
Sobre extração e efeito de especificidade 

 

 

Conforme observado para o inglês (Fiengo & Higginbotham, 1981; Diesing, 1992; Davies & 

Dubinsky, 2003, entre outros) a extração de sintagmas-wh é mais aceitável a partir de contextos 

de DPs indefinidos do que a partir de contextos definidos, como pode ser constatado em (1): 

(1) a. Whoi did you read some/many books about ti? 

b. *Whoi did you read the/that book about ti? 

O contraste observado em (1) é capturado pelo que Fiengo and Higgibotham (1981) chamaram 

de Condição de especificidade (Specificity Condition), uma condição que bloqueia a extração 

a partir de DPs com alguma referência definida. Considerando o padrão de extração de genitivos 

a partir de DPs nucleados por artigos definidos no espanhol, Torrego (1987), Ormazabal (1991) 

e Ticio (2003) observaram que, nessa língua, apesar de a extração de genitivos “agentes” e 

genitivos “possuidores” ser bloqueada, a extração do genitivo “tema” (o argumento interno do 

núcleo nominal) resulta numa construção gramatical: 

(2) a. *.De qué autor has leido [los libros tagente]? 

b. *.De quién has visto [las fotos de ese monte tpossuidor]? 

c. .De qué cantante salieron publicadas [las fotos ttema]? 

A gramaticalidade de (2c) sugere que a Condição de especificidade, como aquela que parece 

operar no inglês, não opera da mesma forma no espanhol. Contrariamente ao que ocorre no 

inglês e no espanhol, no português brasileiro (PB) a Condição de especificidade parece não 

atuar, nem mesmo nos casos de extração de genitivo agente e genitivo possuidor, como pode 

ser observado em (3): 

(3) a. De que escritor o Joao leu os livros? 

b. De quem (que) o Joao arranhou o carro? 

c. De qual cantor foram publicadas as fotos no jornal? 

Baseados nesses contrastes, o objetivo central deste trabalho é apresentar uma análise sobre o 

padrão de extração encontrado no PB, considerando os diferentes padrões encontrados no inglês 

e no espanhol, com vistas a fornecer uma proposta unificada para acomodar os dados de 

extração das três línguas investigadas. Consideraremos a análise de extração no espanhol 

apresentada em Ticio (2003), como também a noção e domínios prolíficos no domínio do DP, 

seguindo Grohmann (2000), adotando a estrutura apresentada em (4) 

(4)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nossa análise considera as restrições sobre movimento observadas em Ticio, sugerindo, 

contudo, modificações na proposta da autora. Assumiremos a atuação da restrição denominada 

de anti-localidade, conforme delineada em Grohmann e Ticio, a qual consiste em proibir 

movimento de elementos dentro do mesmo domínio prolífico (delineados no exemplo 4). 



Também, assumiremos a condição de localidade delineada em Manzini (1994), segundo a qual 

um elemento pode cruzar apenas uma projeção máxima a cada passo da derivação. 

Considerando essas restrições, iremos atribuir os diferentes padrões de extração encontrados 

nas três línguas aqui citadas, a duas principais diferenças: (i) a posição na qual o artigo definido 

é licenciado (Spec, TopP, no inglês, ou a projeção mais proeminente dentro do DP, seguindo 

Abney, 1987; D, no espanhol e PB); e (ii) a categoria que licencia genitivos (para Caso, por 

exemplo) em cada língua (D in BP; Agr in Spanish and English). 

Como no inglês o artigo definido ocupa a posição de “escape” do DP, nenhum material pode 

ser extraído para fora desse domínio; no PB e no espanhol, uma vez que o artigo ocupa a posição 

D, a posição de “escape” está disponível para a extração de genitivos. Quanto ao contraste entre 

o espanhol e o PB, iremos defender que essas duas línguas diferem em como seus domínios 

prolíficos são construídos no nível do DP. No espanhol, como no inglês, a projeção DP integra 

o domínio-ω. No PB, a projeção DP integra o domínio-φ, o que é corroborado pelo fato de que 

nessa língua o núcleo D carrega traços de número (Magalhaes, 2004). Dadas essas assunções, 

agentes e possuidores não podem ser extraídos para fora do domínio do DP no espanhol porque 

o movimento que eles realizariam para serem extraídos violaria condições de localidade 

(deveria deixar a posição de Spec, AgrP, e, para evitar a violação de localidade, deveriam ir, 

primeiro, para a posição de Spec, DP, a projeção logo acima, para, em seguida, subir para a 

posição de escape, Spec, TopP). O problema é que o movimento de Spec, DP para Spec, TopP 

violaria a anti-localidade, por isso a extração de agentes e possuidores não ocorreriam em 

contextos de DPs definidos. No PB, possuidores e agentes podem ser extraídos porque o DP, a 

projeção que licencia esses genitivos, está localizada dentro do domínio-φ. O movimento que 

genitivos agentes e possuidores realizam em PB, para serem extraídos, se daria da posição de 

Spec, DP para a posição Spec, TopP, um movimento que não viola a condição de localidade, 

uma vez que DP e TopP são dois domínios mínimos adjacentes, como também não viola a 

condição de anti-localidade, uma vez que nessa língua DP e TopP estão localizados em 

diferentes domínios prolíficos. 
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KOE GEEFT MELK: ACEITABILIDADE DE SINGULARES NUS EM 
FALANTES ADULTOS DE HOLANDÊS DA COMUNIDADE DE HOLAMBRA 
 
 
Os estudos sobre Aquisição da Linguagem têm sido um campo muito produtivo desde a              
revolução cognitiva dos anos cinquenta do século XX, especialmente com o surgimento            
da Teoria Gerativa de Noam Chomsky (1957 e posteriores). A nossa pesquisa pretende             
contribuir com esses estudos, especialmente, no que tange à aquisição linguística           
irregular e focando na realização de Nomes Singulares Nus. Para isso, efetuamos um             
estudo avaliando a distribuição de DPs com expressão de genericidade em falantes de             
holandês como Língua de Herança em um município do estado de São Paulo:             
Holambra. Como objetivo, pretendemos verificar se há ocorrência de aquisição          
irregular, na forma de Nomes Nus, nessa comunidade. As propriedades referenciais dos            
DPs e sua relação com elementos sintáticos e semânticos são questões muito discutidas             
e estudadas na linguística teórica (ABNEY, 1977; CARLSON, 1987; CHIERCHIA,          
1998; LONGOBARDI, 1994). Recentemente, estudos experimentais na área de         
aquisição da linguagem também têm sido realizados complementando essas pesquisas          
(IONIN, 2015). Dentro das Frases Nominais, os Nomes Nus são objeto de acaloradas             
discussões por parte de pesquisadores da área da linguística, seja aquisicional, seja            
teórica (CYRINO & ESPINAL, 2015; MÜLLER, 2002; SCHMITT & MUNN, 1999;           
dentre muitos outros). O motivo dessas discussões também tem relação com o            
comportamento semântico dos Nomes Nus e o modo como expressam genericidade ou            
especificidade nas línguas naturais. O Português Brasileiro (PB) é uma língua           
interessante para esses estudos visto que aceita Nomes Nus Singulares e também uma             
interpretação genérica em qualquer dos cinco enunciados seguintes: 
 

• Determinado singular: √ O beija-flor é uma ave.  
• Indeterminado singular: √ Um beija flor é uma ave.  
• Singular nu: √ Beija-flor é ave.  
• Determinado plural: √ Os beija-flores são aves.  
• Plural nu: √ Beija-flores são aves.  

 
Já, em holandês o mesmo não é verdadeiro e apenas 3 tipos de Frases Nominais podem                
ser usados em contextos genéricos: 
 

• Determinado singular: √ De kolibrie is een vogel.  
• Indeterminado singular: √ Een kolibrie is een vogel.  
• Plural nu: √ Kolibries zijn vogels.  
• Singular nu: * Kolibrie is een vogel.  
• Determinado plural: % De Kolibries zijn vogels .  1

 
No entanto, é possível que os falantes do Holandês como Língua de Herança tenham um               
comportamento linguístico diferente devido à influência do PB. Segundo Montrul          
(2012, p. 2), falantes de língua de herança são “Os filhos de imigrantes nascidos no país                
hospedeiro ou filhos de imigrantes que chegaram no país hospedeiro em algum            

1 Apenas é aceita por falantes de alguns dialetos, daí o símbolo (%). 

 



momento da sua infância” (tradução nossa). O exemplo da comunidade holandesa do            
nosso estudo ilustra bem esse processo: crianças que nascem em lares em que se fala               
uma língua que não é a língua dominante do macro-entorno (comunidade ampla e             
cidades vizinhas, província, estado, etc.), nem da sociedade e os seus órgãos            
representativos (escolas, poder público, televisão, rádio, etc.). A nossa hipótese de           
trabalho prevê que, devido à influência do Português Brasileiro, os falantes de holandês             
como língua de herança aceitariam e/ou produziriam nomes nus singulares em contextos            
semelhantes aos dos falantes monolíngues brasileiros. Para respondermos a essa          
questão, aplicamos um teste de julgamento de aceitabilidade em 60 adultos falantes de             
holandês da comunidade de Holambra (grupo experimental), 30 brasileiros monolíngues          
e 30 holandeses nativos que não falam português (grupos controle 1 e 2). Apresentamos              
a cada participante do grupo experimental 10 sentenças estímulo e 20 sentenças            
distratoras em holandês para que os participantes julguem sua aceitabilidade numa           
escala Likert. Aplicamos o mesmo teste nos dois grupos controle: 10 sentenças estímulo             
e 20 distratoras nas respectivas línguas maternas dos participantes (holandês e           
português). Os resultados provisórios da pesquisa indicam que os falantes de holandês            
de Holambra aceitam Nominais Nus em contextos não permitidos pelo holandês padrão.  
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Concordância nominal em construções do tipo “umas meia hora” no PB 
Neste trabalho, objetiva-se analisar a concordância nominal em estruturas como “umas 

meia hora”, “umas quinze pras sete”, “umas meia noite” e “uns meio quilo” do português do 
Brasil (PB) não padrão. Para isso, baseia-se na proposta de Kayne (2005) sobre silent nouns e na 
proposta de Pesetsky (2013) sobre categorias nulas funcionais, que contêm traços de número e 
funcionam como uma fronteira sintática na distribuição de marcas de plural na estrutura do DP.    

Em (1), o morfema ‘s’ de plural aparece no determinante ‘umas’, mesmo sendo este 
precedido por expressão no singular “meia hora”. Kayne (2005) investiga estruturas semelhantes 
do italiano (2a) e do francês (2b). Por exemplo, em (2a), o artigo ‘le’ no plural precede o numeral 
‘una’, que indica singular. Em (2b), o artigo ‘les’ também no plural precede o numeral ‘une’ e a 
palavra ‘heure’, no singular.   
(1) Levei umas meia hora pra entender o que ela disse. 
(2) a. “Sono le ore una.  

‘are the(pl.) hours one’” (Kayne, 2005: 259). 
b. “Vers les une heure.  
‘toward the(pl.) one hour’ = ‘around one o’clock’” (Kayne, 2005: 260). 
Segundo Kayne (2005), uma proposta para explicar estes fatos é a postulação de um silent 

noun, em uma categoria funcional que carrega os traços de número do DP e que é seguida de um 
PP com uma preposição nula como ‘of’, conforme dados seguintes do inglês (3). 
(3)  a. “*a books”            

b. “a few books”        
c. “a small number of books”  
A estrutura (3a) é agramatical porque o artigo indefinido ‘a’ é incompatível com um nome 

no plural ‘books’. No entanto, em (3b), ‘a’ pode coocorrer com ‘books’ porque, segundo Kayne 
(2005: 241-242), quantificadores como ‘few’ modificam não exatamente a palavra ‘books’, 
foneticamente realizada e flexionada no plural, mas a contraparte nula de um nome como 
‘number’, visto em (3c). Esta contraparte nula de ‘number’ é conhecida como silent noun. Assim, 
enquanto (3a) é agramatical porque ‘a’ não é compatível com nomes no plural, (3b) é gramatical 
porque ‘a’ precede ‘few’ que, por sua vez, modifica um silent noun NUMBER no singular. Desse 
modo, ‘books’ é apenas o complemento deste silent noun seguido da preposição ‘of’. Isso 
permite que não haja incompatibilidade entre o artigo ‘a’ singular e o nome ‘books’ plural, pois 
este está em uma fase distinta, complemento de um PP. 

