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Apresen tação v.3 8 (2009 )
Em comemoração aos 40 anos do Grupo de Estudos Linguísticos do Estado de São
Paulo, a Revista Estudos Linguísticos reitera a sua vocação de publicar os trabalhos
oriundos de apresentação nos Seminários organizados anualmente pela Associação.
A partir deste volume 38 (2009), a revista conta com um Conselho Editorial
composto de pesquisadores, em sua maioria, vinculados a instituições de outros
Estados do Brasil (cf. Membros do Conselho Editorial, e respectivas filiações
institucionais,
no
link
Expediente
no
site
da
revista:
www.gel.org.br/estudoslinguisticos) e também de pesquisadores de instituições
paulistas. Além disso, a revista continua contando com pareceristas ad hoc
pertencentes, também, a instituições paulistas e de vários estados brasileiros, dada
a quantidade de artigos submetidos anualmente à revista. Dessa forma, a
Comissão Editorial imprime – mais explicitamente – um caráter nãoendógeno à
revista, visando assegurar uma diversidade de olhares na avaliação dos artigos
submetidos à publicação.
Para publicação no volume 38 (2009), foram submetidos 172 artigos, sendo 156
enviados para avaliação e 16 excluídos da avaliação por não atenderem às normas
da revista. Dos 156 artigos avaliados, 98 foram aprovados para publicação. Esses
artigos estão publicados em três números, organizados por eixo temático: o
número 1, com o tema “Descrição e Análise Linguística”; o número 2, com o tema
“Linguística: Interfaces”; o número 3, com o tema “Análise do Texto e do Discurso”.
Um quadro da distribuição de artigos publicados por área pode ser encontrado no
link Destaques no site da revista. Somados aos artigos submetidos para avaliação,
são publicados 08 artigos de pesquisadores que apresentaram seus trabalhos em
mesasredondas e conferências durante o 56º Seminário do GEL.
A Comissão Editorial agradece a todos os autores que submeteram artigos para
avaliação e a todos os pesquisadores que contribuíram para esta publicação,
emitindo pareceres de forma criteriosa. Neste volume, encontrase o resultado de
pesquisas em diversas áreas de estudos da linguagem, desenvolvidas não só em
universidades do Estado de São Paulo, mas em todo o território brasileiro.
Luciani Tenani
Presidente da Comissão Editorial
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A variação tonal em português brasileiro a partir de frases
espontâneas e textos lidos
Waldemar Ferreira Netto¹, Daniel Oliveira Peres¹
¹Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas – Universidade de São Paulo (USP)
wafnetto@usp.br danielperes@usp.br

ABSTRACT: We verify the tonal variation in spontaneous speech (ES) and reading speech (RS).
The analysis presented in this work is based on principles of the musical analysis. These principles
claim that the manifest cultural particularitities in the musical tradition of people are reflected in
the prosody (Glaser, 2000; Schellenberg; Treh, 1999). The statistical results demonstrated that RS
differs significantly from ES in relation to the occurrence of tonal rhythm (R) (P<0,001), but the
same does not occur between them in relation to the intensity rhythm (I). In ES, the difference
among the occurrences of (I) and (R) was not significant either, but it was in RS (P<0,001). On
the one hand, the presence of (R) in ES points out a bigger control of the frasal declination, which
makes the speaker keep the tone of his/her speech steady. On the other hand, in ES, the necessity
of the lexical election seems to concur with intonation in the sentence construction.
Keywords: Phonetics, prosody, tonal variation

RESUMO: Verificamos como ocorre a variação tonal em textos de fala espontânea (FE) e de
leitura (TL). A análise apresentada neste trabalho baseia-se nos princípios da análise musical, em
que as particularidades culturais manifestas na tradição musical de um povo refletem-se na
prosódia (Glaser, 2000; Schellenberg; Treh, 1999). Os resultados estatísticos demonstraram que
TL difere significativamente de FE quanto à ocorrência de ritmo tonal (R) (P<0,001), mas o
mesmo não ocorre entre elas quanto ao ritmo de intensidade (I). Em FE, a diferença entre as
ocorrências de (R) e (I) também não foi significativa, mas foi em TL (P<0,001). De um lado a
presença de (R) em FE aponta para um maior controle da declinação frasal, fazendo com que o
falante procure sempre manter o tom de sua fala estável. Por outro lado, em FE, a necessidade da
seleção lexical pode estar concorrendo com a entoação na construção da frase.
Palavras-chave: Fonética, prosódia, variação tonal

Introdução
O propósito deste trabalho é realizar uma análise prosódica a partir dos princípios
básicos da análise musical, tomando a hipótese de que as particularidades culturais
manifestas na tradição musical de um povo refletem-se na prosódia (GLASER, 2000;
SCHELLENBERG; TREH, 1999). Uma das características próprias da interpretação
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musical é a possibilidade da definição de uma coleção de tons cuja harmonia se
estabelece a partir de um tom fundamental (SCHOENBERG, 2001).
Segundo esse princípio, uma sequência melódica é formada por diferentes
trajetórias que envolvem afastamentos e aproximações do tom fundamental e criam
sempre a expectativa de que o ponto final dessa trajetória seja esse mesmo tom
fundamental (LONGACRE; CHENOWETH, 1986). Essa coleção de sons harmônicos
definida a partir do tom fundamental se fixa pela adaptação mútua dos movimentos
moleculares que formam as ondas sonoras desses mesmos sons. Movimentos harmônicos
cuja periodicidade estabeleça ciclos em que a superposição adeque-se aos movimentos
moleculares do fundamental, criando nodos em posições idênticas aos dele (ROEDERER,
2002), sendo mais harmônicos do que aqueles em que essa superposição seja menos
adequada. Assim, frequências dobradas, cuja superposição é ótima, são as que têm maior
harmonia com o fundamental; frequências três, quatro, cinco, seis vezes, e assim
sucessivamente, estabelecem os diferentes graus de semelhança tonal.
Para analisar o produto dessas variações, partiremos da proposta de Waldemar
Ferreira Netto (2006) para a análise prosódica do português, a saber, a prosódia como
série temporal. Caracteriza-se uma série temporal como um conjunto de observações
sequenciadas e interdependentes, sendo o resultado da observação feita no momento t+1
condicionada ao momento t (FERREIRA NETTO, 2006). Assim, uma onda sonora forma
uma séria temporal de modo que os valores medidos em um dado momento são
dependentes do valor imediatamente anterior.

O tratamento dado à entoação frasal
A análise da entoação frasal tem sido objeto de diversos trabalhos. Troubetzkoy
(1964 [1939]) propôs que a sintaxe se relacionasse diretamente com a variação de
frequência no correr da frase, estabelecendo sentidos suplementares e atuando com função
conclusiva, de continuidade e enumerativa. Pike (1954; 1964) propôs que a entoação frasal
no inglês norte-americano fosse interpretada por uma escala de 4 graus contíguos. A
proposição de Pike (1964) foi retomada por diversos autores: Maeda (1971), Pierrehumbert
(1980; 1990), Cruttenden (1986) e Ladd (1996), dentre outros. Pierrehumbert (1980) propôs
uma revisão dos quatro níveis de Pike (1954), especificando H(igh) e L(ow) com
possibilidades combinatórias diversas, além de marcas morfológicas e sintáticas
complementares.
Martinet (1970) diz que os fatos prosódicos não possuem valor quanto à sua
presença ou ausência, tornando-os não-analisáveis paradigmaticamente:
Incluem-se na prosódia todos os fatos de discurso que não entram na
fonemática, quer dizer, os que de qualquer modo escapam à segunda articulação
[...] nestas condições, não é difícil compreender que tais fatos não possam valer
linguisticamente pela sua presença ou ausência em determinado ponto, mas sim
pelas suas modalidades, variáveis de parte para parte dos enunciados, por
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consequência, não podem caracterizar unidades discretas (MARTINET, 1970, p.
82).

Para Hjelmslev, o texto pode ser fracionado em unidades cada vez menores,
chegando-se ao segmento. Há elementos que não se limitam a um único segmento, são os
constituintes prosódicos, pois são caracterizadores do texto, mas não o constituem. Tais
elementos são chamados, por Troubetzkoy (1964 [1939]), de prosodemas, divididos em
modulações (ao longo do sintagma) e acento (no interior da palavra).
Na década de 70, Liberman & Prince (1977) propõem a Fonologia Métrica,
considerando uma análise binária para as sílabas. Diferentemente do modelo de Chomsky
& Halle (1968), o acento passou a ser tratado na Fonologia Métrica como uma propriedade
relacional das sílabas, tendo a sua representação dada por árvores métricas. A fonologia
métrica recebeu algumas alterações de Halle & Vergnaud (1987), que descartaram a dupla
representação (arbórea e numérica); e Hayes (1994) que propõe uma teoria métrica do
acento, aplicável às palavras e às sentenças (marcando stress e accent respectivamente).
A Fonologia Prosódica, modelo proposto por Nespor & Vogel (1986), traz consigo
a preocupação, antes não considerada pela Fonologia Métrica, de relacionar o acento e o
ritmo com outros componentes fonológicos. Para Nespor & Vogel (1986) os princípios
definidores dos constituintes prosódicos são estudados por meio de uma interface entre a
fonologia e outros componentes gramaticais, mas sem que haja uma correspondência
biunívoca entre os constituintes prosódicos e os gramaticais. As autoras propõem sete
domínios numa escala hierárquica prosódica: U Phonological Utterance (enunciado
fonológico), I Intonational Phrase (sintagma entoacional),Φ Phonological Phrase
(sintagma fonológico),C Clitic Group (grupo clítico),ω Phonological Word (palavra
fonológica), Σ Foot (pé) e σ Syllable (sílaba).
Para Fónagy (2003), a articulação prosódica da mensagem é a condição
fundamental da interpretação, pois a leitura de manuscritos lineares, sem intervalos e
pontuação, atesta a importância da prosódia pela sua ausência. Os signos prosódicos são
organizados por Fónagy (2003) como portadores de funções. Dentre elas estão: função
demarcativa, função enfática, função sintática, função modal, função imitativa, função
apelativa, função preventiva, função alusiva, função estética e função expressiva. Fónagy
estipula uma hierarquia das funções que varia de acordo com a tipologia discursiva.
O português do Brasil teve sua entoação interpretada pelos trabalhos de Cagliari
(1982; 2007), Barbosa (1995), Moraes (1998), dentre outros. Todas as propostas assumem
a hipótese de Troubetzkoy (1964 [1939]) de que a entoação seja uma função direta das
variações globais de F0. No presente trabalho, a abordagem proposta para a prosódia do
português brasileiro leva em conta o fato de que uma série temporal constitui-se por
fenômenos simultâneos e não-hierarquizados, sendo de suma importância a manutenção
dos valores relativos aos pontos tomados para avaliação.
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A abordagem da entoação frasal como série temporal
As variações de frequência ocorridas na frase, ou seja, a sequência de medições
obtida, além de ser um conjunto de posições sucessivas temporalmente, pode ser
fracionada em outras componentes que somadas seriam a própria prosódia. Tomando-se,
por exemplo, um determinado valor da série temporal, teremos uma soma das
componentes que juntas concorreram para a sua formação e valor. As componentes estão
divididas em dois grupos: componentes estruturadoras e componentes semânticofuncionais. A primeira delas é subdividida em declinação (D) e ritmo tonal (R), sendo
essas subdivisões caracterizadas como o esforço que o falante despende para a produção
da fala. Na produção da fala, o falante tende a ter um esgotamento da energia necessária
para a fala, fazendo com que ele reaja a essa tendência retomando o tom anterior.
A segunda das componentes é composta por foco/ênfase (E) e acento lexical (A) 1 ,
tendo um caráter mais linguístico do que composicional. A componente (A)
aparentemente não é importante para a formação da série temporal, levando-se em conta
que a variação de frequência não é correlato na marcação do acento lexical em português
(MASSINI-CAGLIARI, 1992). Por outro lado, a componente foco/ênfase (E) é a maior
portadora de significado, pois está diretamente condicionada às necessidades expressivas
do falante, tendo como característica a não-previsibilidade, apesar de manter-se dentro de
limites que possam ser apreciados numa análise automática.

Figura 1: A linha contínua sem marcadores mostra a série temporal principal da fala (Z); a
linha com marcadores como mais mostra o tom médio; a linha com marcadores circulares
mostra a componente declinação (D) ou tom final; a linha com marcadores de asterisco
mostra da componente ritmo tonal (R) e, finalmente, a linha, com marcadores de círculos
vazados mostra a componente foco/ênfase (E)

1

Há algumas mudanças entre a proposta original de Ferreira Netto (2006) e a atual, na medida em que a
componente entoação ora substitui-se pela componente acento lexical.
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Inspirando-se no estudo de Patrícia Kuhl (KUHL; IVERSON, 1995; KUHL, 2000;
KUHL et al., 2001) que postula uma forma prototípica e não-abstrata fixa que sirva de
parâmetro para as demais formas percebidas, estabeleceu-se uma organização tonal da
prosódia que leva em conta uma categoria medial a partir do modelo de perceptual
magnet effect (PME). A forma prototípica do falante, segundo a autora, seria algum dos
sons ouvidos em alguma etapa da vida do falante que, memorizada ao todo, serve como
pólo de atração de todos os estímulos que atinjam regiões próximas. Kuhl (2001) faz
referência quanto ao grau de aceitação dessas formas para o estabelecimento das formas
prototípicas, propondo que o fenômeno de dispersão das vogais não é gestáltico, mas
fruto do PME.
A partir dessa visão, imagina-se que a melhor frequência ou a melhor intensidade
é a média de tudo o que acontece, supondo-se que as médias de frequência e intensidade
sejam a intenção do falante, ou seja, a categoria ótima (goodness) e menos marcada.
Assim, postulamos uma escala de cinco tons baseada numa categoria medial de
frequência encontrada na voz do falante ao longo da frase.

190

ênfase

média5

170
150

média4
130

valor médio dominante

média3

110

média2
90

média1

70

finalização

50
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Figura 2: Gráfico em que se mostram as bandas estabelecidas pelas médias de frequência, a
partir de um valor médio dominante de 120Hz. As linhas pretas pontilhadas mostram os
valores médios de cada banda (FERREIRA NETTO, 2006)

A divisão das bandas de frequência foi baseada na hipótese de T’Hart (1981)
sobre a percepção das variações de frequências produzidas na fala, a qual se manteve em
torno de 1,5 tom ou 3st (semitons). Justifica-se o uso de bandas de frequência por existir
na fala grandes variações não-pontuais que dificultariam uma possível análise baseada na
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divisão tonal da escala musical. O fato de as variações microtonais serem descartadas é
parte da intenção de fazer dessa escala algo que possa abarcar de maneira geral as
variações tonais da fala, não interessando, a princípio, sua variação intrabanda. Seguindo
de maneira análoga o que foi previsto para a frequência, a intensidade será analisada a
partir de um valor medial, em que haja dois valores para a sua variação, ou seja, um valor
de intensidade menor e outro maior que o central.
A definição dos parâmetros ligados aos limites de frequência adotados para
análise automática tem como base o trabalho de Russo e Behlau (1993) que afirmam que
falantes masculinos do português brasileiro possuem uma frequência fundamental em
torno de 105 Hz.

Metodologia
A análise dos dados foi feita a partir da rotina de análise automática ExProsodia
desenvolvida para o projeto Análise automática da entoação na fala em língua portuguesa.
O levantamento dos dados foi feito por meio do software Speech Filing System,
desenvolvido por Marc Huckvale da University College London. Por meio dessa
ferramenta, extraímos arquivos em txt com medições de frequência e intensidade num
intervalo de 5ms. Esses dados são analisados pela rotina que os categoriza segundo
critérios pré-estabelecidos. A rotina inicia suas operações, estabelecendo a média geral das
frequências para os valores válidos para os candidatos a pico silábico. Os valores válidos
são pré-definidos como:
Limiar inferior de frequência: 50 Hz
Limiar superior de frequência: 350 Hz. Opção do usuário.
Limiar inferior de duração: 4 frames ou 20 ms (1 frame = 5 ms).
Limiar superior de duração: 10 frames ou 50 ms (1 frame = 5 ms)
Limiar de intensidade: 2000 RMS. Opção do usuário.
Valores utilização para a elaboração da escala de cinco tons:
Limite superior das frequências médias => valor médio * 1,09)
Limite inferior das frequências média => valor médio / 1,09)
Distância entre cada média (3st = 1,05953=1,19)
Valores utilizados para a elaboração da escala de intensidade:
Limite superior do valor médio de intensidade (1,50)
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Limite inferior do valor médio de intensidade (0,5)
Limite entre cada valor de intensidade= 1,25 sup e 0,5 inf
Categorização da intensidade na escala (= 1 ou 3 ou 5)
O processo de análise automática parte de um valor medial, como dito acima, de
cada frase ou segmento de fala, sendo este a média aritmética acumulada ao longo do
tempo em todas as frequências válidas, isto é, que estejam de acordo com os parâmetros
estipulados para a análise automática. Todos os demais valores relativos aos limites de
cinco tons serão baseados no valor medial dominante. Com a série de cálculos realizados
pela ExProsodia gera-se, dentre outros, o seguinte gráfico que ilustra o comportamento
tonal da fala juntamente com as variações de intensidade:
não

5

be be se

não

sa v

Re qui

vai

v

poi

Lu

ar ar

vai

v no se

v gun

4
não

Lu

v

sa

v

3
qui

v

ão

v

poi

v

Lu

2
qui

ão

não

v

Lu

tur v no

1

Figura 3: Gráfico produzido pela rotina ExProsodia v1.03. Os marcadores pretos de
tracinhos mostram a entoação na escala de cinco tons e os marcadores cinza, circulares a
intensidade, na escala de graus

O corpus foi formado por 300 frases assertivas divididas igualmente entre as
modalidades texto lido (TL) e fala espontânea (FE) obtidas em gravações radiofônicas
retiradas da Internet 2 . Para está análise, foram coletadas cinco frases de 60 sujeitos. A
avaliação da presença ou não de ritmo foi feita pelo teste de subsequências (LEVIN, 1985),
em cada uma das frases obtidas para o corpus. Esse procedimento já foi testado em outro
trabalho que realizamos (FERREIRA NETTO, 2006).

