto é, verbos com um argumento externo. O uso desses sufixos em 

verbos inacusativos gera expressões agramaticais, como em (12): 

 

11. a. O menino nadador. 

 

      b. O menino soltador de pipa. 

 

12. a. *O menino morredor. 

 

      b. *O menino caidor. 

 

Em (11), os verbos foram nominalizados com um sufixo agentivo, o que gerou 

expressões gramaticais. Então, é possível afirmar que os verbos ‘nadar’ e ‘soltar’ possuem 

argumentos externos.  Já verbos como ‘morrer’ e ‘cair’ não são possíveis com o sufixo 

agentivo, como ilustra a agramaticalidade em (12). Tais verbos são inacusativos e não 

possuem um argumento externo. 

Além desses testes acima descritos, Eliseu destaca mais dois que servem para 

identificar os verbos inacusativos. Estes podem alternar no par transitivo/intransitivo porque 

possuem argumentos internos: “A porta abriu/ Marina abriu a porta”. Também é mais natural 

que as construções inacusativas, mas não as inergativas, apresentem a ordem VS: 

 

13.a. Uma moeda caiu no chão.    SV 

    b. Caiu uma moeda no chão.    VS 
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 1.1.2. Verbos Causativos 

 

 A causatividade tem sido objeto de diversas pesquisas, e sobre ela tem se formulado 

várias teorias concorrentes. De acordo com a vertente sintática da Morfologia Distribuída, 

conforme Harley (2006), a alternância causativa se deve ao fato da presença de morfemas 

funcionais diferentes. Na contraparte transitiva, tem-se o morfema Cusa que libera o 

argumento externo, já que a raiz seleciona o argumento interno. Na contraparte intransitiva, 

tem-se o morfema BECOME que não libera um argumento externo. Este é o caso da 

alternância apresentada em (14), com o verbo ‘quebrar’: 

 

14.a. O copo quebrou. 

 

     b. João quebrou o copo. 

 

 A grande discussão acerca desse tipo de construção por outras propostas, como a 

lexicalista de Levin e Rappaport-Hovav (1995) (cf. Neves, 2007), é se a forma básica do 

verbo seria a transitiva ou a intransitiva. No caso da forma básica ser a intransitiva, um 

morfema causativo seria adicionado a essa, gerando a forma marcada causativa. No caso da 

forma básica ser a transitiva, um morfema anticausativo seria adicionado, resultando em um 

verbo intransitivo. Somente os verbos inacusativos podem alternar. Os inergativos só podem 

ser causativizados ao se subordinarem a um verbo causativo independente. 

 

1.1.2.1. Causativa Sintática 

 

 A causativa sintática, no português, é a que utiliza os verbos ‘fazer’, ‘mandar’ e 

‘obrigar’, seguidos de um verbo no infinitivo de qualquer tipo, como ilustram os exemplos a 

seguir: 

 

15.a. O menino riu. 

 

     b. Eu fiz o menino rir. 

 

    c. O menino caiu. 
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 d. Eu fiz o menino cair.  

 

16.a. João lavou o chão. 

 

     b. Maria fez João lavar o chão. 

 

 Cada língua possui seu próprio repertório de verbos que auxiliam na causativa 

sintática. O russo parece utilizar majoritariamente o verbo ‘zastavit’’, ‘obrigar’:2 

 

17.a. Я      стираю                 одежду. 

        Ya    stira-iu                   odejd-u 

         1.SG lavar-1.SG.PRES roupa-ACUS 

        ‘Eu lavo a roupa’ 

 

   b. Мария          заставляет             меня       стирать   одежду. 

       Mari-a          zastavlya-et            menya    stira-t’     odejd-u 

       Maria-NOM obrigar-3.SG.PRES 1.SG.ACUS  lavar-INF roupa-ACUS 

       ‘Maria me obriga a lavar a roupa.’ 

 

1.1.2.2. Causativa lexical 

 

 A causativa lexical trata-se de um processo de mudança de valência, através de 

alterações morfológicas fonologicamente visíveis ou não. Isto é, com a presença de afixos 

pronunciados ou abstratos. No caso do PB, a causativa lexical parece ser realizada por um 

morfema abstrato. Outras línguas, no entanto, formam a causativa lexical através de um 

morfema realizado fonologicamente, como é o caso do paumari: 

 

18.a. A porta abriu. 

 

     b. Carlos abriu-Ø  a porta. 

                                                      
2 Lista de abreviações: acus= acusativo; adv= adverbial; apl=aplicativo; asp= aspecto; aux= auxiliar; 
caus= causativo; dat= dativo; dem= demonstaritivo; det= determinate; dist= distância; erg= ergativp; 
fem= feminino; fut= futuro; gen=genitivo; inf=infinitivo; inst= instrumento; int= intransitivo; lit=literal; 
loc=locativo; masc= masculino; neg= negação; nom= nominativo; obl= oblíquo; part= partitivo; pass= 
passado/passiva; PL= plural; prep= preposição; pres= presente; sg= singular; trans= transitivo. 
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            Abriu-caus  

 

19.a. O picolé derreteu. 

 

     b. O sol derreteu- Ø o picolé. 

                    Derreteu-caus 

 

Paumari: 

 

20.a. asara-há          ada    isai 

      chorar-MODO DEM criança 

      ‘A criança chorou.’ 

 

     b. ‘o-na-asara-há                     ada    isai 

       1.SG-CAUS-chorar-MODO DEM criança 

        ‘Eu fiz a criança chorar.’ 

 

 Esse tipo de causativa recebe tratamentos distintos na literatura. Assumimos aqui 

aquele sugerido por seguidores da Morfologia Distribuída. 

 

1.2. Estrutura Argumental dos Predicados, Segundo a Morfologia Distribuída 

 

De acordo com a Morfologia Distribuída (Marantz, 1997, Pylkkänen, 2002 e Harley, 

2006), as palavras são formadas na sintaxe por operações sintáticas como Merge e Move. As 

suas categorias lexicais são determinadas pelo tipo de núcleo funcional que se combina com 

suas raízes. Não só a categorização das palavras, mas também a sua estrutura argumental é 

determinada sintaticamente.  

O léxico está dividido em diferentes componentes da gramática. O léxico tradicional 

ou Lista Um, é visto pelos seguidores da MD como contendo posições ocas para as raízes e 

morfemas funcionais como det, plural, tempo, causativo e aplicativo. Através da concatenação 

de raízes e certos morfemas funcionais, formam-se palavras com categorias e estruturas 

argumentais bem definidas.  
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O morfema categorizador vezinho transforma a raiz em verbo; enezinho transforma a raiz 

em nome e azinho transforma a raiz em adjetivo. Este é o caso de “remar” e “remo”:  √rem - + 

v/ √rem-+ n. 

A estrutura argumental do predicado também é derivada sintaticamente pela junção da 

raiz com morfemas do tipo causativo, voz aplicativo, etc., uma vez que tais morfemas são 

vistos como licenciadores de argumentos.Os morfemas aplicativos, por exemplo, adicionam 

um objeto à construção, como em Guarani: o-po (3ª –pular ele pulou”) vs o-ro-po Marcia (3-

apl-pular “ ele pulou (com) a Marcia”) . 

A Lista Dois contém as Peças de Vocabulário e é acessada na passagem para a Fonologia. 

É onde as raízes ocas e os morfemas funcionais recebem substância fônica. 

A Lista Três ou Enciclopédia associa as expressões fonológicas aos seus significados. É 

na Enciclopédia que dá a leitura arbitrária da palavra. É onde se dá a negociação semântica 

entre a raiz e o morfema categorizador.  

Existem na literatura duas hipóteses sobre a função do morfema causativo na projeção dos 

argumentos verbais. Uma, defendida por Harley (2006), acredita que o argumento externo e o 

evento causativo são licenciados pelo morfema causativo. A outra, defendida por Pylkkänen 

(2002), propõe que o morfema causativo só licencia o evento causativo. O argumento externo 

é introduzido por outro morfema funcional, denominado Voz. Adotamos para a discussão dos 

dados a proposta de Pylkkänen a ser apresentada a seguir. 

 

1.2.1. A Tipologia do Morfema Causativo, segundo Pylkkänen 

 

Pylkkänen, em sua tese de doutoramento “Introducing Arguments” (2002), apresenta uma 

análise do comportamento do morfema causativo em diversas línguas. A autora compara as 

construções causativas em inglês, japonês e finlandês, aparentemente iguais:3 

 

21. Inglês                                                                    (Pylkkänen 2002) 

 

      a. The window broke.    

                                             

      b. Lisa broke the window.                                         

 

                                                      
3 Os dados (20) - (25) foram extraídos de Pylkkanen (2002). 
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22. Japonês                                                                 (Pylkkänen 2002) 

 

a.Yasai-ga          kusa-tta                                            

   Vegetal-NOM apodrecer-PASS 

   ‘O vegetal apodreceu.’ 

 

b. Taroo-ga    yasai-o              kus-ase-ta                   

    Taro-NOM vegetal-ACUS apodrecer-CAUS-PASS 

    ‘Taro fez o vegetal apodrecer.’ 

 

23. Finlandês                                                            (Pylkkänen 2002) 

       

       a. Ikkuna          hajo-si                                                  

          Janela.NOM quebrar-PASS 

           ‘A janela quebrou.’ 

 

       b. Liisa            hajo-tti             ikkuna-n                       

           Liisa.NOM quebrar-CAUS janela-ACUS 

           ‘Liisa quebrou a janela.’ 

  

Observando os exemplos acima, o comportamento do morfema causativo parece ser 

homogêneo entre as línguas: introduz um argumento externo. No entanto, Pylkkänen 

identifica variações no que diz respeito à distribuição das construções causativas. No inglês e 

no português, ao contrário do japonês e do finlandês, verbos transitivos e inergativos não 

podem ser causativizados. 

 

24. Inglês 

  

     a. *John cried the baby.                                                  (Inergativo) 

 

     b. *John learned Mary Finnish.                                      (Transitivo) 

 

25. Japonês 
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     a. John-ga      kodomo-o        nak-asi-ta                          (Inergativo) 

        John-NOM criança-ACUS chorar-CAUS-PASS 

        ‘John fez a criança chorar.’ 

 

     b. John-ga       Taroo-ni    eigo-o            os-hie-ta            (Transitivo) 

         John-NOM Taro-DAT inglês-ACUS aprender-CAUS-PASS 

         ‘John ensinou inglês a Taro.’ (Lit. John fez Taro aprender inglês.) 

 

26. Finlandês 

 

     a. Jussi  itke-tt-i                      las-ta                                    (Inergativo) 

         Jussi chorar-CAUS-PASS criança-PART 

         ‘Jussi fez a criança chorar.’ 

   

     b. Taro           ope-tt-i                           Jussi-lle     japani-a     (Transitivo) 

         Taro-NOM aprender-CAUS-PASS Jussi-OBL japonês-PART 

         ‘Taro ensinou japonês a Jussi.’ (Lit. Taro fez Jussi aprender japonês) 

 

Além disso, nessas duas línguas, é possível haver estruturas com morfema causativo, 

mas sem a presença de um argumento externo. Este é o caso da construção desiderativa do 

Finlandês em que a presença do afixo causativo não implica no licenciamento de um 

argumento externo a mais. “Rir” já libera uma agente: 

 

Finlandês 

 

27. Maija -a  naura-tta-a 

      Maija-part  rir-CAUS-3SG 

    ‘ Maija feels like laughing’ 

 

 O sujeito derivado Maija no caso partitivo não é um argumento externo, mas sim um 

objeto subjacente. Só objetos podem aparecer no caso partitivo. Além disso, a construção em 

(27) possui um argumento causativo implícito – o causador- que   pode ser questionado pela 

palavra interrogativa “o que”: 

Finlandês 
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28. Minu-a   naura-tt-a         mutt-em           tiédã     mitã? 

     Eu-part   rir-CAUS-3SG   mas não-1SG   saber    o   que  

    ‘Something makes me feel like laughing but I don’t know what (makes me feel like 

laughing) 

 

 Se “o que” for substituído por “quem”, indicando um agente, a construção se torna 

agramatical. Isto indica que o morfema causativo não liberou um agente a mais em (28): 

 

Finlandês 

 

29.  Minu-a   nauar-tta-a          mutt-em          tiedã    kuka ? 

       Eu-part   rir-CAUS-3SG   mas não-1SG   saber    quem  

‘Something makes me feel like laughing but I don’t know who (makes me feel like 

laughing) 

 

Para a autora, dados como (27) - (29) são evidências empíricas nas línguas para uma 

dissociação entre agentividade e causatividade. Cada noção é dada por um núcleo funcional 

específico: Voz e Causa. Voz licencia o argumento externo, ao passo que Causa licencia o 

evento causativo. 