A hipótese segundo a qual ‘few’ modifica um silent noun também se estende a outras 
expressões funcionais como ‘much’ que modifica AMOUNT e ‘clock/time’ que modificam 
HOUR.  

Assim, retomando os exemplos do francês e do italiano acima, o autor observa que os 
traços de número em silent nouns podem variar entre as línguas. Por exemplo, no italiano (2a) e 
no francês (2b), um determinante no plural coocorre com sintagmas no singular, o que indica 
que, nestas línguas, existe um silent noun HOUR e este silent noun contém traços de plural. 

Com base nesta discussão e nas evidências mostradas a partir do inglês, do francês e do 
italiano, proponho que estruturas do tipo “umas meia hora” contêm um silent noun, com traços 
de plural. Com efeito, o dado do francês (2b), repetido abaixo, revela um padrão quase idêntico 
àquele apresentado no PB, em (1) e também em (4). Em ambos os casos, um determinante no 
plural, les (2b) no francês e ‘umas’ (1) (ou ‘as’ (4)) no PB, é seguido por sintagmas no singular, 
une heure (2b) no francês e ‘meia hora’ (1) (ou ‘uma (hora)’ (4)) no PB.  
(1) Levei [umas [XP HOUR.PL of] meia hora] pra entender o que ela disse. 
(2) b. “Vers [les [XP HOUR.PL of] une heure]” 
(4) Eu tô ligan(d)o só pra confirmar sua consulta amanhã [às [XP HOUR.PL of] uma e vinte] (Belo 
Horizonte, 14/12/2016). 

Desse modo, a presença do morfema de plural no determinante, em (1) e em (4), é 
explicada pela presença de um silent noun HOUR com traços de plural. Em (1), o determinante 
é valorado com traços de plural, via concordância (Pesetsky e Torrego, 2007) com o silent noun 



HOUR, e é marcado com o morfema ‘-s’ de plural por estar à esquerda desta categoria. Além 
disso, este silent noun, com traços de plural, é seguido por uma preposição nula como ‘of’ em 
(3c), o que permite que ‘meia hora’, complemento desta preposição, esteja no singular, como 
observado em (5). 
(5) [DP D umas [XP HOUR X[+PL] [PP [...[AP meia [NP hora]]]]] 

Notemos que, além da projeção funcional com o silent noun, (4) também apresenta elipse 
nominal de ‘hora’ bem como de ‘minuto’ (6) 
(6) ... às [XP HOUR.PL of] uma (hora) e vinte (minuto.ϕ) 

Portanto, a projeção do NP onde há elipse da palavra ‘hora’ e a projeção funcional que 
abriga o silent noun HOUR são posições distintas. A primeira ‘uma (hora)’ é complemento da 
segunda “HOURPL of”. Assim, devido à semelhança entre “as uma (hora)” em (4) e “les une 
heure” em (2b), justifica-se a postulação de uma projeção funcional contendo um silent noun 
plural após o determinante, nestas estruturas do PB. Desse modo, os traços de número do 
determinante são checados a partir dos traços de número do silent noun contido nesta projeção 
funcional.  

A estrutura em (5), proposta para (1), é comum não apenas com palavras que indicam hora, 
o que inclui expressões como “meia noite” (7b) e “meio dia” (7c), mas também com palavras 
que indicam outros sistemas de medida, como ‘litro’, ‘metro’ e ‘quilo’ (7a). 
(7) a. Vou precisar de uns [FP AMOUNT.PL of] meio quilo/litro/metro de ... 

b. Era umas [FP HOUR.PL of] meia noite quando ela chegou. 
c. Se até uns [FP HOUR.PL of] meio dia eu não chegar, pode fazer o almoço. 
Além disso, (8) fornece evidência independente para o nome nulo HOUR em (1), porque, 

em (8), o artigo ‘umas’ está flexionado não apenas no plural, mas também no feminino, que é o 
gênero de ‘hora’, apesar de preceder ‘quinze’, que se refere a ‘minuto’, nome de gênero 
masculino. Portanto, o determinante concorda, em gênero e número, com uma categoria que não 
está expressa foneticamente.  
(8) Eu cheguei … era [umas [FP HOUR.PL of] quinze pras sete] (Passageiro entrevistado pelo Jornal Hoje, 
Aeroporto de Congonhas, 18/07/2016). 

Suporte adicional para assumir a noção de silent nouns para análise das estruturas acima é 
fornecido pela posição de uma categoria nula de gênero feminino (ж) no russo (9) e uma 
categoria nula de número (#) no árabe libanês (10). As posições destas categorias dividem os 
DPs dessas línguas em dois domínios para concordância nominal (Pesetsky, 2013). Nesta 
divisão, adjetivos altos (9) no russo são flexionados opcionalmente no feminino enquanto 
adjetivos baixos são flexionados no masculino, quando nomes que indicam profissão se referem 
a mulher. No árabe (10), adjetivos altos ficam no singular enquanto os baixos são flexionados 
opcionalmente no plural, quando a sentença contém um número maior que dez. Este padrão 
espelha aquele apresentado no russo para gênero, conforme explica Pesetsky (2013).  
(9) “U  nas  byl-a                  očen’ xoroš-aja              zubn-oj                    vrač-ъ… 

by  us   COP-PST.F.SG  very   good-F.NOM.SG dental-M.NOM.SG doctor-NOM.SG 
‘We had a very good (female) dentist.’” (Pesetsky, 2013: 38). 

(10) “[tleetiin walad      kesleen-Ø mnazzam-iin] Htajj-u 
thirty       child.SG lazy-SG     organized-PL complained-PL 
‘Thirty organized lazy children complained (e.g., about their grades).’” (Pesetsky, 2013: 47). 
Portanto, de modo semelhante à posição dos morfemas nulos no russo e no árabe, silent 

nouns funcionam como fronteiras na distribuição do morfema de plural no PB, sendo que 
sintagmas à esquerda desta categoria são flexionados no plural, mas não sintagmas à sua direita. 
Este é um padrão atestado nas línguas do mundo, conforme observado na comparação com dados 
do francês, do italiano e do inglês. 
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Quantificação-D e Quantificação-A em Wapichana  

 

  

O Wapichana é uma língua da família Aruák, falada pelo povo de etnia homônima que 

habita o leste do estado brasileiro de Roraima, nas proximidades de Boa Vista 

(GOMES, 2006). Tal língua ainda carece de descrições
1
, de forma que este trabalho visa 

trazer luz às especificidades da quantificação com o uso de determinantes e advérbios. 

Como é corrente na literatura, há dois tipos de quantificadores em línguas naturais: os 

determinantes quantificacionais (denominados de D-Quantifiers) e os advérbios 

quantificacionais (denominados de A-Quantifiers). Por determinante, compreendemos 

um elemento que indica a função desempenhada por termos que, em línguas como o 

PB, precedem o nome dentro do sintagma nominal numa sentença – em termos 

sintáticos, no referimos aos núcleos do DP. Intuitivamente, o determinante é o que 

qualifica e “determina” o nome ou grupo nominal (CHIERCHIA, 2003). Os 

determinantes quantificacionais (que possuem o tipo lógico <e,t <<e,t <t>>>; cf. HEIM 

& KRATZER, 1998) são aqueles que expressam relações entre conjuntos e quantificam 

sobre indivíduos, sendo associados a sintagmas nominais. Em Wapichana encontramos 

alguns exemplos, como (1) e (2), onde “iribe” e “diri’i” se configuram como 

determinantes quantificacionais: 

(1) Iribe kupaynau 

      muito-contável peixe-pl 

      “Um monte de peixe”  

(2) Diri’i kupaynau 

      muito-massivo peixe-pl 

      “Um monte de peixe (foi pego)”  

      

Por outro lado, advérbios quantificacionais (A-Quantifiers) quantificam sobre eventos e 

são associados a sintagmas verbais (PARTEE ET AL. 1987), como no exemplo em 

Português Brasileiro (PB) em (3): 

(3) Pássaros sempre voam 

 

Contudo, atendo-se à algumas línguas indígenas, tal distinção não se apresenta de forma 

tão clara. Em Wapichana, o termo “ipei”, por exemplo, é tido como um determinante 

quantificacional (D-Quantifier) como constatamos em (4), contudo, o mesmo item 

aparece em algumas situações em outras posições além da posição de determinante, 

como vemos em (5) e (6): 

(4) Ipei      wĩn      ɨwaɁuʐ  di-Ɂ-iki        ɨ-kaniɽib-a-Ɂu 

QUANT água   rio        DEIT-?-EL    3M-sujo-EP-ADJR  

“toda água do rio está suja” 

      (5) Daunaiuranau niken ipei ma’apai 

            menino   pl   comer  QUANT mamão 

           “Os meninos comeram todo o mamão” 

      (6) Tiweepa’u waziwed ipei pa tiwepnii  

caçador    perder  QUANT ?  caça 

“O caçador perdeu toda a caça” 

 

                                                           
1
 Para algumas descrições recentes, ver Gomes (2006), Ferreira de Lima (2016), Sanchez-Mendes (2016), 

Giovannetti & Basso (2016); Giovannetti & Vicente (2016) e Pires de Oliveira & Giovannetti (2016) 



Tal comportamento adverbial do quantificador “ipei” poderia ser um indício da 

existência de A-Quantifier em Wapichana (contudo é um fenômeno ainda a ser 

analisado).  

Segundo a classificação de Bobaljik (1995), D-Quantifiers envolvem quantificadores 

em posição de determinantes, isto é, são quantificadores adjungidos a DPs, enquanto A-

Quantifiers envolvem quantificadores em posições adverbiais, adjungidos a VP, como 

no caso de (4) e (5). Entretanto, ao contrário do esperado a um A-Quantifiers, o 

quantificador “ipei” aparece sempre adjungido a DPs e apresenta restrições de ordem 

sintática. A estrutura [DP Q], por exemplo, só é licenciada em situação de construções 

com tópico em que o conjunto [DP Q] está ligado a um pronome foneticamente 

pronunciado (GIOVANNETTI, 2017, no prelo). Ademais, o Wapichana não admite o 

fenômeno da quantificação flutuante. A ordem [Q DP], por exemplo, jamais ocorre em 

posição de objeto, de forma que (5’) e (6’) são realizações agramaticais na língua (ibid): 

(5’) * Daunaiuranau niken ma’apai ipei 

“Os meninos comeram todo o mamão” 

(6’) * Tiweepa’u waziwed pa tiwepnii ipei 

“O caçador perdeu toda a caça” 

 

Uma das propriedades do A-Quantifier é admitir quantificação flutuante (PARTEE ET 

AL. 1987), de forma que, ao que tudo indica, “ipei” se comporta apenas como D-

Quantifier. Todavia, novos testes precisam ser feitos, a fim de verificarmos melhor seu 

comportamento sintático/semântico em Wapichana.  
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O SUFIXO -IZ(AR): FORMAÇÕES DICIONARIZADAS E NÃO DICIONARIZADAS 

 

Neste trabalho, discute-se a ocorrência do sufixo -iz(ar) em formações verbais com bases 

adjetivas e substantivas nas construções dicionarizadas (amenizar, potencializar) e não 

dicionarizadas (instagranizar, pagodizar), por exemplo, observando os tipos de leituras 

possíveis das verbalizações com esse sufixo, como podem ser vistas em Bassani (2009) – 

guardar em; Oliveira (2009) – tornar x-ado; Castro da Silva (2012) – tornar-se x; e Picoli 

(2015) – tornar x, dentre outras leituras encontradas, sobretudo nas formações não 

dicionarizadas, tais como: fazer x, colocar em x, usar x.  Para a realização da análise, constituiu-

se um corpus com 405 formações, coletadas no dicionário Houaiss (2009) e em redes sociais, 

como twitter e facebook. Objetivou-se observar os aspectos semânticos, bem como os 

morfossintáticos das formações com -iz(ar), de acordo com Vendler (1967), Basílio (1987), 

Smith (1997), Bechara (2009), Cançado (2010), atentando-se aos possíveis contextos de 

restrição para inserção deste sufixo à base. Optou-se por utilizar os pressupostos teóricos da 

Morfologia Distribuída (HALLE, MARANTZ, 1993, 1994), considerando que, neste modelo, 

as informações antes contidas no léxico são estruturadas em Listas, a fim de responder às 

questões: há alguma restrição que bloqueia a entrada do sufixo -iz(ar) numa verbalização?; as 

formações dicionarizadas apresentam as mesmas propriedades semânticas das não 

dicionarizadas? Além do licenciamento da adjunção de -iz(ar) a uma base, observa-se o aspecto 

lexical (BASSO e ILARI, 2004) expresso por essas formações verbais.  