2

Dados coletados em: http://www.radiojornalismo.com/midia.htm.
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Resultados
A partir dos resultados obtidos, considerou-se a ocorrência de ritmo tonal ou de
ritmo de intensidade em relação ao conjunto de frases de cada sujeito analisado. Na Tabela
abaixo, estão dispostas as quantidades de frases em que se constatou a presença de ritmo de
intensidade e ritmo tonal por sujeito.
Tabela 1: Ocorrências de Ritmo de Intensidade e Ritmo Tonal por sujeito
Ritmo de Intensidade
TL
3
5
1
3
3
4
5
3
3
4
5
1
3
4
4
3
1
4
5
4
1
1
2
1
3
4
2
4
1
4

FE
4
2
0
2
4
3
2
4
5
3
5
1
5
4
3
2
3
5
2
3
2
4
5
3
3
2
4
4
1
2

Ritmo Tonal
TL
0
0
0
2
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
2
0
0
0
0
1

FE
0
0
0
2
2
3
0
2
1
1
2
0
0
0
2
3
0
2
2
0
1
0
4
1
0
0
0
2
0
1

A comparação entre esses dados apresenta resultados significativos para TL em
relação a ritmo de intensidade e ritmo tonal (Fo(5,01)>Fc(1,86), P<0,001), e para o ritmo
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tonal em relação à TL e FE (Fo(0,28)<Fc(0,53), P<0,01). Para este caso, cuja variação
manteve-se no limite da aleatoriedade, realizamos um teste t, com amostra em par, que
apresentou resultados significativos (to(2,82)>tc(2,05), P<0,01).
Gráfico 1: Ritmo Tonal e de Intensidade nas categorias FE E TL

Tendo em vista que nas frases de TL a ocorrência de ritmo tonal não é significativa,
entendemos haver um maior controle da entoação frasal. No tocante à FE, a presença de
ritmo tonal de forma mais significativa parece apontar para um maior controle da
declinação frasal, fazendo com que o falante procure sempre manter o tom de sua fala
estável. Por outro lado, na fala espontânea, a necessidade da seleção lexical poderia estar
concorrendo com a entoação na construção da frase.
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Abstract:. In this paper, we present an analysis of the phonological process syncope of
posttonic non-final vowels, in names, in the dialect of the northwest of São Paulo state. The
analysis is based in the perspective of Metrical Theory (HAYES, 1995). The aims of this
analysis are: (i) to observe how the process, in the phonological word, is conditioned by
relationship between conditions of foot and syllable well-formed; (ii) to investigate if the foot
formation and form and the process is related with the rhythmic structures, in the postlexical
level; (iii) to make a study based in acoustic proceedings. In order to do this, we use speech
data controlled by experiment.
Key-words: vowel; syncope; Metrical Theory.
Resumo:. Neste artigo, apresentamos uma análise do processo fonológico de apagamento das
vogais postônicas não finais, nos nomes, no dialeto do noroeste paulista. A análise está
embasada na perspectiva da Teoria Métrica (HAYES, 1995). Os objetivos dessa análise são:
(i) observar como a aplicação do processo, no interior da palavra, é condicionada pela relação
entre as condições de boa formação do pé e da sílaba; (ii) investigar se a formação e a forma
do pé e a aplicação do processo também está relacionada às alternâncias rítmicas no nível póslexical e (iii) realizar um estudo fundamentado por meio de procedimentos acústicos. Para
tanto, utilizamos dados controlados por meio de experimento.
Palavras-chave: vogais; apagamento; Fonologia Métrica.

1. Introdução
Neste artigo demonstramos uma análise do processo fonológico de apagamento
das vogais postônicas não finais, nos nomes, no dialeto do noroeste paulista sob a
perspectiva da Fonologia Métrica, aperfeiçoada por Hayes (1995). A partir do estudo de
Lee (2004), que demonstra a relação existente entre a aplicação do processo e a
formação de pés no interior da palavra; realizamos um estudo que procura observar, por
meio da análise de dados experimentais, como a aplicação do processo, no interior da
palavra, é condicionada pela relação entre as condições de boa formação do pé e da
sílaba. Junto com o autor, assumimos que há uma relação entre a formação e a forma do
pé e a aplicação do processo apagamento das vogais postônicas não finais e
demonstramos que a aplicação do processo somente ocorre se atendidas as condições de
boa formação silábica e do pé. Também, investigamos se a formação e a forma do pé e a
aplicação do processo também está relacionada às alternâncias rítmicas no nível póslexical. Nesse sentido, propomos uma análise para investigarmos: (1) se em uma frase
entoacional, com alternâncias binárias, a vogal postônica não final será apagada para
que as alternâncias mantenham-se binária; (2) se em uma frase entoacional com
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alternância não-binária, a vogal postônica não será apagada para que as alternâncias se
mantenham ternária, visto que a proparoxítona tem pé ternário.
Lee (2004) também discute a relação da síncope com o padrão de acento no
português do Brasil na perspectiva da Teoria Métrica. Em seu estudo teórico, definiu
como eixo de suas reflexões, as seguintes questões: (i) por que ocorre a síncope em
palavras proparoxítonas; (ii) o que motiva esse fenômeno; e (iii) se há alguma relação
entre a síncope e o padrão de acento primário do português. O autor propõe que a
motivação da síncope em proparoxítonas se dá pela relação com a formação e a forma
do pé. Desse modo, a síncope ocorre na posição fraca do pé, isto é, na sílaba medial de
um item proparoxítono, havendo, em seguida, uma ressilabificação entre os elementos
da palavra, resultando em uma mudança de acento da antepenúltima para a penúltima
sílaba. O resultado é um item lexical constituído de um pé binário de cabeça à esquerda.
Os contextos propícios à aplicação da síncope, para que as condições de boa
formação silábica sejam atendidas, proposto por Araújo et. al. (2007) são: (a) a sílaba
postônica é do tipo CV e a sílaba posterior à postônica tem no onset uma consoante
líquida – chá.ca.ra (chá.cra); (b) a sílaba postônica é do tipo CV e a consoante dessa
sílaba é uma variante de /r/ - cé.re.bro (cer.bro); (c) a sílaba postônica é do tipo CV e a
consoante dessa sílaba é uma das consoantes nasais /m, n/ - cô.mo.da (côm.da). Além
desses contextos, encontramos também, em nossos dados, o seguinte contexto propício:
(d) a sílaba postônica é do tipo CV e a consoante dessa sílaba é /s, z/ - dí.zi.mo (diz.mo).

2. Pressupostos Teóricos
2.1. Fonologia Métrica
Um dos pressupostos teóricos da Fonologia Métrica é o acento que resultada de
uma relação de proeminência entre as sílabas. Desse modo, o acento deixa de ser
considerado como uma propriedade de um segmento. Essa nova concepção de acento é
introduzida a partir de Liberman e Prince (1977). Esses autores afirmam que o acento,
anteriormente atribuído às vogais e descrito linearmente, passa a ser descrito de forma
não-linear, sendo, portanto, o resultado da estruturação hierárquica dos constituintes
prosódicos, cujas unidades básicas são a sílaba, o pé e a palavra. Desse modo, o acento é
decorrente do modo como as sílabas se organizam em pés métricos. Por meio dessa
nova concepção, o fenômeno acentual das línguas pode ser mais bem descrito em
termos de estrutura relacional.
O objetivo principal da Fonologia Métrica é determinar os tipos de pés possíveis
nas línguas, de modo a observar, assim, explicações sobre o acento, buscando princípios
gerais das línguas particulares.
Hayes (1995), a partir dos pressupostos teóricos introduzidos por Liberman
(1975) e Liberman e Prince (1977), formula os princípios da Fonologia Métrica. Hayes
(1995) propõe o princípio de culminatividade, em que cada palavra ou frase tem uma
única sílaba portadora de acento principal. Por meio desse princípio, fica estabelecido
que cada série terá apenas um acento principal. Outro princípio proposto por Hayes
(1995) é o da distribuição rítmica, que diz respeito à alternância rítmica em que os
acentos ocorrem em distâncias iguais.
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Hayes (1995) propõe uma teoria que privilegia a economia descritiva dos
sistemas de acento das línguas do mundo. Para tanto, formula um pequeno conjunto de
parâmetros para a construção do pé, unidade básica na Fonologia Métrica, a saber:
(01)

Tipo de pé: troqueu (silábico ou mórico) ou iambo.

(02)

Parâmetro do Pé Degenerado: pés degenerados são permitidos ou não.

(03)

Direção de segmentação: da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita.

(04)

Regra Final: à esquerda ou à direita.

(05)

Segmentação dos pés: iterativamente ou não-iterativamente.

(06)

Modo de segmentação: acentuação persistente ou não-persistente.

(07)

Modo de construção da grade métrica: bottom-up ou top-down.

Com relação à tipologia de pés, Hayes (1995) assume apenas pés binários e
ilimitados. Desse modo, para eliminar pés ternários, utiliza o recurso da
extrametricidade. A extrametricidade é um recurso utilizado para adequar a palavra
prosódica ao domínio das regras gerais de atribuição de acento. Um elemento periférico,
marcado por colchetes angulados, pode tornar-se temporariamente invisível para as
regras de construção de constituintes, não exercendo nenhum papel na atribuição do
acento. Introduzida por Liberman e Prince (1977) e também utilizada por Halle e
Vergnaud (1987), a extrametricidade tem aplicação restrita na proposta de Hayes (1981,
conforme Hayes, 1992) da seguinte forma:
(08)

Constituência: somente constituintes (segmento, mora, sílaba, pé, palavra fonológica) podem ser
marcados como extramétricos.

(09)

Perifericidade: um constituinte pode ser extramétrico somente se estiver em uma borda
designada (esquerda ou direita) do seu domínio.

(10)

Marcação de borda: a borda não-marcada para a extrametricidade é a borda direita.

(11)

Não-exaustividade: uma regra de extrametricidade é bloqueada se converter em extramétrico o
domínio inteiro das regras de acento.

Desse modo, a base do inventário dos pés é dada por um princípio chamado de
Lei Iâmbico-Trocaica, que determina o conjunto de pés possíveis. Esta Lei leva em
consideração aspectos de boa formação da estrutura rítmica de uma dada sequência. São
três os tipos de pés propostos por Hayes (1995), a saber:
(12)

Troqueu silábico:
O troqueu silábico é um pé com duas sílabas, com proeminência inicial e que leva em
consideração apenas as sílabas, sem atentar para a sua organização, ou seja, não faz distinção
entre sílabas leves e pesadas. Os sistemas de acento que optam pelo troqueu silábico são sistemas
insensíveis ao peso silábico, com constituintes binários de cabeça à esquerda. Pelo fato de os
constituintes serem binários, itens que contêm número ímpar de sílabas não terão todas as sílabas
distribuídas em pés.

(13)

Iambo:
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O iambo tem cabeça à direita, o que o diferencia dos troqueus. Os sistemas de acento que optam
pelo iambo são sistemas com constituintes binários de cabeça à direita, sendo que esses
constituintes podem ser compostos por uma sílaba leve e por outra sílaba leve ou pesada
(primeiro caso) ou apenas por uma sílaba pesada (segundo caso).
(14)

Troqueu mórico:
O troqueu mórico leva em consideração a distinção entre sílabas leves e pesadas, ou seja, conta
as moras de que as sílabas são constituídas. No primeiro caso, duas sílabas leves, cada uma
correspondendo a uma mora, formam um pé, com cabeça à esquerda; no segundo caso, uma
sílaba pesada, correspondendo a duas moras, forma sozinha um pé. Os sistemas de acento que
optam pelo troqueu mórico são sistemas sensíveis ao peso silábico, com constituintes binários de
cabeça à esquerda, ou um único constituinte, no caso de sílabas pesadas.

2.2. Fonologia da Sílaba
A estrutura silábica é um fator muito importante que deve ser considerado
quando Em nosso estudo, assumimos a proposta de Collischon (1999) para a estrutura
de sílaba no Português do Brasil. A estrutura silábica é um fator que deve ser
considerado quando observamos a aplicação do processo fonológico de apagamento das
vogais postônicas não finais. Isso se deve ao fato de que existem condições universais
de silabação que envolve questões de sonoridade e de licenciamento prosódico que não
podem ser violadas. Desse modo, a ocorrência ou não do processo fonológico de
apagamento está diretamente relacionada com o fato de essas condições não serem
violadas. Nesse sentido, a seguir, expomos, de modo sucinto, os pressupostos teóricos
sobre a sílaba que são relevantes para o estudo do apagamento das vogais postônicas
não finais.
É por meio da escala de sonoridade que se estabelece a posição em que os
segmentos podem figurar no interior da sílaba. Determinam-se quais elementos podem
ocorrer dentro do ataque ou da coda silábica, a partir da informação segundo o qual as
sequências de elementos devem ser dispostas de modo que haja um crescente de
sonoridade dos mesmos em direção ao núcleo.
Selkirk (1984) propõe, por meio do Princípio de Generalização de Sequência de
Sonoridade, que “em qualquer sílaba, o elemento mais sonoro constitui o núcleo e é
precedido/seguido por elementos de grau de sonoridade crescente/decrescente”.
(COLLISCHON, 1999, p. 102), como observado no exemplo, a seguir:
(15)

Escala de sonoridade (do mais sonoro para o menos sonoro)
Vogal > Líquida > Nasal > Obstruinte

Com base neste princípio, a sequência de segmentos “nt” (nasal<obstruinte) não
pode constituir o ataque da sílaba, visto que “quando há sequência de elementos dentro
do ataque ou da coda, estas apresentam sonoridade crescente em direção ao núcleo.”
(COLLISCHON, 1999, p. 102). Desse modo, este princípio desenvolvido por Selkirk
(1984), explica a divisão silábica correta da palavra lebre em le.bre, por exemplo. No
entanto, não é suficiente para explicar a divisão silábica incorreta da mesma palavra em
leb.re.
Clements (1990), semelhantemente ao princípio desenvolvido por Selkirk
(1984), propõe o Princípio de Sequenciamento de Soância (PSS). Por meio desse
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princípio, os segmentos com posição mais alta ficam no núcleo da sílaba e os segmentos
com posição mais baixa ficam nas margens. Clements (1990) adota uma escala de
soância semelhante ao de Selkirk (1984). No entanto, acrescenta o elemento grau de
soância que determina que, no Português do Brasil, por exemplo, haja a preferência por
sílabas com elementos adjacentes separados por uma distância mínima de dois graus na
escala de soância. Por este princípio também explica a divisão correta da palavra lebre
em le.bre, visto que as sílabas atendem à condição de distância mínima de dois graus na
escala de soância (le = 0>4) e (bre = 0>2>4).
Quadro 01. Escala de Soância
O>
0

N>
+
1

L>
+
+
2

G>
+
+
+
3

V
+
+
+
+
4

silábico
vocóide
aproximante
soante
grau de soância

Para explicar a divisão incorreta da palavra em leb.re, que é uma possibilidade
dada a escala anterior, Clements (1990) propõe também o Princípio de Ciclo de
Sonoridade em que a curva de sonoridade aumenta maximamente na demissílaba1
inicial e cai minimamente na final. Por meio desse princípio, a sílaba leb não é possível
porque a demissíba final (eb) cai maximamente, e não minimamente como deveria ser.
A vogal /e/ tem grau de soância 4 e a consoante /b/ tem grau de soância 0. Desse modo,
a curva de sonoridade cai maximamente.
Segundo Collischon (1999), no princípio de licenciamento prosódico, proposto
por Itô (1986) todas as unidades prosódicas de um determinado nível devem pertencer a
estruturas prosódicas hierarquicamente superiores. Com base, neste princípio, nenhum
segmento pode aparecer na representação fonológica sem estar associado a um nó
silábico.
Essas condições universais de silabação são consideradas quando há a
possibilidade de haver uma ressilabificação bem formada após o apagamento da vogal
postônica não final. A seguir, mostramos um exemplo em que a violação das condições
universais de silabação levam ao bloqueio da regra de apagamento da vogal postônica
não final.
Quadro 02. Exemplo de violação das condições universais de silabação

item

Apagamento da vogal
postônica nao final

1ª possibilidade de
ressilabificação

2ª possibilidade de
ressilabificação

é.po.ca

é. p .ca

ép.ca*

é.pca*2

No exemplo, se houvesse o apagamento da vogal [o], a consoante /p/ tornar-se-ia
um segmento flutuante, não associado a nenhum nó silábico, violando, assim, o
1

As sílabas não são divididas em ataque, núcleo e coda, mas sim em duas partes parcialmente
superpostas, as demissílabas, sendo que o pico silábico pertence a ambas.
2

Os pontos representam fronteira de sílaba e os asteriscos representam que a divisão silábica é
agramatical.
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princípio de licenciamento prosódico. Para que este princípio não fosse violado, a
consoante flutuante deveria ligar-se à vogal /ϯ/ da sílaba precedente, ocupando a posição
de coda, como representado na primeira possibilidade de ressilabificação, apresentado
no exemplo acima, ou deveria ligar-se à consoante /k/ da sílaba seguinte, ocupando a
posição de ataque, como representado na segunda possibilidade de ressilabificação,
também apresentado no exemplo acima. No entanto, nenhuma dessas opções pode
ocorrer, visto que no primeiro caso há a violação do Princípio de Ciclo de Sonoridade e
a demissílaba final cai maximamente e no segundo caso há a violação do Princípio de
Sequenciamento de Soância, já que os segmentos /p/ e /k/ da sílaba [pka] possuem o
mesmo grau de soância.

