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1. Abordagens formais e abordagens funcionais
1.1 O que surgiu antes: a forma ou a função?
Para um funcionalista, a lâmina do machado tem a forma que tem porque está destinada à tarefa
de cortar madeira: a lâmina em forma de cunha secciona e separa as fibras da madeira. Assim, é a
função, o papel a que se destina, o que determina a forma da lâmina do machado. O raciocínio é mais
ou menos o seguinte: querendo cortar um pedaço de madeira, um primata ancestral qualquer procurou
um objeto que tivesse propriedades adequadas à tarefa. Achando uma pedra em forma de cunha,
concluiu que essa forma seria a adequada e criou o primeiro machado (sem cabo, certamente) que,
aos poucos, foi-se aperfeiçoando até chegar aos sofisticados machados contemporâneos.
Um formalista, por outro lado, vai dizer que a função da lâmina do machado é que é determinada
por sua forma: é justamente por ter a forma de cunha que o machado serve para cortar a madeira. Em
função de sua forma, a lâmina do machado serviria também para segurar uma porta para que o vento
não a fizesse bater. O raciocínio seria o seguinte: manipulando pedras, o mesmo primata ancestral
percebeu que as pedras em forma de cunha, embora não fossem adequadas para quebrar castanhas
ou para moer sementes de trigo, eram adequadas para dividir pedaços de madeira. O primata listou,
então, essa nova “utilidade” entre as utilizadas que já havia percebido para as pedras em forma de
cunha (caçar e separar a pele dos animais caçados, por exemplo), criando o primeiro machado, que vai
se aperfeiçoar e especializar, até chegar aos machados contemporâneos.
Na lingüística, a questão é semelhante: a linguagem tem a forma que tem porque é
determinada por suas funções? Ou suas funções é que são “permitidas” pela forma?
De certo modo, estamos diante de uma nova versão do dilema do ovo e da galinha: o que
surgiu antes, a forma ou a função?
BORGES NETO, J. B. 2004. ‘Formalismo X Funcionalismo nos Estudos Lingüísticos’. In: Ensaios de Filosofia da
Lingüística. São Paulo: Parábola Editorial. p. 83-84.

1.2 Concepções de funcionalismo
(I)
[...] o funcionalismo [...] pretende, inicialmente, que a linguagem humana seja vista como um instrumento de
interação social entre seres humanos, usado para estabelecer comunicação.
BORGES NETO, J. B. 2004. ‘Formalismo X Funcionalismo nos Estudos Linguísticos’. In: Ensaios de Filosofia da
Linguística. São Paulo: Parábola Editorial, p. 85.

(II)
Um bom modo de sintetizar o pensamento fundamental das teorias funcionalistas é lembrar o funcionalista
Martinet (1978), que aponta como objeto da verdadeira linguística a determinação do modo como as
pessoas conseguem comunicar-se pela língua, e que afirma (Martinet, 1994, p. 14) que o que “deve
constantemente guiar o linguista” é a “competência comunicativa”, já que “toda língua se impõe (...), tanto
em seu funcionamento como em sua evolução, como um instrumento de comunicação da experiência”,
entendendo-se como experiência “tudo o que [o homem] sente, o que ele percebe, o que ele compreende
em todos os momentos da vida”.
NEVES, M. H. M. 2001. “As Duas Correntes do Pensamento Lingüístico: Funcionalismo e Formalismo”. In: A Gramática
Funcional. São Paulo: Martins Fontes, p. 2.

(III)
[...] o modelo funcionalista de análise linguística caracteriza-se por duas propostas básicas:
a) a língua desempenha funções que são externas ao sistema linguístico em si;
b) as funções externas influenciam a organização interna do sistema linguístico.
Sendo assim, a língua não constitui um conhecimento autônomo, independente do comportamento
social, ao contrário, reflete uma adaptação, pelo falante, às diferentes situações comunicativas.
CUNHA, A. F. 2008. ‘Funcionalismo’. In: M. E. Martelotta. Manual de Linguística. São Paulo: Contexto, p. 158.
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1.3 Concepções de formalismo
(I)
[...] a perspectiva formalista pode ser adequadamente caracterizada pela priorização que dá ao estudo da
linguagem humana enquanto uma “linguagem”. Os formalistas estudam as línguas naturais para entendê-la
enquanto uma linguagem, isto é, enquanto um conjunto de formas que se relacionam entre si numa sintaxe,
que se relacionam como objetos do mundo (mundo “objetivo” ou mundo “mental”) numa semântica, e que
servem para que os falantes “digam coisas”, expressem seus “significados” (pragmática). [...] O que (reúne
diferentes teorias) sob o rótulo de “formalistas” [...] tem a ver com a compreensão dos fatos linguísticos
enquanto manifestações de um “objeto” autônomo, que preexiste a esses fatos [...], que é a linguagem
humana.
BORGES NETO, J. B. 2004. ‘Formalismo X Funcionalismo nos Estudos Linguísticos’. In: Ensaios de Filosofia da
Linguística. São Paulo: Parábola Editorial, p. 85.

(II)
[...] pode-se distinguir dois pólos de atenção opostos no pensamento linguístico, o funcionalismo, no qual a
função das formas linguísticas parece desempenhar um papel predominante, e o formalismo, no qual a
análise da forma linguística parece ser primária, enquanto os interesses funcionais são apenas secundários.
NEVES, M. H. M. 2001. “As Duas Correntes do Pensamento Linguístico: Funcionalismo e Formalismo”. In: A Gramática
Funcional. São Paulo: Martins Fontes, p. 39.

(III)
[...] É a universalidade dos usos a que a linguagem serve nas sociedades humanas que explica a
existência dos universais linguísticos, em contraposição à postura gerativista, que considera que
os universais derivam de uma herança linguística genética comum à espécie humana.
Funcionalistas e gerativistas divergem também com relação ao processo de aquisição da
linguagem. Os funcionalistas tendem a explicá-lo em termos do desenvolvimento das
necessidades e habilidades comunicativas da criança na sociedade. [...] Os gerativistas, por outro
lado, explicam a aquisição da linguagem em termos de uma capacidade humana específica para
a aprendizagem da língua.
CUNHA, A. F. 2008. ‘Funcionalismo’. In: M. E. Martelotta. Manual de Linguística. São Paulo: Contexto. p. 158.

1.4 A teoria gerativa como “sinônimo” de formalismo

[...] Quando se fala em formalismo em linguística, imediatamente vem à baila a “filosofia da
linguagem” suposta nas várias versões da gramática gerativa chomskiana. O “formalismo” é aí
caracterizado como a opção pela autonomia da sintaxe. Em outras palavras, de forma geral, o
formalismo da gramática chomskiana é definido pela priorização do “formal” (entendido como a parte da
linguagem que constituiria o “significante” saussureano) e pela imposição de uma metodologia de
pesquisa que trata esse “formal” com absoluta independência de suas relações, seja com o lado “nãoformal” da linguagem (o “significado”), seja com os usos que os falantes fazem desse “formal”.
[...] Embora inadequada, essa é a caracterização de “formalismo” que encontramos em
muitos textos “funcionalistas”, que, mais do que criticar o formalismo como postura geral, estão
interessados em criticar a teoria chomskiana.
BORGES NETO, J. B. 2004. ‘Formalismo X Funcionalismo nos Estudos Linguísticos’. In: Ensaios de Filosofia da
Lingüística. São Paulo: Parábola Editorial. p. 84-85.
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1.5 O paradigma formal e o paradigma funcional: quadro contrastivo
(Dik 1987, apud Neves 2001)
PARADIGMA FORMAL

PARADIGMA FUNCIONAL

objeto formal abstrato,
conjunto de orações

instrumento de interação social

expressão dos pensamentos

comunicação

competência: capacidade de produzir,
interpretar e julgar orações

competência comunicativa: habilidade de
interagir socialmente com a língua

o estudo da competência tem prioridade
sobre o da atuação

o estudo do sistema deve ser feito dentro
do quadro do uso

a análise lingüística deve ser feita
independentemente do
contexto/situação

a descrição das expressões deve fornecer
dados para a descrição de seu
funcionamento num dado contexto

é determinada por propriedades inatas,
com base em um input restrito e nãoestruturado de dados

é desenvolvida na interação comunicativa
entre a criança e seu ambiente; aos
fatores genéticos se atribuem apenas
aqueles princípios subjacentes que não
podem ser explicados por essa interação

UNIVERSAIS LINGÜÍSTICOS

propriedades inatas do organismo
humano

determinados por restrições
comunicativas, biológicas/psicológicas,
contextuais

RELAÇÃO ENTRE SINTAXE,
SEMÂNTICA E PRAGMÁTICA

a sintaxe é autônoma em relação à
semântica; as duas são autônomas em
relação à pragmática

a pragmática é o quadro dentro do qual a
semântica e a sintaxe devem ser
estudadas

DEFINIÇÃO DE
LÍNGUA NATURAL

PRINCIPAL FUNÇÃO DAS
LÍNGUAS NATURAIS
CORRELATO PSICOLÓGICO
O SISTEMA E SEU USO
O PAPEL DO CONTEXTO NO
ESTUDO DA LÍNGUA

AQUISIÇÃO DA LINGUAGEM

Atividade 1: Leituras dirigidas
NEVES, M. H. M. 2001. “As Duas Correntes do Pensamento Linguístico: Funcionalismo e Formalismo”. In:
A Gramática Funcional. São Paulo: Martins Fontes. pp. 39-53.
1) Em termos gerais, que aspectos diferenciam uma gramática formalmente orientada de uma
gramática funcionalmente orientada?
2) No texto de Neves (2001), quais linguistas/escolas são citados como representantes do pólo
funcionalista e do pólo formalista?
3) De acordo com as informações apresentadas em Neves (2001), podemos dizer que as grandes
correntes formalistas e funcionalistas abordam temas completamente excludentes? Por quê?
4) De acordo com Dik (1987), em que aspecto(s) o paradigma formal se distingue do paradigma
funcional quanto ao conceito de língua natural? Que escola linguística pode ser considerada a
representante do que Dik denomina paradigma formal?
5) Por que se diz que as gramáticas formais possuem uma orientação primariamente sintagmática,
enquanto as funcionais, primariamente paradigmática?
6) Por que, de acordo com Dillinger (1991), os estudos funcionalistas e formalistas não devem ser
excludentes, mas “complementares e igualmente necessários”?
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CUNHA, A. F. 2008. ‘Funcionalismo’. In: M. E. Martelotta. Manual de Lingüística. São Paulo: Contexto. pp.
157-176.
1) De acordo com Cunha 2008, que diferenças podem ser apontadas entre a postura gerativista e a
postura funcionalista?
2) Como as diferentes correntes funcionalistas abordam os fatos externos à estrutura da língua?
3) Em que consiste o princípio da informatividade?
4) Como o princípio da iconicidade explica a forma das estruturas da língua?
5) O que determina a oposição entre elementos marcados e não-marcados?
6) Qual é a diferença entre a noção de transitividade na gramática tradicional e na proposta por
Hopper e Thompson 1980?
7) Que aspecto(s) caracteriza(m) um processo de gramaticalização?
BORGES NETO, J. B. 2004. ‘Formalismo X Funcionalismo nos Estudos Linguísticos’. In: Ensaios de
Filosofia da Linguística. São Paulo: Parábola Editorial. p. 83-93.
1) De acordo com Borges Neto 2004, a caracterização de “formalismo” em muitos textos
“funcionalistas” apresenta uma inadequação. Qual é essa inadequação?
2) Como Borges Neto 2004 caracteriza a perspectiva formalista? Em que termo(s) a visão de Borges
se opõe às de Dik 1987 (ver o quadro apresentado em 1.4) e Cunha 2008?
3) Explique a seguinte idéia: “Pouca gente nega, hoje em dia, que, de uma forma ou de outra, a
linguagem “existe” no cérebro/mente dos falantes – o que se discute, na realidade, é como ela
chegou lá” (Borges Neto 2004:87).
4) Por que Borges Neto afirma que, para a genética, “a forma precede a função” (p. 88)?
5) Por que Borges Neto considera que, “para o antropólogo envolvido em trabalho etnográfico, a
abordagem funcionalista é, inicialmente, obrigatória” (p. 89)?
6) Por que, na visão de Borges Neto, o sistema de trocas matrimoniais dos índios arara representa um
obstáculo para o tratamento integralmente funcionalista de fatos analisados pela antropologia?
Atividade 2
(a) Considerando o conjunto de sentenças a seguir, esboce uma generalização sobre os contextos que
rejeitam a ocorrência de vocábulos formados a partir da raiz √cois- e (b) diga que questões poderiam ser
levantadas em perspectivas formalistas e funcionalistas a respeito dessa raiz.
(1)

a. Aquela geléia de mocotó que você comprou estava estragada.
b. Aquela coisa de mocotó que você comprou estava estragada.
c. Aquela geléia de coisa que você comprou estava estragada.
d. Coisa geléia de mocotó que você comprou estava estragada.

(2)

a. O programador baixou o antivírus e instalou no computador.
b. O coisinha baixou o antivírus e instalou no computador.
c. O programador coisou o antivírus e instalou no computador.
d. O programador baixou o coisa e instalou no computador.
e. O programador baixou o antivírus e coisou no computador.
f. O programador baixou o antivírus e instalou no coisa.

(3)

a. O rapaz desparafusou a porta.
b. O rapaz descoisou a porta.
c. O rapaz desparafusou a coisa.
d. Coisa rapaz desparafusou a porta.

(4)

a. O Pedro tem consertado bastante carro.
b. O Pedro tem coisado bastante carro.
c. O Pedro coisa consertado bastante carro.

(5)

a. A Maria vai remover o programa.
b. A Maria vai coisar o programa.
c. A Maria coisa remover o programa.

(6)

a. O aluno estava um pouco tímido.
b. O aluno estava um pouco coisa.

(7)

a. O Pedro corre todo esquisito.
b. O Pedro coisa todo esquisito.
c. O Pedro corre todo coisa.
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(8)

a. O Pedro mora perto da Unicamp.
b. O Pedro mora coisa da Unicamp.

(9)

a. Eu comprei uma caixa com chocolate.
b. Eu comprei uma caixa com coisa.
c. Eu comprei uma caixa coisa chocolate.

(10)

a. Vou chutar o pau da barraca.
b. Vou coisar o pau da barraca.
c. Vou chutar o coisa da barraca.
d. Vou chutar o pau da coisa.