 

Palavras-chave: Sufixo -iz(ar). Aspecto lexical. Tipos de leitura. 
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A alternância "who/that" em construções clivadas 

 
 

As línguas humanas possuem diversas estratégias para focalizar (colocar em destaque a 
informação nova ou fazer contraste de informações) constituintes no discurso. As construções de 
clivagem são construções de último recurso, quando a alteração da ordem de palavras e a prosódia 
deixam de ser eficientes para marcação da focalização (LAMBRECHT, 2001).  

As construções de clivada são divididas tradicionalmente em dois grupos, conforme destaca 
Modesto (2001). Por um lado, as chamadas pseudo-clivadas (“wh-clefts”), são construções 
copulativas em que o argumento e o predicado são constituídos por uma oração relativa livre e pelo 
elemento focalizado que fixa o valor da variável deixada em aberto na oração relativa 
(ZUBIZARRETA, 1998). Por outro lado, as construções chamadas “verdadeiras” clivadas (“it-
clefts”) são constituídas por duas orações, uma que contém a cópula focalizadora, que subordina a 
oração que contém a predicação principal. 

O português do Brasil é uma das línguas que apresenta mais diversidade de construções de 
clivagem, como se pode ver nos exemplos em (1) abaixo: 

 
(1) a. Foi João que chegou. 

b. Foi João quem chegou. 
c. Quem chegou foi João. 
d. João foi quem chegou. 
e. João foi que chegou. 
f. João que chegou. 
g. Foi João. 
h. ?Chegou foi João. 
 

Dentre as construções de clivagem registradas no português brasileiro, é notável a variação 
entre as construções (1a) "foi João que chegou" e (1b) "foi João quem chegou". Ambas são 
analisadas na literatura anglo-saxônica (PRINCE, 1978; SORNICOLA, 1988) como "it-cleft", ou 
seja, construções em que a oração subordinada é encabeçada por um complementizador ("that" ou 
"who", no caso do inglês) apresentando a mesma estrutura. Por outro lado, a literatura de língua 
brasileira e portuguesa analisa as duas construções como tendo estruturas diferentes (MODESTO, 
2001; MIOTO e NEGRÃO, 2007; KATO e RIBEIRO, 2009): a primeira é considerada uma 
sentença clivada, tal qual as "it-clefts" do inglês, e a segunda é considerada uma sentença pseudo-
clivada, cuja estrutura estaria composta por uma oração relativa, em vez de uma that-clause, como 
no caso das clivadas. Assim, nessas construções, "que" seria um complementizador e "quem" um 
pronome relativo.  

Neste trabalho, temos o objetivo de questionar a análise proposta para essas duas 
construções de clivagem no português, em especial no português brasileiro, e propomos uma 
análise alternativa, seguindo a tradição anglo-saxônica, em que as duas construções teriam a 
mesma estrutura (semelhante às "it-clefts"), na qual haveria algum tipo de traço phi aberto à 
variação no núcleo Cº desencadeando as duas variantes, uma com "que" default e invariável e outra 
com as respectivas formas variáveis.  

Para sustentar nossa análise, apresentaremos o resultado de duas pesquisas feitas com 
julgamento de gramaticalidade, que consideram, entre outros aspectos, o contexto informacional e 
o tipo de constituinte focalizado, a fim de averiguar se ambas as construções podem ser 
empregadas nos mesmos contextos e com os mesmos constituintes focalizados ou não.  



O primeiro questionário foi aplicado a 20 entrevistados e consistia de dois grupos de 
perguntas, testando foco informativo e foco contrastivo. Cada pergunta focalizava um constituinte 
diferente e os entrevistados deveriam indicar se as duas opções de resposta (“que” invariável ou as 
opções com variação) eram gramaticais, agramaticais ou se havia preferência de uma opção sobre a 
outra. O segundo questionário foi aplicado a 90 entrevistados e consistia também de dois grupos de 
pergunta; porém cada pergunta com apenas uma resposta, que deveria ser avaliada pelo 
entrevistado como gramatical ou agramatical. 

Os resultados indicam que as duas construções podem ser empregadas nos mesmos 
contextos informativos e que todos os constituintes podem ser focalizados por qualquer uma delas, 
embora pareça haver preferência por um tipo de construção a depender do constituinte. A síntese 
dos resultados parece indicar que ambas as construções são apresentam o mesmo tipo de estrutura, 
tal como na análise anglo-saxônica. 

 
 
Palavras-chaves: Clivagem, sintaxe comparada, sintaxe do português 
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A formação do nominal nas construções com o verbo leve fazer 

 

Este trabalho discute sobre as construções com o verbo leve (CVL) fazer (Fez um 

cruzamento), no português, mais precisamente, a relevância dos processos de formação do 

nominal com que o verbo leve se combina para a leitura final dessas construções. Para 

análise, consideraram-se os pressupostos da Morfologia Distribuída (HALLE; MARANTZ, 

1993), uma corrente teórica que se insere no Programa Minimalista (CHOMSKY, 1995), para 

a qual a formação de palavras se dá no componente sintático, por fases (MARANTZ, 2001, 

2007, 2013; ARAD, 2003; EMBICK, 2010). No que diz respeito à leitura dessas CVLs, leva-

se em consideração a noção de aspecto lexical (SMITH, 1997) e os traços que os permitem 

identificá-la (duratividade, telicidade, dinamicidade). Neste trabalho, argumenta-se que há 

dois tipos de CVLs, no português: a) um tipo em que o N é formado diretamente de raiz 

(apelo); e b) outro tipo em que o N é derivado de um verbo (apelação). A hipótese é que, 

quando o nominal é formado diretamente da raiz, a leitura da construção é idêntica à da 

construção com verbo pesado correspondente (fez um apelo = apelou) e, quando é um 

deverbal, a leitura é distinta, considerando os traços contidos na projeção aspectual que 

domina o categorizador verbal, ou seja, é [- durativo], quando N –ada (fez uma caminhada), e 

[+ durativo], quando N –ção e N –mento (fez uma apelação/fez um detalhamento). Para 

identificação dessas leituras, aplicaram-se testes de identificação do grau de completude da 

eventualidade denotada pelas CVLs, cujo resultado demonstrou que, o traço de aspecto lexical 

do verbo leve fazer, [+ durativo] (DUARTE et al, 2010), também, contribui para as diferentes 

leituras identificadas. Desse modo, na construção fazer + N –ção, –mento, –ada, a leitura é de 

completude ampliada em relação ao verbo pesado correspondente, e os sufixos agem 

expressando graus diferentes de completude. 

 

Palavras-chave: Verbo leve. Nominalizações. Leituras. 
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A ALTERNÂNCIA ESTRUTURAL COORDENATIVA-COMITATIVA NO 

PORTUGUÊS BRASILEIRO 

 

 

 No português brasileiro, a alternância estrutural coordenativa-comitativa, como em (1) e (2): 

 

(1) a. João e Maria casaram. 

b. João casou com Maria. 

 

(2) a. João e Maria saíram. 

b. João saiu com Maria. 

 

ocorre tanto com verbos simétricos, como em (1), quanto com verbos não simétricos como em 

(2). Na estrutura coordenada (1a e 2a), verifica-se o coordenador copulativo “e” relacionando 

DPs com mesmo papel semântico e, na estrutura comitativa (1b e 2b), verifica-se a presença da 

partícula comitativa “com” encabeçando o DP mais encaixado, que parece partilhar o mesmo 

papel semântico do DP especificador. Em (1b) o PP [com Maria] é complemento do verbo 

“casar”, enquanto em (2b) o PP é adjunto do verbo “sair”. De acordo com Kayne (1994), os 

DPs, nas construções comitativas (1b e 2b), inicialmente, são coordenados na posição de 

especificador, como em (5c). 

No português rural do estado da Bahia, verifica-se o uso do advérbio “mais” variando 

tanto com o coordenador copulativo quanto com o comitativo (GOMES, 2014), como em (3): 

 

 (3) a. João e/mais Maria casaram. 

b. João saiu com/mais Maria. 

 

A coordenação de DPs permite dois tipos de leitura: uma coletiva, em que o evento é o 

mesmo, e uma distributiva, em que há eventos diferentes. Para a análise dos casos em (1a e 2a) 

consideraremos uma leitura coletiva, em que “João” e “Maria” casaram/saíram um com o outro. 

Além dos coordenadores “e” e “mais”, podemos acrescentar a coordenação comitativa, na qual 

a partícula comitativa “com” apresenta valor conjuncional. Na coordenação comitativa, um DP 

singular se combina com outro DP por intermédio de um conector tipicamente comitativo para 

formar um constituinte que, em línguas como o Português, com marcas de concordância verbal, 

é um DP plural. Esse tipo de coordenação é atestado em diversas línguas do mundo e em 

diferentes graus. Por exemplo, o Japonês faz parte de um grupo de línguas em que o conector 

para coordenar DPs, com valor copulativo, é o próprio marcador comitativo. Em línguas eslavas 

há um coordenador copulativo e a coordenação comitativa é mais restrita e está sujeita a um 

requisito de “estar junto”. Já no Espanhol, no Francês e no Português Europeu (PE), o conector 

comitativo apresenta valor conjuncional em contextos bastante restritos e a coordenação 

comitativa dependente das propriedades sintáticas e semânticas dos verbos.  

 

(4) a. Um com um são dois 

  b. O ouro com a prata combinam-se facilmente. 

  c. O Pedro com a Maria fazem um par encantador. 

(COLAÇO, 2003, p. 384) 

 

De acordo com Colaço (2003), a avaliação dos exemplos em (4), do PE, envolve certo grau de 

estranheza para alguns falantes e a construção em (4c) é mais dificilmente aceita do que as 

anteriores. Embora as gramáticas do português registrem a possibilidade de coordenação 



comitativa, como em (4c), no português rural do estado da Bahia, parece ser também bastante 

restrita. Em (5) elencamos os possíveis coordenadores de DP no PB. 

 

(5) a. João e Maria casaram. 

 b. João mais Maria casaram. 

  c. João com Maria casou. 

 

Considerando o exposto, discutimos dois aspectos: i) se a proposta de Kayne (1994), de que 

construções comitativas são geradas como coordenativas, for assumida qual a motivação para 

a linearização observada?; ii) que propriedades o “mais” deve conter para ser licenciado em 

construções coordenativas e comitativas? 
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A relação entre traço locativo e sentenças com valor de existência 

 

Em seus estudos sobre as construções existenciais com o verbo ser, Gonçalves (2012, 2014, 

2016, no prelo) tem focalizado o fator principal que distingue o seu emprego do daquelas 

constituídas pelos verbos ter e haver, ou seja, a presença do traço de grau, que confere às 

primeiras um caráter avaliativo. Essa oposição é demonstrada nas sentenças em (1) em  

contraposição às apresentadas em (2) e (3), respectivamente:  

(1) a. *Era violência na feirinha do Bairro Brasil. (sem intensificação) 

       b. Era muita violência na feirinha do Bairro Brasil. (presença do quantificador ‘muito’) 

       c. Era VIOLÊNCIA na feirinha do Bairro Brasil! (intensificação no nome, por meio de 

marcação entonacional) 

 

(2)  a. OKTinha violência na feirinha do Bairro Brasil. (sem intensificação) 

      b. OKTinha muita violência na feirinha do Bairro Brasil. (presença do quantificador 

‘muita’) 

 

(3)  a. OKHavia violência no Rio de Janeiro. (sem intensificação) 

       b. OKHavia muita violência na feirinha do Bairro Brasil. (presença do quantificador 

‘muita’) 

 

Partindo desses estudos, o nosso foco é o traço que Ribeiro (1996) e Mattos e Silva (1994) 

registraram como característico das construções existenciais no Português Arcaico (PA): o 

traço locativo. Perfazendo o percurso histórico do verbo ser, Ribeiro observa que este 

compunha as construções locativas no Português Arcaico, ao lado de estar, função que se 

restringiu, posteriormente, ao último, bem como as estruturas existenciais (em que dividia 

espaço com haver), das quais o traço locativo também é próprio. O fato de ser ter perdido 

esse traço locativo nas estruturas locativas fez com que deixasse de figurar também nas 

estruturas existenciais. Segundo Ribeiro (1996, p. 377, grifo nosso), “no PB contemporâneo 

conserva só o seu estatuto de auxiliar nas perífrases passivas”. De acordo com Mattos e Silva 

(1996), por sua vez, no PA, expressões locativas eram obrigatórias em sentenças existenciais.  