3. Procedimentos Metodológicos
Elaboramos um experimento a fim de criarmos situações, nas quais, houvesse a
interação das variáveis relevantes para respondermos as questões de natureza métrica. O
experimento tem dois objetivos. O primeiro objetivo é observar se o apagamento das
vogais postônicas não finais, além de estar diretamente relacionado com a formação e a
forma do pé, no interior da palavra fonológica (conforme Lee, 2004), também é
influenciado pelas alternâncias rítmicas que se dão em constituintes maiores do que a
palavra, como a frase entoacional. O segundo objetivo é observar se, mesmo nos itens
proparoxítonos que apresentam contextos propícios à aplicação do processo, há
restrições de algumas estruturas silábicas na aplicação do processo ou se o processo se
dá de forma categórica. Caso haja restrição, pretendemos apresentar explicações para
esse fato.
Para a realização do experimento, utilizamos como equipamentos um notebook
Acer, um headphone com microfone profissional da marca Gold Ship. As características
do microfone são: (i) escuta: 40 mm do tipo diâmico; (ii) impedência: 32 OHMS; (iii)
sensibilidade: 96 dB ± 4 dB; (iv) microfone: tipo condensador; (v) padrão polar: omnidirecional; (vi) frequência: 50 ~ 16.000 Hz. O programa utilizado para gravar os
experimentos, segmentá-los e realizar a análise do sinal acústico foi o Praat (versão
5.0.32).
Para a realização do experimento, selecionamos duas pessoas que atendem ao
seguinte perfil de informantes: (i) sexo/gênero: feminino; (ii) origem: nascidas em São
José do Rio Preto; (iii) escolaridade: Ensino Superior e (iv) faixa etária: de 16 a 25 anos.
Destacamos, ainda, que inspecionamos o sinal acústico nos dados do
experimento sobre o processo de apagamento das vogais postônicas não finais para que
pudéssemos observar a coerência de nossa percepção auditiva na análise dos dados de
fala espontânea. Desse modo, se a inspeção do sinal acústico se mostrasse coerente com
a análise perceptual, isso representaria que a análise perceptual dos dados de fala
espontânea foi realizada de modo coerente em ambos os processos em estudo.
3.1. Elaboração e realização do experimento
O experimento sobre o apagamento das vogais postônicas não finais possui duas
partes. A divisão em partes evidencia o objetivo em analisar níveis prosódicos
diferenciados. Os itens lexicais selecionados para a realização do experimento sobre o
processo de apagamento das vogais postônicas não finais foram árvore, óculos,
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cômoda, dízimo e cérebro. A justificativa para a escolha desses itens está no fato de
terem contexto propício para a aplicação do apagamento da vogal postônica não final,
como proposto por Araújo et. al. (2007). Nesse sentido, selecionamos um item para
cada contexto segmental propício, de modo que dispuséssemos de exemplares para cada
grupo contextual de aplicação do processo.
Na primeira parte do experimento, controlamos a realização da palavra
fonológica. Para tanto, foram construídas perguntas do tipo “o utensílio que as pessoas
usam para tomar café é?” e fichas com o nome de alguns objetos, incluindo o nome do
objeto alvo da resposta, no caso, xícara e o nome de objetos que seriam inadequados
para a resposta proposta, de modo que o informante só pudesse escolher o nome do
objeto alvo da resposta.
Na realização do experimento, o entrevistador fez a pergunta para o informante e
mostrou o conjunto de fichas selecionadas para cada pergunta. O informante elegeu o
objeto adequado e respondeu, de modo a pronunciar o item selecionado que sempre foi
uma proparoxítona.
Na segunda parte do experimento, em que controlamos as alternâncias métricas
na frase entoacional (I), para cada item selecionado, foram elaboradas duas frases
entoacionais: em uma foi controlada a alternância binária e em outra, a alternância não
binária, como mostrado abaixo.
Quadro 03. Exemplo de constituição da segunda parte do experimento
Alternância binária
Alternância não binária

[A bela árvore]ϕ [fica perto]ϕ [deste homem]ϕ
[A altíssima árvore]ϕ [fica esplêndida]ϕ [na casa de Bárbara]ϕ

Controlamos as frases fonológicas (ϕ) em cada I, do seguinte modo: três ϕs
sendo que o item lexical alvo encontra-se na posição inicial da I. Com relação ao
número de palavras fonológicas para cada ϕ, sempre houve duas palavras fonológicas,
sendo que a proparoxítona sempre é a segunda palavra fonológica, visto que essa
posição sempre carrega acento e evento tonal em sentenças neutras (Cf. TENANI,
2002).
As sentenças foram dispostas de forma aleatória, de modo a não termos uma
sequência de frases entoacionais com o mesmo item de nossa pesquisa. Na aplicação do
experimento, o entrevistador pediu para que o informante lesse as sentenças, repetindo
três vezes cada uma, continuadamente, de modo a fazer uma pequena pausa entre a
pronúncia de cada uma das sentenças. O entrevistador esclareceu que o informante não
precisava se preocupar em contar as frases ditas. Além disso, o entrevistador orientou o
informante para que a leitura das sentenças fosse feita em uma velocidade de fala
normal. Desse modo, o entrevistador pediu para que o informante realizasse uma leitura
próxima ao que considerasse uma leitura fluente.
O procedimento da repetição continuada das frases se justifica pela possibilidade
de haver diminuição da formalidade do experimento, de modo que os informantes
passem a realizar uma fala menos controlada, uma vez que, durante a repetição, os
informantes perdem a concentração na tarefa proposta, desvinculando-se um pouco do
texto escrito. O procedimento da pausa entre as frases pronunciadas se justifica para que
não haja novas segmentações.
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3.2. Uso de procedimentos acústicos na análise métrica do apagamento das vogais
postônicas mediais
Fizemos uso de alguns conceitos da Teoria linear fonte-filtro da produção da
fala, para que pudéssemos inspecionar o sinal acústico dos itens proparoxítonos.
Adotamos os procedimentos acústicos para que pudéssemos observar se de fato há a
aplicação do fenômeno fonológico apagamento das vogais postônicas não finais, ou se
há, apenas, uma redução da duração das vogais postônicas não finais ou, até mesmo, se
há uma perda da qualidade formântica dessas vogais.
A Teoria linear fonte-filtro da produção da fala, idealizada por Fant (1960), de
base fonética, é a base para que possamos entender as relações acústico-articulatórias
relevantes para respondermos às questões que nos colocamos. Além disso, essa teoria
fornece fundamentos para muitos procedimentos necessários a uma análise acústica da
fala. Essa teoria, por meio do modelo de ressonância de tubos, fornece subsídios para
que possamos reconhecer as características segmentais das vogais, fricativas, nasais,
oclusivas, líquidas, etc. A partir dessa teoria, temos a possibilidade de, por meio da
observação dos formantes (F1 e F2), caracterizar a vogal alvo de nosso estudo.
Com relação ao reconhecimento dos segmentos vocálicos, a teoria nos permite
reconhecer as características da vogal central shwa, que é a base para que possamos
observar os formantes F1 e F2, de modo a caracterizarmos o segmento vocálico. Nesse
sentido, ao sabermos que o shwa é realizada numa posição central da cavidade bucal
(como ilustrado na figura a seguir), que seu F1é 500Hz e seu F2 é 1500Hz, que F1 é
inversamente proporcional à altura da vogal e que F2 é diretamente proporcional à
posição ântero-posterior da vogal, conseguirmos caracterizar as vogais por meio da
análise de F1 e F2. Por meio disso, sabemos que se o F2 observado for maior que
1500Hz, o segmento vocálico refere-se à alguma vogal anterior /i, e, ϯ/. Ao contrário, se
o F2 for menor que 1500Hz, o segmento vocálico refere-se à alguma vogal posterior /u,
o, ѐ/. Para sabermos de qual segmento vocálico se trata entre aqueles pertencentes ao F2
maior e/ou menor que 1500Hz, temos de observar também o F1. Se o F1 estiver entre,
aproximadamente, 100 a 300Hz, o segmento vocálico será a vogal alta /i/ (quando o F2
for maior que 1500Hz) ou a vogal alta /u/ (quando o F2 for menor que 1500Hz). Se o F1
estiver entre 400 a 500Hz, o segmento vocálico será a vogal /e/ (quando o F2 for maior
que 1500Hz) ou a vogal alta /o/ (quando o F2 for menor que 1500Hz). Nesse sentido, ao
verificarmos, por exemplo, o sinal acústico de um dado segmento que possui suas
frequências em torno de F1: 300Hz e F2: 2000Hz; saberemos que esse segmento tratase, provavelmente, da vogal alta, anterior /i/.

Diagrama 01. Triângulo Vocálico
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3.3. Realização das análises perceptual e acústica
Primeiramente fizemos a análise perceptual dos dados, de modo a observarmos a
aplicação ou não do apagamento da vogal postônica medial. Em seguida, fizemos a
análise acústica dos dados, de modo a observarmos se a realização fonética do dado
condizia com o dado percebido auditivamente. Esse procedimento foi adotado para que
pudéssemos observar se houve uma coerência entre o fato percebido auditivamente e o
fato realizado concretamente, descrito acusticamente.

4. Análise dos dados
4.1. Comparação entre a análise perceptual e a inspeção acústica do apagamento
das vogais postônicas não finais
Na primeira parte do experimento, como destacado na seção 3, controlamos a
realização do item proparoxítono, com contexto segmental propício à aplicação do
apagamento da vogal postônica não final e isolado de contextos prosódicos maiores do
que a palavra fonológica, como, por exemplo, os itens árvore, veículo, dízimo, cômoda
e cérebro. Na segunda parte do experimento, controlamos as alternâncias na frase
entoacional, na qual o item proparoxítono foi inserido, como, por exemplo: A bela
árvore fica perto deste homem. A seguir, no quadro 04, apresentamos os resultados
obtidos na primeira parte do experimento sobre o apagamento das vogais postônicas não
finais. Abaixo, no quadro 05, apresentamos os resultados para a segunda parte do
experimento.
Quadro 04. Resultados obtidos na primeira parte do experimento

itens
árvore
veículo
dízimo
cômoda
cérebro

informante 01
informante 02
perceptual acústica perceptual acústica
13
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Quadro 05. Resultados obtidos na segunda parte do experimento

Repetições
Árvore
Binário
não binário
Veículo
Binário
não binário

informante 01
percepção auditiva
sinal acústico
1
2
3
1
2
3
1
1

1
1

1
1

1
1

1
0

0
0

0
0

1
0

1
1

informante 02
percepção auditiva
sinal acústico
1
2
3
1
2
3

1
1

1
1

0
0

1
1

0
0

1
1
1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

3

O número 1 representa que houve apagamento da vogal postônica não final e o número 0 representa que
não houve apagamento da vogal postônica não final.
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Cômoda
Binário
não binário
Dízimo
Binário
não binário
Cérebro
Binário
não binário

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

0
1

1
1

1
1

0
1

1
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Ao realizarmos uma comparação entre os resultados da análise perceptual e
acústica, nas duas partes do experimento, constatamos que houve coerência dos sujeitos,
ou seja, a aplicação ou não do processo é percebida, de modo coerente, visto que a
análise do sinal acústico confirma o fato percebido auditivamente. A seguir,
apresentamos o espectrograma da ocorrência em que não houve o apagamento da vogal
postônica não final.

Diagrama 02. Espectro do item cérebro

No espectro do item cérebro, o segmento presente entre as consoantes /ש/ e /b/,
devido aos seus valores formânticos (aproximadamente, F1: 433 e F2: 2114); é a vogal
/گ/. Nesse sentido, verificamos que não houve o apagamento da vogal postônica não
final. Já no espectro do item dízimo, não há a presença de nenhum segmento entre as
consoantes /z/ e /m/, ou seja, nesse item, houve o apagamento da vogal postônica não
final /i/.
4.2. Análise Métrica
Nesta subseção, discutimos os resultados alcançados por meio de uma análise
métrica dos dados obtidos experimentalmente. No quadro 04, já apresentado
anteriormente, apresentamos os resultados obtidos na primeira parte do experimento.
Constatamos que a aplicação do apagamento da vogal não ocorre de forma categórica,
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visto que apenas os itens árvore e veículo tiveram a vogal postônica não final apagada,
na maioria das ocorrências.
Em seguida, passamos a analisar as semelhanças e diferenças existentes entre os
itens em que houve e aqueles em que não houve a aplicação do processo. Verificamos
que os itens árvore e veículo, que tiveram a vogal postônica não final apagada, têm em
comum o fato de os segmentos lateral e tepe continuarem a ocupar a posição de ataque
da sílaba após a aplicação do processo e a conseguinte reestruturação silábica, como
mostrado em (1). Já os itens dízimo, cômoda e cérebro, que não tiveram a vogal
postônica não final apagada, têm em comum o fato de os segmentos /z/, /ש/ e /m/, que
ocupam posição de ataque da sílaba não final, não passar a ocupar a posição de coda
silábica, caso houvesse a aplicação do processo, como mostrado em (2).

Diagrama03. Representação da reestruturação silábica após apagamento da vogal não
final

Nesse sentido, observamos que, nos itens em que houve a aplicação do processo,
o segmento flutuante se mantém na posição de ataque, já nos demais a aplicação do
processo levaria também a uma mudança da posição do segmento na estrutura silábica:
de ataque passaria à coda da sílaba reestruturada.
Com relação a esse fato, encontramos uma explicação em Beckaman (1998),
sobre o Princípio da Posição Privilegiada. A posição de ataque silábico, no sistema
linguístico de muitas línguas, representa uma posição privilegiada em detrimento da
posição de coda uma vez que no ataque há a manutenção do contraste fonêmico,
enquanto, na coda, há perda dos contrastes, ocorrendo, muitas vezes, neutralização.
Nesse sentido, observamos que, nos itens em que houve a tendência para a
aplicação do processo, há a manutenção do segmento na posição de ataque após a
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aplicação do processo, ou seja, os segmentos /l/ e /ש/ mantêm suas qualidades acústicas.
Nos itens em que não houve a tendência para a aplicação do processo, essa manutenção
da posição na estrutura silábica não ocorreria, caso o processo se aplicasse: os
segmentos /z/, /r/ e /m/, deixam de ser segmentos especificados, tornando-se segmentos
sub-especificados, fonemicamente, representados por /S/, /R/ e /N/.
Posto isto, constatamos que o processo de apagamento das vogais postônicas não
finais no interior da palavra fonológica com contexto segmental propício à aplicação do
processo está condicionado à manutenção, nas mesmas posições silábicas, dos
segmentos que se tornam flutuantes, após o apagamento das vogais postônicas não
finais. Essa manutenção na mesma posição silábica dos segmentos flutuantes implica
em continuar esse segmento especificado, ou seja, o segmento não perderá seu contraste
fonêmico.
Com relação à segunda parte do experimento, pretendemos observar se a relação
entre a formação e a forma do pé e a aplicação do processo também tem relação com as
alternâncias no nível pós-lexical, mais especificamente, no nível da frase entoacional.
Para tanto, como já explicitamos anteriormente neste trabalho, controlamos as
alternâncias métricas na frase entoacional em pés binários e não-binários.
Os resultados, mostrados no quadro 05, revelam que o processo não é
influenciado pelas alternâncias métricas binária e não-binária no nível da frase
entoacional. Era esperado que os itens proparoxítonos, inseridos em frases entoacionais
em que foram controlados pés binários, sofressem o apagamento da vogal postônica não
final. Não houve evidências para essa relação entre formação e forma do pé e as
alternâncias rítmicas no nível da frase entoacional.
Nessa segunda parte do experimento, observamos também a atuação da condição
de boa formação da sílaba na aplicação do processo. No entanto, percebemos que há
algumas diferenças nos resultados, devido, possivelmente, à interferência de fatores
tipicamente observados em constituintes maiores do que a palavra fonológica.
Nos itens árvore, cômoda e cérebro, a aplicação do processo se deu da mesma
forma que na primeira parte do experimento, ou seja, no item árvore houve apagamento
da vogal postônica não final e nos itens cômoda e cérebro não houve. Os itens veículo e
dízimo apresentaram um comportamento diferente. Esse comportamento pode ser
explicado devido à ênfase.
Com relação ao item veículo, não se observou uma tendência a partir dos
resultados, na segunda parte do experimento, entre as duas informantes, uma vez que na
fala da informante 01, de modo geral, não houve apagamento da vogal [u] postônica não
final, enquanto que a informante 02 realizou o processo. Essa diferença se deve a uma
diferença com que as informantes realizaram os enunciados: a informante 02 produziu
uma sentença neutra, equanto a informante 01 produziu o item veículo com ênfase. Essa
diferença pode ser observada por meio do contorno melódico associado a cada item,
como se observa nas figuras abaixo.
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Diagrama 04. Aplicação do processo e variação de pitch

Portanto, a explicação para não ter ocorrido a aplicação do processo no item
veículo, na fala da informante 01, está no fato de essa informante ter dardo ênfase à
frase fonológica que contém o item. Por outro lado, a explicação para ter ocorrido
aplicação do processo no item veículo, na fala da informante 02, está no fato de essa
informante não dar ênfase à frase fonológica que contém o item.
Com relação ao item dízimo, houve, no segundo experimento, a aplicação do
processo, não se observando a tendência à manutenção do segmento /z/ como ataque e
como segmento especificado, mas se observa uma tendência à implementar a
alternância binária no nível da palavra.

5. Considerações Finais
Pudemos observar que a aplicação do processo fonológico de apagamento das
vogais postônicas mediais, além de estar diretamente relacionado com a formação e a
forma do pé trocaico, como proposto por Lee (2004), também é influenciado por
restrições silábicas.
Constatamos que o processo de apagamento das vogais postônicas não finais no
interior da palavra fonológica com contexto segmental propício à aplicação do processo
está condicionado à manutenção, nas mesmas posições silábicas, dos segmentos que se
tornam flutuantes, após o apagamento das vogais postônicas não finais. Essa
manutenção na mesma posição silábica dos segmentos flutuantes implica em continuar
esse segmento especificado, ou seja, o segmento não perderá seu contraste fonêmico.
Na segunda parte do experimento, observamos também a atuação da condição de
boa formação da sílaba na aplicação do processo. No entanto, percebemos que há
algumas diferenças nos resultados, devido, possivelmente, à interferência de fatores
tipicamente observados em constituintes maiores do que a palavra fonológica.
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As vogais médias postônicas não-finais em corpora de perfis
sócio e geolingüístico
(Post-stressed non-final mid vowels in corpora of social and geolinguistic profiles)
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Abstract: The mid vowels in a post-stressed non-final context have been focused by De Paula
(2007), and Brandão & De Paula (2007) on the scope of the popular speech of Rio de Janeiro
State, under the variationist sociolinguistic perspective. This paper presents the results of the
aforesaid studies, based on the DID-type inquiry – APERJ corpora and PEUL – and,
afterwards, compares such results with the recorded data on questionary-type inquiries on the
linguistic atlases AfeBG and MicroAFERJ. The confront verifies if the individual’s speech
monitoring, more likely to happen on questionaries, restrict cancelling and raising of the mid
vowels; if exists any relation between these phenomenons and any kind of lexical restriction;
if the implement of the three vowels chart in post-stressed non-final context consists of a rule
on popular speech of Rio de Janeiro State.
Keywords: Phonology; post-stressed vocalism; raising.
Resumo: As vogais médias em contexto postônico não-final vêm sendo focalizadas por De
Paula (2007) e Brandão & De Paula (2007) no âmbito da fala popular fluminense, sob a
perspectiva sociolingüística variacionista. O presente trabalho apresenta os resultados obtidos
nos referidos estudos, realizados com base em inquéritos do tipo DID – corpora APERJ e
PEUL – e, em seguida, confronta tais resultados com os dados registrados em inquéritos do
tipo questionário – em cartas dos atlas lingüísticos AFeBG e MicroAFERJ. O confronto
verifica se o monitoramento da fala por parte do indivíduo, mais provável em questionários,
inibe o cancelamento e o alteamento das vogais médias; se existe relação entre esses
fenômenos e restrições de ordem lexical; e se a implementação do quadro de três vogais em
contexto postônico não-final constitui norma na fala popular do Estado.
Palavras-chave: Fonologia; vocalismo postônico; alteamento.