1.6 Categorias lexicais e categorias gramaticais
Unidades lexicais: categorias cujas propriedades fazem referência a dados do universo bio-psíquicosocial, designando entidades, ações, processos, estados e qualidades.
Unidades funcionais/gramaticais: categorias cujas propriedades permitem organizar a combinação de
elementos lexicais, por ligarem palavras, orações e partes do texto, codificando noções como tempo,
aspecto, modo, definitude etc.
Adaptado de: GONÇALVES, S. C. L. et al. 2007. ‘Tratado Geral sobre Gramaticalização’. In: S. L. Gonçalves, M. C.
Lima-Hernandes, V. C. Casseb-Galvão (orgs.). Introdução à Gramaticalização. São Paulo: Parábola. p. 17.

Atividade 3
Na construção a seguir, aponte as unidades lexicais e as unidades funcionais/gramaticais.
Os meninos falaram que as garotas gostavam de beijo.
Atividade 4
Que problema pode ser apontado na classificação dos itens destacados a seguir como lexicais ou
funcionais/gramaticais?
(1)

a. A moça pulou do décimo-sexto andar.
b. A moça gosta de café.

(2)

a. O livro estava na gaveta.
b. O rapaz insistiu na conversa.

(3)

a. O Pedro jantou com a Ana.
b. Com a Ana viajando, vai ser possível reformar a casa.

(4)

a. Entreguei o livro para o Pedro.
b. As crianças estão para voltar da viagem.

(5)

a. O Pedro deu as flores para a Maria.
b. Dá muita banana no sítio da minha avó.

(6)

a. O cozinheiro faz um bolo maravilhoso.
b. Faz dias que eu não vou ao centro da cidade.

(7)

a. A Maria tem um carro.
b. A Maria tem dormido cedo.

(8)

a. Os meninos vão para a Europa.
b. Os meninos vão ficar felizes.

1.7 A noção de gramaticalização em quadros formais e funcionais
Conceito básico: A gramaticalização pode ser entendida como a(s) mudança(s) experimentadas por uma
unidade linguística, que passa de uma condição mais lexical para uma condição mais funcional/gramatical,
com a consequente alteração de seu estatuto categorial.
1.7.1 Exemplo de definição de gramaticalização a partir de uma perspectiva funcionalista
Entendo por gramaticalização o trajeto empreendido por um item lexical, ao longo do qual
ele muda de categoria sintática (=recategorização), recebe propriedades funcionais na
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sentença, sofre alterações morfológicas, fonológicas e semânticas, deixa de ser uma forma
livre, estágio em que até mesmo pode desaparecer, como consequência de uma cristalização
extrema. [...] Num sentido mais amplo, a gramaticalização é a codificação de categorias
cognitivas em formas linguísticas, aí incluídas a percepção do mundo pelas diferentes
culturas, o processamento da informação etc. (Castilho 1997: 31)
CASTILHO, A. 1997. A Gramaticalização. Estudos Lingüísticos e Literários, 19. 25-63.

1.7.2 Exemplo de definição de gramaticalização a partir de uma perspectiva formalista
A gramaticalização é uma mudança categorial (de lexical para funcional), acompanhada de
esvaziamento semântico. Essa mudança categorial está associada a simplificações
estruturais na arquitetura interna das sentenças.
Adpatado de: ROBERTS, I. 1993. Verbs and Diachronic Syntax. Dordrecht, Kluwer, 1993.

Atividade 5: Em (I), (II) e (III) a seguir, podemos dizer que as formas destacadas sofreram um processo de
gramaticalização. Por quê?
(I)

a. Tinha também o amolador de facas, que era um tipo humano muito interessante, e tinha o tripeiro
que isso, me disseram que anda existe aé hoje la na Tijuca, ou no subúrbio (NURC-RJ)
b. Caras que vivem de música, gravando e fazendo shows, parecem passar pela vida sem os dramas
comuns, tipo vestibular. Mas nem diga isso a Dinho Ouro Preto, vocalista do Capital Inicial (Caderno
Vestibular, O Estado de São Paulo, out. 2004)
GONÇALVES, S. C. L. et al. 2007. ‘Tratado Geral sobre Gramaticalização’.
In: S. L. Gonçalves, M. C. Lima-Hernandes, V. C. Casseb-Galvão (orgs.).
Introdução à Gramaticalização. São Paulo: Parábola. p. 17-18.

c. Eu acho que a população poderia, tipo assim pô, cuidar melhor dos seus interesses.
(II) a. Penso, logo existo.
b. Quando Galaaz êsto ouviu, filhou logo sas armas [...] (Século XIII – 13DSG, 65)
c. Mandamos que quando ouvirẽ morte Del rey, todos guardẽ senhorio e os dereytos del rey aaquel
que reynar em seu logo e os que algua cousa teuerem que perteesca a senhurio Del rey (Século XIII 13FR, 132)
GONÇALVES, S. C. L. et al. 2007. ‘Tratado Geral sobre Gramaticalização’.
In: S. L. Gonçalves, M. C. Lima-Hernandes, V. C. Casseb-Galvão (orgs.).
Introdução à Gramaticalização. São Paulo: Parábola. p. 96.

(III) a. A criança pegou o livro.
b. A criança pegou o ônibus.
c. O cara tá pegando aquela moça.
d. A criança pegou dengue.
e. Vou terminar meus estudos primeiro, aí, depois, eu vou ver! Tanto que ele me convidou para
continuar lá e tal- falei: “Ah! Mas não vou continuar não, porque não vai dar.” Aí, eu peguei e saí do
coisa. Aí continuou a amizade e tal, mas aí, eu peguei e saí. (PEUL/RJ/Amostra 80)
f. Então ela chegou pra mim e falou: “Cristina, aí, tem um concurso aí da Gretchen – você está a fim de
entrar?” Antes de ser a rainha do carnaval, falei: “Pô, Margarida, até que é uma boa, vou entrar.” E na
época a Gretchen usava aqueles shortezinho bem entrando lá mesmo, não é? Aí eu peguei e falei:
“Tudo bem. Eu vou entrar.” (PEUL/RJ/Amostra 80)
g. Ele disse: “não, não desliga não que eu quero lhe falar uma coisa.” [...] Eu disse: “olha, vou desligar,
hein? Até amanhã.” Ele pegou e deu uma gargalhada. (PEUL/RJ/Amostra 80)
GONÇALVES, S. C. L. et al. 2007. ‘Tratado Geral sobre Gramaticalização’.
In: S. L. Gonçalves, M. C. Lima-Hernandes, V. C. Casseb-Galvão (orgs.).
Introdução à Gramaticalização. São Paulo: Parábola. p. 123.
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2. Representações sintagmáticas
2.1 A noção de sintagma
LEITURA FUNDAMENTAL!!!
Saussure, F. Relações sintagmáticas e relações associativas. In: Curso de Linguística Geral. São Paulo: Cultrix,
2006. 142-147.
sintagma
1. F. de Saussure denomina sintagma toda combinação na cadeia da fala. [...]
2. Em linguística estrutural, chama-se sintagma um grupo de elementos linguísticos que formam uma unidade
numa organização hierarquizada. O termo sintagma é seguido de um qualificativo que define sua categoria
gramatical (sintagma nominal, sintagma verbal, sintagma adjetival, etc.) [...]
DUBOIS, J et al. Dicionário de linguística. São Paulo, Cultrix: 2006. 557-558.

sintagmático
1. Chama-se relação sintagmática toda relação existente entre duas ou mais unidades que aparecem efetivamente
na cadeia da fala. [...]
2. Em gramática gerativa, chamam-se regras sintagmáticas as regras de base que descrevem certas categorias
nos termos de seus constituintes. Assim, o sintagma nominal é descrito como constituído de um determinante
seguido de um substantivo; a regra sintagmática é a seguinte:
SN → D + S
DUBOIS, J et al. Dicionário de linguística. São Paulo, Cultrix: 2006. 558-559.

2.2 Paralelismo sintático-sintagmático
Após a novela, as crianças comeram aquela sopa de ervilhas maravilhosamente deliciosa.

è Representação sintática

è Representação sintagmática
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è Reescritura
1

1

O → SN-PREP SN SV
1
SN-PREP → PREP ART N
1
SN → ART N
2
SV → V SN
2
2
SN → DEM N SN-PREP SA
2
SN-PREP → PREP N
SA → ADV A
O → [ PREP ART N ] [ ART N ] [ V [ DEM N [ PREP N ] [ ADV A ] ] ]
Atividade 6
Desenvolva as representações sintáticas e sintagmáticas das construções a seguir. Para a representação
sintática, adote a nomenclatura proposta por Rocha Lima.
(a) As crianças mais velhas contaram que os meninos mais novos estão fazendo bagunça.
(b) A carta que eu enviei na semana passada chegou ao seu destino.
(c) Depois que seus pais foram demitidos, os meus amigos optaram por fazer uma viagem mais barata.
(d) Os livros da biblioteca cujas capas foram danificadas pela chuva vão ser colocados em uma estante
especial.
(e) Aquelas três crianças gostam muito pouco de fazer exercícios físicos excessivamente puxados.
(f) Algumas pessoas acham praticamente impossível aquele candidato vencer as eleições deste ano.
(g) Os prefeitos, governadores e deputados tucanos que participaram daquele grandioso evento contaram
aos jornalistas que vão anunciar suas candidaturas quando forem autorizados pelo partido.
(h) Depois da venda da fábrica e de outros bens pertencentes à empresa, os novos donos declararam
querer investir na produção de calçados de couro.
(i) Surpreendeu-nos que, mesmo tendo sido mal recebido pela crítica, aquele filme do famoso diretor italiano
tenha conquistado os sete prêmios a que foi indicado.
(j) A condenação dos réus pelo juiz revoltou os moradores do bairro que acreditavam na inocência daqueles
três acusados.

2.3 A configuração do sintagma nominal (SN)
2.3.1 Definição de SN
Chamamos de SINTAGMA NOMINAL aquele nucleado por um substantivo, por um pronome ou por um item
substantivado. No plano sintático, o sintagma nominal pode ocorrer como sujeito, complemento verbal
(preposicionado ou não), complemento nominal (necessariamente preposicionado), adjunto adnominal
(necessariamente preposicionado), adjunto adverbial (preposicionado ou não), predicativo (preposicionado ou
não), agente da passiva (necessariamente preposicionado) e aposto.

ð Sintagmas nominais nucleados por substantivos e pronomes:
o rapaz, aquela casa azul, minha belíssima cidade, esses três cachorrinhos, todos eles, todo o
dinheiro, o automóvel de luxo, aquela música muito alta, qualquer pessoa, algumas crianças etc.
ð Sintagmas nominais nucleados por itens substantivados:
A feiosa esteve aqui.
De todos os alunos, aqueles dois são os melhores.
O ser é mais importante do que o ter.
Aquele meu é bem melhor que aquele teu.
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Funções sintáticas dos sintagmas nominais (considerando-se a classificação tradicional)

SUJEITO

O rapaz chegou.
Todas as correspondências foram violadas.

COMPLEMENTO VERBAL

Conhecemos aquele rapaz.
Precisamos daquele rapaz.
Fomos ao colégio

COMPLEMENTO
NOMINAL

a produção de sal, a venda do carro, a certeza da vitória,
indispensável à nossa saúde, sedento de prazer, contrariamente à
legislação

ADJUNTO ADVERBIAL

O rapaz chega tarde todos os dias.
No restaurante, vamos pedir pizza.

ADJUNTO ADNOMINAL

a gola da camiseta, tapete para a sala, livro de capa dura, aquela carne na
panela

PREDICATIVO

Aquele rapaz é o meu professor.
Esse livro é do meu professor.
Aquele funcionário incompetente tornou-se o chefe do departamento.
Aquele funcionário incompetente passou a chefe do departamento.

AGENTE DA PASSIVA

As cartas foram enviadas pelo comissário.

APOSTO

Aquele quadro, a obra de arte mais cara daquele museu, será vendido.

2.3.2 Periferias do SN
A periferia esquerda do sintagma nominal
belíssimos livros
cinco belíssimos livros
meus cinco belíssimos livros
aqueles meus cinco belíssimos livros
todos aqueles meus cinco belíssimos livros
è representação sintagmática
[SN [Q-Un todos ] [Dem aqueles ] [Poss meus ] [Num cinco ] [A belíssimos ] [N livros ] ]
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è relações sintagmáticas e paradigmáticas
Q

Dem

Poss

Num

A / SA

N

todos

aqueles

meus

cinco

belíssimos

livros

alguns de

esses

seus

vinte

animadíssimos

estagiários

qualquer de

estas

tuas

três

boníssimas

irmãs

nenhuma de

essas

suas

várias

ridículas

namoradas

seis de

aquelas

minhas

quinze

muito pobres

amigas

muitos de

estes

teus

cinquenta

grandes

poemas

A periferia direita do sintagma nominal
livros antigos
livros antigos do Vieira
livros antigos do Vieira que foram comprados no sebo.
è representação sintagmática
[SN [N livros ] [A antigos ] [SN-PREP do Vieira ] [O que foram comprados no sebo ] ]

è relações sintagmáticas e paradigmáticas
N

A / SA

SN-PREP

O

livros

antigos

do Vieira

que foram comprados no sebo

estagiários

competentes

da empresa

que fizeram um excelente trabalho

irmãs

muito chatas

do Pedro

cujos namorados desapareceram

namoradas

excessivamente belas

do meu irmão

que estão sendo enganadas por ele

amigas

sonsas

da Maria

nas quais não se pode confiar

poemas

muito famosos

do Rimbaud

sobre os quais eu publiquei um comentário

Periferia esquerda e periferia direita
todos aqueles meus cinco belíssimos livros antigos do Vieira que foram comprados no sebo
[SN [Q-Un todos ] [Dem aqueles ] [Poss meus ] [Num cinco ] [A belíssimos ] [N livros ] [A antigos ] [SP do Vieira ] [O
que foram comprados no sebo ] ]
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2.3.3 Paralelismo sintático-sintagmático no SN
Aqueles belíssimos livros do Vieira enfeitam a minha estante.