 Para dar conta de tal variação, Pylkkänen propõe uma parametrização do morfema 

Causa em relação à sua projeção sintática. Em algumas línguas, Causa seria dependente 

sintaticamente de Voz, isto é, ambos os morfemas se projetam no mesmo núcleo, e portanto, 

as construções causativas introduzem necessariamente um argumento externo agentivo, como 

ilustrado em (30). Línguas em que Causa e Voz estão associadas em um único nó sintático são 

chamadas de Voice-bundling. 

 

30. Voice-bundling [VoiceP  Voice, Cause [ Raiz ] ] 

 

 O Inglês e o Português são línguas do tipo Voice-bundling, já que as noções de agente 

e de causatividade estão sempre associadas nas causativas. 

 Outras línguas caracterizam-se por possuírem os morfemas Causa e Voz dissociados 

sintaticamente. Cada qual tem a sua própria projeção sintática, como ilustra (31). Dessa 
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forma, é possível derivar uma construção causativa sem a introdução de um argumento 

externo. Estas línguas são denominadas non-Voice-bundling, como o Japonês e o Finlandês. 

 

31. Non-Voice-Bundling [VoiceP Voice [CausP Cause [Raiz]]] 

  

Vita G. Markman (2003) em seu artigo “Causatives without causers and Burzio’s 

Generalization” apresenta evidências de que a língua russa entra na classificação de 

Pylkkänen como não Voice-bundling, uma vez que possui um tipo de causativa chamada 

acidental, em que há a liberação da semântica de causatividade, mas não de um agente. A 

causativa acidental é uma construção em que o único argumento do verbo, no papel de tema, é 

marcado com o caso acusativo. O verbo, por sua vez, apresenta concordância com o gênero 

neutro, típico de construções impessoais: 

 

32.Бумагу          сожгло 

     Bumag-u       sojg-l-o 

     Papel-ACUS queimar-PASS-NEUTRO 

    “O papel queimou” 

 

Uma prova de que não há um agente implícito em russo é que os verbos na causativa 

acidental não permitem o controle sobre o agente de orações de finalidade como acontece nas 

passivas: 

 

33. Дом              сожгло                                    (*чтобы получить страховку) 

      Dom-Ø         sojg-l-o                                    (*chtoby poluchit strahovk-u) 

      Casa-ACUS queimar-PASS-NEUTRO      (para receber  seguro-ACUS) 

    “A casa foi queimada (para receber o seguro)” 

 

Além disso, a construção acidental não permite a expressão de um agente preposicionado 

ou no caso oblíquo, mas admite a expressão de um sintagma causador no caso instrumental: 

 

34. Ваню     ударило                 молней  / *Димой 

     Vanyu     udari-l-o                moln-ei) / *Dim-oi 

     Vanya-ac bater-pass-neutro  raio-inst / *Dima-inst 

    “Vanya foi acertado pelo raio / por Dima” 
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A causação externa é obrigatória. Não é possível haver uma causa interna: 

 

35. Диму         убило                   *сам                / *от рака 

      Dimu          ubil-o                    *sam               / *ot raka 

      Dima-acus matar-pass-neutro *por si mesmo / de câncer 

    ‘Dima morreu *por si mesmo / *de câncer’ 

 

Para explicar a causativa acidental, em que se tem um evento causativo sem um 

agente, Markman adota a proposta de Pylkkänen, segundo a qual Voz libera um argumento 

externo agentivo e Causa libera apenas o evento causativo. O russo, então, segundo a 

tipologia de Pylkkänen, pode ser classificado como uma língua não Voice-bundling.  

Outro problema presente nessas causativas do russo tem a ver com o caso acusativo do 

argumento interno4. Para Markman, o núcleo que libera o caso acusativo é Causa, enquanto o 

que libera o agente é Voz. Segundo a autora, a aparente violação da Generalização de Burzio 

(liberação de caso acusativo na presença de um agente) só ocorre em línguas não Voice-

bundling, onde Causa e Voz são núcleos sintaticamente independentes. Assim, pode-se ter 

construções em que o argumento interno recebe caso acusativo, atribuído pelo núcleo causa, 

apesar de não haver um sujeito agente. 

 Alexiadou e Anagnostopoulou (A & A) (2009) também adotam a hipótese de Pylkkänen 

sobre a dissociação sintática e semântica entre Causa e Voz. As autoras diferem de Pylkkänen 

quanto às representações das estruturas anticausativas que, segundo elas, contém Causa. Para 

sua argumentação, A & A se utilizam da distribuição de PPs em passivas e anticausativas, 

conforme veremos a seguir. 

 

1.2.2. O licenciamento de PPs 

 

                                                      
4 Segundo Mioto (2010), a Teoria do Caso apresenta como atribuidores de caso núcleos lexicais, 
núcleos funcionais e preposições. A atribuição de caso é essencial para que os DPs possam receber 
suas interpretações temáticas. Dessa forma, segundo a Teoria do Caso, todo DP deve possuir um 
caso. Os casos abstratos diferem-se dos casos morfológicos, pois ocorrem em todos os DPs e em 
todas as línguas, mesmo nas que não possuem paradigmas ricos em morfologia casual. São eles: 
Nominativo, Acusativo e Oblíquo. O caso nominativo é liberado por Inf, pela Flexão. O caso acusativo 
é dado pelo verbo lexical e o caso oblíquo, pela preposição. 
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 Em seu artigo ‘Agent, Causer and Instrument PPs in Greek: Implications for Verbal 

Structure’, Alexiadou e Anagnostopoulou defendem a ideia de que a distribuição dos PPs 

pode nos dizer sobre os núcleos funcionais envolvidos nas construções.  

 De acordo com as autoras, nas passivas existe um argumento agente implícito que 

pode se manifestar na forma de um PP, e pode ainda servir como antecedente de orações de 

controle do sujeito e licencia um advérbio orientado para o agente: 

 

36. The boat was sunk by the pirate. 

 

37. The boat was sunk to collect insurance. 

 

38. The boat was sunk on purpose. 

 

 Na verdade, esse argumento agentivo implícito é licenciado por um morfema 

funcional Voz, não realizado como externo.  

Para essas autoras, Voz denota uma relação entre um DP e um evento e pode licenciar 

duas noções temáticas: agente e causador. Se o núcleo de Voz for ativo, o papel temático é 

realizado externamente em seu especificador. Se o núcleo de Voz for passivo, o papel 

temático é realizado implicitamente. 

 Nas anticausativas, somente causadores e eventos causativos são licenciados na forma 

de PPs se a preposição usada for ‘from’. 

 

39. ? A porta abriu com vento / pela rajada de vento. 

 

40. The window broke *by John / *with a stone / *by the storm 

 

41. The window broke from the pressure. 

 

 A diferença entre as passivas e as anticausativas do inglês reside no fato de que a 

primeira tem um traço de agentividade. Então, agentes e causadores parecem ser licenciados 

por dois núcleos distintos: Voz e Causa, conforme postula Pylkkänen (2002). 

 Verbos de mudança de estado podem, então, ser assim decompostos, de acordo com A 

& A: 
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42. [Voz [ vCaus [ Raiz ] ] ] 

 

 Para as autoras, Voz introduz o argumento externo e possui os traços de agentividade. 

vCausa introduz uma relação de causa entre o evento causador e o estado resultante. Voz 

licencia PPs agentes ou instrumentos. Causa licencia PPs causadores e eventos causadores. 

 Esses núcleos funcionais se relacionam com vários tipos de raízes que semanticamente 

indicam mudança de estado e que são assim classificadas segundo a dicotomia   causa 

externa/causa interna: 

 

43.a. Raiz agentiva (assassinar) 

 

     b. Raiz causada externamente (destruir, matar, bater) 

 

     c. Raiz causada internamente (florescer, crescer) 

 

     d. Raiz com causa não especificada (quebrar, abrir) 

 

 Segundo as autoras, todos os tipos de raízes acima podem ser combinadas a vCaus nas 

anticausativas. As raízes causadas externamente ou internamente podem combinar-se com 

tipos diferentes de Voz. Voz pode ser: ativa [+agentiva], ativa [-agentiva], passiva [+ 

agentiva] e passiva [-agentiva].  

As raízes que alternam no par causativo/anticausativo em todas as línguas são do tipo 

causa não especificada. As raízes agentivas e causada internamente não podem alternar 

porque a primeira pede um argumento externo, ao passo que a segunda não permite a 

presença de um argumento externo. 

 As raízes causadas externamente variam de comportamento, dependendo da língua. 

Em grego, elas podem ocorrer em contexto anticausativo. Em inglês, elas só são verificadas 

em estruturas passivas. Essa distinção tem a ver com o tipo de Voz que a língua possui.  

 Para explicar essa diferença, as autoras sugerem que em grego, as raízes causadas 

externamente, quando usadas na forma anticausativa, como em (43), se combinam com o 

núcleo Voz do tipo [-Agente]. Este é um tipo de núcleo Voz vácuo que não licencia PPs 

agentivos. 

 

44. I Maria skotothike (*apo to Jani) 
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     A Maria matou. (*por jani) 

 

 Então, as línguas também variam segundo o tipo de Voz que possuem. Voz pode ser 

[+Agente], [-Agente] ou subespecificada para [+/- Agente]. Somente línguas com Voz [-

Agente] podem formar anticausativas com raízes causadas externamente, como é o caso do 

grego. 

 

1.2.2.1. A Distribuição de PPs em Grego: 

 

 Diferentes preposições licenciam diferentes papéis temáticos em grego. ‘apo’ – ‘from’ 

introduz agentes; ‘me’ – ‘with’ introduz instrumentos; ‘apo’ ou ‘me’ introduzem causadores 

ou forças naturais. Será que esses PPs são licenciados pelas preposições ou por diferentes 

núcleos funcionais envolvidos na construção? 

Há dois tipos morfológicos distintos de anticausativas. Verbos formados de raízes 

adjetivais ocorrem com morfologia ativa. Neste caso, as formas transitivas e intransitivas são 

iguais: 

 

45. O Janis katharisi ton spiti 

 

      ‘O João limpou a casa.’ 

 

46. To spiti katharisi me to skupisma 

 

      ‘A casa limpou-ativa com a varrida’ 

 

 A passiva desses verbos tem uma forma diferente: morfologia não-ativa: 

 

47. To spiti katharistike apo to Jani 

 

      A casa foi varrida por o João 

 

 Há verbos que formam a anticausativa com morfologia não-ativa. Neste caso, 

anticausativa e passiva são iguais: 
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48. O Janis katestrepse to hirografo 

 

      O Janis destruiu o manuscrito 

 

49. To hirografo katastrafike me ti dinati fotia 

 

      O manuscrito destruiu-não-ativa com o forte fogo. 

 

50. To hirografo katastrafike apo to Jani 

 

      O manuscrito foi destruído por o Jani. 

 

 Dentre os verbos que formam as anticausativas com morfologia ativa, existem dois 

tipos: (a) os que possuem morfologia não-ativa na passiva e só licenciam PPs agentivos ou 

instrumentos, mas não PPs causadores; e (b) os que não podem formar uma passiva, como 

‘quebrar’. 

 

51. Ta mallia um stegnothikan apo tin komotria me to pistolaki 

 

      O cabelo meu secou por a cabeleireira com o secador. 

 

 Dentre os verbos que formam a anticausativa com morfologia não-ativa, tem-se 

também dois grupos: (a) os que só podem formar anticausativa, mas não passivas, como 

‘queimar’; e (b) os que são ambíguos entre uma leitura passiva e uma leitura anticausativa, 

como ‘destruir’: 

 

52. O Janis ekapse ti supa 

 

      O Janis queimou a sopa 

 

53. I supa kaike me ti dinati fotia. 

 

     A sopa queimou com o forte fogo. 
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 Em (52), um PP agentivo gera agramaticalidade. 

 

54. O Janis katestrepse to spiti 

 

     O Janis destruiu a casa 

 

55. O spiti katastrafike                me tin fotia / apo ton Jani 

 

     A casa destruiu/foi destruída com o fogo por o Jani 

 

 Os verbos com raízes agentivas, como ‘assassinar’, só formam a passiva com 

morfologia não-ativa. Os PPs é que distinguem as formas anticausativas das formas passivas, 

já que as duas podem ser iguais. 

 Nas passivas, somente PPs agentivos e instrumentos são licenciados. 

 A distribuição dos PPs é a mesma nos dois tipos de anticausativas (com morfologia 

ativa ou com morfologia não-ativa): somente PPs causadores ou eventos causativos podem ser    

licenciados. As anticausativas não admitem PPs agentivos: 

 

56. Ta ruxa stegnosan me ton ilio / *apo to Jani 

 

      As roupas secaram-ativa com o sol / por o Jani 

 

57. I supa kaike me ti dinati fotia/ *apo to Jani 

 

     A sopa queimou com o forte fogo / por o Jani 

 

 Verbos com raízes causadas externamente, como ‘destruir’, cuja forma anticausativa é 

igual à passiva, diferenciam as duas construções pelo tipo de PP que admitem. As passivas 

liberam PPs agentes e instrumentos. As anticausativas liberam PPs causadores ou eventos   

causativos. 