Introdução
A redução do sistema vocálico do Português do Brasil, conseqüência do
processo de alteamento que ocorre nos contextos átonos, tem sido estudada sob várias
perspectivas de análise lingüística. No que concerne ao quadro postônico não-final,
ainda não há consenso no delineamento das oposições fonológicas, devido à pouca
produtividade dos itens proparoxítonos. A opacidade, nesse contexto, é verificada no
âmbito das vogais anteriores, em que é necessário estudar a neutralização entre as
vogais médias e a alta.
Câmara Jr. (1970) afirma que, em contexto postônico final, o alteamento ocorre
plenamente e acarreta um sistema de três segmentos: arquifonema /I/, resultado da
neutralização dos fonemas /E/, /e/ e /i/; arquifonema /U/, resultado da neutralização dos
fonemas /ç/, /o/ e /u/; e fonema /a/. Quanto ao contexto postônico não-final, o autor diz
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que a oposição se mantém entre /E/ e /i/, assim como ocorre nas sílabas pretônicas,
configurando-se um quadro de quatro segmentos fonológicos (/i, E, a, U/).
A ausência de pares mínimos que confirmem a oposição entre /E/ e /i/ nesse
contexto tem gerado discussões. Câmara Jr. sempre se apoiou em pares análogos como
tráfego/tráfico, mas termos que parecem permitir o alteamento sem nenhum prejuízo
semântico vão contra a sua proposta (pêss[e]go/pêss[i]go; núm[e]ro/núm[i]ro, por
exemplo). Por outro lado, ela parece se confirmar quando se consideram dados como
vértebra, cátedra, véspera, nos quais o alteamento não parece ser comum.
Segundo Bisol (2003), o Português apresenta uma tendência à regularização
entre o contexto anterior e o posterior, pois um sistema de quatro elementos é
assimétrico e não natural, ainda que tenha uma explicação fisiológica – já que na
cavidade bucal, o espaço entre os pontos de articulação das vogais posteriores é menor
do que o espaço entre os das vogais anteriores.
Bisol apóia-se no modelo de Clements, que segue a Teoria Auto-segmental e a
Geometria de Traços, para definir o sistema vocálico do Português do Brasil. Segundo
esse modelo, as línguas românicas apresentam um registro primário (3 vogais), um
registro secundário (5 vogais) e um registro terciário (7 vogais), sendo os dois primeiros
resultantes da neutralização dos traços [aberto 3] e/ou [aberto 2], expostos no quadro a
seguir:
Quadro 1. Vocalismo românico segundo Clements (apud Bisol 2003)
Abertura

i/u
u

e/o
o

E/ç
ç

a

aberto 1

-

-

-

+

aberto 2

-

+

+

+

aberto3

-

-

+

+

Para Bisol, o que explica a instabilidade no contexto postônico não-final é a
flutuação entre o quadro de 3 vogais (típico da posição postônica final) e o quadro de 5
vogais (típico da posição pretônica).
No âmbito da sociolingüística variacionista, Vieira (2002) mostrou que, nos
dialetos sulistas, o contexto fonético é imprescindível para a elevação ou a manutenção
das vogais médias postônicas não-finais. Um onset labial favorece o alteamento da
média posterior, enquanto a presença de consoantes contínuas coronais ([s, z]) nessa
posição silábica é o que influencia a média anterior, fazendo-a elevar-se
freqüentemente.
Este trabalho apresenta os resultados obtidos por Santos (2007) e Brandão &
Santos (2007), que têm estudado o fenômeno de acordo com a sociolingüística
variacionista, na fala popular do Estado do Rio de Janeiro, em suas diferentes regiões.
Em seguida, confrontam-se os dados de inquéritos do tipo DID, apresentados nos
trabalhos anteriores, com os dados obtidos por fala induzida, que serão analisados nesta
etapa da pesquisa.
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1. Metodologia
O corpus
Nos estágios anteriores foram considerados inquéritos de:
(a) 66 informantes do Corpus APERJ (Atlas Etnolingüístico dos Pescadores do
Estado do Rio de Janeiro), todos do sexo masculino, analfabetos ou escolarizados até a
4ª série do Ensino Fundamental, distribuídos por três faixas etárias (de 18 a 35 anos, 36
a 55 anos e 56 anos em diante) e pertencentes a comunidades do Norte e do Noroeste do
Estado;
(b) e 25 informantes do Corpus Censo (Projeto Censo da Variação Lingüística
no Rio de Janeiro), PEUL, naturais da cidade do Rio de Janeiro, 12 do sexo masculino e
13 do sexo feminino, pertencentes a três faixas etárias e a três níveis de escolaridade
(primeiro e segundo segmentos do Nível Fundamental e Nível Médio).
Nesta etapa, acrescentam-se dados referentes a sete cartas comuns aos
questionários dos Projetos AFeBG e MicroAFERJ, que foram elaborados segundo os
mesmos critérios metodológicos: selecionaram-se seis informantes por ponto de
inquérito, distribuídos pelos dois gêneros e três faixas etárias. Assim, consideraram-se:
(a) os 24 informantes do Atlas Fonético do Entorno da Baía de GuanabaraAFeBG (Lima 2006), naturais de quatro cidades da região Metropolitana.
(b) os 72 informantes do MicroAtlas Fonético do Estado do Rio de JaneiroMicroAFERJ (Almeida 2008), referentes a 12 cidades distribuídas pelas oito regiões do
Estado.
Em etapa futura, será estudada também a fala culta, através da observação do
Corpus NURC (Norma Urbana Culta), que engloba falantes da capital do Estado.
As variáveis
No controle de dados dos corpora de perfil sociolingüístico, APERJ e PEUL,
utilizou-se o Programa Goldvarb, que auxilia a análise variacionista, para verificar quais
fatores lingüísticos e extralingüísticos atuam no processo de manutenção ou
apagamento das vogais médias postônicas não-finais, tendo em vista o alto índice de
alteamento observado nesse contexto.
Até este momento, não foram controlados de forma sistemática o gênero, a faixa
etária e o nível de escolarização do falante, devido às diferenças existentes entre os
corpora considerados. Estabeleceu-se apenas a distinção Capital x Norte/Noroeste do
Estado (área geográfica de origem).
No nível lingüístico, controlaram-se as seguintes variáveis: (i) contexto
antecedente; (ii) contexto subseqüente; (iii) classe do vocábulo (substantivo, adjetivo,
verbo); (iv) classificação lexical: termo técnico (bússola), termo usual (número), termo
pouco usual (víscera), topônimo (Teresópolis) e antropônimo (Mariângela); (v)
natureza da vogal da sílaba antecedente; (vi) natureza da vogal da sílaba subseqüente
(vii) posição da vogal na palavra.
As vogais médias anterior e posterior foram estudadas em separado e, num
segundo momento, optou-se por realizar uma análise do léxico encontrado nos corpora,
observando-se o comportamento de cada item lexical.
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Na análise dos corpora geolingüísticos, AFeBG e MicroAFERJ, foi inviável
controlar as variáveis lingüísticas no Programa Goldvarb, por causa da pouca
variabilidade do léxico a se considerado, o qual se limita a sete palavras diferentes.

2. Hipóteses
Quando se definiu o tema, foram levantadas as seguintes hipóteses:
(a) o alteamento, embora altamente produtivo, seria menos freqüente no âmbito
da média anterior;
(b) a média anterior tenderia a manter-se mais na fala culta do que na popular,
sobretudo em vocábulos menos usuais;
(c) na fala popular, nesse contexto, o apagamento da média concorreria com sua
manutenção e/ou com o alteamento;
(d) restrições de natureza social condicionariam o cancelamento da vogal,
enquanto motivações de natureza fonética propiciariam o alteamento.
Além disso, é provável que, nos inquéritos do tipo DID, haja menor
preocupação, por parte do falante, com a elocução, encontrando-se resultados mais
próximos da fala cotidiana. Já nos questionários, graças ao caráter mais formal desse
tipo de entrevista, o indivíduo estaria mais atento ao seu discurso, o que inibiria o
cancelamento e o alteamento.
Nesse sentido,
(e) os índices de alteamento e cancelamento das vogais médias seriam maiores
nos corpora APERJ e PEUL, enquanto os corpora AFeBG e MicroAFERJ
apresentariam a vogal média com maior freqüência.

3. Análise dos corpora APERJ/PEUL
Resultados gerais
Computaram-se, levando em conta a Amostra APERJ e a Amostra Censo, 843
dados suscetíveis de apresentarem vogal média postônica não-final subjacente, 179
referentes à anterior e 664 à posterior. Como se observa pela tabela 1, em ambos os
casos, o percentual de cancelamento da vogal – por vezes acompanhado também da
síncope do onset da sílaba seguinte – é mais representativo do que o percentual de
ocorrência da variante média. Além disso, o cancelamento é menor quando se trata da
vogal anterior.
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Tabela 1: Índices gerais dos Corpora APERJ e PEUL referentes à variação das vogais
médias em contexto postônico não-final
Anterior

Posterior

Oco

Perc.

Exemplo

Oco

Perc.

Exemplo

Alta

149

83%

[ se)´t S i m I tU ]

513

77%

[ ´å) k U Rå]

Média

13

7%

[ se)´t S i m e tU ]

24

4%

[ ´å) k o Rå]

Cancelamento

17

10%

[ se)´t S i m U ]

127

19%

[ ´å) k Rå]

Totais

179

100%

664

100%

Variante

Os resultados da análise desses corpora devem ser relativizados, considerandose que o número de ocorrências de vogal anterior (179) corresponde a 27% do total
(664), no levantamento de 91 inquéritos. Analisar o contexto postônico não-final é, por
conseguinte, lidar com um pequeno número de dados, passível de ser observado, em
alguns aspectos, pontualmente.
Com base nas duas amostras, seria possível formular a hipótese de que, tanto na
fala da capital (Corpus PEUL) quanto na do Norte e Noroeste do Estado (Corpus
APERJ) predomina a elevação da vogal média, como demonstra a tabela 2, abaixo, em
que não se computam os casos de cancelamento da vogal.
Tabela 2: Índices referentes à concretização das vogais médias em contexto postônico
não-final por tipo de Corpus sociolingüístico
Corpus

APERJ

Censo

Anterior

Posterior

[i]

[e]

[u]

[o]

110/123

13/123

348/370

22/370

89%

11%

94%

6%

39/39

0/39

165/167

2/167

100%

0%

99%

1%

No Corpus APERJ, concentram-se os casos de concretização das médias [e] e
[o], enquanto na amostra Censo é categórico o alteamento, regra confirmada por duas
exceções (duas ocorrências de com[o]do). Quanto ao cancelamento, as duas amostras
convergem na comparação com a concretização. Elas apresentam, então, dois padrões:
Alta/média x Cancelamento
Alta x Cancelamento
Um primeiro olhar sobre o léxico desses corpora mostra que as 179 ocorrências
referentes à vogal anterior distribuem-se por 18 palavras diferentes e as 664 relativas à
vogal posterior por 22 palavras diferentes. Além disso, verifica-se que apenas dois
vocábulos (número, quilômetro) são comuns às duas amostras (cf. Tabela 8), no âmbito
da anterior, e apenas seis são comuns no âmbito da posterior (cf. Tabela 9).
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Tendo em vista a pouca variedade lexical e o alto índice de alteamento
observado, concluiu-se que se deveria considerar, ainda, a hipótese de que tanto a
manutenção da vogal média quanto o seu cancelamento poderiam ser lexicalmente
motivados. Assim, a análise voltou-se para a observação de cada item lexical presente
nos corpora.
Observação pontual das ocorrências de [e
e]
A anterior média coronal ocorreu em cinco vocábulos – víscera, milímetro,
centímetro, quilômetro e número – na fala de quatro diferentes informantes: dois da
faixa etária intermediária, um da faixa mais jovem e escolarizados até a quarta série e
um de mais de 56 anos, analfabeto. Esses informantes concretizaram esses vocábulos
também com vogal alta.
Análise da vogal posterior
Primeiramente, realizou-se uma análise variacionista da posterior, concatenandose as ocorrências de [o] e [u] (concretização) e confrontando-as ao cancelamento, que
foi tomado como valor de aplicação.
Mostraram-se favorecedores do cancelamento da vogal posterior apenas
variáveis lingüísticas: o contexto imediatamente antecedente e a posição no vocábulo
(cf. Tabela 3).
Tabela 3: Fatores condicionadores do cancelamento da média posterior em contexto
postônico não-final
Variáveis

Fatores

Oco

Perc.

Peso Relativo

Contexto imediatamente
antecedente

[p
p]

63/417

15%

0,451

[k
k]

2/87

2%

0,194

[ss]

11/43

25%

0,780

[v
v]

47/75

62%

0,945

Na raiz

87/597

14%

0,415

Em –polis

39/42

92%

0,992

(consoante)

Posição no vocábulo
Signif: 0,000

Input inicial: 0,191

Input de seleção: 0,122

O resultado retrata, entretanto, não um condicionamento fonético propriamente,
mas um condicionamento determinado pelos segmentos que formam sílaba com a vogal
em estudo nos vocábulos que se mostraram mais freqüentes no corpus e suscetíveis ao
cancelamento (época, âncora, bússola, árvore), bem como os formados por –polis. As
demais consoantes, em contexto antecedente, aparecem, em geral, em uma ou duas
ocorrências, à exceção de [l] que ocorre em vinte e uma e de [d] que aparece em seis,
ambas categoricamente com a variante alta.
A Tabela 4 mostra mais claramente essa situação. Nela fica clara a concentração
do cancelamento nesses vocábulos. Deve-se observar também que eles concentram 21
das 24 ocorrências de média posterior.
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Tabela 4: Totais parciais referentes ao cancelamento em vocábulos suscetíveis de
apresentarem média posterior em contexto postônico não-final
POSTERIOR
Vocábulo

Corpus APERJ

Corpus Censo

Total

ø

Geral

[o]

[u]

ø

Âncora

14

65

2

Árvore

5

7

34

14

9

68

Época

1

239

24

116

1

381

Bússola

1

31

11

[o]

[u]

81

43
1

Heliópolis

1

1

Mariópolis
1

Petrópolis
Teresópolis

1

TOTAL

70

1

1
4

5

33

35

48

Cabe ressaltar que, na análise sociolingüística realizada por Amaral (2002), das
três variáveis lingüísticas apontadas como as mais relevantes para o alteamento da
média posterior, contexto antecedente e posição na palavra foram selecionadas em
primeiro e terceiro lugares.

4. Análise dos corpora AFeBG e MicroAFERJ
As sete cartas consideradas nas Amostras AFeBG e MicroAFERJ equivalem aos
vocábulos cócegas, número, útero, árvore, abóbora, fósforo e pérola. O conjunto de
dados soma 615 ocorrências: 261 com vogal média anterior subjacente e 354 com vogal
média posterior subjacente.
Um confronto preliminar mostrou que existe um comportamento semelhante
entre esses dois corpora. A Tabela 5, que concatena as duas amostras, permite a
observação do fenômeno da redução do quadro fonológico nesse tipo de corpus:
Tabela 5: Índices gerais dos Corpora MicroAFERJ e AFeBG referentes à variação das
vogais médias em contexto postônico não-final
Anterior
Variante

Posterior

Oco

Perc.

Exemplo

Oco

Perc.

Exemplo

Alta

23

9%

[ ´k çsI gå]

189

54%

[ ´pE RU lå]

Média

156

60%

[ ´k çse gå]

47

13%

[ ´pE Ro lå]

Cancelamento

82

31%

[ ´k çS gå ]

118

33%

[ ´pE Rå]

Totais

261

100%

354

100%

Os dados apresentam grande discrepância quanto aos resultados obtidos nos
corpora APERJ/PEUL. Os índices de cancelamento alternaram de 10% e 19% (vogais
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anteriores e posteriores, respectivamente) para 31% e 33%. Além disso, a freqüência da
média foi maior, alcançando a marca dos 60% no âmbito da vogal anterior.
O alto índice de manutenção da média era esperado e confirmou a hipótese de
que o monitoramento da fala inibiria o alteamento da vogal.
O aumento do cancelamento que, a princípio, parece ir contra a hipótese
levantada, é explicado pela constituição lexical do corpus. Ele é composto, em sua
maioria, por itens com estrutura fonotática que favorece a redução silábica, o que será
detalhado à frente, em observação pontual do léxico.
A exemplo do que foi feito com os corpora APERJ/PEUL, retiraram-se os casos
de cancelamento para se verificar a variedade na concretização da vogal:
Tabela 6: Índices referentes à concretização das vogais médias em contexto postônico
não-final por tipo de Corpus geolingüístico
Anterior

Corpus

MicroAFERJ

AFeBG

Posterior

[i]

[e]

[u]

[o]

14/139

125/139

150/182

32/182

10%

90%

82%

18%

9/40

31/40

39/54

15/54

22%

78%

72%

28%

É importante sublinhar que o quadro das posteriores encontrado é mais
aproximado do de entrevistas do tipo DID do que o quadro das anteriores. Nos Atlas, a
posterior ainda manteve um maior percentual de alteamento (94% e 99% no
APERJ/PEUL e 82% e 72% no MicroAPERJ/AFeBG). No que se refere à vogal
anterior, a manutenção da média mostrou-se fortemente predominante sobre o
alteamento (90% e 78%). Isso corrobora a idéia de que o contexto anterior é mais
resistente à redução fonológica, embora também seja atingido por ela.