[O [SN Dem A N [SN-PREP PREP Det N ] ] ] [SV [V [SN Art Poss N ] ] ] ]

Atividade 7
Desenvolva as representações sintáticas e sintagmáticas das seguintes construções:
(a) Todos os alunos da turma da noite leram o livro daquele autor famoso.
(b) Alguns dos alunos da universidade no quinto ano vão fazer um exame final.
(c) Aqueles vários professores consideram aqueles dois alunos inteligentes.
(d) Vários daqueles professores consideram aqueles dois alunos inteligentes.
(e) Nenhuma daquelas dez crianças da escola leu todos os três livros que foram solicitados por alguns dos
professores.
(f) As crianças vão assistir a dois filmes no cinema do shopping.
(g) Depois da aula, as crianças do último ano vão finalmente assistir a dois daqueles excelentes novos
filmes do Spielberg no cinema daquele shopping do centro da cidade.
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3. Morfemas lexicais e morfemas funcionais
3.1 Dupla articulação
Dupla articulação, na hipótese funcionalista de A. Martinet, é a organização específica da linguagem
humana, segundo a qual todo enunciado se articula em dois planos. No primeiro plano, ou primeira
articulação, o enunciado articula-se linearmente em unidades dotadas de sentido (unidades
significativas: frases, sintagmas); as menores destas são chamadas monemas (ou morfemas). Assim, a
frase a criança dormirá articula-se em seis monemas [a-kryãs-a dorm-ir-a].
Cada um destes pode, no mesmo ambiente, ser substituído por outros monemas no eixo paradigmático,
ou pode, num ambiente diferente, achar-se combinado com outros monemas no eixo sintagmático.
No segundo plano, ou segunda articulação, cada monema, por sua vez, se articula no seu significante
em unidades desprovidas de sentido (unidades distintitvas); as menores destas são os fonemas, de
número limitado em cada língua. O monema dorm- é formado de quatro fonemas, cada um dos quais
pode ser substituído por outros no mesmo ambiente ou combinar-se com outros para formar um monema
diferente.
DUBOIS, J et al. Dicionário de linguística. São Paulo, Cultrix: 2006. 67-68.

3.2 O conceito de morfema
Na terminologia da gramática distribucional e na análise em constituintes imediatos, o termo morfema
designa o menor elemento significativo individualizado num enunciado, que não se pode dividir em
unidades menores sem passar ao nível fonológico. É, portanto, a unidade mínima da primeira articulação,
a primeira unidade portadora de sentido; por essa qualidade, opõe-se ao fonema, unidade mínima da
segunda articulação. A relação do morfema com a significação pode ser direta ou indireta. Os
distribucionalistas observam a diferença entre o sentido assim postulado e o sentido tal como é definido
em semântica; por exemplo: de, em lembrar-se de, desempenha um papel essencialmente estrutural e
seu sentido não pode ser definido conforme os critérios da semântica.
DUBOIS, J et al. Dicionário de linguística. São Paulo, Cultrix: 2006. 419.

Unidades lexicais e unidades gramaticais/funcionais
Unidades lexicais: categorias cujas propriedades fazem referência a dados do universo bio-psíquicosocial, designando entidades, ações, processos, estados e qualidades.
Unidades funcionais/gramaticais: categorias cujas propriedades permitem organizar a combinação de
elementos lexicais, por ligarem palavras, orações e partes do texto, codificando noções como tempo,
aspecto, modo, definitude etc.
Adaptado de: GONÇALVES, S. C. L. et al. 2007. ‘Tratado Geral sobre Gramaticalização’. In: S. L. Gonçalves, M. C.
Lima-Hernandes, V. C. Casseb-Galvão (orgs.). Introdução à Gramaticalização. São Paulo: Parábola. p. 17.

Atividade 8: Nas construções a seguir, aponte as unidades lexicais e as unidades funcionais/gramaticais.
(a) Os meninos falaram que as garotas gostavam de beijo.
(b) Alguns alunos vão me encontrar lá na praia.
(c) Se gostasses de mim, eu teria te elogiado.
Atividade 9: O que as construções a seguir nos revelam acerca do estatuto do verbo ter e da preposição de
como morfemas lexicais ou gramaticais?
(1)

a. O governo teve a maioria dos votos na Câmara.
b. a maioria dos votos do governo na Câmara

conseguiu

(2)

a. A Ana tem asma desde pequenininha.
b. a asma da Ana

sofre de

(3)

a. Os terráqueos nunca terão contato com seres de outros planetas.
b. o contato dos terráqueos com seres de outros planetas

farão

(4)

a. O vôo foi cancelado porque o motor do avião teve problemas.
b. os problemas do motor do avião

apresentou
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(5)

a. A Ana tinha duas calças do Pedro no armário.
b. duas calças do Pedro no armário da Ana

guardava

(6)

a. A aula daquele professor tem em média quatro horas.
b. as quatro horas de aula daquele professor

dura

(7)

a. O Pedro têm três carros novos.
b. três carros novos do Pedro

possui

(8)

a. A inflação teve a maior queda dos últimos três meses.
b. a maior queda da inflação dos últimos três meses

mostrou

Atividade 10: Que sentido(s) pode(m) ser atribuído(s) para os termos destacados a seguir? Qual é o papel
da preposição de no estabelecimento desse(s) sentido(s)?
a. O rapaz do carro perguntou pela Ana.
b. O prédio do boi é aquele que fica ali na esquina.
c. A camiseta do beijo está no guarda-roupa.
d. O livro da chuva desapareceu.
e. O CD da confusão ficou na casa da Maria.
f. A rua do raio é do outro lado da cidade.
g. Eu ainda não achei a tesoura da novela.
f. A moça do susto telefonou.
Atividade 11: Observe as construções a seguir e diga o que elas nos revelam acerca do estatuto das
preposições de e com quanto ao seu caráter lexical ou funcional.
(1)

a. A criança roubou uma caixa de bombom.
b. A criança roubou uma caixa com bombom.
c. A criança comeu uma caixa de bombom.
d. A criança comeu uma caixa com bombom.

(2)

a. Quebrei uma garrafa de cerveja.
b. Quebrei uma garrafa com cerveja.
c. Bebi uma garrafa de cerveja.
d. Bebi uma garrafa com cerveja.

(3)

a. Carreguei uma sacola de livros no final de semana.
b. Carreguei uma sacola com livros no final de semana.
c. Li uma sacola de livros no final de semana.
d. Li uma sacola com livros no final de semana.
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4. Generalizações e hipóteses na análise gramatical
4.1 Dados, generalizações e hipóteses
[...] o objetivo do lingüista não se reduz à apresentação de dados. O que ele procura é uma descrição da
estrutura da língua: o conjunto de regras, elementos, classes e princípios que governam as associações
dos diversos elementos da língua e seu significado.
__________________________________________________________________________________________
[...] a gramática (entendida como a descrição da estrutura de uma língua) é um conjunto de hipóteses.
A função dessas hipóteses é fornecer uma imagem compacta da língua, de maneira que se possa, até
certo ponto, prever o que os falantes aceitam e o que eles não aceitam.
__________________________________________________________________________________________
[...] uma das funções das hipóteses é substituir a listagem completa dos dados. Não se pense, contudo,
que seja essa a única função das hipóteses. Elas têm outra função, extremamente importante, que é a de
nos revelar as grandes linhas da estrutura da língua. A idéia é que a língua está programada de alguma
forma em nossa mente, como uma parte do nosso conhecimento do mundo.
In: Perini, Mário. Princípios de lingüística descritiva – Introdução ao pensamento gramatical.
São Paulo: Parábola Editorial. pp. 25-40.

GENERALIZAÇÃO
Asserção cujo conteúdo, formulado a partir
da observação de casos particulares, se aplica
ao conjunto que abrange a totalidade dos
casos possíveis.

HIPÓTESE
Suposição cujo objetivo é explicar ou prever
adequadamente a realização de um fato e
deduzir-lhe as conseqüências.

Atividade 12: Posição de clíticos no Português Brasileiro e Português Europeu
(i) Que generalização(ões) pode(m) ser feita(s) a partir dos dados a seguir?
(ii) Que hipótese(s) pode(m) ser formulada(s) para explicar essa(s) generalização(ões)?
(1)

a. Deram-me um livro.
b. Me deram um livro.

(2)

a. Beijaram-te.
b. Te beijaram.

(3)

a. Tinham-me dado um livro.
b. Tinham me dado um livro.

4.2 Condições de falseabilidade
Estudiosos de diferentes áreas de conhecimento adotam a visão de Karl Popper em torno da
condição de falseabilidade: toda hipótese/teoria científica precisa ser passível de refutação.
Hipóteses que não são falseáveis não devem ser vistas como resultado de um trabalho
verdadeiramente científico.
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Atividade 13
Como falsificar a hipótese de Otto Jespersen apresentada a seguir, construída a partir de uma suposta
oposição entre línguas masculinas e línguas femininas?
“TAL COMO É A LÍNGUA, É A NAÇÃO”
Há uma expressão que continuamente me ocorre quando penso na língua inglesa e a comparo a outras: ela
parece ser positivamente e expressamente masculina, é a língua de um homem adulto e tem bem pouco de
infantil e feminino. [...]
Para evidenciar um desses elementos, seleciono ao acaso, para fins de contraste, uma passagem da
língua do Havaí: “I kona hiki ana aku ilaila ua hookipa ia mai la oia ke aloha pumehana loa”. Assim ela
prossegue, sem uma única palavra terminada em consoante e nunca se encontrando duas ou mais consoantes
agrupadas. Alguém pode ter dúvida de que, mesmo que essa língua soe agradável e seja repleta de música e
harmonia, a impressão geral é a de uma língua infantil e efeminada? Não se espera muito vigor ou energia de
um povo que fala uma língua assim; ela parece amoldar-se apenas a habitantes de regiões ensolaradas onde
o solo requer pouquíssimo trabalho do homem que o cultiva para produzir tudo o que ele quiser, e portanto
onde a vida não traz a marca de uma luta árdua contra a natureza e os semelhantes. Em menor grau,
encontramos a mesma estrutura fonética em línguas como o italiano e o espanhol; porém muito diferentes
são nossas línguas setentrionais.
Excerto de Otto Jespersen apresentado em
Pinker, Steven. 2004. Tábula Rasa. São Paulo: Companhia das Letras. pp. 34-35.

Atividade 14
O excerto a seguir apresenta uma explicação para o estatuto do gênero neutro no latim vulgar e, por
extensão, nas línguas românicas. Identifique a generalização apresentada pelo autor e avalie, em termos da
condição de falseabilidade, a(s) hipótese(s) defendida(s).
A maior inovação, quanto à categoria gênero, é o desaparecimento do neutro, que deve ter-se
consumado mais ou menos totalmente no latim vulgar, pelo menos no singular. Sobrevivem assim
apenas o masculino e o feminino. O latim não é a única língua européia em que isto se deu. Se muitas
possuem até hoje o gênero neutro, por exemplo o alemão e o grego, outras, como o lituano, só têm
dois gêneros [...].
Também é fácil compreender por que o povo romano, constituído em grande parte de elementos
étnicos assimilados ao núcleo latino primitivo, não conservou este gênero. O neutro não se distinguia
formalmente do masculino, apesar de ter algumas desinências especiais, sobretudo o a do plural – a
mais nítida dentre elas e por isto mesmo aquela que melhor se conservou. Além disto, o neutro
constituía uma categoria pré-histórica, expressão de uma psicologia animista primitiva, que distinguia
os seres pela presença ou ausência de supostas virtudes íntimas. Esta velha distinção de uma lógica
primitiva já não tinha sentido em Roma. Assim, sem função e sem expressão fonética nítida, era de
esperar que ele se perdesse.
MAURER JUNIOR, Theodoro Henrique. 1959.
Gramática do latim vulgar. Rio de Janeiro: Livraria Acadêmica. p. 78.

4.3 Fontes de dados
■ Corpus
■ Testagem
■ Introspecção
4.3.1 Informações negativas em dados de testagem e introspecção
Dados negativos correspondem às expressões linguísticas que não reconhecemos como
aceitáveis/gramaticais.
Exs:

a. o livro / * livro o
b. os livro / * o livros
c. o atual diretor / o diretor atual – o último diretor / *o diretor último
d. eu cantei / * eu cantamos
e. desfavorecido / favorecido – desatado / atado – descamisado / * camisado
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4.3.2 Vantagens e desvantagens no uso de corpora
O uso do corpus tem a vantagem de neutralizar os desejos do pesquisador. [...] O exame de corpus vai nos dar
uma resposta objetiva [...] (e nos fornecer) uma indicação da freqüência das diversas formas; é a partir dele que
se pode dizer, por exemplo, que a forma cheguei é muito mais freqüente do que chegaria, e que chegará
praticamente não aparece na língua falada.
A grande vantagem do corpus é, portanto, sua imparcialidade – ele reflete a realidade sem preconceitos
teóricos. Mas, por outro lado, aparecem no corpus muitas coisas que não fazem, nem podem fazer, parte da
gramática da língua. [...]
É evidente que nem tudo o que encontramos (em um corpus) é resultado da aplicação das regras da
gramática portuguesa. Em uma transcrição desse tipo, encontramos traços de hesitação, de mudança de plano no
meio da frase, gaguejamentos etc., que certamente não devem ser incluídos em uma descrição da língua. [...]
Outro problema sério na pesquisa de corpus é que as pessoas não costumam proferir espontaneamente as
frases de que o lingüista precisa em determinado momento. Principalmente quando se trabalha com sintaxe ou
semântica, é impraticável examinar milhares de páginas de transcrições (para não dizer colhê-las ou transcrevêlas) para cada estrutura que pesquisamos. Uma estrutura pode ser totalmente aceitável e assim reconhecida por
todos os falantes, e ainda assim não ocorrer nem uma vez em um corpus de grande extensão.
In: Perini, Mário. Princípios de lingüística descritiva – Introdução ao pensamento gramatical.
São Paulo: Parábola Editorial. pp. 37-39.

4.4 Introspecção gramatical
Uma construção linguística pode ser:
§ gramatical ou agramatical
§ adequada ou inadequada (a uma determinada situação de uso da língua)
§ aceitável ou inaceitável (de uma perspectiva semântico-pragmática)
Atividade 15
Como avaliar os conjuntos de sentenças abaixo de acordo com as oposições apresentadas acima?
(1)

a. As moças comeram o bolo.
b. Viram-na na praia.
c. Não bebo, porque sempre que bebo passo mal.
d. Todas as barracas estão fechadas.
e. Aquele rapaz com quem conversei é enfermeiro.

(2)

a. As moça comeu o bolo.
b. Viram ela na praia.
c. Eu não bebo, porque eu sempre que eu bebo eu passo mal.
d. As barraca tão tudo fechada.
e. Aquele rapaz que eu conversei (com ele) é enfermeiro.

(3)

a. O bolo comeu as moças.
b. Viram a praia na moça.
c. Não passo mal, porque sempre que eu passo mal eu não bebo.
d. Todas as barracas comeram fechadas.
e. Aquele rapaz com quem eu nevei é enfermeiro.

(4)

a. Comeram as moças o bolo.
b. Ela na praia viram.
c. Bebo não, sempre porque que bebo mal passo.
d. As todas barracas fechadas estão.
e. Aquele rapaz é enfermeiro com quem conversei eu.

(5)

a. Le moçailes comeribus le bolot.
b. Vejaram elat em a praiak.
c. Beblic non, porque sempris quim eu beblic eu passic malus.
d. Las barraquinsk estonis tudi fechadinsk.
e. Aquelem rapazele cum quiénes conversane est enfermantum.