Sob um ponto de vista gerativista, Freeze (1992, p. 565) propõe que construções locativas, 

existenciais e possessivas provêm da mesma estrutura subjacente, que contém, além de um 

verbo copulativo, um constituinte locativo, conforme podemos ver nos exemplos do russo em 

(4). A definitude do Tema é a responsável pelos movimentos que geram tais construções. 

Assim, ao contrário do predicado locativo, que é obtido quando um Tema definido é movido 

para o início da sentença (posição de sujeito, [Spec,IP]) (4b); a sentença existencial é gerada 

quando um Tema indefinido permanece in situ e o locativo com traço [-humano] se move 

para a posição de sujeito (4c). O mesmo acontece na construção possessiva, com a diferença 

de que o locativo, neste caso, possui, preferencialmente, o traço [+humano], (4d) e (4d’). 

Recorremos à hipótese desse autor para embasarmos a proposta que apresentamos a seguir. 

(4) a. Estrutura subjacente: 

          IP e I’ byla PP NP kniga P’ na stole          

      b. Construção locativa: The book was on the table. 

          IP NP knigai I’ byla  PP ti P’ na stole 

     c. Construção existencial: There was a book on the table. 

          IP P’ na stolei  I’ byla PP NP kniga ti 

     d. Construção possessiva:  

          IP P’ u menjai          I’ +TNS PP NP sestra P’ ti 

                    at 1sg.GEN        +LOC            sister-NOM 

     d’. Construção possessiva: I had a sister. 



           u menja          byla  sestra 

        at 1sg.GEN         COP   sister-NOM 

 

As sentenças em (1)-(3) parecem consistir em evidência de que ser voltou a ser empregado 

como existencial no Português Brasileiro, haja vista que as mesmas podem ser parafraseadas 

por aquelas com ter e haver sem que ocorra alteração de sentido. Resta-nos verificar se o 

traço locativo, representativo das sentenças existenciais do Português Arcaico, consiste em 

uma condição para que uma sentença (no nosso caso, com o verbo ser) apresente uma leitura 

existencial (cf. RIBEIRO, 1996; MATTOS E SILVA, 1994; 1996). Isso pode ser confirmado 

nas sentenças abaixo proferidas por falantes do dialeto de Vitória da Conquista, Bahia, Brasil. 

(5) a. Lá no Rio de Janeiro é uma violência terrível. (f3fV) 

      b. Entrevistador: Nessa época, não tinha ônibus? 

          Informante: Não. Não tinha ônibus; não tinha nada. Era só o bonde mesmo. (f3mC) 

      c. Eu me lembro que na estação daqui era uma confusão muito grande. (m1S) 

 

Ainda que retiremos os elementos locativos das sentenças em (5), ficará subtendida a ideia de 

locação: é em algum lugar e em algum tempo que ‘uma violência terrível’, ‘o bonde’ e ‘uma 

confusão muito grande’ existem. 

Apropriando-nos da proposta de Freeze (1992) para as sentenças existenciais com ser do 

Português Brasileiro, assumimos que existe um traço locativo -interpretável em IP que 

precisa de um elemento com traço locativo interpretável para checá-lo (cf. teoria da 

checagem de traços de CHOMSKY, 1995). Quando o locativo vem expresso no final da 

sentença, a ideia é de que está ligado a um expletivo nulo que ocupa Spec,IP (5a). Ao vir no 

início da sentença, ocorre o apagamento da preposição (conforme já fora proposto por 

AVELAR; GALVES, 2013), como em (5b): 

(5) a. IP ei I’É PP QP muita violência P’ no Rio de Janeiroi 

     b. IP P’ (em)o Rio de Janeiroi I’ é PP QP muita violência  ti 
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“Caracterização das Perguntas-QU de Longa Distância  

em Português Brasileiro Infantil” 
 

Este trabalho investiga a produção de perguntas-QU de longa distância por crianças 
adquirindo o português brasileiro como língua materna. As perguntas-QU de longa distância 
estudadas aqui caracterizam-se por conter um CP encaixado em outro CP e uma expressão-QU 
se movendo do CP encaixado para o Spec,CP da oração matriz, como em (1). 
(1)  [CP O que você acha [CP que o João comeu __ ]]? 
 

A aquisição desse tipo de estrutura já foi investigada em línguas como inglês, holandês e 
espanhol e as crianças entrevistadas, entre 4 e 6 anos de idade, produzem tais estruturas de 
modo produtivo. Porém, além de estruturas como (1), as crianças também produzem estruturas 
não adultas, como as em (2) (Thornton 1990, Mangado 2006, van Kampen 1997): 
(2)   Who do you think who's in the box?   (cópia-QU) 
(3) What do you think who's in that can?  (movimento-QU parcial) 
 

 Tais estruturas possuem dois elementos-QU: um em posição inicial e um em posição 
medial, logo após o verbo da oração principal. Estruturas como (2) são conhecidas na literatura 
como perguntas com cópia-QU, por conterem dois elementos idênticos. Perguntas como (3) são 
chamadas de perguntas com movimento-QU parcial, sendo geralmente analisadas como 
envolvendo movimento da palavra-QU de sua posição de base para o spec,CP encaixado. A 
palavra-QU no spec,CP da matriz seria inserido por razões de escopo, não sendo derivada por 
movimento. Em línguas adultas como alemão, híndi, frísio e húngaro, dentre outras, esses dois 
tipos de perguntas são possíveis (cf., Dayal 1994, Herburger 1994, Hiemstra 1986, etc). 

Thornton 1990 propõe que perguntas-QU mediais como (2) produzidas por crianças 
adquirindo inglês possuiriam a palavra-QU intermediária em C. Ela seria uma forma de 
concordância que as crianças usariam para não violar o ECP. Vestígios na posição de sujeito 
encaixado têm de ser licenciados por uma forma de concordância em C. As crianças 
inicialmente analisariam a palavra-QU como a forma que exprime concordância. Com o tempo 
e exposição a dados da língua, a criança aprenderia a forma correta de concordância em sua 
língua. No inglês, tal forma é o C nulo. Em PB, é ‘que’. 

O problema com essa análise é que ela prevê que todas as crianças passarão por um estágio 
em que consideram ser a palavra-QU a forma exprimindo concordância nas línguas. No entanto, 
em geral não são muitas as crianças que produzem esse tipo de estrutura nos experimentos já 
realizados, trazendo dúvidas para essa análise.  

A fim de melhor caracterizar a produção desse tipo de pergunta em português brasileiro, 
entrevistamos 38 crianças adquirindo PB entre 4;0 e 6;6 anos de idade. Utilizamos uma tarefa 
de produção eliciada, nos moldes de Thornton 1990. As crianças assistiram a vídeos de curta 
duração e depois faziam perguntas sobre eles para um fantoche que não os via. No total, 664 
perguntas-QU foram produzidas: 35 delas eram perguntas mediais. Dessas, 13 eram cópias-
QU; 20 possuíam movimento-QU parcial e 2 apresentavam um elemento-QU em spec,CP 
matriz e outro in situ.  
(4) Movimento-QU parcial: 

a. O que você acha que quem tava perseguindo o Cascão e o Cebolinha? (Chi, 5;1) 
 b. Como você acha... que... quem pegou o Cebolinha da água? (Sa, 6;5) 

c. Quem você acha em que lugar o Cebolinha viu a Mônica? (Marc, 5;5) 
d. Qual você acha que menino pulou na água, qual? (M-Ed, 6;1) 
e. Que que você acha que qual criança acertou? (Ar, 5;8) 

(5) Cópia-QU 
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a. Como você acha como Cebolinha voou? (Mu, 4;11) 
b. Onde você acha onde o Cebolinha e o Cascão tavam andando? (Rau, 5;10) 
c. Onde você acha que de onde o Cebolinha viu a Mônica? (Fr, 5;9) 
d. Quem você acha que quem caiu? (Rau, 5;10) 
 

Considerando as perguntas com movimento-QU parcial produzidas pelas crianças de nosso 
estudo (ver (4)), observamos que qualquer palavra-QU nua pode aparecer em posição inicial. 
Isso revela uma diferença relevante entre as perguntas de nossas crianças e as perguntas 
possíveis em alemão adulto: em alemão, somente a palavra was (‘o que’) é possível. Em PB 
infantil, encontramos ‘o que’, ‘como’, ‘quem’, ‘qual’ e ‘que’, sugerindo que qualquer palavra-
QU pode servir de marcador de escopo. Sintagmas-QU (como ‘Que NP’) estão totalmente 
ausentes dessa posição inicial tanto em PB infantil quanto em alemão adulto. Tais elementos 
ocorrem apenas em posição medial (4c-e). Nessa posição, também encontramos palavras-QU 
nuas (4a-b).  

As perguntas com cópia-QU (5) apresentam apenas palavras-QU nuas tanto em posição 
inicial quanto intermediária (ou seja, não há cópias de sintagmas-QU, como ‘que NP’). O 
mesmo se verifica em alemão adulto. Diversas palavras-QU são encontradas. 

Produções que possuem um complementizador ‘que’ juntamente com o elemento-QU (5d) 
nos levam a rejeitar a análise de Thornton para as mediais (que postula que nesses casos a 
palavra-QU estaria em C). Se a palavra QU estivesse em C, não haveria lugar para o 
complementizador. Adotamos uma estrutura explodida para a periferia esquerda (Rizzi 1997), 
abrigando a palavra/sintagma-QU em spec,FocP. Tais estruturas deixam claro que as crianças 
sabem que tais formas não exprimem concordância em C encaixado. Essa análise encontra 
suporte em dados do espanhol infantil. Mangado 2006 também encontrou estruturas desse tipo 
na fala de uma criança adquirindo espanhol.  

A produção de perguntas-QU de longa distância em línguas infantis deixa vislumbrar uma 
sofisticação linguística impressionante. Desde os 4 anos, as crianças produzem tais estruturas 
de forma consistente. A pronúncia de cópias intermediárias ou de base não é encontrada apenas 
no caso de perguntas-QU. Produções infantis de DPs resumptivos em orações relativas e em 
construções de tópico-comentário (6a-b), além da duplicação de auxiliares em perguntas em 
inglês infantil (7) indicam que estamos diante de um fenômeno mais amplo, encontrado em 
diversas línguas infantis e em diversas construções sintáticas. 
(6) a. Escolho a menina que o leão lambeu a menina. 
  b. Esse anel, eu quero ganhar esse anel.  
(7)  a. Does it doesn’t move? 

 b. Is my old baby blanket is clean? 
 c. Why did you did scare me?   (Stromswold 1990) 
 d. Can the boys who can run fast can jump high? (Ambridge et al 2008) 
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Pronominal/ Inflectional split and the syntax of subjects in Brazilian Portuguese: evidence 

from the diachrony 

 

The study investigates the formal features of the functional categories licensing (null) 

subjects in Brazilian Portuguese (BP), considering in particular the pronominal/ 

inflectional split hypothesis (as originally formulated in XXX 2012, following Bhat 

2004). Taking into consideration Gravina’s (2014) diachronic study, null subjects in BP 

and European Portuguese (EP) are investigated, in a comparative perspective, in order to 

address the following question: assuming a quantitative analysis, is it possible to establish 

a correlation between the linguistic change affecting the syntax of subjects and the 

pronominal/ inflectional split that is presently postulated for BP?  