 Para as autoras, a representação dos verbos de mudança de estado contém dois núcleos 

que licenciam os PPs: 
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58. [ Voz [ vCaus [ Raiz ] ] ] 

 

 Nas anticausativas do grego, PPs causadores são licenciados por vCausa. PPs agentes 

e instrumentos são licenciados por Voz passiva que tem o traço [+ agente]. 

 Com base nos diferentes tipos de anticausativas existentes em grego, as autoras 

sugerem as seguintes representações para as causativas e passivas: 

 

59.a. Anticausativa I [ vCaus [ Raiz ] ] 

 

      b. Anticausativa II [ Voz [ vCaus [ Raiz ] ] ] 

 

       c. Passiva [ Voz [vCaus [ Raiz ] ] ] 

 

 (b) é a estrutura associada à morfologia não-ativa e que ocorre com verbos com causa 

externa, como “destruir”. Voz [-agente] é o local da morfologia não-ativa que exclui a 

presença de um argumento externo implícito. 

 Nem todas as línguas tem esse tipo de Voz. Inglês não possui, e assim, não pode ter 

verbos causados externamente em formas anticausativas. Como a Voz na passiva do grego 

tem o traço [+AG], os causadores não podem ser licenciados. 

 Em inglês, o morfema Voz na passiva não é especificado para o traço [+AG] e por 

isso, PPs causadores também são licenciados, como em (60): 

 

60.  The mirror was broken by Mary/ by the lightening/by the stone. 

 

 No próximo capítulo, apresentamos alguns aspectos gramaticais das duas línguas 

relevantes para a compreensão dos dados referentes às causativas. 
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Capítulo 2: Aspectos gramaticais do Russo e do Paumari 

 

 Nesse capítulo apresentamos aspectos gramaticais do Russo e do Paumarí relacionados 

às estruturas argumentais dos predicados.   

 

2.1. Sobre o Russo: Aspectos Gramaticais 

 

O russo é uma língua da família eslava, mais especificamente, faz parte do grupo de 

línguas eslavas orientais, do qual também participam o ucraniano e o bielorrusso. É falado 

principalmente na Rússia e nos países que formavam a antiga União das Repúblicas 

Socialistas Soviéticas, país no qual era falada como língua padrão de comunicação entre os 

distintos povos que o formavam. É, hoje, uma das línguas mais faladas do mundo e, apesar de 

sua importância no cenário internacional, parece ser ainda pouco estudada no Brasil, em 

relação a outras línguas com menos falantes. 

 

2.1.1.   Concordância 

 

O russo apresenta um alfabeto próprio, chamado de alfabeto cirílico e um sistema de 

declinação baseado em 6 casos: nominativo, acusativo, genitivo, dativo, instrumental e 

prepositivo. Os verbos em russo possuem três tempos: passado, presente e futuro, e dois 

aspectos: perfectivo e imperfectivo. O verbo concorda com o sujeito em pessoa e número no 

presente e no futuro. Já no passado, os verbos concordam com o sujeito em gênero e número. 

 

Presente: 

 

1. a. Елена                     танцует. 

        Elen-a                    tantsu-et 

        Elena-NOM.FEM dançar-3.SG.PRES 

        ‘Elena está dançando.’ 

 

    b. Володя  и      Дима        зовут                           собаку. 

        Volod-ya i       Dim-a       zov-ut                        sobak-u 

        Volod-NOM e Dim-NOM chamar-3.PL.PRES cachorro-ACUS 

        ‘Volodya e Dima estão chamando o cachorro.’ 
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Futuro: 

  

    c. Бутылка                  упадёт. 

        butylk-a                   upad-yot 

        garrafa-NOM.FEM cair.FUT-3.SG 

        ‘A garrafa vai cair.’ 

 

    d. Мы   будем              смотреть       кино. 

        my   bud-em             smotre-t’        kino 

        1.PL AUX-1.PL.FUT assistir-INF filme.ACUS 

        ‘Nós vamos assistir ao filme.’ 

        

Passado: 

 

2. a. Елена                  пела. 

        Elen-a                  pe-l-a. 

        Elena-NOM.FEM cantar-PASS-FEM 

        ‘Elena cantava.’ 

 

    b. Он     работал                       на  рынке. 

        On    rabota-l-ø                      na  rynk-e 

        3.SG trabalhar-PASS-MASC em feira-LOC 

        ‘Ele trabalhava na feira.’ 

 

    c. Дима           и Володя         играли                 в        футбол. 

        Dim-a          i Volod-ya       igra-l-i                  v        futbol-ø 

        Dima-NOM e Volod-NOM jogar-PASS-PL  PREP futebol-ACUS 

        ‘Dima e Volodya estavam jogando futebol.’ 

 

 Note-se que no tempo passado, o verbo exibe concordância de gênero com o sujeito. 

Essa concordância torna visível fenômenos em que o gênero neutro na flexão verbal indica 

que o verbo está concordando com um expletivo não-pronunciado: 
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3. На    улице      темнело. 

    Na    ulits-e      temne-l-o. 

    LOC rua-LOC escurecer-PASS-NEUTRO   

    ‘Na rua escurecia.’ 

         

 

2.1.2. Ordem oracional 

 

Segundo Kallestinova (2007) e vários outros autores, a ordem de constituintes em 

russo é livre e não determina as relações sintáticas entre os argumentos verbais. Dessa forma, 

a ordem dos constituintes em russo é determinada por fatores pragmáticos. Isto é , as funções 

de tópico e de foco determinam a ordem dos constituintes na oração. As relações sintáticas 

são estabelecidas através dos casos. Os sujeitos devem possuir caso nominativo e os objetos, 

caso acusativo. Assim, temos os vários exemplos de diferentes ordens possíveis: 

 

4. a. Марина        читала             книгу.                 SVO 

        Marin-a         tchita-l-a           knig-u 

        Marina-NOM ler-PASS-FEM livro-ACUS 

        ‘Marina leu o livro.’ 

 

   b. Марина        книгу     читала.                        SOV 

       Marin-a         knig-u    tchita-l-a 

       Marina-NOM knig-ACUS  ler-PASS-FEM 

       ‘Marina leu o livro.’ 

 

   c. Книгу     читала            Марина.                    OVS 

       knig-u    tchita-l-a          Marin-a 

       livro-ACUS ler-PASS-FEM Marina-NOM 

       ‘Marina leu o livro.’ 

 

   d. Книгу     Марина        читала.                        OSV 

       knig-u    Marin-a         tchita-l-a 

       livro-ACUS  Marina-NOM ler-PASS-FEM 

       ‘Marina leu o livro.’ 
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   e. Читала            Марина         книгу.                VSO  

       tchita-l-a          Marin-a          Knig-u 

       ler-PASS-FEM Marina-NOM livro-ACUS 

       ‘Marina leu o livro.’ 

 

   f. Читала            книгу             Марина.             VOS         

      tchita-l-a          knig-u            Marin-a 

      ler-PASS-FEM livro-ACUS         Marina-NOM 

      ‘Marina leu o livro.’ 

 

Kallestinova estabelece, porém, como ordem canônica do russo, o tipo SV(O) através 

de diversos testes sintáticos e experimentais que não serão aqui contemplados. 

 

2.1.3. Casos: 

 

O russo possui um sistema casual nominativo-acusativo, sendo esses os casos nos 

quais, em geral, manifestam-se o sujeito e o objeto, como no exemplo a seguir: 

 

5. Лариса        читает              книгу. 

    Laris-a         chita-et            knig-u 

    Larisa-NOM ler-3.SG.PRES livro-ACUS 

    ‘Larissa está lendo o livro.’ 

 

 No entanto, o sujeito também pode ser expresso nos casos dativo, acusativo e 

genitivo, e o objeto nos casos dativo e genitivo, como ilustram os exemplos a seguir: 

 

Sujeito dativo: 

 

6. Мне           холодно. 

    Mne           kholod-no 

    1.SG.DAT frio-ADV 

  ‘Eu estou com frio.’ 
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Sujeito acusativo: 

 

7. Меня           тошнит. 

    menya         toshn-it 

    1.SG.ACUS estar,enjoado-3.SG 

    ‘Eu estou enjoado.’ 

 

Sujeito genitivo: 

 

8. Ответа           из       полка             не     пришло.                            (Pesetsky 1982) 

    Otvet-a           iz       polk-a             ne     prish-l-o 

    resposta-GEN PREP batalhão-GEN NEG chegar-PASS-NEUTRO 

    ‘A resposta do batalhão não chegou.’ 

 

Objeto dativo: 

 

9. Иван          помогает     Диме. 

    Ivan-ø        pomoga-et   Dim-e 

    Ivan-NOM ajudar-3.SG Dima-DAT 

    ‘Ivan ajuda Dima.’ 

 

Objeto Genitivo: 

 

10. Я     боюсь                            бандитов. 

      Ya    bo-iu-s’                          bandit-ov 

       1.SG ter,medo-1.SG-REFLEX bandido-GEN.PL 

     ‘Eu tenho medo de bandidos.’ 

 

2.1.4. Tipos de verbos intransitivos 

 

A distinção sintática entre verbos inergativos e inacusativos pode ser observada, em 

russo, assim como em diversas outras línguas, através de certos testes sintáticos. Aqui serão 

apresentados dois desses testes: o po distributivo e o genitivo de negação.  
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2.1.4.1 Po distributivo 

 

Um teste conhecido e primeiramente proposto por Pesetsky (1982) e abordado por 

Schoorlemmer (2004), Harves (2002) e entre outros, é o do po distributivo.  

 O po distributivo é um tipo de PP em russo que tem a semântica de ‘um “NP” 

quatificacional cada’ e é formado pela preposição po seguida de um substantivo no caso 

dativo, como mostrado no exemplo (11), retirado de Schoorlemmer (2004): 

 

11. В        горшках         росло                             по  цветочку. 

   V        gorshk-ax       ros-l-o                               po  tsvetochk-u 

   PREP vaso-LOC.PL crescer-PASS-NEUTRO PO flor-DAT 

   ‘Em cada vaso crescia uma flor.’ 

 

 Em construções transitivas, esse tipo de PP ocorre apenas na posição de objeto, e seu 

uso na posição de sujeito gera sentenças agramaticais: 

 

12.a. Мы    получили            по книге.                                        (Schoorlemmer 2004: 209) 

       My    poluchi-l-i             po knig-e 

       1.PL receber-PASS-PL po livro-DAT 

      ‘Nós recebemos um livro cada.’ 

 

   b. *В каждой             комнате      по ребёнку        получило                       книгу. 

       *V kajd-oi              komnat-e     po rebyonk-u     poluchi-l-o                       knig-u. 

        *PREP cada-LOC quarto-LOC po criança-DAT receber-PASS-NEUTRO livro-ACUS 

        ‘Em cada quarto, cada criança recebeu um livro.’ 

 

13. a. Каждый                человек                    получил                     по кусочку        торта. 

        Kajd-yi                  chelovek-ø                poluchi-l-ø                  po kusochk-u     tort-a 

        cada-NOM.MASC pessoa-NOM.MASC receber-PASS-MASC po pedaço-DAT torta-

GEN 

        ‘Cada pessoa recebeu um pedaço de torta cada.’ 

 

    b. *В         каждом     доме        по человеку     получило                 кусочек    торта. 

        *V         kajd-om    dom-e       po chelovek-u     poluchi-l-o             kusochek-ø tort-a 
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        *PREP cada-LOC casa-LOC po pessoa-DAT receber-PASS-NEUTRO pedaço        

torta-GEN 

        ‘Em cada casa, cada pessoa recebeu um pedaço de torta.’ 

 

 Já em construções intransitivas, o po distributivo ocorre apenas com verbos de 

mudança de estado, e, portanto, sua presença caracteriza o diagnóstico de inacusatividade: 

 

(Schoorlemmer 2004: 210-11) 

 

14.a.  В       горшках        росли                 цветочки. 

       V       gorshk-ax       ros-l-i                 tsvetochk-i 

       PREP vaso-LOC.PL crescer-PASS-PL flor-PL 

       ‘Nos vasos cresciam flores.’ 

 

   b. В       горшках         росли                 по цветочку. 

       V       gorshk-ax       ros-l-i                 po tsvetochk-u 

       PREP vaso-LOC.PL crescer-PASS-PL po flor-DAT 

       ‘Em cada vaso crescia uma flor.’ 

 

15.a. В        кастрюле    кипел                     литр            воды. 