(6)

a. As calibanhas trijeram o majuí.
b. Clodinaram-na na mingoneta.
c. Não labito, porque sempre que labito tremebejo mal.
d. As nualemes estão todas gronidas.
e. Aquele legói com quem eu mitumbi é um jedino carimanho.
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Atividade 16
Considerando o conjunto de dados a seguir, esboce generalizações sobre fatos de variação linguística no
domínio das orações infinitivas destacadas em itálico. Antes de desenvolver a análise, classifique as
sentenças quanto à gramaticalidade.
(1)

a. O rapaz ter chegado cedo foi uma surpresa.
b. Foi uma surpresa o rapaz ter chegado cedo.

(2)

a. Que os juros cheguem a 0% ao ano é impossível.
b. É impossível que os juros cheguem a 0% ao ano.

(3)

a. Tá difícil comprar carro hoje em dia.
b. Tá difícil de comprar carro hoje em dia.

(4)

a. Lá em Maceió é gostoso passear na praia.
b. Lá em Maceió é gostoso de passear na praia.

(5)

a. É importante as pessoas aprenderem a nadar.
b. É importante de as pessoas aprenderem a nadar.

(6)

a. É bom praticar exercícios físicos.
b. É bom de praticar exercícios físicos.

(7)

a. É uma coisa difícil viajar de avião.
b. É uma coisa difícil de viajar de avião.

(8)

a. É um crime maltratar crianças.
b. É um crime de maltratar crianças.

(9)

a. É o fim-do-mundo chegar em casa e não ter água para tomar banho.
b. É o fim-do-mundo de chegar em casa e não ter água para tomar banho.

(10)

a. Comprar carro hoje em dia tá difícil.
b. Pra comprar carro hoje em dia tá difícil.
c. De comprar carro hoje em dia tá difícil.

(11)

a. Passar no vestibular é muito fácil.
b. Pra passar no vestibular é muito fácil.
c. De passar no vestibular é muito fácil.

(12)

a. Vai ser difícil a Ana comprar aquele carro.
b. Que carro (que) vai ser difícil a Ana comprar?
c. Quem (que) vai ser difícil comprar aquele carro?

(13)

a. A Ana comprar aquele carro vai ser difícil.
b. Quem (que) comprar aquele carro vai ser difícil?
c. Que carro (que) a Ana comprar vai ser difícil?

Atividade 17
Atente para os casos a seguir e elabore uma generalização que explicite a intuição de falantes do português
brasileiro no que diz respeito à função dos termos introduzidos pela preposição de.
(1)

a. O cachorro do Roberto me atacou.
b. A vaca da Maria chegou lá em casa.
c. O retardado do Antônio fugiu do hospício.
d. A besta do André me violentou.
e. O pastel do Pedro queimou o filme da nossa festa.
f. A piranha da Tereza está na piscina.
g. A merda da Ana me incomoda demais.

(2)

a. Aquele cachorro do Roberto me atacou.
b. Aquela vaca da Maria chegou lá em casa.
c. Aquele retardado do Antônio fugiu do hospício.
d. Aquela besta do André me violentou.
e. Aquele pastel do Pedro queimou o filme da nossa festa.
f. Aquela piranha da Tereza está na piscina.
g. Aquela merda da Ana me incomoda demais.
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(3)

a. Um cachorro do Roberto me atacou.
b. Uma vaca da Maria chegou lá em casa.
c. Um retardado do Antônio fugiu do hospício.
d. Uma besta do André me violentou.
e. Um pastel do Pedro queimou o filme da nossa festa.
f. Uma piranha da Tereza está na piscina.
g. Uma merda da Ana me incomoda demais.

(4)

a. O cachorro, aquele do Roberto, me atacou.
b. A vaca, aquela da Maria, chegou lá em casa.
c. O retardado, aquele do Antônio, fugiu do hospício.
d. A besta, aquela do André, me violentou.
e. O pastel, aquele do Pedro, queimou o filme da nossa festa.
f. A piranha, aquela da Tereza, está na piscina.
g. A merda, aquela da Ana, me incomoda demais.

(5)

a. [cachorro], o do Roberto me atacou.
b. [vaca], a da Maria chegou lá em casa.
c. [retardado], o do Antônio fugiu do hospício.
d. [besta], a do André me violentou.
e. [pastel], o do Pedro queimou o filme da nossa festa.
f. [piranha], a da Tereza está na piscina.
g. [merda], a da Ana me incomoda demais.

Atividade 18
A partir dos dados do Castelhano e do Inglês apresentados a seguir, (a) desenvolva uma generalização a
respeito de expressões interrogativas que contenham elementos interpretados como CONTINENTECONTEÚDO e (b) esboce, em caráter preliminar, uma hipótese para explicar os fatos relevantes nas duas
línguas.
CASTELHANO
(1)

Bebiste una botella de cerveza.

(2)

a. ¿ De qué bebiste una botella ?
b. ¿ Cuántas botellas bebiste ti de cerveza ?

(3)

Rompiste una botella de cerveza.

(4)

a. * ¿ De qué rompiste una botella ?
b. * ¿ Cuántas botellas rompiste de cerveza ?

(Castillo (1998); exemplos (12)-(13))

INGLÊS
(5)

You drank a bottle of beer.

(6)

a. What did you drink a bottle of ?
b. ? How many bottles did you drink of beer ?

(7)

You broke a bottle of beer.

(8)

a. * What did you break a bottle of ?
b. * How many bottles did you break of beer ?
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(Castillo (1998); exemplos (37)-(38))

Atividade 19
Como os dados do Português Brasileiro, apresentados a seguir, se comportam frente à generalização feita
para o Castelhano e o Inglês na tentativa de abarcar os dados acima? Esboce, em caráter preliminar, uma
hipótese para explicar a particularidade identificada nessa língua.
PORTUGUÊS BRASILEIRO
(1)

a. De qual cerveja/Do que (que) você bebeu duas garrafas ?
b. Quantas/Quais garrafas (que) você bebeu de cerveja ?

(2)

a. De qual cerveja/Do que (que) você quebrou duas garrafas ?
b. Quantas/Quais garrafas (que) você quebrou de cerveja ?

Atividade 20
Quais das construções a seguir são agramaticais? Que generalização esse conjunto de construções
permite fazer? Que hipótese você sugeriria para explicar o comportamento das construções interrogativas
em questão?
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

a. A Maria leu que livro?
b. Que livro a Maria leu?
a. A Maria disse que leu que livro?
b. Que livro a Maria disse que leu?
a. A Maria disse que o Roberto leu que livro?
b. Que livro a Maria disse que o Roberto leu?
a. A Maria disse que qual aluno leu o livro do Machado de Assis?
b. Qual aluno a Maria disse que leu o livro do Machado de Assis?
a. A Maria disse que leu o livro como?
b. Como a Maria disse que leu o livro?
a. A Maria só conversou com o Antônio quando o Roberto leu que livro?
b. Que livro a Maria só conversou com o Antônio quando o Roberto leu?
a. A Maria só conversou com o Antônio quando qual aluno leu o livro?
b. Qual aluno a Maria só conversou com o Antônio quando leu o livro?
a. A Maria só conversou com o Antônio quando o Roberto leu o livro como?
b. Como a Maria só conversou com o Antônio quando o Roberto leu o livro?
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5. A gramática como um sistema de representação mental
5.1 A agenda de investigação gerativista
Atividade 21: Esboce generalizações sobre a (a)gramaticalidade das sentenças apresentados em cada
conjunto a seguir.
è Extração-QU
(1)

a. A Maria leu qual livro?
b. Qual livro a Maria leu?
c. Qual livro que a Maria leu?
d. Que a Maria leu qual livro?

(2)

a. A Maria disse que leu qual livro?
b. Qual livro a Maria disse que leu?
c. Qual livro que a Maria disse que leu?
d. Que a Maria disse que leu qual livro?

(3)

a. A Maria disse que choveu depois que leu qual livro?
b. Qual livro a Maria disse que choveu depois que leu?
c. Qual livro que a Maria disse que choveu depois que leu?
d. Que a Maria disse que choveu depois que leu qual livro?

è Extração-QU e tópico
(4)

a. A Maria, ela leu qual livro?
b. A Maria, qual livro ela leu?
c. Qual livro, a Maria, ela leu?

è Singular e plural
(5)

a. A Maria comprou os livros.
b. A Maria comprou o livro.
c. A Maria comprou uns livros.
d. A Maria comprou um livro.
e. A Maria comprou livros.
f. A Maria comprou livro.

(6)

a. A Maria adora os livros.
b. A Maria adora o livro.
c. A Maria adora uns livros.
d. A Maria adora um livro.
e. A Maria adora livros.
f. A Maria adora livro.
(1) Qual é o conteúdo do sistema de conhecimentos do falante de uma língua particular (por exemplo,
o português, o francês, o japonês, o kamaiurá, o chichewa, dentre inúmeras outras)? O que existe
na mente desse falante que lhe permite falar/compreender as expressões dessa língua, bem como
ter intuições de natureza fonológica, sintática e semântica?
(2) Como este sistema de conhecimentos se desenvolve na mente do falante? Que tipo de
conhecimentos é necessário pressupor que a criança traz a priori para o processo de aquisição de
uma língua particular para explicar o desenvolvimento dessa língua na sua mente?
(3) Como o sistema de conhecimentos adquirido é utilizado pelo falante em situações discursivas concretas?
(4) Quais são os sistemas físicos no cérebro do falante que servem de base ao sistema de conhecimentos
lingüísticos?
RAPOSO, Eduardo. 1992. Teoria da Gramática – A Faculdade da Linguagem. Lisboa: Caminho. p. 27
(fragmento adaptado).
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5.2 Gramática Universal e gramática individual
v A Gramática é um componente da mente humana que caracteriza o conhecimento linguístico de
um indivíduo.
v O desenvolvimento de uma Gramática resulta da interação entre um componente genético e o
ambiente linguístico ao qual o indivíduo é exposto quando criança.
Do universal para o individual
è

G0: Gramática Universal, um componente inato, radicado geneticamente na mente humana

è

GI: gramática individual, resultado da interação entre o componente genético e o ambiente
linguístico

G0

ambiente

GI

Atividade 22
(a) Considerando os conceitos de Gramática Universal e Gramática Individual, reflita sobre o estatuto daquilo que
chamamos de português, francês, espanhol, russo, guarani, zulu etc.?
(b) À luz desses mesmos conceitos, o que significa afirmar que “as línguas estão em constante processo de
mudança”?

5.3 Competência e Desempenho
“A competência é o sistema de regras interiorizado pelos falantes e que
constitui o seu saber linguístico, graças ao qual são capazes de pronunciar ou de
compreender um número infinito de frases inéditas. A competência do falante
explica a possibilidade que ele tem de construir, de reconhecer e de
compreender as frases gramaticais, de interpretar as frases ambíguas, de
produzir frases novas. [...]
Distingue-se uma competência universal, formada de regras inatas que
fundamentam as gramáticas de todas as línguas, e uma competência particular,
formada das regras específicas de uma língua apreendidas graças ao ambiente
linguístico.”
DUBOIS, J. et al. 1978. Dicionário de Linguística. São Paulo: Cultrix. pp. 120-121
(fragmento adaptado)

“A performance (desempenho) é a manifestação da competência dos falantes
nos seus múltiplos atos de fala.
As performances linguísticas dos falantes são frases realizadas nas diversas
situações de comunicação; elas formam os dados observáveis que constituem o
corpus da análise linguística [...].
A performance depende da competência (sistema de regras) do sujeito
psicológico, da situação de comunicação; ela depende, com efeito, dos mais
diversos fatores, como a memória, a atenção, o contexto social, as relações
psicossociais entre falante e interlocutor, a afetividade dos participantes na
comunicação etc.”
DUBOIS, J. et al. 1978. Dicionário de Linguística. São Paulo: Cultrix. pp. 463-464
(fragmento adaptado)
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Atividade 23
Considerando os conceitos de competência e desempenho, teça algumas considerações sobre o conteúdo de
fala apresentado a seguir.
(Projeto NURC-RJ – Década de 70 – Inquérito 0096 – Masculino – 25 anos)
http://www.letras.ufrj.br/nurc-rj/
A: Você quer que eu descreva as etapas do corte?
B: Estou curioso mesmo, curioso pra burro.
A: Certo. Bom. Você ... Geralmente esses cabeleireiros são cabeleireiros, vamos dizer assim, que têm uma, que
têm um salão mais grã-fino, então você é atendido por uma, geralmente por uma moça bonita.
B: Ah, é, é?
A: É, que te, eh, arranja, pergunta se você quer um, tem preferência por algum cabeleireiro particular ou não. Então
você diz se tem ou não tem, você, ela te põe numa cadeira e, e você pode fazer a opção se quer só o corte, se
quer lavagem também além do corte ou algum, por exemplo massagem, uma outra coisa como massagem. Então
você escolhe, quero massagem, vamos dizer, completo. Quero massagem, lavagem e corte. Então, ah, tem uma,
uma ajudante, uma auxiliar do cabeleireiro, geralmente não é ele, porque é uma profissão assim, digamos, que
eles se consideram artistas, né, então esses trabalhos assim di... digamos, secundários, né, mecânicos, que não
exigem nenhuma criação, nenhuma criatividade, é feito por essas auxiliares. Então faz a lavagem, a massagem,
uma vez terminada, então ele vem e dá o toque do artista. Só isso.

Atividade 24
À luz dos conceitos de competência e desempenho, discorra sobre a afirmação de que, no diálogo a seguir, um
dos interlocutores não apresenta orações subordinadas em sua gramática.
(Projeto NURC-RJ – Década de 90 – Inquérito 0014 – Masculino – 45 anos)
http://www.letras.ufrj.br/nurc-rj/
A: quantas refeições você come por dia?
B: eh.... almoço e janta... café da manhã... almoço e janta...
A: e o que... o que você tem no café da manhã?
B: café da manhã tem... eh... presunto... queijo... eh... suco de laranja... só isso...
A: almoço....
B: no almoço? bem... aqui na Faculdade de Letras é uma variação tremenda... hoje... por exemplo... foi... filé de
frango... com maionese... arroz... feijão e salada...
A: não tem café?
B: não... não tem café não...
A: não gosta?
B: só de manhã... de manhã eu gosto de café...
A: ( )
B: não... não... café pra mim é só de manhã e de tarde...
A: bem... as refeições você faz aqui na Faculdade né?
B: faço na Faculdade...
A: e... que tipo de comida você prefere?
B: se eu puder escolher... bife com batata frita...
A: não tem mais nenhuma outra? massa...
B: ah... eu gosto de macarrão... macarrão com lingüiça... eu gosto deste tipo de...
A: eh... e suas preferências de carne?
B: ah... eu gosto de carne assada... carne assada com batata...
A: peixe...
B: peixe... eu gosto de peixe... eu gosto de (?) ... peixe assado... muito bom...
A: camarão...
B: camarão, peixe, camarão... tudo isso eu gosto...