Following XXX (2013) and XXX (2014), we assume that in BP the third person 

inflection/ pronoun is deprived of a referential feature on D, as opposed to first and second 

person (cf. Rabelo 2010), thus rendering the subject position available for locative 

subjects, as found in partial null subject language (cf. Holmberg 2010). Under this view, 

a number of facts discussed in the literature (cf. Duarte 1995; Negrão 1999; Modesto 

2000; Galves 2001; Rodrigues 2004, among others) regarding the innovative properties 

of BP, as opposed to EP, are unified, as they crucially involve third person subjects. The 

analysis is summarized as follows (data extracted and adapted from XXX 2006; Kato; 

Duarte 2008; XXX 2011; Lunguinho; Medeiros 2010): (i) a (null) locative is 

(obligatorily) found in subject position in VS clauses (1), as confirmed by the data in (2a-

c), which display a correferential relation between the locative DP in the matrix clause 

and the non-thematic subject in the subordinate clause; (ii) the non-thematic subject 

position of the biargumental unaccusative verb in (3) is filled by either the (internal) DP 

argument that is interpreted as a member of the part-whole relation or the (internal) 

locative DP argument; (iii) the subject position is (obligatorily) filled by a locative DP in  

(4), in which a transitive verb with a (null) generic/ indefinite subject is found; (iv) the 

subject position of quasi-argument weather predicates is filled by a locative DP, as 

confirmed by subject agreement (5). The authors further conclude that the locative adverb 

in these contexts tends to become an expletive (cf. Rizzi 1982; Chomsky 1995). 

We then turn to Gravina’s (2014) diachronic study, which addresses the syntax of subjects 

in BP and EP, in sentences collected from newspapers circulating in the first and second 

half of the 19th century, and in the first half of the 20th century in Ouro Preto (Minas 

Gerais/Brazil) and Évora (Évora District/Portugal). It is shown that in EP the rates of null 

subjects remain stable, and alternative strategies for filling the subject position are not 

found (differently from BP). While agreeing with Gravina’s (2014) account, we argue 

that in BP, within the referred span of time, the rates of null subjects are unstable not only 

with respect to the decrease of third person null subjects (48%, 25% e 17%), but also with 

respect to the rates of first person, which display a significant rise (45%, 72% e 76%). 

The contrastive facts regarding the behavior of first and third person null subjects are then 

claimed to provide a diachronic piece of evidence for the above-mentioned split in the 

pronominal/ inflectional system in BP. In turn the high rates of (first/ second person) 

lexical subjects in BP (as quoted in various studies) are attributed to the occurrence of left 

dislocated (strong) DPs/pronouns doubled by a weak pronoun (cf. Kato 1999) (cf. 6), 

which affects all persons, and is crucially found in the spoken language (not in the written 

language, as expected). In present terms, subject doubling is independent of the above-

mentioned absence of the referential feature on the third person.  

 

(1) a. Entrou Dante.     [Dante entrou (aqui / agora)] 

    Entered Dante  [Dante entered [(here/ now)] 



 b. Dante entrou.    [Dante entrou (em algum lugar/ em algum momento)] 

                Dante entered   [Dante entered (somewhere/ in a given moment)]    

(2) a. As criançasi dormem ali porque ei querem. 

    The childreni sleep there because ei want3p 

 b. *Ali dormem as criançasi porque ei querem. 

                There sleep the childreni because ei want3p. 

 c. Alii dormem as crianças porque ei é mais quente.  

                Therei sleep the children because ei is warmer 
(3) a. O carro furou o pneu. / Os carros furaram o pneu. 

    The car punctured3s the tire/ The cars punctured3pl the tire. 

b. Essa mala cabe muita roupa. / Essas malas cabem muita roupa. 

    This suitcase fits lots of closes/ These suitcases fit lots of clothes 

(4) a.  Lava sofá [Lava sofá aqui]. 

     [One] washes chairs [One washes chairs here] 

b.  Matou um cara/ Matou um cara na festa. 

      [One] killed a guy [it has just happened]; [One] killed a guy at the party 

(5)  Essas cidades chovem muito. 

 These cities rain3pl a lot 

(6)  EU, eu vou/ Você, cê vai/ ELE, ele vai 

ME, I go/ YOU, you go/ HIM, he goes 
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A REFERENCIALIDADE DE TERCEIRA PESSOA EM PORTUGUÊS BRASILEIRO 
 

De acordo com Postal (1966, p. 13) pronomes seriam um subtipo de determinantes, 
rigorosamente relacionados com artigos definidos, os quais, em termos de estrutura frasal, 
possuem estatuto do que Abney (1987) chamou posteriormente de DP (Determiner Phrase). 
Embora, Postal (1966) defenda que pronome seja uma unidade, o autor assume que a realização 
fonológica de um pronome depende dos traços do núcleo nominal referente, dando margem a 
contestação da noção de pronome como primitivo. Diversos autores contribuem, em suas 
pesquisas, para a concepção de pronome como um elemento decomponível e que, portanto, 
apresentaria distribuição diferenciada a depender da sua composição, seja ela em termos de 
camadas funcionais, Cardinaletti e Starke (1999) e Déchaine e Wiltschko (2002), ou de 
hierarquia de traços formais, Harley e Ritter (2002), Béjar (2003) e Carvalho (2008).   

Benveniste (1976) questionou até que ponto o pronome de terceira pessoa é 
concretamente um pronome pessoal, considerando que a terceira pessoa não é marcada 
discursivamente, “[...] na classe formal dos pronomes, os chamados de ‘terceira pessoa’ são 
inteiramente diferentes de eu e tu, pela sua função e sua natureza” (BENVENISTE, 1976, 
p.282). 

(1) Paulo: João que dia você vem aqui? 
João: Você que vai me dizer, eu estou livre. 
Paulo: Tudo bem, vou marcar o dia, mas traga Mariai também. 
João: Vou combinar com elai. 

 Enquanto as referências de eu e você são estabelecidas por quem assume o turno de fala 
na elocução, a terceira pessoa, por sua vez, não dispõe desta propriedade já que sempre o tema, 
algo ou alguém fora do discurso. Logo, se sua composição não apresenta os traços de falante e 
ouvinte, como tratar a terceira pessoa um pronome pessoal?    

Considerando a propriedade de decomposição dos pronomes como níveis de 
subespecificação, o presente trabalho tem por objetivo analisar o comportamento 
morfossintático e semântico da terceira pessoa plena no Português Brasileiro (PB), a partir do 
inventário de traços que constitui esse pronome, sob a perspectiva da teoria de traços (cf. 
HARBOUR; ADGER; BÉJAR, 2003). Para tanto, foram observados dados linguísticos de 
falantes nativos do PB, assim como testes de gramaticalidade, conforme os pressupostos 
teóricos da Teoria Gerativa (CHOMSKY, 1967 e posteriores) os quais permitiram os seguintes 
resultados: a. a terceira pessoa plena pode ocorrer em qualquer contexto sintático, b. em todos 
os contextos sintáticos em que a terceira pessoa plena ocorre, em PB, há leitura definida e 
específica, exceto em posição de sujeito; c. em posição de sujeito, o pronome pleno de terceira 
pessoa pode assumir leitura definida e/ou específica, ou ainda, nenhuma das duas (caso dos 
expletivos); e d. a terceira pessoa não apresenta comportamento arbitrário, como ocorre com a 
primeira e a segunda pessoa.   

Os resultados mencionados, por conseguinte, apontam para prováveis conclusões como: 
a. a geometria de traços da categoria pessoa parece estar relacionada com elementos, em 
princípio, pós-sintáticos como semântica e pragmática (COWPER; HALL, 2002; SCHULTE, 
2003; GRUBER, 2013); e b. a terceira pessoa pode ser a forma pronominal default, em 
português, pois: 1. é o pronome pessoal cuja forma é mais subespecificada (CARVALHO, 
2008, 2010); 2. não possui leitura genérica e comportamento arbitrário (CERQUEIRA, 2017); 
e 3. é a forma expandida para neutros e expletivos na maioria das línguas humanas 
(FORCHHEIMER, 1953).    
 
Palavras-chave: Pronomes, Terceira pessoa plena, Referencialidade, Morfossintaxe. 
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 A perda do traço-D em T no português brasileiro 

 

Neste trabalho, apresentamos os resultados parciais da distribuição de propriedades gramaticais 

relacionadas ao parâmetro do sujeito nulo em manuscritos do gênero textual diário pertencentes 

ao corpus intitulado A formação do português brasileiro em Goiás e fornecemos evidências 

empíricas da perda de sujeitos nulos na gramática do PB do século 19. Foram analisadas 2.500 

sentenças de cada manuscrito. A distribuição dos resultados dos dados dos diários mostra um 

crescimento na frequência de sujeitos manifestos de 22.48% no século 18 para 64% no século 19 

(p-value <0.01). Excluindo as construções com verbos impessoais e meteorológicos de ambas as 

amostras, o número de sujeitos nulos caiu de 55.44% para 22.80% de um século para o outro (p-

value <0.01). Na tabela e no histograma a seguir, os resultados são apresentados.   

 

Tabela 1: Distribuição geral dos dados. 

 Sujeitos 

manifestos 

Sujeitos nulos Construções 

com se 

Construções 

impessoais 

SÉCULO 18: 22.48% 

281(1250) 

55.40% 

693(1250) 

19.36% 

242(1250) 

2.72% 

34(1250) 

SÉCULO 19: 64% 

800(1250) 

22.80% 

285(1250) 

1.2% 

15(1250) 

12% 

150(1250) 

 

 
 

Em (1)-(2) e (3)-(4), respectivamente, exemplificamos ocorrências de sujeitos manifestos e nulos 

extraídos das amostras.  

 

(1)  Sujeitos manifestos no século 18 

a. O Dr. Ouvidor sempre cheio de liberalidades, mandou a mulher do capitam Roque 

hum grande prezente de Sayas, camisas, e caponas, e desta forma satifés S. Exa. 

aquelles povos. 



b. Na madrugada do dia 8 de Agto. voltou S. Exa. pa. a Nativid. pello mo. caminho, 

cuja jornada fés em 5 legoas digo fés em sinco marchas  entrando segda. vés naquelle 

Julgado no dia 17 de Agto. (...) Recolheo na caza da sua apousentadoria sem mais outra 

ceremonia. Rezidio S. Exa. neste Arrayal thé o dia 6 de Agto 

 

(2)        Sujeitos manifestos no século 19 

a. Dia 21 Eu passei dia em caza de Mariq. detarde Eu fui com ella vizitar a mulher do 

Te. Pedro Ribo. denoite qdo. vim fui em caza de Cavalcante 

b.Dia 5 eu e Lili fomos jantar na caza do Pe. Pio. Dia 6 foi Domingo fomos ao Mez de 

Maria. Dia 7 Minha may e Esmira forão em caza de Titia. Dia 9 Lulú Pitaluga esteve 

aqui denoite. Dia 10 Eu e Lili fomos nos Cavalinhos. Dia 11 Eu e Lili fomos em caza 

do Imperdor (Mel. Anto.). Dia 12 as 5 oras de manhã Cazou-se Nhanhã do 

Allexandrino com Salvador Cuha Mores. 

 

(3)  Sujeitos nulos no século 18  

a. No dia 18 __ marchou 7 legoas, __ pouzou na Taboca. No dia 19 __ marchou 7 

legoas e __ tomou quartel no Engenho de Mel. Dias 

b. Na madrugada do dia 24 de Agto. sahio S. Exa. das Arrayas pa. o Rego. de S. 

Domingos,  e __ marchando 4 legoas __ pouzou no Ribeyram da agua fria. No dia 25 

__ marchou trés legoas, __ tomou quartel no morro do chapéo. No dia 26 __ marchou 6 

legoas __ fés Rancho no corrego do engenho dos macacos.  

 

(4)        Sujeitos nulos no século 19 

a. Dia 7 foi Domingo Totó Ludovico veio passar o dia aqui. depois __ fomos em caza 

de Mariq. depois __ fomos no Matadouro. Denoite __ fomos ao Mez de Maria. Dia 8 

fomos todos em caza de Tiasenhora. 

b. Dia 23 __ passei dia em caza de Mariquinha. Dia 24 __ fui lá passar dia. De noite 

veio notícia que Augusto1, escravo que foi de Antônio Manoel, matou o novo Senhor2 

que __2 comprou poucos meses. 