       V       kastriul-e     kipe-l-ø                   litr-ø           vod-y 

       PREP panela-LOC ferver-PASS-MASC litro-MASC água-GEN 

       ‘Na panela fervia um litro d’água.’ 

 

  b. В        кастрюлях        кипело                           по литру        воды. 

      V        kastriul-yax       kipe-l-o                          po litr-u          vod-y 

      PREP panela-LOC.PL ferver-PASS-NEUTRO po litro-DAT água-GEN 

      ‘Em cada panela fervia um livro d’água.’ 

 

16. a. В        квартире              смеялся                                 мальчик.  

        V       kvartir-e               smeya-l-ø-sya                         malchik-ø 

        PREP apartamento-LOC rir-PASS-NEUTRO-REFLEX menino-NOM.MASC 

        ‘Em cada apartamento ria um menino.’ 
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    b. *В        каждой      квартире              смеялось                              по мальчику. 

        *V        kajd-oi       kvartir-e                smeya-l-o-s’                          po malchik-u 

        *PREP cada-LOC apartamento-LOC rir-PASS-NEUTRO-REFLEX po menino-DAT 

        ‘Em cada apartamento ria um menino. 

 

17. a. На     площадке       бегала                  собачка. 

        Na     ploshadk-e      bega-l-a                sobachk-a 

       PREP pracinha-LOC correr-PASS-FEM cachorro-NOM.FEM 

        ‘Na pracinha corria um cachorro.’ 

 

    b. *На      каждой     площадке      бегало                          по собачке. 

        *Na      kajd-oi      ploshadk-e      bega-l-o                        po sobachk-e 

       *PREP cada-LOC pracinha-LOC correr-PASS-NEUTRO po cachorro-DAT 

        ‘Em cada pracinha corria um cachorro.’ 

 

2.1.4.2 Genitivo de negação 

 

 Pesetsky introduz, ainda, um outro teste para identificação da inacusatividade em 

russo através do genitivo de negação, GN. Esse tipo de PP ocorre apenas em construções 

negativas e seu uso é opcional. O GN comporta-se de maneira semelhante à do po 

distributivo, o que levou Pesetsky a propor que nesse tipo de construção, o SN é o 

complemento de um quantificador fonologicamente nulo. Assim, temos: 

 

18. a. Анна                   не     купила                     книги.                

         Ann-a                   ne     kupi-l-a                     knig-i 

         Anna-NOM.FEM NEG comprar-PASS-FEM livro-PL 

        ‘Anna não comprou livros.’ 

 

    b. Анна                   не    купила                      книг. 

        Ann-a                  ne    kupi-l-a                     knig-ø 

        Anna-NOM.FEM NEG comprar-PASS-FEM livro-GEN.PL 

        ‘Anna não comprou livros.’   (Harves 2002: 38) 

 

19.a. Я       не     получал                     письма.                                 
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        Ya     ne     polucha-l-ø                 pis’m-a 

        1.SG NEG receber-PASS-MASC carta-PL.NEUTRO 

        ‘Eu não recebi cartas.’ 

 

      b. Я       не    получал                       писем. 

          Ya     ne    polucha-l-ø                   pisem 

          1.SG NEG receber-PASS-MASC carta.GEN.PL 

          ‘Eu não recebi cartas.’ (Pesetsky 1982: 40) 

 

 Em (18b) e (19b), o GN é apresentado na posição de objeto do verbo transitivo. Com 

verbos intransitivos, no entanto, os GN só ocupam a posição de sujeito de verbos 

inacusativos. Note que no caso do sujeito ser um GN, o verbo apresenta concordância com o 

gênero neutro e singular, o que evidencia uma não-concordância com um sujeito lexical. Este 

deve ser um expletivo: 

 

20. a. Здесь хорошие  люди                    не     существуют.                      

          Zdes’  horosh-ie  liud-i                   ne     sushestvu-iut 

          aqui    bom-PL    pessoa-PL.NOM NEG existir-3.PL.PRES 

          ‘Aqui não existem pessoas boas.’  (Pesetsky 1982: 43) 

 

      b. Здесь хороших       людей                  не    существует. 

          zdes’  horosh-ih       liud-ei                   ne    sushestvu-et 

          aqui   bom-GEN.PL pessoa-GEN.PL NEG existir-3.SG.PRES 

          ‘Aqui não existem pessoas boas.’ 

 

21. a. Грибы          здесь не      растут. 

          Grib-y           zdes’ ne      rast-ut 

         cogumelo-PL aqui   NEG crescer-3.PL.PRES 

         ‘Aqui não crescem cogumelos.’ 

 

      b. Грибов                  здесь не     растёт. 

          grib-ov                   zdes’ ne     rast-yot 

          cogumelo-GEN.PL aqui  NEG crescer-3.SG.PRES 

          ‘aqui não crescem cogumelos.’ 
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 Os exemplos em (20) e (21) contrastam com os em (22) e (224), onde, ao se usar o GN 

como sujeito de certos verbos inergativos, sentenças agramaticais são geradas. Dessa forma, 

conclui-se que os verbos em (22) e (23) são inergativos. 

 

22. a. Ни     один                  ребёнок                   не     прыгнул.                (Pesetsky 1982: 44) 

          Ni     odin-ø                 rebyonok-ø               ne     prygnu-l-ø 

          NEG um-MASC.NOM criança-MASC.NOM NEG pular-PASS-MASC 

          ‘Nenhuma criança pulou.’ 

 

      b. *Ни    одного               ребёнка                   не     прыгнуло. 

          *Ni     odn-ogo             rebyonk-a                 ne     prygnu-l-o 

          *NEG um-GEN.MASC criança-GEN.MASC NEG pular-PASS-NEUTRO 

          ‘Nenhuma criança pulou.’ 

 

23. a. На      заводе         никакие                  женщины          не     работают. 

          Na      zavod-e        nikak-ie                  jenshin-y            ne     rabota-iut 

          PREP fábrica-LOC nenhuma-PL.NOM mulher-PL.NOM NEG trabalhar-3.PL.PRES 

          ‘Nenhuma mulher trabalha na fábrica.’ 

 

      b. *На      заводе        никаких                  женщин                 не     работает. 

          *Na      zavod-e       nikak-ih                  jenshin-ø                ne     rabota-et 

          *PREP fábrica-LOC nenhuma-GEN.PL mulher-GEN.PL NEG trabalhar-3.SG.PRES 

          ‘Nenhuma mulher trabalha na fábrica.’ 

 

 Seguindo a proposta de Pesetsky, o po distributivo e o GN só podem ocupar posições 

internas ao V’, e configuram-se, dessa forma, como diagnósticos bastante aceitáveis de 

inacusatividade em russo. 
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2.1.5. Passiva 

 

 A voz passiva5 em russo pode ser formada de duas maneiras distintas para o passado e 

o presente. Para o passado, a construção é realizada a partir de um verbo auxiliar e um verbo 

lexical no particípio passado passivo, como ilustra o exemplo em (24): 

 

24. a. Мальчик                     съел                          все    конфеты. 

         Mal’chik-ø                   s’e-l-ø                        vse    konfet-y 

         Menino-NOM.MASC comer-PASS-MASC todos doce-PL 

         ‘O menino comeu todos os doces.’ 

  

      b. Когда     мы   пришли,             всё  уже             было                             съедено. 

          Kogda    my   prish-l-i               vsyo uje             by-l-o                              s’ede-n-o 

          Quando 1.PL chegar-PASS-PL tudo já AUX-PASS-NEUTRO comer-PART-

NEUTRO 

          ‘Quando nós chegamos, tudo já tinha sido comido.’ 

 

 Segundo Rozental (2010), para a passiva no presente, a língua russa utiliza o 

sufixoreflexivo –sya no final do verbo: 

 

25. a.  Рабочие            строят                      дом. 

           Raboch-ie          stro-yat                     dom-ø 

           Trabalhador-PL construir-3.PL.PRES casa-ACUS 

           ‘Os trabalhadores constroem a casa.’ 

 

      b.  Дом           строится                                      рабочими. 

           Dom-ø       stro-it-sya                                    raboch-imi 

           casa-NOM construir-3.SG.PRES-REFLEX trabalhador-INS.PL 

           ‘A casa é construída pelos trabalhadores.’ 

 

                                                      
5 A passiva parece ser uma construção muito marcada em russo. Ao serem questionados sobre 

a gramaticalidade de construções passivas fora de contexto, falantes nativos dizem preferir 

que as mesmas sentenças sejam ditas na voz ativa. 
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 Rozental observa, ainda, que a passiva em russo pode ser identificada pela 

possibilidade de se expressar o agente da ação através do adjunto no caso instrumental. Isso 

diferencia a passiva da forma anticausativa/incoativa, uma vez que ambas utilizam sufixos o 

mesmo sufixo: -sya.  

  

2.1.6. Anticausativa com -sya 

 

O primeiro tipo de alternância causativa em russo abordado aqui é o que utiliza o 

morfema anticausativo –sya/-s’ em formas verbais transitivas causativas. O morfema -sya/-s’ 

parece suprimir a causatividade da forma transitiva, bloqueando o agente e tornando a 

construção intransitiva:  

 

26. a. Мария        разбила                                стакан. 

         Mari-a         razbi-l-a                                  stakan-ø 

         Maria-NOM.FEM quebrar-PASS-FEM copo-ACUS.MASC 

        ‘Maria quebrou o copo.’ 

 

   b.  Стакан                     разбился. 

        Stakan-ø                   razbi-l-ø-sya 

         copo-NOM.MASC quebrar-PASS-MASC-REFLEX 

       ‘O copo quebrou-se.’ 

 

27. a. Мария                    открыла               дверь. 

        Mari-a                     otkry-l-a               dver-‘ 

        Maria-NOM.FEM abrir-PASS-FEM porta-ACUS.FEM 

        ‘Maria abriu a porta.’ 

 

   b. Дверь                   открылась. 

      Dver’-ø                   otkry-l-a-s’ 

      porta-NOM.FEM    abrir-PASS-FEM-REFLEX 

       ‘A porta abriu-se.’ 
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Em (26b) e (27b), o resultado da afixação do morfema reflexivo às formas transitivas, 

são formas verbais intransitivas anticausativas que são verbos inacusativos. 

É importante ressaltar que há, no entanto, uma restrição de sujeito, aparentemente 

imposta pelas formas verbais que participam desse tipo de alternância. Os sujeitos das 

contrapartes transitivas devem possuir o traço [+animado]. Sujeitos com traço [-animado], 

nessas construções, geram enunciados não- aceitáveis: 

 

28. *Камень       разбил            стакан. 

      *Kamen        razbi-l              stakan 

       pedra-NOM quebrar-PASS copo-ACUS 

     ‘*A pedra quebrou o copo.’ 

 

29. Порыв           ветра           разбил             стакан. 

    *Poryv             vetr-a           razbi-l             stakan 

      rajada-NOM  vento-GEN quebrar-PASS copo-ACUS 

    ‘*A rajada de vento quebrou o copo.’ 

 

2.1.7. Causativa acidental 

 

Em russo, existe uma construção chamada por Markman (2003) de “causativa 

acidental”. Trata-se de uma construção com o verbo na forma impessoal e com o seu único 

argumento lexical expresso no caso acusativo, como ilustrado em (30b). Note que o verbo 

transitivo “matar” em (30а) ocorre como intransitivo em (30b), onde o agente é suprimido: 

 

30. a. Иван                убил                        Диму. 

    Ivan-ø               ubi-l-ø                      Dim-u. 

    Ivan-NOM        matar-PASS-MASC Dima-AC 

   ‘Ivan matou Dima.’ 

 

      b. Ивана               убило. 

    Ivan-a                ubi-l-o 

    Ivan-AC            matar-PASS-NEUTRO 

    ‘Ivan morreu” ou “Algo matou Ivan’ 
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31. a. Дима          сжог                             бумагу.  

   Dim-a           sjog-ø                         bumag-u. 

   Dima-NOM queimar-PASS.MASC  papel-AC 

   ‘Dima queimou o papel.’ 

 

b. Бумагу       сожгло. 

   Bumagu     sojg-l-o. 

   Papel-AC   queimar-PASS-NEUTRO 

   ‘O papel queimou.’ Ou ‘Algo queimou o papel.’ 

 

 As diferenças superficiais verificadas entre as construções incoativas/anticausativas e 

as causativas acidentais são o caso do argumento interno e a concordância verbal. Nas 

incoativas/anticausativas, o argumento interno na função de sujeito se apresenta no caso 

nominativo e o verbo expressa concordância de gênero com este. Nas causativas acidentais, o 

único argumento nuclear expresso ocorre no caso acusativo e o verbo possui a marca de 

gênero neutro. O verbo mostra-se no gênero neutro quando concorda com um sujeito com 

gênero neutro, ou quando concorda com um pronome expletivo: 

 

 

32. На    улице      темнело. 