5.4 Língua-I(nterna) e Língua-E(xterna)
v Língua-I: Competência linguística de um indivíduo, que permite gerar e compreender as
expressões de sua língua.
v Língua-E: O conjunto total de enunciados que podem ser produzidos numa comunidade de fala.
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Atividade 25
Considerando os conceitos de Língua-I e Língua-E, teça considerações sobre o “desacordo” entre Mary e João no
diálogo reproduzido a seguir.
Há um tempo atrás, participei de um diálogo com um colega de Portugal, diálogo esse em que se percebe
claramente a distância gramatical entre as duas variedades do português:
a.
b.
c.
d.

João: – Tem uma tesourinha?
Mary: – Tem.
João: – ‘Tem’, não. ‘Tenho’.
Mary: – Não, é ‘tem’ mesmo.
Mary Kato 2004:261, na Introdução de Desvendando a Gramática do Português Brasileiro.

5.5 Falante-ouvinte “ideal”
O objeto de estudo da linguística deve ser “um falante-ouvinte ideal, situado numa comunidade linguística
completamente homogênea, que conhece a sua língua perfeitamente, e que, ao aplicar o seu conhecimento da
língua numa performance efetiva, não é afetado por condições gramaticalmente irrelevantes tais como limitações
de memória, distrações, desvios de atenção e interesse, e erros (casuais ou característicos)”.
(CHOMSKY, N. 1965. Aspects of the Theory of Syntax. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press. p. 3, fragmento adaptado).

5.6 Gramática nuclear e gramática periférica

LAERTE. Piratas do Tietê. Folha de S.Paulo, São Paulo, 24 out. 1999.
A GRAMÁTICA NUCLEAR é aquela que resulta do processo natural de aquisição da linguagem.
A GRAMÁTICA PERIFÉRICA (ou, simplesmente, periferia) é o resultado de empréstimos, resíduos de mudança,
invenções, de forma que indivíduos da mesma comunidade podem ou não apresentar esses fenômenos de forma
marginal.
VER:

CHOMSKY, Noam. 1981. Lectures on government and binding. Dordrecht: Foris.
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5.7 Adequação descritiva e adequação explanatória
è Descrição vs explicação
Problema para a teoria da Gramática Universal: Se as gramáticas individuais estão radicadas num
órgão mental da linguagem, comum a todos os indivíduos da espécie humana, como explicar a
variação observada entre as diferentes gramáticas?

è Sentenças infinitivas e realização lexical do sujeito
Atividade 26: A partir das sentenças a seguir, que generalização pode ser feita em torno do licenciamento
de sujeito junto a verbos infinitivos do Inglês?
(1)

a. * It is illegal the president to pass that law.
b. * It is illegal to the president pass that law.
c. It is illegal for the president to pass that law.
d. It is illegal to pass that law.

(2)

a. * It is useless Mary to continue.
b. * It is useless to Mary continue.
c. It is useless for Mary to continue.
d. It is useless to continue.

(3)

a. * Peter to have survived such an ordeal was remarkable.
b. * To Peter have survived such an ordeal was remarkable.
c. For Peter to have survived such an ordeal was remarkable.

(4)

a. Bill believes John to be a fool.
b. We didn’t want this tragedy to happen.
c. His parents won’t allow him to stay out late.

Atividade 27: As construções infinitivas do Português Brasileiro, exemplificadas a seguir, se encaixam na
generalização feita para o inglês a partir das sentenças acima?
(5)

a. É ilegal o presidente aprovar aquela lei.
b. É inútil a Maria continuar estudando.
c. O Pedro ter sobrevivido àquela experiência foi surpreendente.

(6)

a. * O Pedro acredita o João ser um idiota.
b. * Nós não queríamos esta tragédia acontecer.
c. Os parentes dela não deixarão a Maria chegar tarde.

(7)

a. É importante os deputados assinarem a declaração.
b. É importante os deputados assinar a declaração.
c. É importante assinar a declaração.
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( PE: ok ; PB: ok )
( PE: * ; PB: ok )
( PE: ok ; PB: ok )

Tensão entre descrição e explicação na Gramática Universal
O problema central que se coloca na construção de uma Gramática Universal adequada é o de conciliar a
diversidade das línguas com o caminho rígido e altamente específico tomado pelo desenvolvimento das gramáticas
individuais [...]. A Gramática Universal tem de ser suficientemente flexível para acomodar a variação entre as
diferentes línguas, mas tem ao mesmo tempo de possuir a rigidez necessária para explicar as propriedades
altamente específicas que caracterizam o conhecimento final dos falantes [...].
A diversidade lingüística leva naturalmente os lingüistas a multiplicar os mecanismos descritivos da gramática, sem
preocupação com o estabelecimento de princípios que os restrinjam. Contudo, para explicar a natureza específica
do conhecimento final, torna-se necessário restringir esses mecanismos através de princípios universais, diminuindo
assim drasticamente o número de gramáticas que podem ser derivadas do sistema inicial.
[...] o lingüista terá de apresentar uma visão mais flexível de Gramática Universal, mas sem sacrificar a sua
capacidade explicativa. Esta tensão entre descrição e explicação tem caracterizado a grande maioria dos trabalhos
realizados nos últimos anos em gramática generativa, e constitui certamente um dos seus aspectos mais
interessantes.
Em síntese, restringindo a Gramática Universal, diminuímos as suas capacidades descritivas, possibilitando a
explicação da natureza altamente restritiva das gramáticas finais e o facto de muitas das suas propriedades serem
adquiridas sem instrução explícita, correcção de erros ou explicação gramatical. Relaxando a Gramática Universal,
por outro lado, acomodamos a variação lingüística mas corremos o risco de perder a sua capacidade explicativa. A
arte reside pois em chegar a um equilíbrio exacto entre estes dois pólos, ou seja, a um sistema ao mesmo
tempo suficientemente flexível para permitir a variação lingüística mas suficientemente restringido para
explicar a rigidez final do sistema de conhecimentos adquiridos.
In: Raposo, E. P. 1992. Teoria da gramática. A faculdade da linguagem.
Lisboa: Editorial Caminho. pp. 47-49.

5.8 A Teoria de Princípios e Parâmetros
A faculdade da linguagem é composta por princípios que são leis gerais válidas para todas as línguas naturais; e
por parâmetros que são propriedades que uma língua pode ou não exibir e que são responsáveis pela diferença
entre as línguas. Uma sentença que viola um princípio não é tolerada em nenhuma língua natural provavelmente
porque tem a ver com a forma como o cérebro/a mente da espécie funciona; uma sentença que não atende a uma
propriedade paramétrica pode ser gramatical em uma língua e agramatical em outra.
In: Mioto, C., M. C. Figueiredo Silva & R. E. V. Lopes. 2005.
Novo Manual de Sintaxe. Florianópolis: Editora Insular. p. 24.

[...] [os parâmetros] são uma espécie de “comutadores lingüísticos” cujo valor final e definitivo apenas é atingido
durante o processo de aquisição, através da sua fixação (ou ligação) numa de duas posições possíveis com base
na informação obtida a partir do meio lingüístico ambiente. Nesse modelo, a aquisição pela criança da gramática
final de sua língua consiste essencialmente em dois aspectos: a aprendizagem das formas lexicais da língua, com
as propriedades fonológicas, sintácticas e semânticas determinadas pelo “dicionário mental” e a atribuição aos
vários parâmetros da Gramática Universal do valor que possuem nessa língua. [...]
Quando todos os parâmetros estão ligados, a criança adquire [...] um sistema complexo de conexões entre os
princípios universais rígidos e os parâmetros, o qual determina de um modo altamente específico as propriedades
de cada língua particular. A aquisição é assim completamente identificada com o crescimento e a maturação da
Gramática Universal, que passa de um estado apenas parcialmente especificado (com parâmetros a fixar) a um
estado completamente especificado (com os parâmetros fixados) [...].
In: Raposo, E. P. 1992. Teoria da gramática. A faculdade da linguagem.
Lisboa: Editorial Caminho. pp. 54-55.
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è Um exemplo: o PARÂMETRO DO SUJEITO NULO
PORTUGUÊS (língua pro-drop – pronoun-dropping)
(18)

a. Já chegaram da escola.
b. Eles já chegaram da escola.

(19)

a. Comemos o bolo.
b. Nós comemos o bolo.

(20)

a. Parece que as crianças comeram o bolo.
b. * Ele parece que as crianças comeram o bolo.

(21)

a. Chove.
b. * Ele chove.

(22)

a. Foram convidados vários estudantes para a festa.
b. Vários estudantes foram convidados para a festa.

INGLÊS (língua não pro-drop)
(23)

a. * Already arrived from school.
b. They already arrived from school.

(24)

a. * Ate the cake.
b. We ate the cake.

(25)

a. * Seems that the children ate the cake.
b. It seems that the children ate the cake.

(26)

a. * Rains.
b. It rains.

(27)

a. * Were invited many students to the party.
b. Many students were invited to the party.

Atividade 28: Considerando os dados observados a seguir, o Português Brasileiro deve ser classificado
como uma língua pro-drop ou não pro-drop?
(1)

Bebeu cerveja.

( PE: ok; PB: * )

(2)

Ele bebeu cerveja.

( PE: ok; PB: ok )

(3)

Vende carros naquela loja.
= ele/ela vende carros naquela loja
= aquela loja vende carros

( PE: ok; PB: * )
( PE: * ; PB: ok )

O Pedro disse que vende carros naquela loja.
= o Pedro disse que ele vende carros naquela loja
= aquela loja vende carros

( PE: ok; PB: ok )
( PE: * ; PB: ok )

O Pedro disse que naquela loja vende carros.
= o Pedro disse que ele vende carros naquela loja
= o Pedro disse que aquela loja vende carros

( PE: ok; PB: * )
( PE: * ; PB: ok )

O Pedro disse que tem calça no guarda-roupa.
= o Pedro disse que ele tem calça no guarda-roupa
= o Pedro disse que existe calça no guarda-roupa

( PE: ok; PB: ok )
( PE: * ; PB: ok )

O Pedro disse que no guarda-roupa tem calça.
= o Pedro disse que ele tem calça no guarda-roupa
= o Pedro disse que existe calça no guarda-roupa

( PE: ok; PB: * )
( PE: * ; PB: ok )

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

a. A Maria disse que o Pedro acha que é bonita.
b. O Pedro disse que a Maria acha que é bonita.
c. A Maria disse que o Pedro acha que ela é bonita.

29

Atividade 29: Os trechos de fala reproduzidos em (I) e (II) a seguir foram extraídos de amostras
representativas do português europeu e do português brasileiro, respectivamente. Compare as duas
amostras quanto à frequência de sujeitos nulos e estabeleça uma hipótese de base gramatical a respeito
dos contrastes atestados entre as duas variedades.
(I)
Oc-P-90-1m-005 / masculino, 25, por / 2001
(www.letras.ufrj.br/varport/)
[...] depois fomos à, lá mesmo ao centro de Viana, fomos mesmo ao centro de
Viana, fomos lá a uma pastelaria central, não me lembro qual é o nome [...] mas
mesmo ao pé da, da antiga câmara municipal, uma pastelaria onde os gajos têm
lá aqueles doces regionais, mesmo deles, que são uns copinhos com coco e não
sei quê, aquilo [...] é óptimo. fomos lá, estivemos lá. pá, e depois foi só copos,
saímos de lá, fomos para casa do, do Oliveira, às tantas da manhã, depois ti[?],
estivemos a beber cervejas, depois foi quando eu comecei a massacrar os gajos:
"vamos a Espanha, vamos a Espanha", e os gajos "eh pá, são quatro da manhã,
não vamos nada". "sim, embora lá, meu, vamos a Tui, vamos a Tui". e ele assim
"eh, pá, Tui é muito giro, meu". assim, "vá, baza, vamos para Tui, vamos agora,
e não sei quê, e não sei que mais". "ah, não vamos", cortaram-se todos, pá,
comecei a falar com o Oliveira, quando dei por mim os outros dois gajos que iam
comigo estavam completamente a bezerrar. estavam mesmo a bezerrar. não
quiseram ir a Tui. e eu assim "fogo, caretas do caneco". viemos para o Porto,
pfu, cinco e tal, quase seis da manhã, meu, pfu, escuro, escuro, escuro, escuro.
eu bêbado, cheio de sono, o outro comigo, vinha a falar comigo [...], já ali a moer
as palavras. os outros vinham no porta-bagagens, a ressonar.
(II)
Inquérito 025 / feminino, 26 anos, bra / Dec. de 90
(www.letras.ufrj.br/nurc-rj/)
olha eu::... eu moro aqui há:: vinte e seis anos né?... quer dizer... vinte e cinco
um ano eu morei em Israel... éh::... eu... ADORO o Rio/ o Rio de Janeiro tanto
que eu morei lá foi uma experiência ótima mas eu s/a gente sente falta... né?...
até mesmo das coisas materiais daqui... da/da:: vida movimentada... éh::... que::
é aqui no Rio de Janeiro então é uma coisa que eu/eu acho que... atualmente...
mesmo eu tando... né?... éh:: eu /eu agora mais madura... eu acho que:: eu/eu
não tenho eu não moraria em nenhum lugar fora do Rio de Janeiro... porém... no
mês passado aconteceu uma coisa muito triste comigo...que me fez... éh:: até
repensar nisso né porque... a gente não tem... éh:: segurança aqui... né não é só
no Rio de Janeiro até no país todo... então:: quer dizer... éh:: em copacabana
onde eu moro há vinte e seis anos eu:: fui abordada por... dois assaltantes...
que... invadiram né? totalmente a minha privacidade e... entraram no meu carro
e... rodaram comigo então a gente fica... sabe?... né? a gente fica naquela
expectativa do que vai acontecer com a gente... eh:::... sem saber né? se a gente
vai viver vai morrer:: isso né? isso o/o que acontece comigo acontece com::...
milhares de pessoas todos os dias entendeu? então... e/e/essa insegurança essa
violência que tá no Rio de Janeiro que realmente... éh:: me agr/amedronta
bastante né? depois desse episódio que acontec/que a gente pensa que nunca
vai acontecer com a gente... e aconteceu comigo... então::... eu acho que as/as
leis pros... têm que mudar entendeu... éh:: vou falar que eu sou a favor... éh::...
depois que eu passei - eu sou a favor... d’uma pena mais rígida... pros bandidos
né? (...) Brasil né... porque senão... a gente não vai parar:: agora em São Paulo
também mataram gente (...)... num restaurante quer dizer a pessoa tá se
divertindo aí chega lá:: assaltam e matam por matar... entendeu? então isso tem
que acabar... então foi uma experiência que::...
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6. Estrutura de constituintes na Teoria X-Barra
6.1 Núcleos lexicais e núcleos funcionais
A

criança

F

L

comeu
L

F = Categoria lexical

F

o

bolo.