 

Com base nos dados em (1)-(4), a hipótese que formulamos para explicar os resultados obtidos é 

a de que o PB oitocentista, em comparação com o PB setecentista, perdeu o traço-D em T. De 

acordo com Holmberg (2010), nas línguas de sujeito nulo consistente (isto é, línguas com traço-ɸ 

não especificados em T), quando T sonda um ɸP nulo e valora seus traços-ɸ, o resultado é um 

pronome nulo definido – como em (3). Dessa forma, a perda do traço-D em T teria provocado o 

aumento de sujeitos nulos manifestos no século 19, pois, sem um traço referencial para suprir um 

valor de definitude na relação probe-goal entre T e um ɸP sujeito, os sujeitos referenciais em 

orações declarativas no PB oitocentista passaram a ser manifestos em posições não tópicas, 

especialmente na terceira pessoa, como em (2b-c). Em (4), sujeitos nulos são licenciados no 

século 19 na primeira pessoa como tópicos nulos (4a-b), ou por um antecedente referencial que o 

c-comanda (4b). Essa constatação é condizente com a classificação corrente do PB como uma 

língua de sujeito nulo parcial tal como proposta por Holmberg (2010a).   

 

Referência 
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Sujeitos nulos remanescentes: uma comparação entre finlandês, português brasileiro e o 

caboverdiano. 

Introdução e objetivo: O parâmetro do sujeito nulo, um dos parâmetros mais estudados, logo se 

mostrou um dos mais interessantes, já que o licenciamento de categorias nulas em línguas parece 

depender não só de um INFL especificado que possa identificar os traços de pro. Com isso em 

mente, o objetivo deste trabalho é comparar o licenciamento de sujeitos nulos de 3ª pessoa em 3 

línguas que não se comportam totalmente nem como línguas pro-drop nem como línguas não-pro-

drop. São elas: finlandês, português brasileiro (PB) e o caboverdiano. O objetivo é mostrar que há 

uma escala no licenciamento de sujeitos nulos nessas três línguas. No finlandês, de acordo com a 

literatura, pode-se dizer que o sujeito nulo de 3ª pessoa é um pronome dependente de ligação 

anafórica. No PB, há dois tipos de sujeitos nulos diferentes: o referencial e o não-referencial. No 

caboverdiano, o sujeito nulo de 3ª pessoa é uma variável sempre referencial.  Línguas 

parcialmente pro-drop: Tem sido observado na literatura que línguas parcialmente pro-drop 

exibem uma complementaridade entre as interpretações de 3ª pessoa referencial e não-referencial. 

Em linhas gerais, nessas línguas, haveria um pronome nulo de 3ª pessoa subespecificado que pode 

ter leitura de 3ª pessoa referencial, se estiver em uma posição em que possa estabelecer uma relação 

“anafórica” (em uma acepção ampla do termo) com um sujeito expresso na oração imediatamente 

superior.  É isso que o exemplo em (1), do finlandês, mostra. Por outro lado, a leitura não-

referencial é obtida se o pronome ficar dentro de vP e outro elemento satisfizer o EPP, como se vê 

em (2). Nesse caso, o pronome não conseguiria estabelecer uma relação anafórica com o sujeito da 

oração imediatamente superior e teria uma leitura não-referencial (indeterminada).   

(1) Oppilasi  tietää  ettei   ⍉i pysty ratkaisemaan tehtävää           [Finlandês] 

student   knows that-not  can  solve    assignment  

‘O estudante sabe que ele não pode solucionar o exercício. ’    

(2) Oppilasi  tietää  ettei   tehtävää ⍉*i pysty  ratkaisemaan.       [Finlandês] 

student   knows  that-not assignment        can   solve  

‘O estudante sabe que o exercício não pode ser solucionado/ O estudante sabe que o 

exercício não se pode solucionar o exercício. ’              (Holmberg, 2005: 551, adaptado) 

Consideremos os exemplos em (3), agora. Embora essas sentenças sejam matrizes, o mesmo 

mecanismo para obtenção da leitura não-referencial descrito em (2) se mantém: locativos (3a e 3c) 

e expletivos (3b) satisfazem o EPP e o pronome fica dentro do vP, obtendo uma leitura genérica. 

Os exemplos de (3a) a (3c) também mostram que o sujeito nulo de 3ª pessoa não-referencial se 

comporta como o sujeito (nulo) de 3ª pessoa referencial, licenciando possessivos reflexivos (3a), 

advérbios orientados para o sujeito (3b) e orações de propósito (3c).  

(3)  a.Shelliasemalla  voi  pestä  autonsa.  

        Shell-station-ADE   can-3sg   wash     car-poss.RFL 

       ‘Você pode lavar seu carro no posto Shell.’           (Holmberg, 2005:549) 

      b. Sinne ei muuta vapaahtoisesti 

    there  not move voluntarily. 

   ‘Não se move voluntariamente.’                                                        (Homlberg, 2010:205) 

      c. Tanne tulee mielellaan [PRO ostamaan keramiikkaa]. 

          here   comes with-pleasure      buy-INF pottery 

           ‘Vem-se aqui comprar cerâmica com prazer.’              (Holmberg, 2010:205) 

A distribuição complementar das leituras de 3ª pessoa referencial e não-referencial bem como o 

fato de licenciarem os mesmos elementos são evidências para se postular um só pronome de 3ª 

pessoa em línguas como o finlandês. Tal pronome obtém leituras diferentes em virtude de sua 

posição estrutural (Holmberg, 2005; Holmberg, Nayudu & Sheehan, 2009; Barbosa, 2013) 



Aparentemente, a mesma generalização pode ser feita para o PB, já que também se atesta a 

complementaridade entre as leituras de 3ª pessoa referencial e não-referencial. Os exemplos (4) e 

(5) são paralelos aos exemplos (1) e (2), do finlandês. Em (4), a relação anafórica seria possível 

porque o pronome nulo estaria em Spec, TP. Em (5), o adjunto locativo ‘naquela loja’ satisfaz EPP 

e a relação anafórica não pode ser estabelecida.   

(4) Joãoi disse que ⍉i vende sapato naquela loja.  (5) Joãoi disse que naquela loja ⍉i vende sapato.  

Todavia, só foi marginalmente notado na literatura (e.g. Avelar e Cyrino, 2008) que, em PB, o 

locativo não precisa estar necessariamente fronteado para que a leitura de 3ª pessoa referencial se 

obtenha.  Isto é, uma sentença como (4) é ambígua e o sujeito da encaixada pode ter uma leitura 

tanto referencial quanto não-referencial. Ademais, sentenças com sujeito de 3ª pessoa não-

referencial não licenciam elementos que são licenciados para o sujeito (nulo) de 3ª pessoa 

referencial. Predicados secundários (6), anáforas (7), advérbios orientados para o sujeito (8) e DPs 

com interpretação de posse inalienável, como a mão em (9), que necessitam de um antecedente 

com traço de pessoa para serem interpretados, não são licenciados.  

 (6)*Aqui conserta sapato bêbado/irritado.   (Rodrigues, 2004:71) 

(7)*Na feira não escuta a si mesmo.    (8)*Aqui conserta sapato com zelo. 

(9)*Na sala de aula levanta a mão sempre que ‘tá com dúvida.  

Essa diferença entre os dados do PB e do finlandês sugere que: (i) em PB, os sujeitos nulos 

referencial e não-referencial não são instâncias da mesma categoria. Baseando-me nos dados em 

(6) a (9), afirmo que as impessoais nulas do PB são possíveis em virtude de um T subespecificado 

em termos de traços-phi em PB, com traços só de número (cf. Ferreira, 2000; Nunes, 2010). Esse 

T seria suficiente para checar o caso de um pronome phi não-completo.  

Por fim, há ainda línguas como o caboverdiano. Embora não seja uma língua que tradicionalmente 

figure entre as descritas como parcialmente pro-drop na literatura, sentenças na ordem VS só são 

possíveis com inacusativos (cf. Pratas 2007), assim como no PB, e os sujeitos são quase que 

invariavelmente preenchidos, tanto em matrizes quanto em encaixadas. A exceção são os sujeitos 

de 3ª pessoa referencial em sentenças subordinadas que possuem, como antecedente, um elemento 

quantificacional na sentença matriz, como em (10), o que indica que esses sujeitos nulos se 

comportam como variáveis. Nesse quesito, essa língua difere tanto do finlandês quanto do PB, já 

que os sujeitos nulos nessas línguas não dependem de um sujeito quantificacional na matriz (cf. (1) 

e (4)).    

(10)  Kenhai ki      fla ma     ⍉i   gosta di papaia?   

         Who   REL say COMP  like papaya. 

         ‘Quem disse que gosta de mamão’     (Pratas, 2007: 262, adaptado) 

Sujeitos nulos em finlandês, PB e caboverdiano: Os exemplos mostrados deixam claro que os 

sujeitos nulos em línguas ‘parcialmente pro-drop’ podem ser de diferentes categorias. Em 

finlandês, a análise de que o T perdeu o traço D(efinido) parece ser a adequada para os dados, já 

que a 3ª pessoa referencial e não-referencial estão em distribuição complementar.  Em PB, uma 

análise de um T subespecificado explica o surgimento de um pronome nulo não-referencial que 

não licencia elementos que dependem de um pronome phi-completo. Em caboverdiano, por outro 

lado, não há nenhum mecanismo de licenciamento de elementos nulos a partir dos traços de T (nem 

T sem D, nem T subespecificado). A única opção é licenciar esses elementos como variáveis se 

houver um elemento quantificacional na sentença matriz, que possa atuar como operador. 

Referências selecionadas: FERREIRA, M. Argumentos nulos em português brasileiro. 2000. 
HOLMBERG, A. Is there a little pro? 2005. PRATAS, F. Tense features and argument structure 

in Capeverdean predicates. 2007.    



Perguntas QU- de longa distância em karitiana

Objetivo: O objetivo desse trabalho é descrever e analisar as chamadas perguntas
QU- de longa distância (LD) em karitiana, uma ĺıngua Tupi-Arikém falada no estado
de Rondônia.

Perguntas simples: De forma geral, as ĺınguas construiriam perguntas QU- ou mo-
vendo o elemento QU- para a periferia da oração ou deixando o elemento QU- in situ.
No karitiana, perguntas simples enquadrariam a ĺıngua no primeiro tipo, pois nelas o
elemento QU- (“morã”) sempre aparece na periferia esquerda da oração (Landin, 1984;
Storto, 1999; Everett, 2006)

A formação de perguntas QU- também é senśıvel ao alinhamento ergativo da ĺıngua
(Storto, 2008). Quando o elemento QU- é um argumento absolutivo, o morfema {–mon}
é obrigatório (veja 3 e 4). Por outro lado, a extração de argumentos ergativos como 1
não dispara nenhuma morfologia especial. Por fim, a extração de argumentos obĺıquos
envolve um morfema obĺıquo (como {-ty} em 2):

(1) QU- = Sujeito transitivo (argumento ergativo)

Morã
QU-

y-sokõ’̃i?
1s-amarrar

“Quem me amarrou?”

(2) QU- = Objeto obĺıquo (argumento obĺıquo)

Morã-ty
QU-OBL

aj-andyj?
2p-rir

“De quem vocês riram?”

(3) QU- = Sujeito intransitivo (argumento absolutivo)

Morã-mon
QU-COP

i-hyryp-Ø?
NMZ-chorar-CONC.ABS

“Quem é que chorou?”

(4) QU- = Objeto direto (argumento absolutivo)

Morã-mon
QU-COP

an
2s

ti-op̃i-t?
INV-cortar-CONC.ABS.

“O que é que você cortou?”

[Storto, 2008, p.192-199]

Existem ainda diferenças em relação à morfologia verbal: segundo Storto (2008), em
perguntas como 1 e 2, o verbo contém no tempo não-futuro apenas morfemas de con-
cordância. Com argumentos absolutivos (exemplos 5 e 6), o verbo aparece nas formas
especiais NMZ-V-CONC.ABS. se for um sujeito intransitivo ou INV-V-CONC.ABS. se
for um objeto direto.