5. As sete cartas do Atlas lingüístico
Um olhar mais atento sobre as sete palavras que constituem o corpus
geolingüístico deste trabalho aponta com clareza o motivo de se encontrarem índices de
cancelamento tão altos, ao lado de índices significativos de manutenção da média.
Dos sete vocábulos estudados, quatro apresentam em sua estrutura fonotática
condicionamento para a redução nas sílabas postônicas a partir da construção de um
onset complexo: útero ([»utRu]), árvore ([»a˙vRI]), abóbora ([a»bçbRå]) e fósforo
([»fçSfRU]). Além disso, as consoantes [R] e [s], que abrem sílaba nos termos pérola e
cócegas, são passíveis de transposição para a coda silábica anterior: [»pERlå], [»kçSgå].
Observe-se, no quadro abaixo, que apenas a palavra número apresentou índice
de cancelamento abaixo de 10%. Uma vez mantida a vogal anterior, nesse item, a
realização como média chegou a 95% e 64% nas amostras MicroAFERJ e AfeBG,
respectivamente.
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Tabela 7: Índices referentes às sete cartas os corpora geolingüísticos
AFeBG

MicroAFERJ
[ii]

[e
e]

ø

14/64

11/64

39/64

44%

17%

39%

0/65

62/65

3/65

2%

95%

3%

0/69

52/69

17/69

8%

75%

17%

Total

14/198

125/198

59/198

Posterior

[u]

[o]

ø

34/68

9/68

22/68

55%

13%

32%

26/70

13/70

31/70

37%

19%

44%

35/68

8/68

25/68

51%

12%

37%

52/65

2/65

11/65

80%

3%

17%

150/271

32/271

89/271

Anterior
cócegas
número
útero

árvore
abóbora
fósforo
pérola
Total

[ii]

[e
e]

ø

2/21

2/21

17/21

9,5%

9,5%

81%

6/22

14/22

2/22

27%

64%

9%

1/20

15/20

4/20

5%

75%

20%

Total

9/63

31/63

23/63

Posterior

[u]

[o]

ø

4/19

8/19

7/19

21%

42%

37%

9/23

4/23

10/23

40%

17%

43%

11/24

1/24

12/24

46%

4%

50%

15/17

2/17

0/17

88%

12%

0%

39/83

15/83

29/83

Anterior
cócegas
número
útero

árvore
abóbora
fósforo
pérola
Total

6. O léxico da variedade popular
Apresenta-se, por fim, uma exposição de todos os itens lexicais com vogal
média postônica não-final subjacente encontrados nos corpora de fala popular
estudados. É imprescindível ressaltar que apenas um vocábulo com média anterior e um
com média posterior subjacente foram encontrados nas quatro amostras. São as palavras
número e árvore.
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Tabela 8: Vocábulos suscetíveis de apresentarem média anterior em contexto postônico
não-final por corpus e tipo de ocorrência

Vocábulos
Centímetro
Córrego
Cócegas
Fôlego
Gênero
Hipótese
Mariângela
Milímetro
Nádega
Número
Paralelepípedo
Quilômetro
Quiséssemos
Úlcera
Útero
Velocípede
Véspera
Víscera
Vivêssemos
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Corpus APERJ
[e]
[i]

1

34

Média Anterior
Corpus Censo
Corpus AFeBG
[e]
[i]  [e]
[i]


Corpus AFERJ
[e]
[i]


7
7
2

2

17

11

14

39

14

6

2

62

3

15

1

4

52

17

2
2
1
1
6

63

2

5

2

6

2

1
22
1
1
1
2
3
1
2

2
1

1

Total
42
7
85
2
2
1
1
69
1
118
1
9
1
2
92
1
3
2
1
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Tabela 9: Vocábulos suscetíveis de apresentarem média posterior em contexto postônico
não-final por corpus e tipo de ocorrência

Vocábulos
Abóbora
Agrícola
Âncora
Árvore
Autônomo
Bióloga
Bússula
Carnívora
Catástrofe
Cômodo
Diálogo
Época
Fósforo
Heliópolis
Ídolo
Índole
Mariópolis
Método
Pérola
Petrópolis
Psicóloga
Távola
Teresópolis

Corpus APERJ
[o]
[u]


Média Posterior
Corpus Censo
Corpus AFeBG
[u]
[o]
 [o] [u] 

1
1
14
5
1

65
7

2
34

1
31
1

11

14
1

Corpus AFERJ
[o]
[u]


1

8

4

7

9

37

22

9
1

8

4

7

13

26

31

1

11

12

8

35

25

2

15

0

2

52

11

1
1
1

239

2
24

17
116

1
1
1

1
5
1
3
1

4

1

3
2
1

33

Total

95
1
815
158
2
1
43
1
1
3
17
381
93
1
1
5
1
3
82
5
3
2
35

7. Considerações finais
Até esta etapa da pesquisa, foram analisados dados da fala popular do Estado do
Rio de Janeiro. É possível chegar a algumas conclusões, de acordo com o que foi
estudado no âmbito dessa variedade.
A implementação do quadro de três vogais parece constituir norma, pois o
alteamento está presente em todo os corpora e a manutenção da média mostrou-se
relacionada a condicionamentos extralingüísticos.
Nos dados de inquéritos do tipo DID, há o predomínio do alteamento que na fala
urbana pode ser considerado categórico. Verificou-se que o monitoramento do discurso
por parte do falante inibe o alteamento, o que permite relacionar as variantes [e] e [o] a
uma preocupação formal com a elocução.
O futuro levantamento de dados de fala culta, retirados de elocuções livres e de
fala induzida, pretende verificar não só o comportamento de itens lexicais mais formais,
mas também a atuação do contexto antecedente no processo de alteamento ou
cancelamento da vogal média e de –polis e outros elementos formadores de palavras, no
processo de cancelamento.
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Acento secundário, atribuição tonal e ênfase em português
brasileiro (PB)1
(Secondary stress, tonal assignment and emphasis in Brazilian Portuguese (BP))
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Abstract: According to Abaurre & Galves (1998) and Abaurre & Fernandes-Svartman
(2008), the secondary stress assignment essentially signals the beginning of the prosodic word
(ω) in emphatic contexts of Brazilian Portuguese (BP). This paper aims to confirm (or not)
this affirmation, based on empirical analyses. For this task, we investigated the relation
between the additional tones association and the secondary stress perception on ωs produced
in neutral and emphatic contexts by BP native speakers. Our results indicate that the BP
secondary stress assignment can signal the beginning of the ω or follow a binary pattern of
rhythmic unities construction in both neutral and emphatic contexts of BP. Additional tones
can also be found in these two discursive contexts, however we found these kind of tone more
often associated with emphatic contexts.
Keywords: secondary stress; tonal events; emphasis; Brazilian Portuguese.
Resumo: Segundo Abaurre & Galves (1998) e Abaurre & Fernandes-Svartman (2008), a
atribuição do acento secundário marca essencialmente o início da palavra prosódica (ω) em
contextos de ênfase em português brasileiro (PB). O objetivo deste trabalho é confirmar (ou
não) empiricamente esta afirmação. Para alcançar nosso objetivo, valemo-nos da investigação
da relação entre associação de tons adicionais e percepção de acentos secundários em ωs
produzidas enfaticamente e de maneira neutra por falantes de PB. Nossos resultados indicam
que, em contextos neutros e de ênfase, a atribuição de acentos secundários em PB pode marcar
o início da ω ou seguir uma alternância binária. Já os tons adicionais podem ser encontrados
também nos dois tipos de contextos discursivos, porém, é encontrado mais freqüentemente em
contexto enfático.
Palavras-chave: acento secundário; eventos tonais; ênfase; português brasileiro.

1. Introdução
A implementação de proeminências é considerada como um dos fatores de
importância crucial no estabelecimento do padrão rítmico das línguas. Como exemplos
destas proeminências, citamos o acento primário e o acento secundário. O acento
primário consiste na proeminência principal da palavra e, segundo Hulst (1997), faz
parte de sua informação lexical. Por sua vez, o acento secundário deriva claramente do
ritmo, consistindo em uma proeminência diferente do acento primário. Assim, enquanto
a implementação dos acentos primários é categórica, posto que estes acentos já viriam
marcados do léxico, a implementação de acentos secundários não é categórica, mas

1

Este trabalho é fruto do desenvolvimento do projeto de pesquisa de pós-doutorado “Implementação
rítmica e domínios prosódicos em português brasileiro e europeu contemporâneos”, financiado pela
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), processo PD 06/61737-7.
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pode se dar de maneira variável, a depender do estabelecimento dos diferentes tipos de
padrões rítmicos.
De acordo com os trabalhos de Collischonn (1993, 1994), Abaurre & Galves
(1998), Frota & Vigário (2000), Sandalo et al. (2006), entre outros, fonologicamente, a
atribuição de acentos secundários em português brasileiro (doravante, PB) segue um
padrão binário de construção de unidades rítmicas.2
Todavia, tal tipo de construção pode ser afetado, dependendo do contexto
discursivo envolvido. Para Abaurre & Galves (1998) e Abaurre & Fernandes-Svartman
(2008), em contextos de ênfase em PB, a implementação do acento secundário marca
essencialmente o início da palavra prosódica.3
Levando em conta esta afirmação de base intuitiva, o objetivo deste trabalho é
confirmá-la ou infirmá-la empiricamente através da investigação da relação entre
associação de tons adicionais e percepção de acentos secundários em palavras
prosódicas produzidas de maneira enfática e neutra por falantes nativos de PB. Nossa
investigação se baseia na suposição de Tenani (2002), conforme a qual, é possível
encontrar um tom H adicional associado a sílabas percebidas como portadoras de acento
secundário em PB.4
Este trabalho será apresentado nas três seções seguintes. Na seção intitulada “2.
Corpus e metodologia”, apresentamos o corpus e a metodologia utilizados no
desenvolvimento deste trabalho. Já na seção “3. Resultados e análise”, são descritos e
analisados os resultados por nós encontrados. Por fim, na última seção deste texto,
tecemos nossas considerações finais e apresentamos os próximos passos de nossa
pesquisa.

2

Conforme Collischonn (1993, 1994), o algoritmo de atribuição de acentos secundários em PB é o
seguinte: “Construa constituintes binários da direita para a esquerda de cabeça à esquerda” (cf.
Collischonn, 1994:48). O domínio de aplicação do algoritmo proposto pela autora corresponde, no âmbito
da palavra prosódica, às sílabas precedentes à sílaba portadora de acento primário.
3

Sobre a palavra prosódica (ω), cf. Selkirk, 1982, 1984, 1995; Nespor & Vogel, 1986; e, sobre a palavra
prosódica especificamente em português, cf. Schwindt, 2000, 2001 para PB; e Vigário, 2003 para o
português europeu.
4

O tom H adicional difere dos demais tipos de eventos tonais descritos no quadro teórico da Fonologia
Entoacional (no âmbito do qual é realizada a análise entoacional deste trabalho). Conforme esta teoria de
análise entoacional, há os seguintes tipos de eventos tonais: acentos tonais (pitch accents), acentos frasais
(phrasal accents) e tons de fronteira (boundary tones). Os primeiros se encontram associados a sílabas
portadoras do acento primário das palavras prosódicas, os segundos se encontram associados a fronteiras
de sintagmas prosódicos e os terceiros, a fronteiras de sintagmas entoacionais (cf. Pierrehumbert, 1980).
Já o tom H adicional encontrado em PB, identificado primeiramente pelos trabalhos de Frota & Vigário
(2000) e Tenani (2002), não está associado nem a sílabas portadoras de acento primário, nem a fronteiras
de constituintes prosódicos, portanto, não pode ser classificado, em princípio, como nenhum dos tipos de
tons identificados pela Fonologia Entoacional. Neste trabalho, assim como o faz Tenani (2002),
identificamo-lo apenas como um tom que, além do acento tonal associado ao acento primário da palavra
prosódica, também pode ser eventualmente encontrado associado a sílabas portadoras de acento
secundário na mesma palavra prosódica, caso esta seja portadora de tais acentos.
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2. Corpus e metodologia
2.1. Corpus
O corpus utilizado no desenvolvimento deste trabalho é constituído por um
conjunto de dados de fala de PB já anotado quanto à percepção de acentos secundários
por falantes nativos desta mesma variedade de português.5
Este conjunto de dados refere-se a: (i) gravações digitais de leituras da crônica
“Complicabilizando”, de autoria de Ricardo Freire e publicada na revista brasileira
semanal Época em 25 de setembro de 2003, realizadas por 5 falantes nativos de PB, de
mesma faixa-etária, mesmo grau de escolaridade e provenientes do estado de São Paulo
(falantes: ACS, CTY, FMD, LM e PA);6 e (ii) arquivos de texto referentes a estas

5

Este corpus faz parte do banco de dados do projeto temático Fapesp/Pronex 03/09930-9
“Comportamento estocástico, fenômenos críticos e identificação de padrões rítmicos nas línguas
naturais”, coordenado pelo Prof. Dr. Antonio Galves, IME/USP, desenvolvido na Universidade de São
Paulo e na Universidade Estadual de Campinas e no âmbito do qual se desenvolve o presente trabalho.
6

O texto da crônica é o seguinte:
Complicabilizando

Não, por favor, nem tente me disponibilizar alguma coisa, que eu não quero. Não aceito nada
que pessoas, empresas ou organizações me disponibilizem. É uma questão de princípios. Se você me
oferecer, me der, me vender, me emprestar, talvez eu venha a topar. Até mesmo se você tornar disponível,
quem sabe, eu aceite. Mas, se você insistir em disponibilizar, nada feito.
Caso você esteja contando comigo para operacionalizar algo, vou dizendo desde já: pode tirar
seu cavalinho da chuva. Eu não operacionalizo nada para ninguém. Tampouco compactuo com quem
operacionalize. Se você quiser, eu monto, eu realizo, eu aplico, eu ponho em operação. Se você pedir
com jeitinho, eu até implemento. Mas, operacionalizar, jamais.
O quê? Você quer que eu agilize isso para você? Lamento, mas eu não sei agilizar nada. Nunca
agilizei. Está lá no meu currículo: faço tudo, menos agilizar. Precisando, eu apresso, eu priorizo, eu ponho
na frente, eu dou um gás. Mas agilizar - desculpe, não posso, acho que matei essa aula.
Outro dia mesmo queriam reinicializar meu computador. Só por cima do meu cadáver virtual!
Prefiro comprar um computador novo a reinicializar o antigo. Até porque eu desconfio que o problema
não seja assim tão grave. Em vez de reinicializar, talvez seja o caso de simplesmente reiniciar, e pronto.
Por falar nisso, é bom que você saiba que eu parei de utilizar. Assim, sem mais nem menos. Eu
sei, é uma atitude um tanto quanto radical da minha parte, mas eu não utilizo mais nada. Tenho
consciência de que a cada dia que passa mais e mais pessoas estão utilizando, mas eu parei. Não utilizo
mais. Agora eu só uso. E recomendo. Se você soubesse como é muito mais elegante, também deixaria de
utilizar e passaria a usar.
Sim, estou me associando à campanha nacional contra os verbos que acabam em "ilizar". Se
nada for feito, daqui a pouco eles serão mais numerosos do que os terminados simplesmente em "ar".
Todos os dias os maus tradutores de livros de marketing e administração disponibilizam mais e mais
termos infelizes, que imediatamente são operacionalizados pela mídia, reinicializando palavras que já
existiam e eram perfeitamente claras e eufônicas.
A doença está tão disseminada que muitos verbos honestos, com currículo de ótimos serviços
prestados, estão a ponto de cair em desgraça entre pessoas de ouvidos sensíveis. Depois que você fica
alérgico a disponibilizar, como você vai admitir, digamos, "viabilizar"? É triste demorar tanto tempo para
a gente se dar conta de que "desincompatibilizar" sempre foi um palavrão.
Precisamos reparabilizar nessas palavras que o pessoal inventabiliza só paracomplicabilizar.
Caso contrário, daqui a pouco nossos filhos vão pensabilizar que o certo é ficar se expressabilizando
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leituras, contendo anotações de acentos secundários percebidos auditivamente também
por falantes nativos de PB.
A escolha deste corpus como material de análise da implementação de acentos
secundários em PB não se deu de maneira aleatória, mas se justifica pelos seguintes
motivos:
(a) a análise da implementação de acentos secundários em palavras prosódicas
inseridas em contexto de “texto oral” permite a avaliação de como as pautas
acentuais das palavras prosódicas interagem em casos neutros, de ênfase e de pausas
produzidos pelos falantes na leitura e, por sua vez, de como o instanciamento do
ritmo se dá nestes casos;
(b) a crônica “Complicabilizando” consiste em um texto bem peculiar, pois é
constituída por muitas palavras prosódicas compostas por mais de duas sílabas
pretônicas, permitindo, em sua leitura, a possibilidade de realização de um número
maior de acentos secundários nos dados, o que, por sua vez, torna-os propícios para
a análise da implementação destes acentos (exemplo de um pequeno trecho extraído
da crônica, no qual se encontram três palavras prosódicas contendo,
respectivamente, 6, 5 e 5 sílabas pretônicas: “Não, por favor, nem tente me
disponibilizar alguma coisa, que eu não quero. Não aceito nada que pessoas,
empresas ou organizações me disponibilizem”.7) – cf. texto completo da crônica na
nota de rodapé 6 deste artigo.
2.2. Metodologia
A metodologia aplicada neste trabalho consiste na análise entoacional das
palavras prosódicas do corpus mencionado, nas quais foram identificadas
perceptualmente ocorrências de acentos secundários por falantes nativos de PB.
A análise entoacional consistiu especificamente na identificação de eventos
tonais associados ao contorno destas palavras e foi desenvolvida no âmbito do quadro
teórico da Fonologia Entoacional (cf., entre outros, Pierrehumbert, 1980; Beckman &
Pierrehumbert, 1986; Pierrehumbert & Beckman, 1988; Ladd, 1996; e, especificamente
para o português, cf. Frota & Vigário, 2000; Tenani, 2002; Fernandes, 2007a, b). Na
tarefa de identificação dos eventos tonais associados ao contorno entoacional,
utilizamos o programa computacional de análise de fala Praat, disponível em:
http://www.fon.hum.uva.nl/praat/.

3. Resultados e análise
Foram percebidos acentos secundários pelos falantes de PB em 200 palavras
prosódicas de nosso corpus. Destas, 33 foram produzidas por ACS, 53 por CTY, 54 por

dessa maneira. Já posso até ouvir as reclamações: "Você não vai me impedibilizar de falabilizar do jeito
que eu bem quilibiliser". Problema seu. Me inclua fora dessa.
Freire, Ricardo. Xongas. Época no. 275, 25/08/2003.
7

As três palavras prosódicas constituídas, respectivamente, por 6, 5 e 5 sílabas pretônicas, aparecem
sublinhadas por nós neste exemplo.
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FMD, 29 por LM e 31 por PA. Estas palavras variam de 2 (ex.: implemento) a 7 sílabas
pretônicas (ex.: desincompatibilizar).8
Nas tabelas que seguem, apresentamos nossos resultados, em termos de
freqüência, concernentes à relação entre a presença de tons adicionais e a percepção de
acentos secundários nas já mencionadas palavras prosódicas produzidas em contextos
neutros (sem ênfase) e de ênfase pelos 5 falantes de PB. Quanto ao contexto discursivo
de ênfase, consideramos como produções ocorridas em tal contexto: (i) aquelas
percebidas como enfáticas, conforme nossa percepção de falante nativo; (ii) produções
em contextos de foco de correção; (iii) produções silabadas da palavra prosódica; e (iv)
produções marcadas por pausas realizadas pelos falantes.
Tabela 1: Tipos de implementação de acento secundário percebidos e presença de tom H
adicional nas palavras prosódicas produzidas de maneira enfática e neutra por ACS.

Sem ênfase

Alternância binária
com H
sem H
adicional
adicional
0,0% (0)
9,1% (3)

Início de ω
com H
sem H
adicional
adicional
12,1% (4)
21,2% (7)

3,0% (1)

45,5% (15)

Com ênfase

6,1% (2)

Total

3,0% (1)

100% (33)

Tabela 2: Tipos de implementação de acento secundário percebidos e presença de tom H
adicional em palavras prosódicas produzidas de maneira enfática e neutra por CTY.

Sem
ênfase

com H
adicional
11,3% (6)

sem H
adicional
26,4%(14)

com H
adicional
5,7% (3)

sem H
adicional
13,2%(7)

Início de ω +
Alternância binária
com H
sem H
adicional adicional
0,0% (0) 0,0% (0)

Com
ênfase

22,6%(12)

1,9% (1)

11,3%(6)

3,8%(2)

3,8%(2)

Alternância binária

Início de ω

Total

0,0%(0)

100% (53)

Tabela 3: Tipos de implementação de acento secundário percebidos e presença de tom H
adicional em palavras prosódicas produzidas de maneira enfática e neutra por FMD.

Sem
ênfase

com H
adicional
3,7%(2)

sem H
adicional
16,6(9)

com H
adicional
1,9%(1)

sem H
adicional
0,0%(0)

Início de ω +
Alternância binária
com H
sem H
adicional adicional
0,0%(0)
0,0%(0)

Com
ênfase

42,6%(23)

7,4%(4)

11,1%(6)

1,9%(1)

9,3%(5)

Alternância binária

Total

8

Início de ω

0,0%(0)

Misto
com H
adicional
0,0%(0)

sem H
adicional
0,0%(0)

5,5%(3)

0,0%(0)

100% (54)

As sílabas sublinhadas correspondem a sílabas pretônicas.
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Tabela 4: Tipos de implementação de acento secundário percebidos e presença de tom H
adicional em palavras prosódicas produzidas de maneira enfática e neutra por LM.