F

L

L = Categoria funcional

6.1.1 Nucleação de constituintes pela categoria lexical
[S [SN a criança ] [SV comeu [SN o bolo ] ] ]

6.1.2 Nucleação de constituintes pela categoria funcional
[S [SD a criança ] [SF comeu [SD o bolo ] ] ]

6.2 Estrutura X-Barra
[SX Y [X’ X0 K ] ]

SX
3
Y
X’
3
X0
K

SX
X’
0
X
Y
K
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= projeção máxima
= projeção intermediária
= projeção mínima
= posição de especificador (Spec)
= posição de complemento

è Alguns exemplos de representação
OBS: As representações correspondentes às nucleações lexical e funcional apresentadas a seguir
são PROVISÓRIAS. Elas serão modificadas e convenientemente adequadas ao modelo X-Barra no
decorrer do curso.
A criança comeu o bolo.
Nucleação lexical:

[SV [SN a criança ] [V’ [V comeu ] [SN o bolo ] ] ]

Nucleação funcional:

[SF [SD a criança ] [F’ [F comeu ] [SD o bolo ] ] ]

NUCLEAÇÃO LEXICAL

NUCLEAÇÃO FUNCIONAL

A criança tossiu.
Nucleação lexical:

[SV [SN a criança ] [V’ [V tossiu ] ] ]

Nucleação funcional:

[SF [SD a criança ] [F’ [F tossiu ] ] ]

NUCLEAÇÃO LEXICAL

NUCLEAÇÃO FUNCIONAL

Havia muitas crianças.
Nucleação lexical:

[SV [V’ [V havia ] [SN muitas crianças ] ] ]

Nucleação funcional:

[SF [F’ [F havia ] [SNum muitas crianças ] ] ]

NUCLEAÇÃO LEXICAL

NUCLEAÇÃO FUNCIONAL
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Choveu.
Nucleação lexical:

[SV [V’ [V choveu ] ] ]

Nucleação funcional:

[SF [F’ [F choveu ] ] ]

NUCLEAÇÃO LEXICAL

NUCLEAÇÃO FUNCIONAL

Atividade 30: Desenvolva representações em árvore correspondentes às nucleações lexicais e funcionais
das construções a seguir. Considere que todos os constituintes nominais pospostos ao verbo são
complementos.
(a) Começou a festa.
(b) O patrão demitiu os funcionários.
(c) Os políticos viajam.
(d) Os rapazes bebem muita cerveja.
(e) Aconteceu uma coisa terrível!
(f) Ventou.
(g) As crianças choravam.

6.3 A noção de movimento
As crianças vão comer o bolo.
F

L

F

L F

F

L

PASSO I: Esqueleto da construção

[SF [ ] [F’ [F vão ] [SV [ ] [V’ [V comer ] [ ] ] ] ] ]

PASSO II: Inserção dos SDs

[SF [ ] [F’ [F vão ] [SV [SD as crianças ] [V’ [V comer ] [SD o bolo ] ] ] ] ]

PASSO III: Movimento do SD sujeito

[SF [SD as crianças ]i [F’ [F vão ] [SV ti [V’ [V comer ] [SD o bolo ] ] ] ] ]

PASSO I

PASSO II

PASSO III
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6.4 Constituintes verbais
Sintagma verbal infinitivo:

As crianças vão comer o bolo.

Sintagma verbal gerundivo:

As crianças estão comendo o bolo.

Sintagma verbal participial:

As crianças tinham comido o bolo.

SV infinitivo

SV gerundivo

SV participial

è Movimento de verbo
As crianças comerão o bolo.
F

L

L

F

F

L

PASSO I: Esqueleto da construção

[SF [ ] [F’ [F –rão ] [SV [ ] [V’ [V com(e)- ] [ ] ] ] ] ]

PASSO II: Inserção dos SDs

[SF [ ] [F’ [F -rão ] [SV [SD as crianças ] [V’ [V com(e)- ] [SD o bolo ] ] ] ] ]

PASSO III: Movimento do verbo

[SF [SD as crianças ]i [F’ [F com(e)K-+-rão ] [SV ti [V’ [V tk ] [SD o bolo ] ] ]

PASSO IV: Movimento do SD sujeito

[SF [SD as crianças ]i [F’ [F -rão ] [SV ti [V’ [V com(e)- ] [SD o bolo ] ] ] ] ]

PASSO I

PASSO II

PASSO III

PASSO IV
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Atividade 31: Apresente as estruturas profunda (antes de movimento) e superficial (após movimento) das
construções a seguir. Assuma que constituintes nominais que podem ocorrer pospostos ao verbo são
inseridos como complementos. Considere também que os verbos auxiliares estar e ter são inseridos
diretamente em F e os verbos na forma nominal (infinitivo, particípio ou gerúndio) são inseridos em V,
permanecendo nessa posição.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
(l)
(m)
(n)
(o)
(q)

Os alunos estão concluindo as atividades.
Os professores concluirão os trabalhos.
As crianças jantaram.
As crianças vão jantar aquele macarrão.
A Maria beijava o João.
A Maria tinha beijado o João.
A Maria está namorando.
Choveu.
Vai chover.
Tá chovendo.
Tá chovendo pedra.
Começou a novela.
Tá terminando a novela.
A Globo começou a novela (mais cedo hoje).
A novela começou (mais cedo hoje)
A novela tá terminando (mais cedo hoje).
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6.5 Constituintes nominais
è Constituintes nominais não-preposicionados
(1) o rapaz

SD
|
D’
3
D0
SN
|
|
o
N’
|
N0
|
rapaz

(2) os dois rapazes

SD
|
D’
3
D0
SNum
|
|
os
Num’
3
Num0
SN
|
|
dois
N’
|
N0
|
rapazes

SQ
|
Q’

(3) todos aqueles cem rapazes

3
Q0
|
todos

SD
|
D’

3
D0
|
aqueles

SNum
|
Num’

3
Num0
|
cem

Atividade 32
Desenvolva a representação das seguintes construções:
a. todos aqueles rapazes
b. aqueles seus vinte livros
c. todas as minhas seis amigas
d. todas as minhas seis amigas estão estudando
e. todas as minhas seis amigas estão estudando aqueles seus vinte livros

36

SN
|
N’
|
N0
|
rapazes

è Constituintes nominais preposicionados
(1) da casa

SP
|
P’
3
P0
SD
|
|
de
D’
3
D0
SN
|
|
a
N’
|
N0
|
casa

(3) a construção da casa

(2) das duas casas

SP
|
P’
3
P0
SD
|
|
de
D’
3
D0
SNum
|
|
as
Num’
3
Num0
SN
|
|
duas
N’
|
N0
|
casas

SD
|
D’
3
D0
SN
|
|
a
N’
3
N0
SP
|
|
construção
P’
3
P0
SD
|
|
de
D’
3
D0
SN
|
|
a
N’
|
N0
|
casa

Atividade 33: Apresente as estruturas (sem e com movimento) das construções a seguir.
(a) Todas as prefeituras vão interromper o fornecimento de água.
(b) A votação daqueles meus dois projetos irritou aqueles quinze deputados.
(c) A prisão daqueles vários bandidos exigirá a contratação de todos os cem carcereiros.
(d) A prisão daqueles vários bandidos exigirá que o governo regularize a contratação do todos os cem
carcereiros.
(e) Alguns dos médicos disseram que o corte de energia está prejudicando o atendimento aos seus
pacientes.
(f) Todas as minhas cinco amigas nutriam a esperança de que os professores adiassem a correção das
duas provas.
(g) A notícia de que vários dos ministérios autorizaram a liberação da verba animou aqueles vinte
congressistas.
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7. Adjunção
7.1 Relações hierárquicas – dominância, inclusão e continência

P
wo
K
T
3
3
R
S
B
A
3
2
2
O
M
V
R D
G
2
2
2
M
L
W
Y
H
J
2
2
I
C
J
Y
2
2
P
E
S
Y

(1) Dominância
a domina b se e somente se existe uma seqüência conexa de um ou mais galhos entre a e b e o
percurso de a até b através dos galhos é unicamente descendente.
(2) Dominância imediata
a domina imediatamente b se e somente se a domina b e não existe nenhum g tal que a domina g
e g domina b.
(3) Paternidade
a é pai de b se e somente se a imediatamente dominar b.
(4) Irmandade
a é irmão de b se e somente se a e b tiverem o mesmo pai g.
(5) Precedência
a precede b se e somente se a estiver à esquerda de b e a não dominar b ou b dominar a.
(6) Inclusão
a inclui b se e somente se todos os segmentos de a dominam b.
(7) Continência
a contém b quando pelo menos um segmento de a domina b.
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Dominância
A

qp
B
3
D
E
2
F
G
2
H
I

C
3
J
K
3
L
M
2
2
N
O P
Q
2
R
S

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

) A domina M
) B domina I
) D domina E
) D domina I
) C domina S
) O é dominado por A
) Q domina C
) L domina R
) E imediatamente domina G
) I é imediatamente dominado por E
) L, M e S são dominados por J
) B e K são imediatamente dominados por A
) G não domina F
) P, Q e O são imediatamente dominados por M
) J domina S, R, O, P, Q, K e L

Inclusão e “continência”
A
qp
A
J
2
ei
B
C
L
M
2
3
C
E
M
N
2
3
C
K
O
N
2
2
K
I
P
Q
2
R
S
2
S
T
2
U
S

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

) A domina J
) A contém J
) S é dominado por A
) B é dominado por A
) J contém B
) J inclui B
) E e I são dominados por A
) M domina N
) M contém N
) A domina B
) E está contido em C
) C domina K
) O domina U
) N domina U
) I é dominado por C
) L está contido em J
) L contém M
) K domina I
) I está contido em K
) J domina N
) J imediatamente domina N
) J imediatamente domina O
) S contém T e U
) S imediatamente domina T
) T é imediatamente dominado por P
) R é imediatamente dominado por P
) A domina e contém K
) C domina e contém I
) M domina e contém O
) N não domina S
) U não está contido em N
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7.2 Configurações de adjunção
7.2.1 REVISÃO: complementos vs. adjuntos
Os termos destacados a seguir são COMPLEMENTOS ou ADJUNTOS?
(1) a. A pintura da casa será concluída em três semanas.

b. A pintura da casa está envelhecida.

(2) a. A produção de calçados será incentivada pelo
governo.

b. A produção de calçados foi inteiramente roubada do
depósito.

(3) a. O governo está solicitando que os agricultores
evitem a queimada da cana-de-açúcar em dias secos.

b. Minha casa fica próxima à queimada da cana-deaçúcar que fizeram na semana passada.

(4) a. A compra do circo por empresários estrangeiros
salvará os animais que estavam morrendo de fome.

b. A compra do circo foi de três novos leões e sete
filhotes de zebra que participarão de diversos números já
no ano que vem.

è Definição tradicional para os complementos nominais e adjuntos adnominais
Complemento nominal: termo integrante que complementa o sentido de um substantivo, de um
adjetivo ou de um advérbio.
Adjunto adnominal: termo acessório que modifica (especifica, caracteriza, define, indetermina etc.) o
referente de um substantivo ou de um termo que funciona como núcleo de um sintagma nominal.

COMPLEMENTO NOMINAL:
“A plantação de cana enriqueceu, outrora, a economia do país.” (Rocha Lima 1972/2007: p. 242)
ADJUNTO ADNOMINAL:
“Em poucas horas, o fogo destruiu toda a plantação de cana.” (Rocha Lima 1972/2007: p. 42)

7.2.2 Adjunção em X-Barra

SX
ei
ADJUNTO
SX
ei
ESPECIFICADOR

X0

POSIÇÃO DE ESPECIFICADOR:
Imediatamente dominada por SX e irmã de X’.

POSIÇÃO DE COMPLEMENTO:

0

Imediatamente dominada por X’ e irmã de X .

X’
ei

POSIÇÃO DE ADJUNTO:
Não é dominada pela projeção que a contém.

COMPLEMENTO
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è Outras configurações de adjunção
ADJUNÇÕES À ESQUERDA

ADJUNÇÕES À DIREITA

:: EXEMPLOS ::
è Adjunção a SN
belíssimos cabelos

cabelos belíssimos
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0

è Adjunção de V a I

0

... falava ...

7.2.3 Adjunção no interior de domínios nominais
è a construção da casa

è a construção do arquiteto

è a construção da casa pelo arquiteto

è a rápida construção da casa pelo arquiteto
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è aquela belíssima casa amarela espaçosa de madeira

è a rápida construção daquela belíssima casa amarela espaçosa de madeira pelo engenheiro
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IMPORTANTE!!!
è Análise alternativa para o termo com interpretação agentiva em a construção da casa pelo arquiteto: o
sintagma pelo arquiteto é sintaticamente interpretado como um sujeito (argumento externo) do substantivo
deverbal construção.

Atividade 34: Desenvolva a estrutura superficial das seguintes construções.
OBS1: Considere que os termos de interpretação agentiva internos aos constituintes nominais se encontram em
configuração de adjunção.
0

OBS2: Considere que os verbos auxiliares são F .

(a) a produção de aço
(b) a produção de aço pelas siderúrgicas fluminenses
(c) a altíssima produção de aço pelas siderúrgicas fluminenses
(d) a altíssima produção de aço inoxidável pelas siderúrgicas fluminenses mais antigas
(e) A altíssima produção de aço inoxidável pelas siderúrgicas fluminenses mais antigas tem levado à
contratação de muitos funcionários experientes altamente qualificados.
(f) Todas as emissoras de rádio cariocas transmitiram aquele último jogo tumultuado do Flamengo.
(g) Braço de homem cabeludo assusta qualquer criancinha inocente.
(h) Aquele famoso fotógrafo da revista de fofocas adora perna de mulher fina.
Atividade 35: Verifique se os termos oracionais sublinhados nas construções a seguir são complementos
ou adjuntos. Depois apresente a estrutura superficial dos sintagmas entre colchetes.
OBS: Não é preciso desenvolver a estrutura dos adjuntos e complementos oracionais.