Perguntas LD: Em perguntas QU- de longa distância, o elemento QU- encontra-se
dentro de uma oração subordinada (e.g., ”O que você acha [que o João comeu tQU?]”).
Em karitiana, quando o elemento QU- é parte de uma subordinada, a oração inteira é
deslocada para a periferia esquerda:
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(5) LD QU- = Sujeito intransitivo (argumento absolutivo)

[Morã
QU-

pop
morrer

"it<i>]-ty
fazer-<v.e.>OBL

i-kãra
3s-pensar

Karin?
Karin

”Quem a Karin acha que desmaiou?”

(6) LD QU- = Objeto direto (argumento absolutivo)

[Morã
[QU-

Ana
Ana

’y]-ty
comer]-OBL

i-kãra
3s-achar

Karin?
Karin?

“O que a Karin acha que a Ana comeu?”

(7) LD QU- = Objeto obĺıquo (argumento obĺıquo)

[Morã-ty
QU-OBL

Ana
Ana

amy]-ty
comprar-OBL

i-kãra
3s-think

Karin?
Karin

”O que a Karin acha que a Ana comprou?”

Tal estratégia tem sido denominada de pied-piping/fronteamento frasal ou de
larga escala (veja Cole, 1986; Ortiz de Urbina, 1993; Heck, 2004; Cable, 2007; Richards,
2008; Morita, 2014; dentre outros). Para sustentar a análise de que exemplos como 5-7 de
fato envolvem essa operação, elencamos os seguintes argumentos: (1) a extração LD de
argumentos absolutivos não envolve {-mon}; (2) a extração LD de um objeto direto como
em 6 não contém obrigatoriamente o morfema {ti-} no verbo encaixado e sua presença
parece, na realidade, reduzir a aceitabilidade da sentença em alguns casos; (3) o verbo
em perguntas LD carrega apenas morfemas de concordância, como ocorre na extração de
um argumento obĺıquo em 2; (4) a extração de argumentos absolutivos e obĺıquos segue
sempre o mesmo padrão, ao contrário do observado em perguntas simples (veja 1-4); (5)
assim como em subordinadas não-movidas, a oração frontalizada compõe um único sin-
tagma entoacional .

Implicações: Ĺınguas com pied-piping da sentença inteira usam essa estratégia para evi-
tar uma violação de ilha sintática (veja Cole, 1982 para o quechua de Imbabura e Cable,
2007 para o tinglit). Isso pode sugerir que, no karitiana, essas subordinadas são barreiras
para movimento. Assumindo que a extração não é permitida em algumas orações nomi-
nalizadas (veja Baker, 2009), uma hipótese posśıvel é de que as subordinadas do karitiana
exibem um certo grau de nominalização. Essa análise se ampararia nos seguintes fatos:
não há complementizadores de nenhum tipo, o verbo obrigatoriamente aparece em uma
forma não-finita em subordinadas (Storto, 1999; Everett, 2006) e relativas locativas têm
o morfema nominalizador {-pa}. Se essa análise estiver correta, prevemos ainda que o
karitiana emprega a estratégia de pied-piping de larga escala em outros casos de subordi-
nadas, como orações relativas e adjuntos.

Resumo da proposta: Em suma, propomos que karitiana se utiliza de uma estratégia
de pied-piping de larga escala na construção de perguntas QU- de longa distância e que
essa estratégia pode talvez lançar luz sobre a estrutura das orações subordinadas na ĺıngua.
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Referential reading of indefinites with an exaggerated prosody in Brazilian 

Portuguese 

 

Overview: This paper aims to analyze sentences like (2), in which an indefinite 

obligatorily has a referential meaning under a special kind of prosodic prominence, 

henceforth labelled as ‘exaggerated prosody’: 

 

(1) A Ana quer nomear uma menina.  

The  Ana  wants to.nominate  a  girl  

 Referential reading:   ‘Ana wants to nominate a specific girl' 

 Existential reading:  ‘Ana wants to nominate any girl.’ 

(2)  O  Ana  quer nomear  UMA MENINA. 

The  Ana  wants to.nominate a girl  

Referential reading only:  ‘Ana wants to nominate a specific girl with 

distinguished properties' 

  

As can be seen in (1), indefinites are ambiguous between an existential and a referential 

reading. Nevertheless, the addition of certain prosodic cues to the indefinite NP only 

makes the referential reading available. Besides, it also adds the information that the girl 

has some distinguished features – be them good or bad. 

Problem: In classical analyses, indefinites are treated as either existential quantifiers 

(Russell 1905) or ambiguous between an existential and a referential reading (Strawson 

1952, Chastain 1975). None of these alternatives, however, describes cases in which 

indefinite phrases can only have a referential reading, such as sentences like (2). 

Goal: The goal of this paper is twofold. Firstly, the acoustic cues responsible for the 

exaggerated prosody will be described. Secondly, we will try to offer a formal account for 

the semantic operation triggered by prosody. 

Analysis: Acoustically, there seems to be many cues involved in the phenomenon 

described here. As can be seen in the F0 tracks below, indefinites like (2) bear a pitch 

accent, whereas its non-exaggerated counterpart in (1) is deaccented. Besides, the H part of 

this pitch accent is much more expressive, as the F0 rises radically higher than any other 

peak in this Intonational Phrase. Additionally, the nuclear contour seems to be different as 

well. In (2), it comprises an L* on the stressed syllable of ‘menina’ and a flat track that 

could possibly be an H-L% (or a !H% in the P-ToBI developed by Frota et al. 2015a). This 

pattern differs substantially from the neutral (1), which displays an H+L* L% melody 

typical of broad-focus statements in Portuguese (Frota et al. 2015b). Finally, duration also 

seems to be a differentiating factor, as indefinites with exaggerated prosody tend to be 

longer than non-exaggerated indefinites. 

 
Figure 1: F0 of sentence (1) 

 



Figure 2: F0 of sentence (2) 

 
These prosodic cues in turn trigger a semantic operation. Sentence (2) can be paraphrased 

as ‘Ana wants to nominate a very X girl’ and X can be a god or a bad property. We are 

preliminarily describing this reading as degree modification triggered by a double 

operation: a focus operation and a choice function. We claim that this prosodic prominence 

on indefinite descriptions has a double semantic contribution. Firstly, it triggers a semantic 

focus operation à la Rooth (1996), i.e., it evokes a set of alternative propositions to the 

sentence based on the set of possibilities that can replace the indefinite phrase. The 

derivation of alternatives to sentence (2) is illustrated in (3). 

 

(3) a. Focus Value of (2):   

The set of propositions of type ‘Ana wants to nominate X’ 

 b. Example of Focus Value of (2): 

  { Ana wants to nominate a very good girl,      

  Ana wants to nominate a very bad girl, 

  Ana wants to nominate a boy, 

  Ana wants to nominate a man,   …} 

 

Besides the semantic operation of focus provoked by the prosodic prominence, the 

indefinite triggers a choice function (Kratzer 1998) which will select a referential reading 

for the indefinite phrase adding a degree modification flavor to it. In our analysis, the 

choice function applies to the individuals that were used to form the set of alternatives 

described in (3b). Nevertheless, it does not apply to all of them but only to girls. This 

restriction is the very contribution of the indefinite uma ‘a’. According to Kratzer’s 

framework, the choice function applies to the domain associated to the nominal predicate. 

For example, ‘some book’ can denote a choice function on the set of books.  

 

(4) [[        some book ]] = CF({books} 

 

Kratzer (1998) considers that choice functions can be signalized by pitch modulations 

similar to what has been described here. Following this idea, the prosodic prominence of 

the indefinite phrase denotes a choice function in the subset of girls present in the set of 

alternatives created by the focus value and selects an individual of this domain. Since this 

selection operates only in the set of girls and not in all possible x that Ana could nominate, 

it selects a girl with a particular property among the others. Therefore, by using the double 

operation of focus and choice function, it is possible to explain the degree modification 

reading displayed by these referential indefinites.  

Summary: In sum, we claim that expansion of pitch range (and possibly modification of 

boundary tones and increase in duration) triggers two semantic operations: a focus 

operation that creates a set of alternatives and a choice function that selects one of them.  



Verbos de movimento no PB: evidências contra padrões de lexicalização e tipológico 

binários 

 

 Os verbos de movimento dividem-se em dois tipos de acordo com o componente 

semântico que lexicalizam: verbos de movimento direcional ou de trajetória, que incluem em 

seu sentido a direção do movimento como entrar, sair, subir e descer, e verbos de modo de 

movimento, que denotam a maneira como o movimento ocorre como correr, caminhar, 

balançar e girar (TALMY 1985; JACKENDOFF 1990; LEVIN; RAPPAPORT HOVAV 

1992; BEAVERS; LEVIN; THAM 2010; ZUBIZARRETA; OH, 2011). 

Beavers, Levin e Tham afirmam que a distribuição complementar das propriedades 

semânticas direção e modo de movimento deriva de uma restrição mais ampla, proposta por 

Rappaport Hovav e Levin (2010), conhecida como hipótese da complementariade manner/ 

result. De acordo com essa hipótese, todos os verbos de atividade lexicalizam o componente 

semântico maneira enquanto todos os outros verbos, exceto os estativos, lexicalizam o sentido 

de resultado, de modo que a direção do movimento/ trajetória é um subtipo de resultado. 

 Para tornar explícito o componente semântico lexicalizado pelo verbo, Jackendoff 

(1990) e Cançado e Amaral (2016) adotam testes que envolvem a presença de sintagmas 

correlatos ao sentido dos verbos. Assim, de acordo com Cançado e Amaral (2016), o verbo 

quebrar, por exemplo, lexicaliza o sentido de estado (STATE), pois uma sentença do tipo o 

menino quebrou o vaso acarreta um sintagma com o adjetivo quebrado, que é correlato ao 

sentido do verbo: o vaso quebrado. 

 Vejamos, portanto, os verbos de movimento do português brasileiro (PB): 

(1) a. O aluno saiu da sala às 11h. 

b. A saída do aluno da sala às 11 horas 

(2) a. O atleta correu por 40 minutos. 

 b. A corrida do atleta durou quarenta minutos. 

(3) a. A roleta girou por alguns instantes. 

 b. O giro da roleta durou alguns instantes. 

 Os verbos de (1) a (3) lexicalizam o componente semântico evento (EVENT), uma vez 

que as sentenças em ‘a’ acarretam os sintagmas nominais (SNs) eventivos em ‘b’.  

 Verbos do tipo sair apresentam o aspecto lexical de achievement (LEVIN; 

RAPPAPORT HOVAV, 1992) e lexicalizam, juntamente à categoria ontológica EVENT, um 

tipo de resultado/telus que é dado pela expressão de pelo menos um dos pontos da trajetória 

percorrida pelo sujeito verbal. Verbos como correr e girar denotam atividades e devem 

lexicalizar o modo de movimento de acordo com a hipótese de Rappaport Hovav e Levin 

(2010). 

Contudo, como mostramos nos exemplos em (2) e em (3), esses verbos, assim como 

os do tipo sair, lexicalizam o componente EVENT. Porém, diferentemente de (1), os verbos 

em (2) e em (3) não lexicalizam a presença de uma trajetória. Portanto, verbos como correr e 

girar são verbos de atividades que não denotam a maneira como o movimento ocorre, mas 

sim a realização de um evento. Esses verbos não invalidam a hipótese de Rappaport Hovav e 

Levin (2010), mas evidenciam que existem outros componentes semânticos, como EVENT, 

que podem ser lexicalizados por um verbo. Assim, o padrão binário de lexicalização manner/ 

result não se sustenta. 

 Os verbos de movimento também determinam dois padrões tipológicos: verb-framed 

languages e sattelite-framed languages. O primeiro corresponde às línguas cujos verbos 

lexicalizam movimento e trajetória, como o português, o italiano e o espanhol. O segundo diz 

respeito às línguas como o inglês, cujos verbos lexicalizam movimento e maneira ou 

movimento e causa (TALMY, 1995; ZUBIZARRETA; OH, 2011).  



 Diversos comportamentos sintáticos derivam do padrão tipológico do qual uma língua 

pertence. De acordo com Talmy (1995) e Beavers, Levin e Tham (2010), verb-framed 

languages não permitem a presença de sintagmas preposicionados (SPs) que denotam 

trajetória em verbos que não lexicalizam esse componente semântico. E sattelite-framed 

languages permitem a expressão do componente trajetória por meio de um sintagma nominal.  