      Na    ulits-e      temne-l-o. 

      LOC rua-LOC escurecer-PASS-NEUTRO   

      ‘Na rua escurecia.’ 

 

A construção acidental está restrita a um grupo limitado de verbos transitivos e não 

admite um agente. Apenas um causador ou evento causativo pode ser licenciado. Esta 

constatação é comprovada pelo fato de que somente uma causa externa é admitida, através de 

um sintagma no caso instrumental. Compare (33) e (34). A semântica de causatividade está 

intrincada em tais construções acidentais. Não é permitida a expressão de um sujeito agente, 

nem de nenhum adjunto relacionado a qualquer semântica agentiva. No entanto, é possível 

adicionar adjuntos relativos à causatividade externa: 
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33. *Ивана    убило                            сам по себе. 

      *Ivan-a    ubi-l-o                            sam po sebe. 

Ivan-AC  matar-PASS-NEUTRO por si só 

       ‘Ivan morreu por si só’ 

 

34. Ивана   убило                              молней. 

Ivan-a    ubi-l-o                             molni-ei 

      Ivan-AC matar-PASS-NEUTRO  raio-INS 

      ‘Ivan morreu por causa do relâmpago.’ 

 

35. a. Ваню          ударило                                               *Димой 

   Van-iu           udari-l-o                                             *Dim-oi 

   Vânia-AC     machucar-PASS-NEUTRO raio-INS *Dima-INS 

  ‘Vânia foi machucado pelo relâmpago (por Dima)’ 

 

b. Шляпу    унесло                         ветром.    *Вором 

    Shlyap-u unes-l-o                         vetr-om     *vor-om 

    chapéu    levar-PASS-NEUTRO vento-INS  *ladrão-INS 

    ‘O chapéu foi levado pelo vento (pelo ladrão)’ 

 

Existem verbos que podem aparecer na forma incoativa/anticausativa e na forma 

causativa acidental, como é o caso do verbo otkryt’, “abrir”, abaixo: 

 

36. а.  Иван         открыл                   дверь. 

    Ivan-ø        otkry-l-ø                 dver-’       

    Ivan-NOM  abrir-PASS-MASC porta-AC 

    ‘Ivan abriu a porta.’ 

 

b. Дверь         открылась. 

   Dver’            otkry-l-a-s’            

   porta-NOM   abrir-PASS-FEM-RFLX 

   ‘A porta abriu-se.’ 

 

c. Порывом    ветра        открыло                     дверь. 
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    Poryv-om    vetr-a         otkry-l-o                     dver’    

    rajada-INS  vento-GEN abrir-PASS-NEUTRO porta-AC 

    ‘A porta abriu com a rajada de vento.’ 

 

2.1.8. Causativa sintática 

 

A causativa sintática em russo é formada com o auxílio de um verbo com conteúdo 

semântico de causatividade. Um exemplo de verbo que é utilizado na causativa sintática em 

russo é ‘obrigar’, como ilustrado nos exemplos em (37): 

 

37. a. Иван        работает. 

       Ivan-ø       rabota-et 

       Ivan-NOM trabalhar-3.SG.PRES 

       ‘Ivan trabalha.’ 

 

    b. Мария         заставляет             Ивана      работать. 

        Mari-ya       zastavlya-et             Ivan-a       rabota-t’ 

        Maria-NOM obrigar-3.SG.PRES Ivan-AC trabalhar-INF 

        ‘Maria obriga Ivan a trabalhar.’ 

 

38. a. Иван         читает. 

         Ivan-ø       chita-et 

         Ivan-NOM ler-3.SG.PRES 

        ‘Ivan lê.’ 

 

     b. Мария         заставляет             Ивана   читать. 

         Mari-ya       zastavlya-et             Ivan-a    chita-t’ 

         Maria-NOM obrigar-3.SG.PRES Ivan-AC ler-INF 

        ‘Maria obriga Ivan a ler.’ 

 

2.1.9. Alternância com raízes distintas 
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Outra forma de realização da alternância causativa em russo que parece ser bastante 

comum é através de entradas lexicais distintas para cada forma da alternância. Nesse caso, 

uma raiz lexical é utilizada em contextos transitivos e outra em contextos intransitivos: 

 

39. a.  Шторм                  топит                                    лодки. 

          Shtorm-ø               top-it                                     lodk-i 

          tempestade-NOM afundar.TRANS-3.SG.PRES barco-ACUS.PL 

          ‘A tempestade afunda os barcos.’ 

 

     b. Лодка         тонет. 

         Lodk-a        ton-et 

         barco-NOM afundar.INT-3.SG.PRES 

        ‘O barco está afundando.’ 

 

 

40. a. Саша           умерла. 

          Sash-a         umer-l-a 

          Sasha-NOM morrer-PAS-FEM 

          ‘Sasha morreu. 

 

    b. Ваня             убил                    Сашу. 

        Van-ya          ubi-l-ø                   Sash-u 

        Vanya-NOM matar-PAS-MASC Sasha-Ac 

        ‘Vanya matou Sasha.’ 

 

 Passamos agora a apresentar os aspectos gramaticais relevantes do Paumarí. 

 

2.2. Sobre o paumari 

 

O Paumarí é uma língua da família Arawá, falada no Estado do Amazonas. A etnia 

Paumarí é formada por três grupos que se dividem entre o rio Purus, o rio Ituxi e o rio Tapauá. 

São povos semi-nômades constituídos por pescadores que se locomovem em suas próprias 

áreas. São falantes de Português e, segundo Chapman e Derbyshire (1998), a língua que os    

Paumarí falam atualmente tem influências do Português. 
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  Sobre essa posição assumida pelos autores, discordamos plenamente, uma vez que a 

língua Paumarí, assim como coletadas pelos investigadores, é sintática e morfologicamente 

diferente do Português. O paumarí apresenta as seguintes características: sistema de caso 

ergativo e a co-existência com o sistema nominativo-acusativo, ordem de constituintes 

variável, concordância verbal de gênero, rico sistema de morfemas de mudança de voz: 

causativo, aplicativo e intransitivizador, ausência de adposições, etc.6 

 

2.2.1. A ordem oracional e o sistema de caso 

 

No paumarí, manifesta-se o sistema de marcação de caso ergativo-absolutivo quando o 

sujeito e o objeto são de terceira pessoa. Esse sistema caracteriza-se por igualar o objeto de 

verbos transitivos ao sujeito de verbos intransitivos em termos morfológicos e sintáticos. O 

sujeito intransitivo e o objeto recebem o caso absolutivo, marcado pela anteposição do 

demonstrativo. O Sujeito de verbos transitivos é, dessa forma, diferenciado e a ele é atribuído 

o caso ergativo, indicado pelo sufixo –a. Nos exemplos em (41), pode-se notar que além da 

marcação morfológica, os SNs obedecem a uma ordem oracional própria, vindo o ergativo em 

posição pré-verbal e o absolutivo em posição pós-verbal, precedido por um demonstrativo, 

ficando a ordem SVO para transitivos e VS para intransitivos. 

 

41.a. Jomahi-a  bi-anani-hi                 ida     isai                 SVO 

      cão-ERG  3SG-morder-MODO DEM criança 

    “O cão mordeu a criança.” 

 

  b. Abini-ki          ‘ida  ‘arakava                                           VS 

     morrer-MODO DEM galinha 

    “A galinha morreu.” 

 

 Há em paumarí, no entanto, a co-ocorrência do sistema nominativo-acusativo. O 

nominativo-acusativo iguala os sujeitos de verbos transitivos e intransitivos, e faz a oposição 

com os objetos diretos. Esse sistema casual é observado quando o objeto é de primeira ou 

segunda pessoas. Nos exemplos em (42), o morfema –ra marca o caso acusativo e distingue, 

dessa forma, o objeto direto dos sujeitos.  No verbo, aparece o afixo de concordância referente 

aos sujeitos. A ordem nesses casos é OVS e VS: 
                                                      
6 As análise apresentadas sobre o Paumarí são de Vieira (2014). 
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42.a. ho-ra         vi-baranaha-hi          Ada                    OVS 

   1SG-ACUS  3PL-chamar-MODO ele 

   “Ele me chamou.” 

 

b. asara-hi             Ada                                                  VS 

    chorar-MODO  ele 

   “Ele chorou.”  

 

2.2.1.2. Explicação Para a Ocorrência do Sistema Ergativo 

 

Kuczmenda (2008), com base em Wiltschko (2000), propõe que a língua paumarí não 

distingue sintaticamente as classes verbais intransitivas, havendo apenas uma classe que se 

comporta como a dos inacusativos. Isso seria a origem do sistema ergativo-absolutivo, pois 

em construções intransitivas, o sujeito se manifesta no caso absolutivo, assim como os objetos 

em construções transitivas. Sendo assim, tanto o sujeito do verbo intransitivo quanto o objeto, 

seriam argumentos internos. 

Evidências para o estatuto inacusativo dos verbos intransitivos da língua são: 

(i) Em geral, os morfemas causativos se afixam a verbos inacusativos de mudança de estado, 

tornando-os transitivos, mas em paumarí é permitida a afixação do morfema causativo a 

qualquer tipo de verbo intransitivo (de mudança de estado ou de atividade): 

 

43.a. vithi-há           ada  isai 

      sentar-MODO DEM menino 

     “O menino sentou.” 

 

b. o-na-vithi-há                      ada     isai 

  1SG-CAUS-sentar- MODO DEM menino 

  “Eu sentei o menino.” 

 

44a. abini-ki             ‘ida    arakava 

      morrer-MODO DEM galinha 

    “A galinha morreu.” 
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   b. ‘o-na-abini-ki                          ida  arakava 

      1SG-CAUS-morrer-MODO DEM arakava 

     “Eu matei a galinha.” 

 

Apesar de atraente, a proposta de Kuczmenda não leva em conta a coocorrência na língua 

do sistema nominativo-acusativo nem outros fatos que relatamos a seguir, fruto da minha 

pesquisa de iniciação científica (Galván ,2010).7 

Assumimos aqui a hipótese de que há distinção sintática entre verbos intransitivos 

inacusativos e verbos intransitivos inergativos em paumarí. Isto é, os verbos que expressam 

mudança de estado pertencem à classe dos inacusativos, cujos sujeitos são argumentos 

internos, ao passo que os verbos que expressam atividade, pertencem à classe dos inergativos 

com argumentos externos. Vejamos as nossas evidências: 

(i) A primeira evidência para a existência de duas classes de verbos intransitivos em paumarí 

é a co-ocorrência do sistema acusativo. Dessa forma, iguala-se os sujeitos intransitivos aos 

sujeitos transitivos que, portanto, se comportam da mesma forma. As outras evidências estão 

relacionadas a morfemas de mudança de valência ou de mudança de classe verbal: 

(ii) O morfema –ha agentivizador seleciona raízes verbais intransitivas de mudança de estado 

e permite que se utilize um sujeito agente, alterando a posição estrutural na qual o sujeito é 

gerado. Dessa forma, evidencia-se uma distinção verbal entre verbos de mudança de estado, 

que levam –ha e os de atividade, que não levam, uma vez que possuem sujeitos agentivos: 

 

45.a. siro-ki           ‘ida      siri                             (sujeito paciente) 

       abrir-MODO DEM tartaruga 

     “A tartaruga abriu.” 

 

  b. siro-há-ki     ‘ada     papai                           (sujeito agente) 

      abrir-MODO DEM papai 

      “Papai  abriu.” 

 

(iii) O morfema descontínuo ka...hi, que introduz um beneficiário e um agente à construção, 

pode ser usado apenas em verbos transitivos ou com verbos intransitivos de mudança de 

estado, mas não com verbos intransitivos que denotam ação. Assim, chega-se à conclusão de 

                                                      
7 Trabalho sob a orientação de Marcia Damaso Vieira. 
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que ka...hi necessita da presença de um argumento interno para poder ser utilizado, o que 

exclui os verbos intransitivos de ação. Isto é, os verbos inergativos. 

 

46.a. abini-‘i-hi                          ida arakava 

      morrer-ASP-TEMA  DEM galinha 

      “A galinha morreu.” 

 

  b. ho-ra          ka-abini-hi-vini                 hi-ki 

    1SG-ACUS  APL-morrer-APL-MODO  AUX-MODO 

    “Ele matou a galinha para mim.” 

 

47.a. jomahi-a     bi-khori-ki             hida    nami 

      cão-ERG    3SG-cavar-MODO DEM terra 

     “O cão está cavando a terra.” 

 

b. . ho-ra           ka-khora-hi-vini              hi-ni               ida       nami 

      1SG-ACUS APL-cavar-APL-MODO  AUX-MODO  DEM  terra 

      (Ele cavou a terra para mim.) 