Sem ênfase
Com ênfase

Alternância binária
com H
sem H
adicional
adicional
0,0%(0)
0,0%(0)

Início de ω
com H
sem H
adicional
adicional
17,2%(5)
6,9%(2)

6,9%(2)

55,2%(16)

Total

0,0%(0)

13,8%(4)

100% (29)

Tabela 5: Tipos de implementação de acento secundário percebidos e presença de tom H
adicional em palavras prosódicas produzidas de maneira enfática e neutra por PA.

Sem ênfase
Com ênfase
Total

Alternância binária
com H
sem H
adicional
adicional
0,0%(0)
3,2%(1)

Início de ω
com H
sem H
adicional
adicional
0,0%(0)
9,7%(3)

12,9%(4)

67,7%(21)

0,0%(0)

6,5%(2)

100% (31)

Através da observação das tabelas, nota-se que, nas produções neutras e
enfáticas das palavras prosódicas, são percebidos dois padrões de implementação de
acentos secundários com maior freqüência:
I.

Apenas um acento secundário é percebido em uma das 3 primeiras
sílabas pretônicas da palavra prosódica (acento em início de ω) e não são
percebidos outros acentos secundários além deste. Este é o padrão
predominante nos dados de ACS (81,8% dos dados: somatória das
porcentagens apresentadas na quarta e na quinta colunas da Tabela 1),
LM (93,1% dos dados: somatória das porcentagens apresentadas na
quarta e na quinta colunas da Tabela 4) e PA (83,9% dos dados:
somatória das porcentagens apresentadas na quarta e na quinta colunas
da Tabela 5);

II.

É percebida a implementação de acentos secundários seguindo uma
alternância binária. Este consiste no padrão predominante nos dados de
CTY (62,2% dos dados: somatória das porcentagens apresentadas na
segunda e na terceira colunas da Tabela 2) e FMD (70,3% dos dados:
somatória das porcentagens apresentadas na segunda e na terceira
colunas da Tabela 3).

Além destes dois padrões predominantes, também foram percebidos: (a) acentos
secundários seguindo um padrão de implementação misto, ou seja, em uma mesma
palavra prosódica, foi(ram) percebido(s) acento(s) secundário(s) seguindo um padrão de
alternância ternária e outro(s) seguindo um padrão de alternância binária (ex.:
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(DEsinCOMpatiBIliZAR)ω);9 e (b) em uma mesma palavra prosódica, um acento
secundário marcando o início da palavra prosódica (acento atribuído a uma das 3 sílabas
iniciais) e outro(s) seguindo uma alternância binária (ex.: (a DISponiBIliZAR)ω). Os
padrões (a) e (b) foram encontrados na minoria dos dados, sendo o padrão (a)
encontrado em apenas 5,5% dos dados de FMD (cf. Tabela 3) e o padrão (b) encontrado
em 3,8% dos dados de CTY e em 9,3% dos dados de FMD (cf., respectivamente, Tabela
2 e Tabela 3).
Para a maioria dos falantes (com exceção de CTY), encontramos uma
quantidade maior de palavras prosódicas produzidas enfaticamente: 57,6% dos dados de
ACS (somatória das porcentagens apresentadas na quarta linha da Tabela 1); 77,8% dos
dados de FMD (somatória das porcentagens apresentadas na quarta linha da Tabela 3);
75,9% dos dados de LM (somatória das porcentagens apresentadas na quarta linha da
Tabela 4) e 87,1% dos dados de PA (somatória das porcentagens apresentadas na quarta
linha da Tabela 5). Este fato pode ser explicado pela peculiaridade do corpus utilizado.
Tal corpus é composto por muitos neologismos com mais de três sílabas pretônicas (ex.:
desincompatibilizar; operacionalizar), os quais podem causar um estranhamento inicial
ao falante que, por sua vez, pode cometer equívocos na produção destes vocábulos. Os
equívocos produzidos pelo falante em sua produção acarretam a criação de contextos de
foco de correção (contextos necessariamente enfáticos) para as palavras produzidas
“erroneamente”. Além dos neologismos, o mesmo corpus também contém contextos
bem específicos que propiciam a produção enfática como, por exemplo, o contexto de
reclamação: ...Já posso até ouvir as reclamações: “Você não vai me impedibilizar de
falabilizar do jeito que eu bem quilibiliser”... – cf. nota de rodapé 6.
Com relação ao tom H adicional, este tipo de tom foi encontrado associado a
sílabas percebidas como portadoras de acento secundário tanto em palavras prosódicas
produzidas em contexto neutro, como em palavras prosódicas produzidas em contexto
de ênfase. Porém, para quase todos os falantes, o referido tom foi encontrado com maior
freqüência em palavras prosódicas produzidas no último tipo de contexto discursivo.
Das 19 palavras prosódicas percebidas como portadoras de acento secundário e
produzidas enfaticamente por ACS (somatória dos valores apresentados entre parênteses
na quarta linha da Tabela 1), encontramos tom H em 16 delas (somatória dos valores
apresentados entre parênteses nas 2ª. e 4ª. colunas da quarta linha da Tabela 1). Já para
as palavras prosódicas produzidas de forma neutra por este mesmo informante, do total
de 14 palavras prosódicas produzidas desta maneira (somatória dos valores
apresentados entre parênteses na terceira linha da Tabela 1), em apenas 4 foi encontrado
tom H adicional associado a silaba(s) percebida(s) como portadora(s) de acento
secundário (somatória dos valores apresentados entre parênteses nas 3ª. e 5ª. colunas da
terceira linha da Tabela 1). Por sua vez, das 23 palavras prosódicas percebidas como
portadoras de acento secundário e produzidas enfaticamente por CTY (somatória dos
valores apresentados entre parênteses na quarta linha da Tabela 2), encontramos tom H
em 20 delas (somatória dos valores apresentados entre parênteses nas 2ª., 4ª. e 6ª.
colunas da quarta linha da Tabela 2). No total de 30 palavras prosódicas produzidas de
forma neutra por este mesmo informante (somatória dos valores apresentados entre

9

As sílabas percebidas como portadoras de acento secundário aparecem em LETRAS MAIÚSCULAS e as
sílabas portadoras de acento primário aparecem em LETRAS MAIÚSCULAS E EM NEGRITO.
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parênteses na terceira linha da Tabela 2), em apenas 9 foi encontrado tom H adicional
associado a silaba(s) percebida(s) como portadora(s) de acento secundário (somatória
dos valores apresentados entre parênteses nas 3ª., 5ª. e 7ª. colunas da quarta linha da
Tabela 2). Para o informante FMD, em 42 palavras prosódicas percebidas como
portadoras de acento secundário e produzidas enfaticamente (somatória dos valores
apresentados entre parênteses na quarta linha da Tabela 3), encontramos tom H em 37
delas (somatória dos valores apresentados entre parênteses nas 2ª., 4ª., 6ª. e 8ª. colunas
da quarta linha da Tabela 3). No total de 12 palavras prosódicas produzidas de forma
neutra por FMD (somatória dos valores apresentados entre parênteses na terceira linha
da Tabela 3), em apenas 3 foi encontrado tom H adicional associado a silaba(s)
percebida(s) como portadora(s) de acento secundário (somatória dos valores
apresentados entre parênteses nas 3ª., 5ª., 7ª. e 9ª. colunas da quarta linha da Tabela 3).
Por sua vez, os dados do informante LM apresentam um comportamento diferente dos
dados dos demais informantes, uma vez que encontramos, tanto em produções neutras
como em enfáticas, mais palavras prosódicas com H adicional associado a sílaba(s)
percebida(s) como portadora(s) de acento secundário do que palavras prosódicas
percebidas como portadoras de acento(s) secundário(s), mas sem tom H adicional
associado a(s) sílaba(s) percebida(s) como portadoras destes acentos. Em 22 palavras
prosódicas produzidas enfaticamente por LM (somatória dos valores apresentados entre
parênteses na quarta linha da Tabela 4), encontramos tom H adicional associado a
sílaba(s) percebida(s) como portadora(s)em 18 delas (somatória dos valores
apresentados entre parênteses nas 2ª. e 4ª. colunas da quarta linha da Tabela 4). Para as
7 palavras prosódicas produzidas de forma neutra por LM (somatória dos valores
apresentados entre parênteses na terceira linha da Tabela 4), em 5 foi encontrado tom H
adicional associado a silaba(s) percebida(s) como portadora(s) de acento secundário
(somatória dos valores apresentados entre parênteses nas 3ª.e 5ª. colunas da quarta linha
da Tabela 4). Finalmente, para o informante PA, das 27 palavras prosódicas percebidas
como portadoras de acento secundário e produzidas enfaticamente (somatória dos
valores apresentados entre parênteses na quarta linha da Tabela 5), encontramos tom H
em 25 delas (somatória dos valores apresentados entre parênteses nas 2ª. e 4ª. colunas
da quarta linha da Tabela 5). No que se refere às palavras prosódicas produzidas de
forma neutra, no total de apenas 4 palavras prosódicas produzidas desta maneira
(somatória dos valores apresentados entre parênteses na terceira linha da Tabela 5), em
nenhuma delas foi encontrado tom H adicional associado a silaba(s) percebida(s) como
portadora(s) de acento secundário (cf. valores apresentados entre parênteses nas 2ª. e 4ª.
colunas da terceira linha da Tabela 5).
No que tange à relação entre a presença de tons H adicionais e a percepção dos
padrões predominantes de implementação de acento secundário encontrados para nossos
dados, destaca-se que o tom H adicional foi encontrado tanto nos dados de padrão I.,
quanto nos dados de padrão II. O exemplo apresentado em (1), bem como a Figura 1
correspondente, ilustram um caso de presença de tom H adicional em um dado de
padrão do tipo I de percepção de implementação de acentos secundários. Por sua vez, o
exemplo apresentado em (2) e a Figura 2 correspondente ilustram um caso de presença
de tom H adicional em um dado de padrão do tipo II.
(1)
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(me imPEdibiliZAR)ω
|
|
H
L*+H
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Figura 1. Contorno de F0 da palavra prosódica “me impedibilizar” produzida
enfaticamente por CTY no contexto de leitura do trecho “Você não vai me impedibilizar
de falabilizar do jeito que eu bem quilibiliser!” da crônica aqui analisada
(2)

(de FAlaBIliZAR)ω
|
|
H
L*+H

Figura 2. Contorno de F0 da palavra prosódica “de falabilizar” produzida enfaticamente
por CTY no contexto de leitura do trecho “Você não vai me impedibilizar de falabilizar
do jeito que eu bem quilibiliser!” da crônica aqui analisada

Faz-se ainda necessário acrescentar que, nas palavras prosódicas cujos acentos
secundários percebidos seguem o padrão de implementação do tipo II., o tom H é mais
freqüentemente encontrado associado apenas à primeira sílaba (considerando a fronteira
inicial de ω, fronteira esquerda) percebida como portadora deste tipo de acento. O
exemplo em (2) e a respectiva Figura 2 ilustram este fato. Através da observação da
Figura 2, nota-se que, na palavra prosódica “de falabiblizar”, tanto a sílaba “fa”, quanto
a sílaba “bi”, são percebidas como portadoras de acento secundário, no entanto, somente
à sílaba “fa” é associado o tom H adicional.
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4. Considerações finais e apontamentos futuros
Os resultados apresentados neste trabalho, com base em análise de dados,
revelam que, em contexto de ênfase em PB, além da percepção do padrão de
implementação de acentos secundários marcando o início de palavra prosódica (como já
afirmado intuitivamente por Abaurre & Galves, 1998 e Abaurre & Fernandes-Svartman,
2008), também é percebido o padrão de alternância binária de implementação destes
acentos.
Estes mesmos padrões de implementação de acentos secundários são percebidos
também em palavras prosódicas produzidas em contexto neutro em PB (cf. também
Moraes, 2003).
Quanto à presença do tom H adicional, observamos que tal tipo de tom é
encontrado associado a sílabas percebidas como portadoras de acento secundário nos
dados de ambos os padrões já descritos, sendo mais freqüentemente encontrado
associado apenas à primeira sílaba percebida como portadora de acento secundário
(início de palavra prosódica). Além disso, esse mesmo tom pode aparecer associado a
sílabas percebidas como portadoras de acento secundário nas produções neutras e
enfáticas das palavras prosódicas, sendo mais freqüente no último tipo de produção. Isto
posto, supomos que, em contexto de ênfase, a implementação de acentos secundários
percebida pelos falantes de PB seja discriminada da implementação dos mesmos
acentos percebida em contextos neutros, muito mais pela freqüência de tons adicionais
associados às palavras prosódicas nas quais tais acentos são percebidos do que pelo
padrão de atribuição (exemplos: alternância binária, apenas um acento secundário
marcando o início de palavra prosódica).
Os encaminhamentos futuros desta pesquisa incluirão o acréscimo e a análise
(com base na mesma metodologia aqui apresentada) de dados controlados para obtenção
de produções neutras e de dados de fala espontânea para posteriores comparações com
estes dados ora apresentados.
Serão ainda investigados, nos dados aqui apresentados e nos futuramente
incluídos, outros parâmetros acústicos relacionados à percepção do acento secundário,
tais como: configuração formântica (especificamente, F1), duração, intensidade, etc.
Em etapas futuras de nossa pesquisa, também serão feitas análises estatísticas
que dêem suporte, em termos de significância estatística, às análises lingüísticas
realizadas.
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Abstract: In this paper, it is described the behavior of the gerund morpheme “-ndo” in spoken
language of São José do Rio Preto (SP). It is identified a process of reduction or assimilation
of “-ndo” to “-no”, as can be accomplished in "fala[nu], come[nu]" In this work it is analyzed
this phenomena following the Lexical Phonology.
Keywords. lexical phonology; gerund; assimilation.
Resumo: Neste artigo, descreve-se o comportamento da forma “-ndo”, morfema de gerúndio,
em dados de uma variedade falada no dialeto de São José do Rio Preto (SP). Por meio de um
processo de redução ou assimilação, “-ndo” pode ser realizado como “-no”, por exemplo,
“fala[nu], come[nu]”. Nesse trabalho, é feita uma análise desse fenômeno fonológico à luz da
Fonologia Lexical.
Palavras-chave. Fonologia Lexical; gerúndio; assimilação.

0. Introdução
Este trabalho apresenta uma análise morfofonológica das formas variantes “ndo” e “-no” de gerúndio no dialeto de São José do Rio Preto (SP), à luz da Fonologia
Lexical (FL), fundamenta-se nos modelos de Kiparsky (1985) e Lee (1995). Nosso
objetivo é de fornecer argumentos a favor de uma proposta de léxico segmentado em
níveis, por meio dos quais é possível articular uma interação entre a morfologia e a
fonologia.
Nosso trabalho está organizado da seguinte maneira: na seção 1, apresentamos a
teoria da Fonologia Lexical (FL) e os princípios da FL; na seção 2, analisamos a forma
“-ndo”; na seção 3, fazemos as considerações finais, seguidas das referências
bibliográficas.

1. Fonologia Lexical
A FL é caracterizada pela interação entre a morfologia e a fonologia. Kiparsky
(1985 apud LEE, 1995), ao analisar o inglês, diz que o léxico de uma língua está
organizado em uma série de níveis, que são os domínios para regras morfológicas e
fonológicas. O autor propõe quatro princípios básicos para a FL, a seguir brevemente
explicitados:
1. Hipótese de Domínio Forte (HDF): segundo essa hipótese, todas as regras
fonológicas aplicam-se no nível mais alto do léxico.
2. Preservação da Estrutura (SP): por esse princípio, prevê-se que somente os
segmentos contrastivos da representação subjacente (fonemas) de cada língua podem

ESTUDOS LINGUÍSTICOS, São Paulo, 38 (1): 59-68, jan.-abr. 2009

59

ocorrer durante as operações lexicais, de modo que a SP determina os tipos de regras
fonológicas que podem se aplicar no léxico.
3. Condição de Ciclo Estrito (SCC): esse princípio funciona como um bloqueio na
aplicação das regras, ou seja, as regras fonológicas cíclicas, ou seja, lexicais, aplicam-se
somente em cada ciclo próprio – o ambiente derivado.
4. Hipótese de Referência Indireta (HRI): por meio desse princípio, explica-se a falta
de isomorfia entre as estruturas morfológicas e fonológicas, introduzindo a noção de
domínio prosódico, ou seja, as regras fonológicas aplicam-se no domínio prosódico, não
no domínio morfológico.
Lee (1995), em sua tese de doutorado, ao analisar dados do Português Brasileiro
(PB), assume que há dois níveis ordenados: nível derivacional (α) e nível flexional (β),
que funcionam como domínios da aplicação de regras fonológicas e morfológicas,
respectivamente. Seguindo o que propõem Kiparsky (1985), o autor mostra que, no PB:
1º) há dois tipos de compostos: composto lexical e composto pós-lexical; 2º) as regras
lexicais sujeitam-se aos princípios da Fonologia Lexical, tais como: o Princípio de
Preservação de Estrutura e a Condição de Ciclo Estrito, ao passo que as regras póslexicais não se sujeitam a tais princípios; 3º) em relação ao acento primário, há duas
regras distintas: uma para o não-verbo, que se aplica no nível derivacional (α); outra,
para o verbo, que se aplica no nível flexional (β). 4º) o acento secundário aplica-se no
nível da palavra prosódica (ω).
Na FL, há dois tipos de regras fonológicas: as regras lexicais, as quais se
aplicam no léxico; e as regras pós-lexicais, que se aplicam na saída da sintaxe, ou seja,
fora do léxico. Lee (1995) propõe o seguinte modelo da FL do PB:

Figura 1: Modelo da FL do PB

O modelo proposto por Lee, representado na figura 1, mostra que há apenas um
componente fonológico – em que há regras lexicais e pós-lexicais. O autor justifica que
a postulação desse modelo deve-se à hipótese assumida sobre a interface entre a
fonologia e a morfologia. Assim, segundo esse modelo, cada nível funciona como um
domínio prosódico da aplicação das regras fonológicas e morfológicas (cf. LEE, 1995).
Segundo Lee (1995), o nível 1 (α) inclui todos os processos derivacionais, a
flexão irregular e alguns processos de composição aos quais se podem acrescentar os
sufixos derivacionais. Veja em (1):
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(1)

a. [feliz], [[felic]idade]
b. [descobrir] [descoberta]
c. [[rádio-tax]ista], [[puxa-saqu]ismo]
(LEE, 1995, p. 12)

O nível 2 (β) inclui a flexão regular do verbo e do não-verbo (número) e a
formação produtiva do português, como as formações de diminutivo (“-inho”, “zinho”), advérbio (“-mente”) e grau (“-íssimo”), como exemplificado em (2):
(2)

a. falo, falava
b. flor, flores
c. cafezinho,
(LEE, 1995, p. 12)

O nível ω (palavra prosódica) é a saída do léxico e a entrada para a sintaxe.
Nesse nível, a aplicação da regra é não-cíclica e não afeta as operações morfológicas,
esse nível pertence ao componente pós-lexical.
Desse modo, conforme prevê esse modelo, a flexão de gerúndio, objeto de nossa
reflexão, está no nível 2 (β), pois aí inclui-se a flexão regular do verbo.
Seguindo esse modelo, procuraremos, na próxima seção, tratar das
características: dos níveis do léxico, em particular a de gerúndio e dos domínios de
aplicação da regra de assimilação. Além disso, pretendemos esclarecer os critérios para
a distinção das regras lexicais e pós-lexicais no português.