 Vejamos os exemplos do PB: 

(4) O atleta correu até/ para a linha de chegada 

(5) O pião girou até/ para o centro do tablado. 

(6) O menino subiu o morro. 

(7) O menino desceu a escada. 

 Embora seja considerado como verb-framed language, o PB permite a expressão da 

trajetória através de SPs em verbos que não denotam esse componente semântico (exemplos 

em 4 e em 5). Além disso, possui verbos de trajetória que permitem a expressão desse 

componente por meio de SNs (exemplos em 6 e em 7).   

Entretanto, também apresenta comportamento de verb-framed languages, como 

podemos ver a seguir. 

(8) O menino entrou na sala mancando. 

(9)  O menino saiu do quarto na ponta dos pés. 

 Nas sentenças em (8) e em (9), a maneira como o movimento é realizado é expressa 

através do verbo mancar no gerúnido ou do SP na ponta dos pés, o que é um comportamento 

típico do padrão tipológico de verb-framed languages. 

 Assim, concluímos que os dados do PB não só evidenciam a existência de outros 

componentes semânticos que não MANNER e RESULT, mas também mostram que o padrão 

tipológico binário proposto por Talmy e adotado por muitos autores não se sustenta. 

Acreditamos, em consonância com a proposta de Beavers, Levin e Tham (2010), que o que 

determina a expressão dos componentes maneira e trajetória nas sentenças do PB são 

restrições gerais de lexicalização e de caráter sintático.   
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Extração de Sujeito Encaixado em Português Brasileiro: Resultados Experimentais 

 
Palavras-chaves: sujeito nulo; português brasileiro; extração de sujeito 

 
Objetivos 

Esta pesquisa tem por objetivo examinar experimentalmente julgamentos de gramaticalidade 
conflitantes que foram utilizados como evidência empírica para duas análises diferentes do 
sujeito nulo do português brasileiro, almejando fornecer resultados que possam apontar qual 

das análises é a mais adequada. 
  

Quadro teórico 

Um dos pontos que separa as duas análises em questão diz respeito ao verbo convencer. 
Rodrigues (2004) e Nunes (2009) propõem que o sujeito nulo de oração encaixada associada 

ao verbo convencer, como, por exemplo (1) abaixo, deve ser analisado como um vestígio de 
movimento-A e que a oração subordinada tem comportamento semelhante ao de adjunto.  

 
(1) O João convenceu a Maria que ec tinha que sair 
 

Por outro lado, a posição de Modesto (2000, 2011) é que o sujeito nulo desse tipo de sentença 
não pode ser um vestígio de movimento-A e que a oração subordinada tem comportamento de 

complemento. Ambas as abordagens apresentam dados com extração de sujeito da oração 
encaixada, como (2) abaixo, como evidência para sua análise.  
 

(2) Quemi o João convenceu a Maria que ti vai viajar? 
 
No entanto, os julgamentos de gramaticalidade para tais sentenças são divergentes; enquanto 

Rodrigues e Nunes julgam a sentença como ruim (o esperado se a oração encaixada for um 
adjunto), Modesto julga como boa (o esperado se a oração encaixada for complemento).  

 
Metodologia e Resultados 

Para testar os julgamentos de gramaticalidade conflitantes, foi realizado um experimento de 

percepção com vinte falantes nativos de português brasileiro, os quais foram expostos a 
áudios com três tipos de sentenças lidas também por um falante nativo: sentenças formuladas 

com verbos bitransitivos (como (3a)), com orações adjuntas (como (3b)) e com o verbo 
convencer (como (3c)), todas envolvendo extração de sujeito da oração subordinada.  
 

(3) a. Quemi a Maria contou pro Pedro que ti vem pra festa de amanhã? 
      b. Quemi a Maria encontrou o João depois que ti viajou pra Nova York?   

      c. Quemi o João convenceu a Maria que ti vem pra festa amanhã? 
 
As instruções do teste diziam que as sentenças tinham sido produzidas por um software de 

computador e que o objetivo era saber se o software estava produzindo sentenças bem 
formadas em português brasileiro. Foi solicitado, então, que os participantes julgassem as 

sentenças escutadas escolhendo a resposta “SIM” (bem- formadas) ou “NÃO” (mal formadas). 
Havia ainda a possibilidade de repetir uma vez cada sentença. Os resultados mostram que 
orações subordinadas com o verbo convencer em geral exibem um comportamento 

intermediário entre as orações com verbos bitransitivos e adjuntas, mas se comportam como 
as adjuntas em relação à sensibilidade ao traço “D- linked” do sujeito extraído.  
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 Representation and Processing of the Inflected Infinitive in Brazilian 
Portuguese: an eye-tracking study  

 

 

Modesto (2010) has argued against the movement theory of control (MTC, Hornstein 1999 et 

seq.) on the basis that nonfinite inflection is used in Brazilian Portuguese (BP) to give rise to 

partial control (PC) interpretations (see (01)).  

(01) A presidente disse estarem trabalhando em prol da igualdade social.  

 the president said be.inf.3pl working     in  favor of.the equality social 

 ‘The president affirmed to be working for social equality.’ 

Since PC is a kind of obligatory control (OC, cf. Landau 2004), and since the controller subject 

and the controlee subject trigger different agreement patterns in the two clauses, OC cannot be 

explained by movement of the embedded subject to the matrix position. Defending the MTC, 

Rodrigues and Hornstein 2013 (R&H) claim that Modesto’s data is incorrect (sic) because 

inflected infinitives give rise to non-obligatory control (NOC) readings in BP. To resolve this 

stance, we have designed an eye-tracking experiment that can indicate to us the degree of 

acceptability (or surprise) of inflected infinitives used in three distinct manners (i.e. having 

distinct antecedents) by BP speakers (college students in Rio de Janeiro). The purpose of the 

experiment was to investigate the contrast between different readings (controlled, arbitrary and 

referential) of null subjects of inflected nonfinite complement clauses in (BP). The participants of 

the experiment were forty undergraduate students from UFRJ. A total of 16 sets of experimental 

sentences like those displayed in (2) were created. Each sentence was immediately followed by a 

respective interpretation question probing for the referent of PRO/pro in the Inflected Infinitive 

clause, as the ones in (3). All experimental sentences were composed by an initial subordinate 

clause followed by a main clause and by a [PRO INFLECTED INFINITIVE CLAUSE]. There 

were two independent variables crossing in a 2x2 design, namely, Control context, which had two 

levels, obligatory control (O) or no control (N), and Number, which could be singular (S) or 

plural (P). The crossing of these two independent variables, each with two levels, generated four 

conditions: No-control plural (NP), Obligatory control plural (OP), No control singular (NS), 

Obligatory control singular (OS). The no control conditions were additionally manipulated in 

terms of two sub conditions: 8 sentences had a referential DP in the subordinate clause which 

could potentially be the controller of the PRO.  

(2) a. NP arb:  Como os feridos foram achados logo, os repórteres julgaram terem salvo  

muitas vidas.  

b. NP ref: Só quando os bebês foram examinados, os cuidadores perceberam terem 

sujado as fraldas.  

c. OP: Como chegaram logo ao local da queda, os bombeiros julgaram terem 

salvo muitas vidas.  

d. NS arb: Como os feridos foram achados logo, o repórter julgou terem salvo muitas 

vidas.  

e. NS ref: Só quando os bebês foram examinados, o cuidador percebeu terem sujado 

as fraldas.  

f. OS: Como chegaram logo ao local da queda, o bombeiro julgou terem salvo 

muitas vidas.  

 



(3) a. NP arb:  Quem salvou muitas vidas? (A) os repórteres (B) outras pessoas  

b. NP ref: Quem sujou as fraldas? (A) os cuidadores (B) outras pessoas  

c. OP: Quem salvou muitas vidas? (A) os bombeiros (B) outras pessoas 

d. NS arb: Quem salvou muitas vidas? (A) o repórter (B) outras pessoas 

e. NS ref: Quem sujou as fraldas? (A) o cuidador (B) outras pessoas 

f. OS: Quem salvou muitas vidas? (A) o bombeiro (B) outras pessoas 

The experiment confirmed Modesto’s claim that those subject positions are normally interpreted 

as controlled: control sentences were read faster and with shorter total fixation durations than 

non-control sentences, as seen in tables 1 and 2 below.  

TABLE 1 - TFDs in milliseconds  

Conditions  Adjunct 

clause  

Main clause  Inflected 

nonfinite 
clause  

TOTAL  

NP  860  418  487  1765  

OP  692  332  435  1459  

NS  754  398  474  1626  

OS  722  376  452  1550 

 

TABLE 2 - Second pass fixation durations on subordinate clause  

Condition  1st pass  2nd pass  Total  

NP  560  300  860  

OP  558  134  692  

NS  566  188  754  

OS  556  166  722 
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Os lapsos de fala em portugue s brasileiro sob a perspectiva da 
Morfologia Distribuí da 

 Os lapsos de fala são enunciados que apresentam um desvio com relação ao que 

o falante pretendia dizer (Fromkin, 1973). Esse erro pode se manifestar em níveis 

linguísticos distintos, afetando segmentos fonológicos, morfemas, palavras ou 

sentenças. Muitos linguistas defendem que os lapsos de fala são uma importante 

evidência para a postulação de modelos de performance que levem em conta a realidade 

psicológica das unidades linguísticas e suas regras (Fromkin, 1973; Pfau 2009; Levelt, 

1989).  

 O objetivo do nosso trabalho é, portanto, investigar a estrutura dos lapsos de fala 

espontâneos do português brasileiros que afetam o nível morfológico e explicitar as 

regras que controlam os lapsos na nossa língua. Além disso, destacamos que há poucos 

trabalhos sobre lapsos de fala em português, sendo que nenhum dos trabalhos focou em 

lapsos morfológicos envolvendo morfemas, raízes e traços gramaticais. Logo, fica 

evidente a necessidade de contribuirmos para a descrição e análise dos lapsos de fala em 

português. 

 Para, com isso, adotamos como modelo teórico o sistema de Pfau (2009), que foi 

desenvolvido com base nas evidências fornecidas pelos lapsos de fala e tem como 

alicerces a arquitetura da gramática da Morfologia Distribuída (Halle e Marantz, 1993; 

Marantz, 1997) e o modelo de performance em níveis (Garrett, 1975; Levelt, 1989). 

Nossa hipótese inicial é de que esse sistema consegue dar conta da análise dos lapsos de 

fala em português brasileiro. 

 Os resultados parciais da pesquisa dispõem de um corpus constituído por 110 

dados. Os dados foram coletados pelo método naturalístico, isto é, os lapsos foram 

anotados em contexto natural e espontâneo de fala, sem indução por testes. As 

vantagens dessa metodologia estão na observação da linguagem em uso real, a 

acessibilidade da coleta e possibilidade de encontrarmos um número bastante extenso de 

dados (Iliovitz, 2007). 

 O que os dados apontam é que há diferentes estruturas subjacentes aos lapsos de 

fala morfológicos em português, sendo possível classifica-los em seis tipos distintos de 

acordo com suas características. As classes são: (1) blends de palavra, (2) blends frasais, 

(3) substituições que envolvem aspectos semânticos, (4) substituições que envolvem 



aspectos fonológicos, (5) lapsos que envolvem morfemas, e (6) lapsos que atingem 

traços gramaticais.  

 

(1) “Jacaré tem rauba” → Jacaré tem rabo/cauda 

(2) "Eu gosto quando você fala no meu orelho" → Eu gosto quando você fala no meu 

ouvido / na minha orelha 

(3) "Coube tudo no liquidificador" → Coube tudo no congelador 

(4) "Tem imãs diferentes" → Tem himens diferentes  

(5) “Preparamentos do casativo” → Preparativos do casamento 

(6) "Vamos ver a boneca das suas tias" → Vamos ver as bonecas da sua tia 

 

 Essa classificação leva em conta, principalmente, quais os elementos 

morfológicos estão sendo afetados e a localização da falha dentro da arquitetura da 

gramática. O que os dados relevaram, na análise parcial, é que o sistema de Pfau (2009) 

consegue amplamente dar conta das seis estruturas diferentes atestadas nos tipos de 

lapsos de fala em PB. 
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