 

(iv) O morfema –jaha~há~a é um intransitivizador que elimina ou o sujeito ou o objeto de 

uma oração transitiva tornando-os o sujeito de uma oração intransitiva, portanto, derivando 

dois tipos de verbos intransitivos; um agentivo e outro não-agentivo: 

 

48.a. jomahi-a     bi-khori-ki             hida   nami 

      cão-ERG    3SG-cavar-MODO DEM terra 

     “O cão está cavando a terra.” 

 

b.Khora-ha-hi           ida      jomahi 

   cavar-INT-MODO DEM cão                         (Intransitivo Inergativo) 

  “O cão cavou.” 

 

 

c. Khora-ha-hi          ida      nami 

   cavar-INT-MODO DEM terra                       (Intransitivo Inacusativo) 
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  “A terra cavou.” (“A terra foi cavada.”) 

 

Assim, conclui-se que as construções intransitivas com –jaha~há~a têm seus sujeitos 

baseados em argumentos com posições diferenciadas com relação ao verbo. No exemplo 8b, o 

argumento selecionado possui papel semântico de agente, e ocupa a posição de argumento 

externo do verbo, enquanto que no exemplo 8c, o sujeito possui papel semântico de tema, 

sendo assim, um argumento interno. 

Além disso, é possível transitivizar novamente essas orações com o uso do morfema 

aplicativo –vi, que introduz um objeto. Porém, esse morfema só se agrega a verbos com 

sujeitos agentivos, liberando um objeto direto. Isso não pode ocorrer com orações formadas 

com sujeitos de verbos inacusativos, porque geraria uma oração com dois argumentos 

internos, o que não é possível: 

 

49.a. mamai-a         bi-soko-ki               ida    makari 

        mamãe-ERG 3SG-lavar-MODO DEM roupa 

      “Mamãe lava a roupa.” 

 

    b. soko-a-ki           hida   mamai 

    lavar-INT-MODO DEM mamãe 

    “Mamãe lava.” 

 

   c. mamai-a       bi-vi-soko-a-vini                        ‘ida     sabão 

      mamãe-ERG 3SG-APL-lavar-INT-MODO  DEM sabão 

      “Mamãe lava com sabão.” 

 

(v) Em paumarí, o morfema nominalizador –hi é acrescentado a verbos transitivos ou a verbos 

de mudança de estado, ou seja, em construções em que há um argumento interno. O resultado 

dessa nominalização refere-se a esse argumento interno: 

 

50. verbo transitivo: rokhoi (costurar) 

 

a.o-rokhoi-ki                   oni      makari 

   1SG-costurar-MODO  DEM  roupas 

   “Eu costurei essas roupas.” 
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b. kodi-rokhoja-hi 

    meu-costurar-NOMNLZDOR 

   “minha costura” ou “o que eu costuro” 

 

51a. oba-ki           ida     ava 

     cortar-MODO DEM árvore 

    (A árvore cortou.) ou (A árvore foi cortada.) 

 

  b. akadi-oba-hi  

      nosso-cortar-NOMNLZDOR 

     (Nosso corte) ou (O que nós cortamos.) 

 

Tendo como base as evidências apresentadas, sugerimos que a língua paumari parece 

apresentar uma distinção sintática entre suas classes de verbos intransitivos: inergativos e 

inacusativos. 

 

2.2.3 Causativas ni/na 

 

Em paumari, o morfema causativizador é o –ni/na que ocorre com todos os tipos de 

verbos intransitivos e que, aparentemente, adiciona um sujeito agente às sentenças, como 

ilustram os exemplos a seguir: 

 

52.a. ihamahi-há   ada    isai 

        raiva-MODO DEM criança 

       ‘O menino estava com raiva.’ 

 

   b. ‘o-na-ihamahi-há              ada    isai 

       1.SG-CAUS-raiva-MODO DEM criança 

       ‘Eu fiz o menino ficar com raiva.’ 

 

53.a. asara-há          ada    isai 

       chorar-MODO DEM criança 

      ‘O menino chorou.’ 
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   b. ‘o-na-asara-há                     ada    isai 

       1.SG-CAUS-chorar-MODO DEM criança 

        ‘Eu fiz o menino chorar.’ 

 

 

54.a. abini-hi ida isai 

      Morrer-MODO DEM criança 

      ‘A menina morreu.’ 

 

     b. bi-na-bini-hi                     ida     isai 

         3-CAUS morrer-MODO DEM criança 

         ‘Ele matou a menina.’ 

 

55.a. vithi-há             ada     isai  

       Sentar-MODO DEM criança 

       ‘A criança sentou.’ 

  

     b. ‘o-na-vithi-há ada isai 

        1SG-CAUS sentar-MODO DEM criança 

        ‘Eu fiz a criança sentar.’ 

 

2.2.3.1 . Causativo sem agente extra 

 

Observando os exemplos causativos acima, pode-se chegar à conclusão de que o 

morfema causativo introduz um argumento externo agente, segundo Vieira (2014). Esse, 

todavia, não parece ser o caso, ao observar os exemplos em (56b) e (57b), a autora constata 

que, apesar da presença do afixo –na, nenhum agente é introduzido à sentença: 

 

56.a. Inaviha-a      ‘o-araba-há-hi 

        Inaviha-LOC 1.SG-pescar-DIST-MODO 

       ‘No lago Inaviha eu pesquei.’ 

 

   b. ‘o-na-araba-hi                     ida     Inaviha 
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       1.SG-CAUS-pescar-MODO DEM Inaviha 

        ‘Eu pesquei em Inaviha.’ 

 

57.a. o-badabada-já 

        1SG-trabalho-MODO 

        ‘Eu trabalho muito.’ 

 

     b. o-na-bada-ni-ha                     ada  abaisana 

        1SG-CAUS-trabalho-?-modo DET peixe 

       ‘Eu trabalho o peixe.’ 

 

 Nos exemplos acima tem-se dois casos distintos em relação ao objeto derivado. Em 

(56b), o sintagma oblíquo foi convertido em objeto direto mediante a presença de na-. Em 

(57b), um objeto extra foi acrescentado ao verbo causativizado com -na. O que as duas 

construções têm em comum é o fato de que a presença do morfema causativo não adiciona um 

outro agente à construção intransitiva em (a). Apenas um objeto no caso absolutivo é 

licenciado. Não é possível dizer que -na esteja atuando aí como um morfema aplicativo, 

porque o paumari possui vários afixos com função aplicativa que transformam adjuntos em 

objetos diretos. 

 A única função do morfema causativo nos casos acima é a de licenciar um objeto 

sintático no caso absolutivo. 

 

2.2.4. Passiva 

 

 A passiva em paumari é do tipo analítica, formada pelo acréscimo de um verbo 

auxiliar e a forma nominalizada do verbo principal. O argumento tema da passiva se 

transforma em um sujeito intransitivo no caso absolutivo. Isto é, vem precedido pelo 

demonstrativo em posição pós-verbal e engatilha concordância de gênero no sufixo de modo 

verbal. O agente pode aparecer como um PP. 

 

58.a. mina’di         vani-a          bi-n-oba-hi                    ida    Kasai 

        peixe elétrico FOCO-ERG 3-CAUS-chocar-MODO DET Kasai 

        ‘O peixe elétrico eletrocutou Kasai.’ 
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     b. oba-hi             hi-‘iani-hi                  ida    Kasai mina’di-a 

         chocar-MODO AUX-REP-MODO DET Kasai peixe elétrico-OBL 

        ‘Kasai foi eletrocutado pelo peixe elétrico.’ 

 

 Note-se que, na forma passiva, o morfema causativo, presente na forma ativa, não 

aparece. 

 No próximo capítulo discutiremos o estatuto do morfema causativo nas construções do 

russo e do paumarí com base nas propostas de análise de Pylkkänen (2002), de Markman 

(2003) e de Alexiadou e Anagnostopoulou (2009) 
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Capítulo 3:  A função do morfema causativo 

 

 Neste capítulo, trazemos à tona a discussão sobre a função do morfema causativo na 

Estrutura Argumental do Predicado do Russo e do Paumarí, à luz das propostas de análise de 

Pyllkänen (2002), Markman (2003), Alexiadou e Anagnostopoulou (2009) e Vieira (2014). 

 O nosso objetivo principal neste trabalho foi o de observar e discutir o comportamento 

do morfema causativo em duas línguas geneticamente não-relacionadas, mas que apresentam 

construções causativas semelhantes do ponto de vista da tipologia de Pylkkänen. Segundo a 

autora, Causa não licencia o argumento externo (agente e causador), mas sim um evento 

causativo. A liberação do argumento externo é realizada por outro núcleo funcional, chamado 

de Voz (cf. Kratzer, 1996). 

 Os tipos de construções causativas existentes nas línguas naturais são determinados 

pela parametrização de duas propriedades de Causa: a sua projeção sintática e a seleção de seu 

complemento. Focalizamos aqui apenas a projeção sintática de Causa. Existem duas 

possibilidades: (i) Causa e Voz são projetados em núcleos sintáticos independentes. Neste 

caso, estamos diante do tipo Non-Voice Bundling, representado por línguas como o Japonês e 

o Finlandês. Nestas línguas, tem-se evidência da manifestação de dois tipos de construções 

causativas. Uma em que Voz e Causa são selecionados. Tem-se aí, como resultado, causativas 

com noção de agentividade. Outra em que apenas o núcleo Causa é projetado, o que deriva 

causativas sem a manifestação do agente; e (ii) Causa e Voz são projetados no mesmo núcleo 

sintático, caracterizando o tipo Voice-Bundling, representado por línguas como o Inglês e o 

Português. Nelas, apenas um tipo de construção causativa é verificado: aquele em que as 

noções de causa e de agentividade estão juntas, uma vez que não há meios para que o núcleo 

Causa se projete sozinho, sem a manifestação de Voz, isto é, sem a manifestação de um 

morfema   introdutor do argumento externo. 

 Mostramos aqui que tanto o Russo quanto o Paumarí são línguas do tipo Non-Voice-

Bundling porque apresentam tanto estruturas causativas com a introdução de um argumento 

externo quanto estruturas causativas sem a introdução de um argumento externo extra. Nas 

primeiras, Voz e Causa se projetam. Nas segundas, apenas Causa se manifesta. No Russo, as 

causativas desse último tipo são chamadas por Markman de causativas acidentais. 

 O que os dois tipos de causativas nas duas línguas têm em comum é a possibilidade de 

dissociação entre a presença do significado causativo e a expressão do agente nas construções 

causativas. 
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A análise dos dados das duas línguas permite corroborar a proposta de Pylkkänen 

(2002), segundo a qual o morfema Voz introduz um argumento externo e Causa introduz um 

evento causador.  

Outro traço interessante dessas causativas sem argumento externo é que o único 

argumento presente vem expresso no caso acusativo. Há, então, uma aparente violação da 

Generalização de Burzio, que exige uma correlação entre a presença de um argumento 

externo e a atribuição de caso acusativo, como sugere Markman (2003). Para este autor, a 

Generalização de Burzio se aplica somente a línguas do tipo Voice-Bundling em que Causa 

está sempre associado a Voz porque não é sintaticamente independente. Em línguas do tipo 

non Voice-Bundling, pode haver caso acusativo sem a manifestação do argumento externo, já 

que o núcleo Causa e o núcleo Voz estão dissociados sintaticamente. Um não depende do 

outro para se projetar. 

A & A assumem a proposta de Pylkkänen de que o argumento externo está associado à 

Voz e não à Causa e que tal núcleo só licencia um evento causativo. As autoras sugerem ainda 

que o núcleo Causa está presente até nas anticausativas. Isto é, vCause faz parte das 

representações das causativas /transitivas e das anticausativas/ intransitivas. Como evidência 

para essa proposta, as autoras se baseiam no licenciamento de PPs  em línguas como Inglês e 

o Grego. 

Vejamos agora as nossas observações sobre o morfema causativo nas duas línguas 

estudadas.  

 

3.1. O Licenciamento do Argumento Externo 

 

Existem várias propriedades interessantes sobre a causativa acidental do Russo : (i) é 

restrita a um grupo de verbos transitivos. Esse grupo de verbos ainda não foi identificado 

pelos estudiosos da língua; (ii) apesar de apresentar um componente semântico de causa, não 

expressa um agente. Libera, porém, um elemento causador na forma oblíqua;e (iii) o seu 

único argumento – o argumento interno- se realiza no caso acusativo.  