(a) [ A notícia de que os soldados morreram ] deixou o comandante assustado.
(b) [ A notícia que o jornal divulgou ] deixou o comandante assustado.
(c) Todos tinham [ a impressão de que algo ruim iria acontecer ].
(d) Todos criticaram [ a impressão que a Maria teve ] sobre a avaliação dos alunos.
(e) [ A informação que o diretor nos passou ] atordoou os alunos.
(f) [ A informação de que o aquecimento global está destruindo a calota polar ] está sendo levada a sério.
(g) O ministro concordou com [ a idéia de que o seu secretário era corrupto ].
(h) O ministro concordou com [ a idéia que o presidente propôs ].
(i) [ A hipótese que o cientista refutou ] é aceita entre os acadêmicos.
(j) [ A hipótese de que os neandertais são parentes próximos dos sapiens ] é aceita entre os acadêmicos.
(l) [ A teoria de que os africanos chegaram à América antes dos asiáticos ] é bastante rejeitada.
(m) [ A teoria que permitirá entender integralmente os fatos da linguagem ] ainda está por nascer.
(n) [ As chances de a Maria passar no vestibular ] são mínimas.
(o) [ As chances que estão sendo vislumbradas pela Maria ] são mínimas.
(p) [ A dificuldade que os alunos estão encontrando ] é normal.
(q) [ A dificuldade para entender aquele tipo de exercício ] é normal.
(r) [ Aquela idiotice da qual você havia me falado ] não foi levada em consideração.
(s) [ Aquela idiotice de viajar para o exterior ] não foi levada em consideração.
(t) A Maria tem [ medo de que o marido fuja com outra mulher ].
(u) A Maria tem [ um medo que acaba atrapalhando o seu sucesso profis
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7.2.4 Adjunção em domínios oracionais
è O aluno elaborou cuidadosamente as atividades.
ESTRUTURA PROFUNDA

ESTRUTURA SUPERFICIAL

è Infelizmente o professor reprovará os alunos.
ESTRUTURA PROFUNDA

ESTRUTURA SUPERFICIAL

è As crianças encontrarão os pais no próximo mês.
ESTRUTURA PROFUNDA

ESTRUTURA SUPERFICIAL
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è Na próxima semana, a Maria falou que o Pedro vai viajar.
ESTRUTURA PROFUNDA

ESTRUTURA SUPERFICIAL

Atividade 36: Desenvolva as estruturas profunda e superficial das sentenças abaixo.
0

1. Assuma que os verbos auxiliares ter, haver, ser e estar já se encontram em F na estrutura profunda.
2. Considere que os termos de interpretação agentiva internos ao SN são adjuntos.

(a) Aqueles alunos estão estudando desde a última prova.
(b) A suspensão das aulas na próxima semana vai certamente atrapalhar os planos dos professores
(c) Aquele livro, eu vou ler cuidadosamente na próxima semana.
(d) Eu estou certo de que as crianças vão chorar muito com a viagem da mãe.
(e) Amanhã, a Maria jurou que o marido pagará a dívida.
(f) O boato de que o instituto divulgará uma nova pesquisa na próxima semana animou repentinamente os
candidatos da situação.
(g) Os discursos daquele deputado durante as votações do congresso desagradaram bastante aos partidos
de oposição ao governo.
(h) O esforço de todos aqueles dez alunos durante a aplicação daquela difícil prova está comovendo os
membros da banca avaliadora.
(i) Depois que os professores encerraram a greve com aquele grande protesto no campus principal da
universidade, os alunos fizeram um abaixo-assinado contrário à demissão dos grevistas.
(j) Vários dos cientistas deste importante instituto analisaram com muito cuidado os dados provenientes da
última expedição da equipe de pesquisa às savanas africanas.
(k) Após a corte de verbas para a saúde pela prefeitura, os médicos do hospital vão atender os pacientes
mais graves no pronto-socorro do centro da cidade.
(l) Os pais viram que as crianças estavam chorando dentro do ônibus.
(m) Os jornais divulgarão que os funcionários públicos vão receber um aumento antes que o presidente
tenha retornado de sua longa viagem.
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8. Papéis temáticos
Por que as construções a seguir causam estranhamento?
* Que livro (que) a Maria leu a obra inteira do Chomsky?

Conceitos relevantes:
§ papel temático (papel-θ)
§ grade temática
§ predicadores

* A menina viu.

§ argumento
§ argumento externo

* As crianças comeram o chocolate com.

§ argumento interno

* A Maria vai o Roberto comprar o carro.

§ seleção semântica (s-seleção)

* Eu conheço aquele rapaz que a criança viu o professor.

§ seleção categorial (c-seleção)
§ posição temática (posição-θ)
§ posição argumental (posição A)

* Todos eram.

§ posição não-argumental (posição A-barra)

* A Maria dormiu a Ana.

§ verbo de controle

8.1 Papel-θ
Todo constituinte nominal (SQ, SD, SPoss, SNum, SN) que faz parte de uma estrutura sintática precisa receber
um papel-θ.

Os predicadores são categorias que atribuem papel-θ. Todas as categorias lexicais, em oposição às
gramaticais/funcionais, são potenciais atribuidoras de papel-θ: verbo, adjetivo, substantivo, preposição e
advérbio.

Posição-θ é aquela em que um papel-θ é atribuído. Funcionam como posições-θ a posição de especificador e a
posição de complemento de um predicador.

Os papéis-θ devem ser atribuídos na estrutura profunda. Isso quer dizer que todas as posições-θ de uma sentença
precisam, na estrutura profunda, estar preenchidas.
Dizemos que os termos requeridos por um predicador qualquer fazem parte de sua grade temática.

8.2 Predicadores e suas grade temáticas
Predicador verbal
(1) A Maria rasgou o papel.

(2) Todas as crianças dormiram.
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Predicador adjetival
(3) Aquela moça estava linda.

Predicador nominal
(4) Acompanhei a construção da casa.

Predicador preposicional
(5) Abriram a porta com um canivete.

8.3 Sintagmas argumentais e sintagmas não-argumentais
ARGUMENTOS: termos requeridos para satisfazer a grade temática de uma categoria predicadora.
Quanto à posição em que recebe seu papel-q, um argumento pode ser EXTERNO (quando recebem
um papel-q na posição de especificador) ou INTERNO (quando recebem um papel-q na posição de
complemento)

è Classificação dos predicadores quanto ao número de argumentos
§
§
§
§

Sem argumentos ou avalentes: não selecionam argumentos.
Monoargumentais ou monovalentes: selecionam um argumento.
Biargumentais ou bivalentes: selecionam dois argumentos.
Triargumentais ou trivalentes: selecionam três argumentos.
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Atividade 37: Nas construções a seguir, identifique as categorias que atribuem papel-q para os
constituintes nominais.
a. As crianças compraram um relógio.
b. As crianças vão comprar um relógio.
c. Os meus pais tomaram muito remédio durante a viagem.
d. Após a festa, nós dirigimos até São Paulo.
e. Os bandidos tinham assaltado aquela velhinha.
f. Os meninos são fisicamente fortes, mas as meninas são mais calculistas.
g. Esse presente foi comprado para a aniversariante.
Atividade 38: Nas construções a seguir, identifique os predicadores e os constituintes que fazem parte de
sua grade temática (ou seja, os seus argumentos).
a. Os convidados beberam todo o vinho durante a festa.
b. Os policiais avisaram que os bandidos eram perigosos.
c. Amanhã, os alunos vão denunciar o desvio de verbas.
d. A hipótese de que o litoral é rico em petróleo animou os investidores.
e. Na quinta-feira, a Maria vai dar um livro para os filhos.
f. Os meninos estavam escrevendo um bilhete que o Pedro colocou sobre a mesa.
g. Que livro a Maria disse que leu?
h. Que livro a Maria disse que o Roberto falou que o alunos não vão ler?
i. Os bandidos ainda não tinham sido capturados.
j. Quantos bandidos os policiais disseram que tinham sido capturados?
k. A declaração de que os bandidos fugiram corresponde à mesma declaração que o jornal apresentou
ontem.
Atividade 39: Identifique os predicadores presentes nas sentenças a seguir, classifique os seus
argumentos como interno ou externo e desenvolva a estrutura correspondente à sua grade temática.
a. As crianças tossiram durante toda a noite.
b. As crianças estão tossindo muito.
c. Aquele livro, os alunos leram.
d. Aquele livro foi lido rapidamente.
e. A moça contou que o rapaz falou que a criança é bonita.
f. Após a novela, a televisão mostrou a captura do bandido.
g. Quem (que) viajou após a divulgação daquela notícia?
h. Qual livro (que) você leu durante as férias?
i. Qual livro (que) foi lido durante as férias?
j. De qual rua (que) os jornais disseram que o prefeito não vai fazer o recapeamento?
k. Qual rua (que) os jornais disseram que não vai ser recapeada?
l. Os policiais não sabiam quem fugiu.
m. Os policiais não sabiam quem tinha fugido.
n. Os policiais não sabiam quem tinha sido assassinado.
o. Os policiais não sabiam quem foi assassinado.
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9. Níveis de representação
9.1 Léxico
O léxico é a componente do modelo gramatical onde se encontram as informações de natureza fonológica, sintáctica
e semântica sobre os itens lexicais individuais. Podemos dizer que o léxico é o dicionário da gramática: as regras
desta manipulam os itens lexicais, fazendo um uso crucial da informação aí contida. [...]
O léxico é o repositório das propriedades dos itens lexicais que não podem ser derivadas a partir das regras da
gramática, tanto as propriedades de natureza geral que servem para integrar os itens em classes (a sua categoria
gramatical, a sua classe semântica em termos de características como [animado], [concreto] etc.), como aquelas,
mais idiossincráticas, que caracterizam apenas um item ou um pequeno número de itens da língua. [...]
RAPOSO, Eduardo. 1992. Teoria da Gramática. A faculdade da linguagem. Lisboa: Editorial Caminho. p. 89.

9.2 Estrutura Profunda e Estrutura Superficial
LÉXICO

[...] Os números romanos representam os sistemas de regras – organizados
em componentes – que derivam cada um dos níveis de representação.
Assim, I representa a componente de base (que engloba, por exemplo, o
mecanismo de inserção lexical); II representa a componente sintáctica
propriamente dita (Mover α); III representa a componente fonológica (que
contém de regras de movimento estilísticas, para além das regras da
fonologia propriamente ditas); e IV representa a componente Forma Lógica
(cuja regra centra é também Mover a). A componente I deriva o nível de
representação Estrutura Profunda; a componente II deriva o nível de
representação Estrutura Superficial; a componente III deriva o nível de
representação chamado Forma Fonética; e a componente IV deriva o nível
de representação Forma Lógica.

(I)

Estrutura Profunda

(II)

Uma das hipóteses centrais desse modelo é a de que a componente Forma
Lógica não tem acesso à componente Fonológica e vice-versa. Ou seja, cada
um dos braços bifurcados é cego relativamente ao que se passa no outro.
Isto significa que qualquer propriedade relevante para as duas componentes
tem de ser representada na Estrutura Superficial, o único nível ao qual as
duas possuem um acesso comum.

Estrutura Superficial

(III)

Forma Fonética

(IV)

Forma Lógica

Adaptado de RAPOSO, Eduardo. 1992. Teoria da Gramática. A faculdade da linguagem.
Lisboa: Editorial Caminho. pp 156-157.

Do léxico aos níveis de representação
è Princípio de Projeção
As representações relativas a cada nível sintático (Estrutura Profunda, Estrutura Superficial e Forma Lógica) são
projetadas do léxico. Isto significa que essas representações refletem as propriedades de seleção semântica e
categorial dos itens lexicais.

9.3 s-seleção e c-seleção
s-seleção: seleção semântica

c-seleção: seleção categorial

è As crianças beberam o suco.
Informações necessariamente presentes na entrada lexical de beb(e)- :
categoria
argumentos
c-seleção
s-seleção

verbo
[ ____ , ____ ]
[ SD, SD ]
[ agente, paciente ]

50

è As crianças falaram para os pais que beberam o suco.
Informações necessariamente presentes na entrada lexical de fal(a)- :
categoria
argumentos
c-seleção
s-seleção

verbo
[ ____ , ____ , ____ ]
[ SD, SP, SComp ]
[ agente, alvo, tema ]

Atividade 40: Caracterize, em termos de c-seleção, as categorias sublinhadas nas construções a seguir.
Diga quais dessas categorias também apresentam s-seleção.
1. As crianças gostam de doce.
2. As crianças gostaram do doce.
3. As crianças saíram da sala.
4. Durante os ensaios, os meninos vão exigir que o professor saia.
5. A Maria insistiu na conversa.
6. Está chovendo.
7. Os policiais disseram que os bandidos serão julgados.
8. A construção da casa vai demorar.
9. As pessoas precisam de remédio.
10. Aquela mulher está orgulhosa do filho.

9.4 Tipologia de posições: θ, A e A-barra
Posição temática (posição-θ): é aquela em que um determinado argumento recebe um papel-θ. Na
Estrutura Profunda, essa posição precisa estar preenchida.
Posição argumental (posição A): é aquela destinada a um constituinte argumental, independentemente
de ela ser ou não um lócus de atribuição temática
Posição não-argumental (posição A-barra): é aquela que pode ser ocupada por constituintes nãoargumentais e não funciona como um lócus de atribuição temática.
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9.5 Tipologia de movimentos: nuclear, A e A-barra
§
§
§

Movimento A: aquele cujo alvo é uma posição A.
Movimento A-barra: aquele cujo alvo é uma posição A-barra.
Movimento de núcleo: aquele em que um núcleo se move para a posição de outro núcleo.

Atividade 41: Apresente as estruturas profunda e superficial das construções a seguir e classifique os
movimentos necessários à obtenção da estrutura superficial como A, A-barra ou de núcleo.
a) A Maria vai beber cerveja.
b) Que livro (que) o Roberto leu?
c) Aquele livro, o Roberto ainda não leu.
d) Os bandidos foram julgados.
e) Em qual candidato (que) você vai votar?
f) Se eu não tivesse comprado um alarme, o meu carro seria roubado.
g) O carro foi finalmente vendido.
h) Qual carro (que) será vendido?

9.6 Critério Temático (ou Critério-θ)
Critério Temático
(i) Em uma representação sintática, cada argumento é suporte de apenas uma função-θ.
(ii) Em uma estrutura argumental, cada função-θ é atribuída a apenas um argumento.

Atividade 42
Observe as sentenças a seguir e aponte, em cada uma delas,
(a) a quantidade de predicadores;
(b) a quantidade de argumentos;
(c) a quantidade de posições-θ ou papéis-θ disponíveis.
a. A moça vai beijar o rapaz.
b. A moça tinha beijado o rapaz.
c. A moça está beijando o rapaz.
d. O rapaz foi beijado (pela moça).

e. A moça tentou beijar o rapaz.
f. A moça pretendia beijar o rapaz.
g. A moça planeja beijar o rapaz.
h. A moça quer beijar o rapaz.