2. A forma “-ndo” e a FL
Para esse trabalho, foram utilizados inquéritos de fala espontânea analisador por
Ferreira (2007). Os inquéritos foram extraídos do Banco de Dados IBORUNA
(disponível em: www.iboruna.ibilce.unesp.br), que contém amostras de fala do
Português falado na região de São José do Rio Preto (SP). Esse banco é composto de
dois tipos de amostra de fala: Amostra Comunidade (ou Amostra Censo), AC, que reúne
152 amostras de fala controladas sociolingüisticamente, e Amostra de Interação
Dialógica, AI, que reúne amostras de fala coletadas secretamente em situações livres de
interação social. Em nossa pesquisa, utilizamos apenas inquéritos da Amostra Censo.
As amostras censo são provenientes de sete cidades do noroeste paulista, a
saber: São José do Rio Preto, Bady Bassit, Cedral, Guapiaçu, Ipiguá, Mirassol e Onda
Verde. Para a coleta das amostras, os informantes foram estratificados em: (i)
sexo/gênero (masculino/feminino), (ii) faixa etária (de 7 a 15 anos; de 16 a 25 anos; de
26 a 35 anos; de 36 a 55 anos; mais de 55 anos), (iii) nível de escolaridade (1º Ciclo do
Ensino Fundamental; 2º Ciclo de Ensino Fundamental; Ensino Médio; Ensino
Superior); e (iv) renda familiar (mais de 25 salários mínimos; de 11 a 24 salários
mínimos; de 6 a 10 salários mínimos; até 5 salários mínimos).
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Além do perfil social determinado pelo intercruzamento dessas variáveis, os
informantes do censo lingüístico são nativos de cidades abrangidas pelo banco de dados
ou residem em uma delas desde pelo menos os cinco anos de idade.
Para a coleta dos dados foi realizada a gravação de uma entrevista, durante a
qual cada informante, em aproximadamente uma hora, produz cinco tipos de texto oral:
(i) narrativa de experiência pessoal; (ii) narrativas recontadas; (iii) texto descritivo;
(iv) relatos de procedimentos; (v) relatos de opinião. Em nossa pesquisa, desprezamos
o tipo de texto como uma variável relevante para o fenômeno da redução de gerúndio.
Acompanha cada um dos inquéritos um relatório das condições de coleta das
amostras de fala, composto de uma Ficha Social e de um Diário de Campo. No
primeiro, constam os dados pessoais de cada informante (nome; data de nascimento;
naturalidade; endereço; telefone; sexo; profissão; escolaridade; renda familiar e o nome
do documentador). No segundo, estão descritos os comentários mais relevantes acerca
da coleta da entrevista como: data da coleta; caracterização física do local escolhido;
relação entre entrevistador e informante; disposição do informante para com a gravação;
ocorrência ou não de intervenções de terceiros; entre outros. O acesso a essas
informações torna-se relevante uma vez que pode servir de auxílio na análise dos dados.
O armazenamento digital das entrevistas contribui para sua boa qualidade
acústica, o que é muito importante para a análise dos dados deste estudo. Para a prévia
identificação das palavras nos contextos relevantes, contamos com a transcrição dos
inquéritos, feitas a partir de um manual de transcrição ortográfica,1 que visa à
homogeneização do material escrito dos dados.
A nossa amostra foi constituída somente de entrevistas de narrativas de
experiências (NE), produzidas por informantes de sexo feminino, cuja renda familiar é
de até 10 salários mínimos (estratificados em duas faixas de renda: 1 a 5 salários e de 6
a 10 salários), pertencentes às cinco faixas etárias (7 a 15 anos, 16 a 25 anos, 26 a 35
anos, 36 a 55 anos e mais de 55 anos) e os quatro níveis de escolaridade controlados (1º
EF, 2º EF, EM e ES). Desse modo, nosso corpus é composto de 38 inquéritos (e não de
40 inquéritos, como esperado se multiplicarmos 2 faixas de renda x 5 faixas etárias x 4
faixas de escolaridade), pois ao cruzar informantes de 7 a 14 anos não é possível
preencher a célula de nível de escolaridade superior.
Cabe justificar que a escolha dessas faixas etárias se baseou nos resultados
apresentados por Mollica (1989) que, ao estudar o dialeto carioca, observa que
informantes da segunda faixa etária, isto é, de 16 a 25 anos, realizam, para o gerúndio, a
forma em “-ndo”, contrariando os resultados esperados, pois, de acordo com Naro
(2003), os falantes mais velhos costumam preservar mais as formas antigas, o que pode
acontecer também com as pessoas mais escolarizadas, ou das camadas da população que
gozam de maior prestígio social. A seleção de informantes pertencentes às faixas de
renda familiar mais baixas que compõem o banco de dados (até 5 salários mínimos e de
6 a 10) se baseia na hipótese de esses informantes dessas faixas de renda representarem
a maioria da população brasileira,2 portanto, a fala desses informantes pode ser
considerada representativa da variedade em estudo. A restrição a informantes do sexo
1

Esse manual de transcrição baseia-se em algumas normas de anotação de corpus já conhecidas (cf.
PRETI & URBANO, 1986; CASTILHO & PRETI, 1986, 1987; PAIVA, 1999).
2
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000; Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho
e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2004-2006.
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feminino se deve à necessidade de eliminarmos a variável qualidade de voz (masculino
versus feminino) em nossa análise, assim, teremos uma amostra homogênea quanto aos
parâmetros acústicos da fala a ser analisada. Cabe ainda justificar que a seleção de
entrevistas classificadas como sendo narrativas de experiência justifica-se na afirmação
de Tarallo (2001) que observa que, ao produzir esse tipo de narrativa, o informante, em
geral, está menos atento à forma como produz seus enunciados.
No primeiro levantamento de dados feito por Ferreira (2007), foram
identificadas todas as ocorrências de palavras com terminação em “-ndo”. Agrupamos,
naquela pesquisa, os itens lexicais terminados em “–ndo” em classes gramaticais,
segundo Cunha & Cintra, a saber: adjetivo, advérbio, substantivo, numeral e verbo.
Além disso, os verbos se subdividem pela vogal temática (1ª, 2ª ou 3ª conjugação) e em
presente do indicativo ou gerúndio. Obtivemos a seguinte classificação dos itens
lexicais:
Quadro 1. Classificação dos itens lexicais
Tipos de itens lexicais
Exemplo de item lexical
Adjetivo
Lindo
Advérbio
Quando
Substantivo
Mundo
Numeral
Segundo
Verbo
1ª conj.
Mandando
Mando
(todas as
2ª conj.
Vendendo
Vendo
formas)
3ª conj.
Dormindo
Ø

Mandar
Vender
Dormir

Após audição dos inquéritos de fala, constatou-se que o processo de redução
aplica-se apenas nos verbos, quando “-ndo” indica gerúndio como em “falando”,
“mandando”. Os dados obtidos são apresentados na tabela abaixo. Portanto, o processo
fonológico ocorre apenas nesse morfema (não ocorrendo em formas como “*Fernano”
ou “*quano”, respectivamente, “Fernando” e “quando”). Dessa maneira, constitui-se
não um processo geral da fonologia do Português, mas um processo que se aplica
apenas à forma verbal do gerúndio.
Formas verbais
Gerúndio
Presente do indicativo
Total

Tabela 1. Resultados da redução de gerúndio
“-no”
“-ndo”
310 (62%)
183 (36,6%)
7 (1,4%)
310 (62%)
190 (38%)

Os resultados de Ferreira (2007) mostraram que, no dialeto de São José do Rio
Preto, 62 % das ocorrências pesquisadas de verbos terminados em “-ndo” há aplicação
do processo fonológico investigado, em todas as faixas etárias e faixas de escolaridade,
uma vez que os resultados apresentam maior percentagem no uso da forma “-no” para
as variantes consideradas na pesquisa. Desse resultado, pode-se afirmar que a forma
reduzida não é estigmatizada nesse dialeto.
Além disso, ao interpretarmos os dados, verificamos que o processo fonológico
de redução, no dialeto da região de São José do Rio Preto, ocorre somente nos
morfemas de gerúndio não atingindo então a raiz da palavra. Confirma-se, assim, a
afirmação de Cristófaro Silva (1996) ao dizer que uma vez que esse processo se aplica a
partir de informação morfológica dada pelo componente fonológico e morfológico e,
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desse modo, o processo não levará a uma reorganização lexical, aplicando-se apenas nas
formas de gerúndio.
A partir desses resultados, buscaremos estabelecer uma relação entre as
características dos níveis do léxico e o morfema de gerúndio “-ndo”. Para iniciar a nossa
análise, é preciso identificar a flexão de gerúndio dentro da FL. Uma vez que essa teoria
é constituída em níveis, assumimos que as formas que terminam em “-ndo” estão em
diferentes níveis do léxico, da seguinte maneira:
a) no nível 1 (α), que trata de um nível derivacional, incluímos o que na
gramática tradicional são denominados adjetivos, advérbios, substantivos e
numeral terminados em “–ndo”;
b) no nível 2 (β), que é o nível flexional, encontram-se os verbos terminados
“em –ndo”, incluímos aqui as formas verbais de gerúndio e de primeira pessoa
do presente do indicativo.
Argumentos que sustentam essa visão são dados a seguir, considerando-se o
comportamento da regra de assimilação de “-ndo”, como a realização de “fazenu” para
“fazendo”. Alguns pesquisadores tratam do fenômeno variável de redução da forma de
gerúndio, com base em descrições de dados de algumas das variedades do PB. Assim,
encontra-se um estudo variacionista como o de Mollica (1989), a partir de dado do Rio
de Janeiro, um estudo de cunho fonético-fonológico como de Dalpian e Méa (2002),
Cristófaro Silva (1996), a partir de dados de Belo Horizonte, entre outros.
Conforme propõem esses estudiosos, uma explicação satisfatória para quando
ocorrem formas como [falãnu] é a consoante [d] assimilar os traços da consoante nasal
[n] e esta, além de cumprir o papel de nasalizar a vogal precedente, também ocupa a
posição de consoante inicial da sílaba final. Os processos que levam à forma reduzida
ocorrem no nível β, como explicitado em (3):
(3)

[falar]
[fal[a[ndo]]]

sufixação

[fal[ã[ndo]]]

nasalização

[fal[ã[nno]]]

assimilação

[fal[ã[no]]]

redução do “n”

[falãnu]

representação fonética

Essa assimilação da consoante nasal pode ser formulada pela seguinte regra (cf.
HERNANDORENA, 1999, p. 37):
(4)

C

α ant

V

+ nas

β cor

+nas

C
___

α ant
β cor

No entanto, esse processo fonológico não ocorre em todas as palavras
terminadas em “-ndo”, nem em todas as formas verbais, como se exemplifica a seguir:
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(5)

[lindo]

[quando]

[mandar]

_____

_____

[mand]o]

sufixação

[lĩndo]

[kuãndo]

[mãnd]o]

nasalização

*[lĩnno]

*[kwãnno]

*[mãnn]o]

assimilação

*[lĩnu]

*[kwãnu]

*[mãnu]

representação fonética

\

⁄
Nível α

|
Nível β

Em (5), as seqüências “nd”, no adjetivo “lindo”, no advérbio “quando” e no
verbo “mando”, forma do verbo “mandar” na primeira pessoa do presente do indicativo,
não se alteram para “n”, pois a regra vista em (4) é bloqueada. Note que os itens lexicais
acima possuem contexto para que a regra formulada em (4) se aplique, ou seja, há
consoante [+ nasal], /n/, seguida de um segmento [+ anterior] e [+ coronal], /d/.
Entretanto, a regra não se aplica. É preciso notar que a consoante nasal /n/, no caso
desses itens lexicais, encontra-se na raiz da palavra e não no morfema flexional, como
ocorre nas formas de gerúndio. Explicita-se, portanto, que a regra não se aplica a toda
seqüência “nd”, mas somente ao morfema de gerúndio, informação a ser expressa na
regra de assimilação de gerúndio.
Sendo assim, neste artigo, defende-se que a regra de assimilação de “-ndo” não
se aplica nos itens do nível α e nem a todos os itens do nível β do léxico, pois, nos dois
casos, a regra é bloqueada pelo princípio de SP, uma vez que tal princípio prevê que
somente os segmentos contrastivos de cada língua podem ocorrer durante as operações
lexicais, determinando os tipos de regras fonológicas que podem se aplicar no léxico de
modo que preserve a sua estrutura. Logo, segundo esse princípio não ocorrem formas
como “*lĩnu” para “lindo”, no nível α, e nem “*manu” para “mando”, no nível β, uma
vez que a aplicação da regra alteraria a estrutura do léxico. Desse modo, a redução de
gerúndio é fenômeno fonológico que se caracteriza como uma regra lexical no nível β.
Em (6), explicitamos que a regra de assimilação aplica-se apenas às formas de
gerúndio – como “mandando” ~ “mandano”, e não a outras formas verbais, como
“mando”.
(6)

/manda+ndo/

/mand+o/

mandando

mando

sufixação de β

mãndãndo

mãndo

nasalização

mãndãnno

_____

assimilação

mãndãno

_____

supressão de n

mãndãnu

mandu

neutralização

Nível β

Nível ω
Representação fonética
[mãndãnu]

[mãdu]
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Em (6), apresentamos os vários processos fonológicos pelos quais as formas
verbais passam até chegarmos à forma fonética. Assim, perpassamos toda a seqüência
de processos que leva à assimilação. Deste modo, primeiro, os itens lexicais são
atingidos pela sufixação, ou seja, a flexão regular dos verbos; segundo, os itens lexicais
são atingidos pelo processo de nasalização; terceiro, a regra de assimilação aplica-se
somente na forma de gerúndio, na medida em que os itens lexicais estão sujeitos ao
princípio de SP e, dessa forma, a regra não se aplica aos termos do nível β que não
teriam preservado a estrutura do léxico. Logo, o domínio da aplicação dessa regra
lexical é o nível β, como ficou demonstrado acima.
Em resumo, acreditamos que, com base na Fonologia Lexical, organiza-se de
maneira clara e satisfatória a interação da fonologia e da morfologia para ordenar a
aplicação ou não das regras fonológicas, corroborando-se, assim, a visão segundo a qual
a estrutura do léxico é composta de níveis e que, no PB, as regras lexicais se sujeitam
aos princípios de SCC e SP.
Cabe observar que, nos dados levantados em Ferreira (2007), há itens lexicais
que têm o contexto para a aplicação da regra, ou seja, morfema de gerúndio, porém, ela
não se aplica de forma categórica. Veja em (7):
(7)

/brincando/

/sendo/

/conseguindo/

a) [brĩkanu]

[sẼnu]

[kõsegĩnu]

b) [brĩkãdu]

[sẼdu]

[kõsegĩdu]

Em (7), o falante utiliza tanto a forma reduzida (7a) quanto à forma não-reduzida
(7b), ambas as formas aceitas pelo falante nativo. Portanto, essa regra de assimilação do
gerúndio é variável apenas para as formas de gerúndio e é bloqueada para as demais
formas (verbais ou não) que apresentam a seqüência “nd”. Sendo assim, para responder
o que condiciona a aplicação da regra de assimilação de gerúndio, posteriormente,
faremos uma análise dos fatores extralingüísticos, tais como: sexo, escolaridade, faixa
etária e faixa de renda. Para desenvolvermos essa pesquisa, utilizaremos como base a
Teoria Variacionista que visa à compreensão da língua em situações naturais de
interação social.3 Somada a esta análise, mostraremos que, na variedade paulista
estudada, a regra de assimilação afeta somente o forma de gerúndio “ndo”, de modo
variável, condicionada por fatores sócio-lingüísticos.