Em paumari, conforme observa Vieira, há também questões interessantes referentes às 

causativas: (i) qualquer verbo intransitivo pode ser causativizado com na/ni-; (ii) existem 

casos em que, apesar de o morfema causativo estar presente na morfologia verbal, nenhum 

argumento agente extra é introduzido ou está implícito e (iii) nestes casos, um adjunto pode 

ocorrer como objeto sintático. 
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3.1.1   As causativas em Russo 

 

 Costuma-se atribuir o licenciamento do argumento externo agente ao morfema Causa, 

como em Harley (2006). Os dados do russo, no entanto, nos mostram que é possível a 

existência de construções causativas sem um agente. Este é o caso das Causativas Acidentais 

(Transitivas Impessoais). Note nos exemplos abaixo que somente um sintagma com semântica 

de causador ou de evento causativo na forma oblíqua   é licenciado, como “o raio” ,  “ o 

vento” e “ o incêndio” . Neste tipo de causativa, a forma oblíqua de agentes e instrumentos 

não é autorizada: 

 

Russo: 

 

1. Диму                        убило                          *Иваном     / молней   / *ножом 

    Dim-u                        ubi-l-o                         *Ivan-om /     moln-ei   /   *noj-om 

    Dima.MASC-ACUS matar-PASS-NEUTRO /*Ivan-INST / raio-INST / *faca-INST 

   ‘Dima morreu/* por Ivan/ pelo raio / *com a faca’ 

 

2. Дверь                    открыло                     *Иваном / ветром /     *ключом  

    Dver                      otkry-l-o                     *Ivan-om /  vetr-om /     *kliuch-om 

    Dver.ACUS.FEM abrir-PASS-NEUTRO Ivan-INST vento-INST chave-INST 

    ‘A porta abriu /* por Ivan / com vento /* com a chave’ 

 

3. Бумагу                   сожгло                             *Иваном / пожаром /       *спичкой 

    Bumag-u                sojg-l-o                            *Ivan-om / pojar-om /         *spichk-oi  

    Papel-ACUS.FEM queimar-PASS-NEUTRO Ivan-INST incêndio-INST fósforo-INST 

    O papel queimou /*por Ivan / com o incêndio /*com o fósforo 

 

 Note-se que nessa construção não há um agente expresso, nem em forma oblíqua. O 

único argumento do verbo, afetado pelo evento, se encontra no caso acusativo e a 

concordância verbal ocorre com o gênero neutro. Os tipos de sintagmas oblíquos licenciados 

nos permitem chegar à conclusão de que tal construção possui caráter causativo. 

 Como existe a semântica causativa em (1-3), mas não a noção de agentividade, 

podemos concluir que essas noções são introduzidas por núcleos funcionais diferentes, 
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conforme postula Pylkkänen. O núcleo funcional introdutor do argumento externo está 

ausente nessas causativas. 

 Em Russo, de acordo com a análise que assumimos neste trabalho, os verbos que 

podem aparecer na causativa acidental são aqueles que, de acordo com a tipologia de raízes 

verificadas em Alexiadou et alii (2006), são causados externamente ou não possuem causa 

especificada. Estes verbos são: “abrir, queimar, quebrar, furar, cortar, matar, destruir, furar, 

alagar, atropelar, etc.  

É possível, porém, haver causativas em Russo em que tanto o agente quanto o evento 

causativo são projetados, como se observa nos dados (4) e (5) abaixo. Neste caso, tem-se uma 

construção causativa transitiva em que o agente recebe caso nominativo e o objeto, caso 

acusativo. Como o argumento agentivo está presente, propomos que na representação dessas 

construções haja Voz e Causa: 

 

4. Иван         открыл                               дверь 

    Ivan            otkry-l-Ø-Ø                      dver   

   Ivan-NOM  abrir-PASS-VOZ-CAUS  porta-ACUS 

  ‘Ivan abriu a porta’ 

 

5.  Ветер            разрушил         стену  

     Veter             razrushi-l-Ø-Ø  sten-u 

     Vento-NOM  destruir-PASS  parede-Acus 

    ‘O vento destruiu a parede’ 

 

3.1.2 As causativas em Paumarí 

  

 Vieira (2014) observa que em Paumarí, existem os dois tipos de construções 

causativas: com a introdução de um agente externo e sem a introdução de um agente. As que 

associam agente e causa estão ilustradas em (6) e (7). Tanto em (6a) quanto em (7a) os verbos 

são de mudança de estado –inacusativos- e liberam um argumento interno no papel de tema. 

Em (6b) e (7b), ao se acrescentar o morfema causativo, um argumento agente é, 

aparentemente, licenciado: 

 

6a.  abini-hi             ida arakava  

     Morrer-MODO  DET galinha 
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       ´A galinha morreu´ 

 

  b. Gisi-a       bi-na-abini-hi                     ida araka  

      Gisi-ERG  3-CAUS-morrer-MODO DET galinha 

      ‘ Gisi matou a galinha’ 

 

7a.  oba-ki          ida   Ava  

       Cortar-MODO   DET árvore 

‘ A árvore ( foi) cortada’ 

 

 b.   o-n(a)-oba-hi                             ida   Ava  

       1SG-CAUS- cortar –MODO    DET árvore 

     ‘ Eu cortei  a árvore’  

    

As causativas sem a introdução de um agente são mais difíceis de serem percebidas 

em dados secundários, mas existem. De acordo com a autora, nos dados com o verbo 

“pescar”, observa-se essa possibilidade. Note que o verbo “pescar” não precisa ocorrer com 

morfologia alguma para expressar o agente:8 

 

8. Inaviha-a         ‘ a –kakha-hi      [ araba-ha] 

   Inaviha-OBLQ  1PL-vir-MODO  pescar-MODO 

  ‘ Para Inaviha , nós viemos para pescar’ 

 

 No par abaixo, o mesmo verbo aparece. Em (9), o sufixo -há indica distância e o 

agente é licenciado por Voz, realizado de modo abstrato. Em (10), porém, verifica-se a 

ocorrência do afixo causativo com o verbo “pescar”. A sua função aí, não é a de liberar um 

agente, mas a de licenciar o sintagma oblíquo como objeto. A sua função aí é semelhante a de 

um morfema aplicativo: introduzir um objeto sintático à construção, conforme constata 

Vieira: 

 

9  . Inaviha-a      ‘o-araba-há-hi 

                                                      
8 Existem três morfemas diferentes em Paumarí que possuem a mesma forma, segundo Vieira: 

(i) –Ha: sufixo de modo no gênero masculino. A forma para o feminino é –Hi. 
(ii) –Há: sufixo agentivo que também tem o alomorfe –hi em alguns contextos. 
(iii) –Há: sufixo adverbial que indica distância e que também aparece na morfologia verbal. 
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      Inaviha-OBLQ 1.SG-pescar-DIST-MODO 

     ‘No lago Inaviha eu pesquei lá.’ 

 

   10. ‘o-na-araba-hi                     ida     Inaviha 

       1.SG-CAUS-pescar-MODO DET Inaviha 

        ‘Eu pesquei (em) Inaviha.’ 

 

 Existem outras construções em que o morfema causativo não parece introduzir o 

argumento externo. Para entendê-las, é preciso explicar a função dos outros morfemas que 

alteram a estrutura argumental dos predicados. Há um sufixo agentivo na língua –ha/hi -que, 

ao ser afixado a predicados com semântica de mudança de estado, transforma –os  em verbos 

intransitivos inergativos. Note os pares (11)-(12) e (13) – (14). Os exemplos ímpares 

expressam verbos do tipo inacusativo cujos sujeitos são argumentos internos. Ao se 

acrescentar o sufixo agentivo a eles, deriva-se verbos intransitivos inergativos cujos sujeitos 

têm interpretação de agente. Nenhum objeto pode ocorrer em (12) e (14): 

 

11.  ahá’ di –ki       ida lamparina  

       Acender-MODO  DET  lamparina 

     ‘ A lamparina acendeu’ 

 

12. aha´di-ha-ha                Ada 

     Acender-AG-MODO      ele  

      ‘ Ele acenderá’ 

 

13. oba-ki                    ida Ava   

       Cortar-MODO  DET árvore 

       ‘ A árvore   cortou’ (está cortada) 

 

14.   oba-ha-hi                  ida   Gisi 

         Cortar-AG-MODO DET  Gisi 

         ‘ Gisi cortou’  

 

    Esse morfema agentivo é verificado em construções bitransitivas em conjunção com o 

morfema aplicativo ka- que licencia um objeto no papel de beneficiário. Vieira sugere que em 



63 
 

(15), -há/hi licencia um agente, ka- , um objeto beneficiário e a raiz, um objeto tema. Esse 

mesmo padrão é verificado com verbos denominais, como em (16):9 

 

15.    hari   ka-oba-hi—hahavi-vini  

          Nos   APL-cortar-AG-todos-TRANS 

        ´ Ele cortou (sementes)  para todos  nós’ 

  

16.   i-ra    o-ka-kafi-ha-ki  

        2-para 1SG-APL-café-AG-MODO 

      ‘Eu vou fazer café para você’  

 

 Ainda segundo Vieira, existem casos, porém, em que se tem a presença do morfema 

agentivo há/hi, e também a do morfema causativo, como em (17): 

 

17. Franço ho-ra ka-na-kasisi-ha-hi  

      Franço 1SG-para  APL.-CAUS- cigarro-AG-MODO 

     ‘ Franço fez cigarro para mim’ ( Algo fez Franço fazer um cigarro para mim’) 

 

 Se o agente é introduzido pelo morfema há/hi, qual seria a função de na-,em (17)? 

Qual a função do morfema aí, não sabemos, já que não se teve acesso a falantes nativos para 

entender a interpretação de construções como essas, mas o certo é que a manifestação do 

sufixo há/hi, já garante a liberação do agente. Para Vieira, o morfema causativo só introduz 

um evento causativo, conforme sugere a interpretação em (17). 

        Além disso, existem outras construções em Paumari onde há o morfema causativo, 

mas nenhuma noção de agentividade está presente, conforme sugestão da autora . Este é o 

caso das construções com o potencial -vaha em (18b). Nelas, o único argumento licenciado é 

o interno, apesar da presença do morfema causativo: 

 

18.a. bi-na-koko-ki                        ida    iha’ai 

      3SG-CAUS-chupar-MODO  DEM  fruta 

      ‘Ela está chupando a fruta.’ 

 

       b.na-koko-vaha-ki 
                                                      
9 A língua permite objetos nulos. 
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         CAUS-chupar-VAHA-MODO 

      ‘(a fruta) pode ser chupada’ = ‘(a fruta) é chupável (? Algo faz a fruta ser chupável) 

 

 Com base na distribuição dos morfemas de mudança de valência, Vieira argumenta 

que Causa e Voz estejam dissociados sintaticamente. Há/hi licencia um agente, na-, um 

evento causativo e tem a propriedade de licenciar o caso dos objetos diretos.  Ka atua como 

morfema aplicativo. 

 Esses dados aqui apresentados mostram que Causa não é responsável pelo 

licenciamento do argumento externo. Existe um outro morfema, provavelmente Voz, que 

libera o argumento externo. Este morfema tem realização fonológica em Paumarí por meio do 

sufixo –há/hi, em alguns contextos. 

 

3.2 . O licenciamento do Caso Acusativo 

 

 Tanto o caso acusativo quanto o absolutivo podem ser licenciados nas construções 

causativas quando Causa está presente. Para Lavine (2010), quando Voz ativa está presente na 

construção, ela introduz o argumento externo e licencia o caso acusativo, como indicam os 

exemplos transitivos/ causativos do Russo. Quando Voz está ausente, mas há o morfema 

causativo na construção, o caso acusativo também pode ser liberado por este. Tal constatação 

se baseia nas causativas acidentais do russo, exemplificadas em (b) abaixo. Nelas, não há 

agente e, consequentemente, não há Voz. O único argumento verbal —o argumento afetado- 

ocorre no caso acusativo: 

 

19. a. Машина               сбила                          Диму. 

          Mashin-a              sbi-l-a                         Dim-u 

          Carro-NOM.FEM atropelar-PASS-FEM Dima-ACUS 

          ‘O carro atropelou Dima.’ 

 

b.Диму                         сбило 

   Dim-u                       sbi-l-o 

   Dima.MASC-ACUS atropelar-PASS-NEUTRO 

  ‘ Dima foi atropelado’ 

 

20.a. Волна                   унесла                   лодку  
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        Voln-a                   unes-l-a                  lodk-u  

        Onda-NOM.FEM  levar-PASS-FEM  barco-acus. 

       ‘A onda  levou o barco.’ 

 

b. Лодку          унесло                           волней  

    Lodk-u          uneslo                           voln-ei 

    Barco-ACUS levar-PASS-NEUTRO onda-INST 

   ‘O barco foi levado pela onda.’ 

 

 Assumimos junto com Markman e Lavine que o caso acusativo só pode estar sendo 

atribuído pelo morfema causativo na ausência do morfema Voz. Então, a associação entre 

caso acusativo e argumento externo prevista pela Generalização de Burzio, só pode se aplicar 

a línguas do tipo Voice-bundling onde Causa e Voz são projetados no mesmo núcleo, 

conforme postula Markman. Como Russo e Paumarí são non Voice-bundling, a Generalização 

de  Burzio não se aplica. 