Verbos de controle: são aqueles que selecionam uma oração infinitiva cujo sujeito é necessariamente
correferente ao sujeito de sua oração.
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Estrutura das sentenças com verbo de controle
ð Verbos de controle tomam como complemento uma oração.
ð Excluindo-se alguns casos excepcionais, as orações subordinadas/encaixadas equivalem a um
SComp. Isso implica que verbos de controle c-selecionam um SComp.
Aquele rapaz desejava beijar a moça.

Atividade 43: Desenvolva a estrutura superficial das construções a seguir. Identifique o tipo de
movimento sofrido pelos constituintes que não são realizados in situ.
1.

A Maria vai viajar na próxima semana.

2.

A Maria deseja viajar na próxima semana.

3.

Os jornais estão divulgando que o governo pretende cortar todos aqueles gastos.

4.

Os meninos vão querer comprar aquele carro.

5.

A Maria está planejando abandonar o namorado desde o ano passado.

6.

Depois daquele incidente, as crianças querem brincar mais cedo.

7.

A Maria pensa em abandonar o namorado imediatamente.

8.

Muitas pessoas estão gostando de assistir àquela novela.

9.

O Pedro disse querer planejar uma viagem mais longa.

10.

O Pedro disse estar querendo planejar uma viagem mais longa.

11.

Qual moça (que) o Pedro quer beijar?

12.

Com qual chave (que) o Pedro abriu aquela porta?

13.

Aquela porta foi aberta com a chave do Pedro.

14.

A chave do Pedro abriu aquela porta.

15.

Com qual chave (que) aquela porta foi aberta?
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16.

Com qual chave (que) o Pedro tentou abrir aquela porta?

17.

Qual porta (que) o Pedro tentou abrir com essa chave?

18.

Quem (que) tentou abrir aquela porta com essa chave?

19.

Que moça (que) aquele rapaz vai beijar?

20.

Qual moça (que) a Maria falou que aquele rapaz espera poder beijar?

21.

Que moça (que) espera ser beijada por aquele rapaz?

22.

Por quem (que) aquela moça está esperando ser finalmente beijada?

23.

Que moça (que) será beijada afetuosamente por aquele rapaz?

24.

Amanhã, a Maria disse que vai chover.

25.

Amanhã, a Maria disse que a conta será paga.

26.

Que conta (que) a Maria disse que será paga amanhã?

27.

Aquele irmão mais velho da Maria, eu encontrei no restaurante na hora do almoço.

28.

Os professores de português, os alunos falaram (que) vão viajar na próxima semana.

29.

Quais professores (que) os alunos falaram que vão viajar na próxima semana?

30.

O novo livro do Chomsky, quem (que) conseguiu comprar?

31.

O João, qual livro novo do Chomsky (que) (ele) conseguiu comprar?
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10. Caso e Regência
10.1 A noção de c-comando
c-comando

α c-comanda β sse
(a) α não domina β e β não domina α
(b) o primeiro nó que domina α também domina β
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10.2 Contextos de atribuição de Caso
(1) Caso é atribuído sob regência
è Atribuição de Caso acusativo

è Atribuição de Caso oblíquo

V’

P’

3

3

V

SD

P

acusativo

(2)

SD

oblíquo

Regência (atenção: versão preliminar!!!!!)

α rege β sse α c-comanda β e β c-comanda α
è Atribuição de Caso nominativo

SF

3
SD

F’

3
nominativo

FCONC

...

(3) m-comando

α m-comanda β sse
(a) α não domina β e β não domina α;
(b) a primeira projeção máxima que domina α também domina β
(4) Regência (atenção: versão preliminar!!!!!)

α rege β sse α m-comanda β.
(5) Condições para atribuição de Caso

α atribui Caso a β sse
(i) α é V, P ou FCONC
(ii) α rege β
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Atividade 44
Considerando as condições em (5) e a noção de regência dada em (4), explique os contrastes a
seguir.
(6)

a. * It is illegal the president to pass that law.
b. It is illegal for the president to pass that law.
c. It is illegal to pass that law.

(7)

a. * Peter to have survived such an ordeal was remarkable.
c. For Peter to have survived such an ordeal was remarkable.

(8)

a. É ilegal o presidente aprovar aquela lei.
b. É inútil a Maria continuar estudando.
c. O Pedro ter sobrevivido àquela experiência foi surpreendente.

Atividade 45
(i) Esboce uma hipótese para os fatos relativos à alternância entre eu e mim nas construções a seguir:
(9)

a. Esse exercício é para eu fazer.
b. Esse exercício é para mim fazer.

(10)

a. A Maria faz palhaçadas para eu rir.
b. A Maria faz palhaçadas para mim rir.

(ii) No português europeu, as construções em (9b) e (10b) são agramaticais. Que hipótese você
sugeriria para dar conta desse contraste entre as duas línguas?

10.3 Marcação excepcional de Caso
(11)

Português Europeu
a. Deixei-os ir embora.
b. A Maria viu-me nadar.

(12)

Inglês
a. Bill believes John to be a fool.
c. His parents won’t allow him to stay out late.

Atividade 46
No que diz respeito à marcação de Caso, o que chama a atenção nas construções em (11) e (12)?
v VERBOS ECM (Verbos de Marcação Excepcional de Caso): aqueles que conseguem atribuir
Caso a um elemento nominal que pertence a uma oração com outro verbo.
Atividade 47
(i) Explique a agramaticalidade das sentenças do português europeu apresentadas a seguir.
(13)

a. * Deixei-os irem embora.
b. * A Maria viu-nos nadarmos.
c. * Os professores consideram ela inteligente.

(ii) A explicação fornecida para o português europeu daria conta dos fatos no português brasileiro? Por
quê?
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Atividade 48
O que essas construções nos dizem a respeito da condição de Regência dada anteriormente em (4)?
(14)

a. Os meninos mandaram-me correr.
b. Os meninos mandaram eu correr.
c. * Os meninos mandaram que me corresse.
d. Os meninos mandaram que eu corresse.

(15)

a. * Os meninos querem-me correr.
b. * Os meninos querem eu correr.
c. * Os meninos querem que me corra.
d. Os meninos querem que eu corra.

10.4 Barreira
(16)

Condição para atribuição de Caso

α atribui Caso a β sse
(i) α rege β e
(ii) α = V, P e Fconc
(17)

Regência

α rege β sse
(i) α m-comanda β
(ii) não existe nenhuma barreira entre α e β
(18)

Barreira
Toda projeção máxima que não seja L-marcada é barreira.

(19)

L-marcação
Projeções L-marcadas são aquelas que correspondem a complementos de núcleos lexicais (ou
seja, projeções s-selecionadas).

Atividade 49
(i) Desenvolva as representações das sentenças em (20) a seguir, de modo a captar os fatos
observados em (21) e (22).
(20)

a. Os meninos mandaram correr.
b. Os meninos querem correr.

(21)

a. Os meninos mandaram-me correr.
b. Os meninos mandaram que eu corresse.
c. * Os meninos mandaram que me corresse.

(22)

a. * Os meninos querem-me correr.
b. Os meninos querem que eu corra.
c. * Os meninos querem que me corra.

(ii) Como explicar os contrastes entre (23) e (24) a seguir, válidas para o português europeu.
(23)

a. Todas as pessoas consideram a Maria inteligente.
b. Todas as pessoas consideram-na inteligente.
c. * Todas as pessoas consideram ela inteligente.

(24)

a. Todas as pessoas consideram que a Maria é inteligente.
b. * Todas as pessoas consideram que a é inteligente.
c. Todas as pessoas consideram que ela é inteligente.
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Atividade 50
Para efeitos de regência e atribuição de Caso, que projeções máximas são barreiras nas construções do
português europeu apresentadas a seguir?
(1) Os alunos falaram que os professores ouviram a Maria chorar.
(2) Os alunos falaram que os professores ouviram-na chorar.
(3) * Os alunos falaram que os professores ouviram ela chorar.
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Atividade 51: Teça considerações sobre as sentenças (out-of-the-blue) apresentadas em (1)-(12), tendo
em vista as seguintes questões:
(a) Em termos descritivos, que generalização pode ser feita para as construções de (1) a (5)?
(b) Como explicar, em termos de Caso, a oposição entre (b) e (c) nas construções de (1) a (5)?
(c) Em termos descritivos, que generalização pode ser feita para as construções de (6) a (9)?
(d) Como explicar, em termos de Caso, a oposição entre (a) e (b) nas construções de (6) a (9)?
(e) O que as construções em (6)-(9) apresentam em comum com (1)-(5)?
(f) Em termos de Caso e papel temático, como explicar os contrastes entre os fatos observados em (10),
(11) e (12)?
(g) O que o paradigma em (10) apresenta em comum com os casos apresentados em (6)-(9)?
(1)

a. O Roberto lava essa calça bem rapidinho.
b. * Lava essa calça bem rapidinho.
c. Essa calça lava bem rapidinho.

(2)

a. Essa loja vende todos os livros do Saramago.
b. * Vende todos os livros do Saramago.
c. Todos os livros do Saramago vendem.

(3)

a. O Pedro quebrou aquele copo.
b. * Quebrou aquele copo.
c. Aquele copo quebrou.

(4)

a. O técnico reiniciou o programa.
b. * Reiniciou o programa.
c. O programa reiniciou.

(5)

a. A empregada cozinhou aquele feijão muito bem.
b. * Cozinhou aquele feijão muito bem.
c. Aquele feijão cozinhou muito bem.

(6)

a. * Foi roubada a casa ontem.
b. A casa foi roubada ontem.

(7)

a. * É feito esse macarrão em três minutinhos.
b. Esse macarrão é feito em três minutinhos.

(8)

a. * Era comprado o pão às sete da manhã.
b. O pão era comprado às sete da manhã.

(9)

a. * Será interditado o prédio imediatamente.
b. O prédio será interditado imediatamente.

(10)

a. Parece que a Maria ama o Pedro.
b. * Parece a Maria amar o Pedro.
c. A Maria parece amar o Pedro.

(11)

a. * Quer que a Maria ame o Pedro.
b. * Quer a Maria amar o Pedro.
c. A Maria quer amar o Pedro.

(12)

a. * Mandou que a Maria amasse o Pedro.
b. * Mandou a Maria amar o Pedro.
c. O João mandou a Maria amar o Pedro.
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10.5 Estruturas inacusativas
ESTRUTURAS TEMÁTICAS TRANSITIVAS
BIARGUMENTAIS
TRIARGUMENTAIS
Ex: O rapaz comprou o carro.
Ex: O rapaz ofereceu o carro à irmã.

ESTRUTURAS TEMÁTICAS INTRANSITIVAS
Ex: O rapaz tossiu.

ESTRUTURAS TEMÁTICAS INACUSATIVAS
Ex: O copo quebrou.

Estruturas inacusativas
(1)

a. O Roberto lava essa calça bem rapidinho.
b. * Lava essa calça bem rapidinho.
c. Essa calça lava bem rapidinho.

(2)

a. A empregada cozinhou aquele feijão muito bem.
b. * Cozinhou aquele feijão muito bem.
c. Aquele feijão cozinhou muito bem.

(3)

a. * Era comprado o pão às sete da manhã.
b. O pão era comprado às sete da manhã.

(4)

a. * É feito esse macarrão em três minutinhos.
b. Esse macarrão é feito em três minutinhos.

Generalização de Burzio
Um verbo só atribui Caso acusativo se atribuir papel-θ a um argumento externo.

61

Aquele feijão cozinhou muito bem.
ESTRUTURA PROFUNDA

ESTRUTURA SUPERFICIAL

O pão era comprado às sete da manhã.
ESTRUTURA PROFUNDA

ESTRUTURA SUPERFICIAL

10.6 Alçamento (raising) e controle
Atividade 52
(i)
(ii)
(iii)

Como explicar o contraste entre (1a) e (2a)?
Por que (1b) e (2b) são agramaticais?
Qual é a diferença existente entre a estrutura que corresponde à (1c) e a estrutura que
corresponde à (2c)?

(1)

a. Parece que a Maria ama o Pedro.
b. * Parece a Maria amar o Pedro.
c. A Maria parece amar o Pedro.

(2)

a. * Quer que a Maria ame o Pedro.
b. * Quer a Maria amar o Pedro.
c. A Maria quer amar o Pedro.
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ALÇAMENTO

X

CONTROLE

- Na estrutura de alçamento, o sujeito sofre movimento da oração encaixada (subordinada) para a
oração matriz (principal), deixando um vestígio em sua posição de base. O verbo da oração matriz de
uma estrutura de alçamento não atribui papel-θ para um argumento externo.
- Na estrutura de controle, o sujeito da oração encaixada (subordinada) é uma categoria pronominal
nula (PRO) co-indexada ao sujeito da oração matriz (principal).

Atividade 53
Como explicar a diferença de (a)gramaticalidade entre as sentenças do inglês apresentadas a seguir?
(1)

a. It seems that Mary loves John.
b. It rains.

(2)

a. * It wants that Mary loves John.
b. * It studies.

IMPORTANTE!!!
Pronomes expletivos não podem ser inseridos em posições-θ, uma vez que não apresentam interpretação
semântica.

10.7 Par expletivo-associado
Atividade 54
Como os sintagmas nominais destacados a seguir adquirem Caso?
(1)

a. A man is in the room.
b. Two men are in the room.

(2)

a. There is a man in the room.
b. There are two men in the room.

(3)

a. A man seems to be in the room.
b. There seems to be a man in the room.

IMPORTANTE!!!
Nas construções em que um argumento interno receptor de Caso nominativo permanece in situ (ou seja,
não “sobe” para a projeção da Flexão), um pronome expletivo deve ser inserido na posição de especificador
da Flexão para receber Caso e transferi-lo ao argumento.
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ð There are two men in the room.

TRANSMISSÃO
DE CASO

ð Estavam vários amigos da Maria naquela festa.

TRANSMISSÃO
DE CASO

ð Foram roubados vários livros dentro da biblioteca.

TRANSMISSÃO
DE CASO
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Atividade 55
Faça a representação das sentenças a seguir e diga como os constituintes nominais recebem Caso.
a. Vários textos foram xerocados a pedido do professor.
b. Foram xerocados vários textos a pedido do professor.
c.

Meu celular vai torrar debaixo daquele sol!

d. Vai torrar meu celular debaixo daquele sol!
e. A Maria parece gostar de feijão.
f.

A Maria tinha cozinhado aquele feijão.

g. A Maria parece ter cozinhado aquele feijão.
h. Aquele feijão tinha cozinhado bem.
i.

Aquele feijão parece ter cozinhado bem.

j.

O Pedro pifou a minha TV.

k.

A minha TV pifou.

l.

Pifou a minha TV.
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