  Em paumarí, quando o morfema causativo ocorre com verbos intransitivos de 

agentividade, o caso absolutivo é licenciado, como em (21b), em que o adjunto “no lago” se 

torna o objeto sintático na forma absolutiva: 

Paumari: 

 

31.a. Inaviha-a      ‘o-araba-ha-hi  

        Inaviha-OBL 1.SG-pescar-DISTÂNCIA-MODO  

        ‘No lago Inaviha eu pesquei.’ 

 

   b. ‘o-na-araba-hi                       ida Inaviha  

        1SG-CAUS-pescar-MODO DEM Inaviha  

         ‘Eu pesquei ( em )Inaviha.’ 

 

 Passamos agora para a discussão sobre a possibilidade de ocorrência do morfema 

causativo nas construções anticausativas, como sugerem A&A. 
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3.3. O Licenciamento de PPs 

 

 Segundo A&A (2009), o licenciamento de PPs nos permite identificar os tipos de 

núcleos funcionais envolvidos em cada de construção. As autoras que seguem a proposta de 

Pylkkänen de que os morfemas que liberam o argumento externo e o evento causativo são 

morfemas diferentes –Voz e Causa- sugerem que os quatro tipos de verbos de mudança de 

estado (agentivo, causado internamente, causado externamente e com causa subespecificada) 

possuem um componente causativo ( vCausa) tanto nas formas causativas/transitivas quanto 

nas formas anticausativa/intransitivas . O diagnóstico usado por A&A para comprovar sua 

hipótese é o de licenciamento PPs. 

 Segundo essa hipótese, as anticausativas possuem vCausa em sua representação, como 

em (32) e podem licenciar PPs causadores ou eventos causativos. No Inglês, essa preposição 

deve ser from: 

 

32. [vCausa[Raiz]]. 

 

33. The window broke from pressure. 

 

 Esses PPs causadores são licenciados como adjuntos de vCausa e modificam o evento 

que este especifica. 

 A diferença entre os verbos formados por estas raízes (causa interna e externa) está na 

possibilidade de sua combinação com o núcleo Voz. A &A também fazem uma distinção 

entre diferentes tipos do morfema Voz: ativa[+agente], ativa [-agente], passiva[+agente] e 

passiva [-agente]. As línguas variam de acordo com tipo de Voz que selecionam. Línguas que 

possuem Voz do tipo [-agente] podem formar anticausativas a partir de raízes causadas 

externamente. Assim, verbos como “matar” e “destruir” podem ocorrer na forma anticausativa 

cuja representação envolve Causa e Voz[-agente]: 

 

34. [Voz[Causa[Raiz]]] 

 

 Adaptando a sugestão de A&A, observamos as possibilidades de ocorrência de PPs 

/sintagmas oblíquos nas anticausativas em Russo. Nenhuma das anticausativas observadas 

permite a ocorrência de sintagmas oblíquos agentivos, instrumentos ou causadores: 
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35.  Шарик проткнулся     *Иваном / *взрывом /        *булавкой 

       sharik  protknu-l-sya    * Ivanom  /   *vzryvom /     * bylavkoi 

       Balão  furar-PASS-sya    Ivan-INST/ explosão INST/alfinete INSTR 

       ‘O balão furou /por Ivan /pela explosão /pelo alfinete’ 

 

36. Стакан   разбился            *Иваном         / *ветром          / *камнем 

      stakan     razbi-l-sya          * Ivanom         /* vetrom         /* kamnem 

      Copo      quebrar-PASS-sya Ivan-INSTR / vento-INSTR /  pedra-INSTR 

     ‘O copo quebrou-se pelo Ivan / com o vento / com a pedra’ 

 

 “Furar” e “quebrar” são verbos com causa não especificada (pode ser externa ou 

espontânea) cuja representação na forma anticausativa é (32), conforme postulam A&A. 

 O Russo, assim como o Grego, pode anticausativizar também raízes do tipo causa 

externa, como “matar” e “destruir”, cuja representação seria (34). As anticausativas assim 

formadas também não admitem sintagmas oblíquos: 

 

37. Стена разрушилась         *Иваном      / *ветром          / *молотом 

      Stena razrushi-l-as           * Ivanom       / * vetrom           /*molotom 

      Parede destruir-PASS-sya / Ivan-INSTR / vento-INSTR / martelo-INSTR 

     ‘A parede se destruiu por Ivan / com o vento / com o martelo’ 

 

 É possível, porém, modificar o evento causativo por meio do uso da preposição ot  

(=from): 

 

38. Стена разрушилась от ветра 

      Stena razrushi-l-as     ot vetra  

      ParedeNOM  destruir-PASS-sya  de vento 

    ‘A parede se destruiu com o vento 

 

 O problema em considerar que em (38) existe um morfema Causa que libera o PP 

causador reside no fato de que nas causativas acidentais do Russo, os sintagmas causadores no 

caso oblíquo são licenciados. Se as duas construções possuem vCausa em suas 

representações, conforme previsto pela proposta de A &A, por que o sintagma causador 

oblíquo é licenciado em (39), mas não em (37)? 
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39.  Стену разрушило     ветром 

      Sten-u  razrushi-l-o     vetrom 

      Parede destruir-PASS- NEUTRO vento INSTR 

    ‘A parede destruiu com o vento´ 

 

 Além desse fato, existe outro que se refere à atribuição de caso. Na causativa 

acidental, o argumento interno recebe caso acusativo de vCausa. Se tiver vCausa na 

representação de (38), conforme propõem A&A, por que o argumento interno também não 

recebe caso acusativo em Russo? Seria por causa do reflexivo? Não sabemos responder esta 

questão. Mas, devido à existência de causativas acidentais no Russo onde o elemento 

causativo está presente mais claramente, sugerimos nesta fase da pesquisa que o 

licenciamento do causador em (38) se deve à presença da preposição e não à presença do 

morfema causa na sua representação. 

 É possível, porém, que na representação de (37) haja um morfema Voz [-agente], o 

que permite a anticausatividade de um verbo com raiz com causa externa.  

 No que se refere à representação das passivas, 10A & A argumentam que se Voz 

passiva for do tipo [+agente], somente PPs agentes e instrumentos são licenciados. Isto é, de 

fato, o que ocorre com a maioria dos verbos com semântica de mudança de estado: 

 

40. Шарик был проткнут  Иваном     / булавкой 

       Sharik byl   protknut     Ivan-om      /bylavk-oi 

       Balão   foi furado       Ivan-INSTR/ alfinete-INSTR 

     ‘O balão foi furado por Ivan/ pelo alfinete.’ 

 

41 . Провода были         обрублены        Иваном / *газонокосилкой / плоскогубцами  

      Provod-a by-l-i                  obruble-n-y        Ivan-om / *gazonokasilk-oi / ploskogupts-ami  

      Cabo-PL AUX-PASS-PL cortar-PART-PL Ivan-INST máquina-INST    alicate-INST 

     ‘Os cabos foram cortados por Ivan / pela máquina / pelo alicate’ 

 

Esses verbos na causativa acidental liberam sintagmas oblíquos causadores apenas: 

 

                                                      
10 Para A &A , a representação da Voz passiva também inclui vCausa: 

(i) [Voz[vCause[Raiz]]] 
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42. Провода    обрубило                      газонокосилкой / *Иваном / *плоскогубцами 

      Provod-a    obrubi-l-o                      gazonokasilkoi   /* Ivanom  / *ploskoguptsami 

      Cabo-ACUS  cortar-PASS-Neutro   máquinaINSTR  / Ivan Instr /  alicateINSTR 

     ‘Os cabos cortaram pela máquina / por Ivan / pelo alicate’  

 

 Em Paumarí, de acordo com Vieira, somente agentes e instrumentos são observados 

nas passivas: 

 

 

43.    oba-hi             hi-‘iani-hi             ida    Kasai mina’di-a 

         cortar-pass   AUX-REP-MODO DET Kasai peixe elétrico-OBL 

        ‘Kasai foi cortado pelo peixe elétrico.’ 

 

44.      Bajaron-a        oba-ni hini   

          Osso-obliq       cortar-pass  aux 

           ´Foi cortada pelo osso’ 

 

 A autora nota que a forma ativa de (44), contém o causativo, mas quando se tem a sua 

versão passiva, este desaparece. Compare (43) com (45): 

 

45 . mina’di         vani-a          bi-n-oba-hi                    ida    Kasai 

        peixe elétrico FOCO-ERG 3-CAUS-chocar-MODO DET Kasai 

      ‘O peixe elétrico eletrocutou Kasai.’ 

 

 Este fato parece revelar que nessas passivas existe um núcleo Voice [+ agente]. Não 

parece haver um componente causa porque na passiva, este afixo desaparece em Paumarí: 

Com base nos dados observados, podemos sugerir que as anticausativas do Russo não 

parecem ter em suas representações um morfema causa. Este só é verificado nas causativas 

acidentais, devido ao licenciamento de sintagmas oblíquos no papel de causador. 

Pylkkänen não assume um componente vCausa nas construções anticausativas, como 

postulam A & A. De fato, não há evidências para tal postulação, já que nas línguas observadas 

não há liberação de qualquer tipo de sintagma oblíquo. Assim, com base em Pylkkänen, 

sugerimos que na representação dos anticausativos existe outro núcleo funcional: BECOME. 
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O que assumimos com base em A& A e nos dados aqui apresentados é que deve haver 

diferentes tipos de Vozes com base nas oposições passiva / ativa e o traço agentivo. 
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Considerações  Finais 

 

 

Com base nos dados do russo e do paumarí apresentados, podemos sugerir, seguindo 

Pylkkänen (2002), que Causa e Voz são morfemas independentes e que apenas este último é 

responsável pela introdução de argumentos externos. 

Evidências para esta proposta vêm das causativas acidentais do russo e das causativas 

do paumarí, língua em que, de acordo com  Vieira, o afixo agentivo co-ocorre com o afixo 

causativo. Assim, pode-se dizer que cada um desses morfemas tem a sua função. Voz licencia 

o argumento externo. Causa licencia o evento causativo e atribui caso acusativo/absolutivo, 

conforme sugere Markman (2003) para o Russo. 

Podemos propor a seguinte esquematização dos morfemas segundo cada tipo de 

construção, conforme se apresentam no russo: 

 

Transitiva/causativa + Voz (+Agente) + Causa + Acusativo 

Anticausativa - Voz - Causa - Acusativo 

Passiva + Voz (Agente) - Causa - Acusativo 

Causativa Acidental - Voz + Causa + Acusativo 

 

Como se pode observar no quadro acima, Voz introduz agente e Causa, além do 

evento causativo, também libera caso acusativo/absolutivo.As anticausativas não parecem 

envolver Causa, pelo menos nos dados do Russo observados. Já Voz deve ser de diferentes 

tipos, conforme sugerem A& A (2009). Assim, podemos fazer as seguintes generalizações 

sobre a composição funcional das diferentes construções: 

 

1. Causativas Transitivas - [ Voz [ +agente ] [ Causa ] ] : Voz libera o argumento 

externo e atribui caso acusativo ao argumento interno. Causa licencia o evento 

causativo. 

2. Causativas acidentais - [ Causa ]:  Causa licencia o causador e caso acusativo do 

argumento interno. 

3. Anticausativas I [ BECOME ]:com verbos de mudança de estado com causa não 

especificada. 

4. Anticausativas II [ Voz [ -agente ] ]: com verbos de mudança de estado com causa 

externa.Libera PPs causadores. 
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5. Passivas [ Voz [ +agente ]: licencia PPs agentivos e instrumentos. 

 

 

Os dados do Russo e do Paumarí nos levaram a adotar as propostas de Pylkkänen 

sobre a dissociação entre causatividade e agentividade e de A & A para a classificação 

dos verbos em termos do parâmetro causação interna/externa e para a existência  de 

diferentes tipos de Vozes [+/- agente].  

A contribuição desta dissertação para o estudo das construções causativas foi: (i) 

constatar que as causativas acidentais do Russo só se aplicam a verbos com causação 

externa ou com causa não especificada, segundo a classificação de A & A; (ii) propor 

que as anticausativas do Russo não possuem um morfema Causa em suas 

representações, mas sim o morfema Become; (iii) identificar dois tipos de Vozes: [+ 

agente] e [-agente]; e (iv) apresentar evidências para a dissociação entre agente e 

causatividade e entre agente e caso acusativo. 

Embora este estudo ainda esteja em sua fase inicial, foi possível, através dos dados 

apresentados, mostrar que o elemento funcional responsável pela liberação do agente é 

Voz e não Causa. 
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