3. Considerações finais
Esse trabalho tratou do comportamento variável das formas de gerúndio no
dialeto da região de São José do Rio Preto (SP), em que a forma de gerúndio “-ndo” se
alterna com “-no”, baseando-se nos pressupostos teóricos da FL.
No que
fonológico não
formas verbais,
α) e “mando”

se refere à aplicação da regra, identificamos que esse processo
ocorre em todas as palavras terminadas em “-ndo”, nem em todas as
como se exemplifica nos vocábulos “lindo” ~ “*linu” (domínio: nível
~ “*manu” (domínio: nível β). Esses itens lexicais têm contexto

3

A partir dos resultados de Ferreira (2007), Gonçalves (2008) apontou para uma correlação segura da
variação com o fator nível de escolaridade, o que significa dizer, segundo o autor, que os índices de
redução são inversamente proporcionais ao aumento do nível de escolaridade.
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segmental para que a regra se aplique, porém, nota-se que a consoante nasal /n/, no caso
desses itens lexicais, encontra-se na raiz da palavra e não no morfema flexional, como
ocorre no gerúndio, por exemplo. Explicita-se, então, que a regra não se aplica na raiz
das palavras, mas sim num morfema determinado. Sendo assim, a regra de assimilação
de “-ndo” e, conseqüentemente, do morfema de gerúndio, segundo a FL, não se aplica
aos itens do nível α nem em todos os itens do nível β do léxico, uma vez que a regra é
bloqueada pelo princípio de SP.
Quando alguns itens do nível β, como as formas conjugadas no presente do
indicativo com seqüências em “-ndo” (vend+o) não assimilam o traço de nasal,
interpretamos que o bloqueio da regra está condicionado ao princípio de SCC da FL,
pois se presume que as regras lexicais aplicam somente no ambiente definido; nas
formas “lindo” e “mando”, o processo não se aplica nem no ambiente derivado nem no
não-derivado.
Logo, argumentamos que o domínio de aplicação dessa regra de é lexical, uma
vez que ocorre no nível β, no que tal regra se sujeita aos princípios de SCC e ao de SP,
aplicando sem problemas nas formas de gerúndio e sendo bloqueadas nas outras formas
em que o fonema [d] encontra-se na raiz do item lexical, como em “mando”.
Verificamos também que a regra de assimilação do gerúndio é uma regra
variável, uma vez que o processo pode não se aplicar mesmo havendo contexto para a
assimilação, isto é, para os vocábulos “brincando”, “sendo” e “conseguindo”, alternamse a pronúncia, respectivamente, entre “brinca[nu]” ~ “brinca[ndo]”, “se[nu]” ~
“se[ndo]” e “consegui[nu]” ~ “consegui[ndo]”, evidenciando assim que a aplicação da
redução não é categórica.
Sendo assim, é importante salientar que a análise fonológica dos resultados da
pesquisa sobre a redução do gerúndio na variedade do interior paulista à luz da teoria da
Fonologia Lexical configura-se satisfatória, uma vez que organiza de maneira clara a
interação da fonologia e da morfologia de modo a ordenar a aplicação ou não das regras
fonológicas, por meio do pressuposto de que a estrutura do léxico é composta de níveis.
As considerações aqui apresentadas não têm pretensão de esgotar os estudos
acerca da redução do gerúndio, tomando-se como arcabouço teórico a FL. No entanto,
almejamos contribuir para uma descrição do léxico do Português Brasileiro de modo
geral, e com a descrição do comportamento do gerúndio em uma variedade do
Português.
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Luciani Tenani1
1

Instituto de Biociências Letras e Ciências Exatas - Universidade Estadual Paulista (UNESP)
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Abstract: This paper deals with variations of pretonic vowels in nouns and
adjectives, based on spontaneous data from a variety spoken in São Paulo State. In
this variety, there is a vowel raising process that change [e, o] into [i, u], as in
m[i]dida’ and ‘m[u]chila’. It is analyzed the phonological factors that is relevant
to explain the observed variation. The raising process was interpreted as a result
of a reduction process of articulatory difference between unstressed vowel and
adjacent consonants. It was also observed that adjacent high vowels are important
to explain the application from the rule and, in many cases, the high vowels of the
stressed syllable reinforce but do not determine the application from the rule of
harmony vowel process in this variety.
Key-words: mid vowel, vowel raising, phonology, linguistic variation,
Portuguese
Resumo: Neste texto, focaliza-se o comportamento variável das vogais pretônicas
nos substantivos e adjetivos, a partir de dados de fala de uma variedade do interior
paulista, considerando-se relações entre informações de natureza fonológica.
Nessa variedade, ocorre o alçamento que transforma [e, o] em [i, u],
respectivamente, como em ‘m[i]dida’ e‘m[u]chila’. Os resultados levam-nos a
interpretar o alçamento vocálico como resultado, sobretudo, da redução da
diferença articulatória da pretônica com relação aos segmentos consonantais
adjacentes. Constatou-se, também, que a vogal alta adjacente à pretônica tem
importante papel na aplicação da regra do alçamento e a presença dessa vogal alta
na sílaba tônica, em muitos casos, reforça, mas não determina a aplicação da regra
de harmonia vocálica no dialeto paulista.
Palavras-chave: vogal média;
lingüística; língua portuguesa.

alçamento

vocálico;

fonologia;

variação

Introdução
As vogais átonas, particularmente as pretônicas, são objeto de reflexão por
permitirem observar aspectos da gramática das línguas que envolvem não só informações
do componente fonológico, como também a relação desse componente com os demais
componentes da gramática. Exemplifica-se essa afirmação a partir do contraste do
comportamento de pretônicas nos substantivos e adjetivos versus nos verbos, por exemplo,
em variedades em que se observa o fenômeno de alçamento, que transforma as pretônicas
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[e, o] em [i, u], respectivamente, como em ‘m[i]dida’ e‘m[u]chila’. Compare-se
‘burgu[e]sia’ (*‘burgu[i]sia’) versus ‘p[e]dia’ ~ ‘p[i]dia’. O adjetivo ‘burguesia’ nunca
sofre alçamento, mesmo sendo a vogal tônica [i]. A forma verbal ‘pedia’ tende a sofrer
alçamento na maioria das ocorrências. Note-se, porém, que a forma verbal ‘p[e]diria’ nunca
sofre alçamento (*‘p[i]diria’), mesmo sendo a vogal tônica [i]. Informações de natureza
morfológica, como classe de palavra, estrutura da palavra se mostram relevantes para a
compreensão do processo de alçamento que atinge as vogais pretônicas.
As vogais pretônicas também são objeto de reflexão por apresentarem
comportamento variável quando se comparam realizações de uma mesma palavra em
diferentes variedades do Português do Brasil. Por exemplo, em Belo Horizonte, atestam-se
as formas alternantes ‘r[ϯ]cibo’ ~ ‘r[e]cibo’ ~ ‘r[i]cibo’ e ‘m[ѐ]derno’ ~ ‘m[o]derno’ ~
‘m[u]derno’ (cf. LEE & OLIVEIRA, 2006). Em São José do Rio Preto (SP), interior
paulista, atestam-se as formas alternantes ~ ‘r[e]cibo’ ~ ‘r[i]cibo’, mas nunca ‘r[ϯ]cibo’, e
‘m[o]derno’, mas nunca ‘m[ѐ]derno’ ou ‘m[u]derno’.
Neste texto, focaliza-se o comportamento variável das vogais pretônicas nos
substantivos e adjetivos, mais especificamente, da vogal pretônica interna à palavra,
excluindo-se, portanto, vogais em início de palavra, em hiato e em prefixo.1 O objetivo é
discutir os resultados de pesquisa, discutidos em Tenani & Silveira (2008), que identificou
os fatores lingüísticos que se mostraram relevantes na descrição do alçamento das
pretônicas da variedade falada no interior paulista, região de São José do Rio Preto.2
Cabe explicitar que o fenômeno de alçamento das pretônicas /e, o/ pode ser
motivado pela presença de uma vogal alta /i, u/ adjacente à vogal pretônica (que pode ser
ou não tônica) e, nesse caso, afirma-se que se trata de um caso de harmonia vocálica (que
se define pela assimilação do traço [alto] entre as vogais). O alçamento pode, ainda, ser
desencadeado por uma redução das diferenças articulatórias entre vogais e consoantes
adjacentes de modo que ‘b[u]teco’ tem a pretônica alçada por haver uma relação entre /b/,
uma consoante labial, e /u/, uma vogal labial. Nota-se que /u/ e /o/ são vogais labiais, mas
/u/, por suas características articulatórias (como bem mostrou Bisol, 1981), pode ser vista
como sendo mais labial do que /o/. Assim, o alçamento em ‘boteco’ não se dá por haver
uma relação entre vogais (não há vogal alta na palavra que possa ser o gatilho da regra de
alçamento), mas por haver uma relação entre consoante e vogal que, nesse caso, está em
jogo o traço labial presente em /b/ e em /u/. Portanto, do ponto de vista fonológico, é tema
de investigação identificar os fatores desencadeadores do processo de alçamento
1

Esta escolha metodológica se dá pelas seguintes razões: (i) a vogal em posição inicial, notadamente a vogal
/e/ (como em ‘[i]scola’), não está sujeita aos mesmos princípios que a vogal média pretônica interna à palavra
no que diz respeito ao alçamento (Cf. NARO, 1973, e VIEGAS, 1987); (ii) a vogal em hiato (como em
‘d[u]ente’ pode sofrer alçamento desde o século XVI, conforme atestou Fernão de Oliveira (1536), e, segundo
Bisol (1981), esse processo, nesses contextos, passou a ser categórico; (iii) a vogal média /e/ do prefixo ‘des-‘
(como em d[i]semprego) sofre alçamento categoricamente (Cf. VIEGAS, 1987).
2
Cabe informar que a cidade de São José do Rio Preto (SP) é sede de Região Administrativa no noroeste do
Estado de São Paulo e, conforme estudos da Fundação SEADE (www.seade.sp.gov.br), figura no rol das
cidades paulistas com nível elevado de riqueza e bons níveis nos indicadores sociais (como altos índices de
escolaridade e de longevidade). Ainda segundo metodologia dessa Fundação, que se vale do Índice Paulista
de Responsabilidade Social, os municípios que compreendem a região noroeste do estado (portanto
circunvizinhos à cidade sede) classificam-se, sobretudo, no grupo de cidades com nível de riqueza baixo, mas
com bons indicadores sociais.
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relacionando-os aos fenômenos de harmonia vocálica ou de redução vocálica ou ainda de
neutralização.3
Do ponto de vista sociolingüístico, é interessante destacar que a região de onde
coletamos os dados analisados aqui faz fronteira com os estados de Minas Gerais e Mato
Grosso do Sul (que pertence à região Centro-Oeste do Brasil), o que a coloca, no que diz
respeito ao comportamento vocálico, entre as variedades da região sul do Brasil, as quais se
caracterizam pela ocorrência do processo de alçamento (NASCENTES, 1953). Faz-se
necessário, porém, verificar que fatores desencadeiam esse processo e a forma com que
atuam nessa variedade, pois uma ocorrência como ‘t[u]mate’ se encontra em Belo
Horizonte (MG), mas não em São José do Rio Preto (SP). Pretende-se, assim, contribuir
para a caracterização das diferenças entre as variedades do Português Brasileiro.
Em Tenani & Silveira (2008), é apresentado, pela primeira vez, que, de modo geral,
na variedade culta dessa região do interior paulista ocorre 13% de alçamento em contextos
de vogal pretônica /e/ (foram 297 ocorrências em 2246 contextos); e 14% de alçamento em
contextos de vogal pretônica /o/ (foram 228 ocorrências em 1590 contextos). Tais
porcentagens são relativamente inferiores quando comparadas a estudos realizados, por
exemplo, para variedades mineiras, e revelam que, na variedade culta do noroeste paulista,
as vogais médias [e, o] (i) predominam sobre as altas [i, u], ou seja, não há tendência ao
alçamento, e (ii) têm praticamente a mesma suscetibilidade para sofrer o alçamento. Neste
texto, na terceira seção, retomam-se os principais resultados tratados por Tenani & Silveira
(2008), a fim de discutir a caracterização do processo na variedade estudada visando
contribuir com as reflexões sobre as vogais átonas no Português do Brasil (doravante, PB).
Busca-se caracterizar, na última seção, a variedade em análise no que diz respeito às
interações de processos fonológicos envolvidos nas vogais em posição pretônica nos
nomes: substantivos e adjetivos.

Os dados
Os dados a serem discutidos neste texto são oriundos da pesquisa apresentada em
Tenani & Silveira (2008). O corpus dessa pesquisa foi constituído de 16 inquéritos de fala,
selecionados da amostra censo do banco de dados Iboruna,4 produzidos por informantes
que atendem o seguinte perfil social: gênero feminino, com nível superior completo ou em
3

Também é relevante discutir as formas de representação dos itens lexicais. Por exemplo, se tomarmos
‘m[e]nino’ como sendo a forma de base, constataremos que sempre haverá alçamento para esse item na
variedade em estudo. Se, alternativamente, tomarmos ‘m[i]nino’ como sendo a forma de base, haverá
coincidência entre a realização e a forma de base, de modo que não haverá processo nesse caso. Portanto, fazse necessário tratar da forma de base a partir da qual se analisam os dados, pois a interpretação dos resultados
pode ser alterada. Apesar de reconhecermos a importância dessa reflexão não a faremos neste texto, deixando
a discussão sobre essa temática para futuros trabalhos.
4
O banco de dados Iboruna é formado de uma amostra censo constituída de 152 inquéritos de fala de
informantes provenientes do município de São José do Rio Preto, noroeste do estado de São Paulo, e mais seis
cidades circunvizinhas a ele: Bady Bassit, Cedral, Guapiaçu, Ipiguá, Mirassol e Onda Verde. Para a coleta das
amostras, os informantes foram estratificados em (i) sexo/gênero (masculino/feminino), (ii) faixa etária (de 7
a 15 anos; de 16 a 25 anos; de 26 a 35 anos; de 36 a 55 anos; mais de 55 anos), (iii) nível de escolaridade (1º
Ciclo do Ensino Fundamental; 2º Ciclo de Ensino Fundamental; Ensino Médio; Ensino Superior) e (iv) renda
familiar (mais de 25 salários mínimos; de 11 a 24 salários mínimos; de 6 a 10 salários mínimos; até 5 salários
mínimos).
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andamento; pertencentes a quatro faixas etárias – de 16 a 25 anos; de 25 a 36 anos; de 36 a
55 anos e mais de 55 anos. Portanto, os resultados aqui discutidos podem ser caracterizados
como representativos da variedade culta falada na região.5 Partiu-se da hipótese que, no
dialeto estudado, o alçamento não é um fenômeno estigmatizado socialmente, sendo
observado, dessa forma, na fala de homens e mulheres de diferentes camadas sociais e
níveis de escolaridade.6
Neste texto, retomamos, a partir da próxima seção, os resultados relativos aos
grupos de fatores estruturais na aplicação do alçamento da pretônica. Abaixo, são listados
os grupos de fatores selecionados para a análise, seguidos de exemplos.
Quadro 1. Variáveis Estruturais
Variáveis
Vogal da Sílaba Tônica

Distância da Sílaba Tônica

Vogal Átona Seguinte

Consoantes Adjacentes

Tipo de Sílaba

Nasalidade

Tonicidade da Pretônica

Fatores
Vogal alta anterior [i]
Vogal alta posterior [u]
Vogal médio-alta [e, o]
Vogal médio- baixa [ ϯ, ѐ]
Vogal baixa [a]
Distância 1
Distância 2
Distancia 3
Vogal alta anterior [i]
Vogal alta posterior [u]
Vogal médio-alta [e, o]
Vogal médio-baixa [ϯ, ѐ]
Vogal baixa [a]
Alveolar
Palatal
Velar
Labial
CV
CCV
CVN
CVC
Vogal Nasalizada
Vogal passível de Nasalização
Vogal Oral
Atonicidade Permanente
Atonicidade Secundária

Ocorrências
ped[i]do, coz[i]nha;
seg[u]nda, gord[u]ra
pequ[e]no, gov[e]rno
senh[ѐ]ra, colh[ϯ]r
sem[a]na, molec[a]da
bendita, cortina
americano, polegadas
religião, computador
per[i]quito, mon[i]toras
cel[u]lar, cost[u]reira
pequ[e]nina, mol[e]cada, rev[o]lução, com[o]vida
cob[E]rtinha, fof[ç]cazinha
deleg[a]cia, comport[a]mento
[d]elícia, mo[l]dura
se[¯]ora, co[¥]er
[k]erido, co[x]ida
ane[m]ia, [b]onito
avenida, sobrinha
agressivo, professor
mentira, conduta
festivais, formatura
dentista, conduta
cemitério, domínio
beliche, posição
polícia, policial
dente, dentista

Vogal da sílaba tônica e distância da sílaba tônica
Nos estudos que assumem a hipótese de a elevação da pretônica resultar de um
fenômeno de harmonia vocálica, têm sido enfocados os fatores tonicidade (CÂMARA JR.,
1970) e contigüidade da vogal alta (BISOL, 1981), sendo este último considerado o gatilho
5

Variedade culta é aqui entendida como a variedade falada por informantes que tenham nível de escolaridade
superior (concluído ou incompleto). Salientamos que não é ponto pacífico na literatura a definição do que seja
norma culta (cf. GONÇALVES, 2008). Porém, não problematizamos essa questão neste texto.
6
Neste texto, não serão discutidos os resultados para a variável escolaridade.
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para a regra de assimilação entre vogais. Para Lemle (1974), é condição obrigatória para
que ocorra a elevação da pretônica a presença de vogal alta seguinte à pretônica, que seja
tônica em alguma forma do paradigma do item lexical, mas que não seja necessariamente
adjacente à pretônica candidata ao alçamento da palavra. Já para autores como Bisol
(1981), Viegas (1987) e Célia (2004), é um fator mais favorecedor à aplicação da regra a
contigüidade da vogal alta do que o fato de a vogal ser tônica ou ter sido tônica em uma
forma não-derivada do item lexical.
A fim de identificarmos, na variedade culta do noroeste paulista, como essa relação
entre tonicidade e contigüidade das vogais altas acontece de modo a favorecer o alçamento
das pretônicas, analisamos as variáveis: (i) vogal da sílaba tônica, (ii) distância da sílaba
tônica e (iii) vogal átona seguinte. Na tabela 1, são apresentados os resultados da variável
vogal da sílaba tônica.
Tabela 1: Alçamento de /e/ e /o/ com relação à vogal tônica
Vogal Tônica
da palavra
Alta Anterior [i]
med[i]da, comunicat[i]va
Alta Posterior [u]
ferv[u]ra, cost[u]me
Média-Alta [e, o]
bez[e]rro, pol[e]nta
set[o]r, soc[o]rro
Média-Baixa [ϯ,ç]
sev[E]ra, proj[E]to
melh[ç]r, ecol[ç]gico
Baixa [a]
reg[a]ço, bol[a]cha
Total

Pretônica /e/
Freq.
PR
39%
.98
(189/484)
8%
.50
(7/92)
9%
.57
(75/815)
16%
(24/148)

.28

0%
(2/707)
13%
(297/2246)

.05

Pretônica /o/
Freq.
PR
41%
.91
(146/355)
28%
.85
(11/39)
4%
.45
(20/468)
21%

.69

(33/157)
3%
(17/571)
14%
(228/1329)

.17

Os resultados mostram que o ambiente mais favorável ao alçamento é a vogal tônica
anterior /i/, tanto no contexto de pretônica /e/ (com PR .98), quanto no de pretônica /o/ (PR
.91). A vogal tônica posterior /u/, tende a motivar muito mais o alçamento de /o/ (com PR
.85), do que de /e/ (com PR .50). Nota-se que a divisão da variante vogal alta em anterior /i/
e posterior /u/ se mostra pertinente na medida em que, também para o dialeto em análise, há
diferença significativa no peso relativo do alçamento relacionada ao traço [anterior] da
vogal alta. Bisol (1981) observou resultado semelhante para o dialeto gaúcho e explicou
essa diferença de resultados foneticamente, ou seja, com base na articulação das vogais
altas /i, u/ em jogo. A autora afirma que o espaço para a emissão das vogais anteriores é
maior do que aquele destinado à emissão das posteriores e, por esse motivo, a vogal /i/ mais alta do que /u/ - favorece igualmente o alçamento de /e/ e de /o/, mas a vogal /u/ não
exerce sua força atrativa sobre /e/. Pode-se observar ainda que é entre as vogais
homorgânicas que os índices de PR são maiores: (i) quando a tônica é /i/, encontrou-se o
PR .98 para a pretônica /e/ (sua homorgânica); (ii) quando a tônica é /u/, encontrou-se o PR
.85 para a pretônica /o/ (sua homorgânica).
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Como já anunciado, faz-se necessário verificar, para o dialeto em análise, como se dá
a relação entre a distância de vogal pretônica e a vogal da sílaba tônica. Os resultados
obtidos são apresentados na tabela 2.
Tabela 2. Alçamento de /e/ e /o/ com relação à distância da sílaba tônica
Distância da sílaba tônica
em relação à vogal pretônica
Adjacente
p[e]rigo, b[o]nito
1 sílaba de distância
apar[e]cimento, c[o]ndição
2 ou mais sílabas de distância
d[e]finição, c[o]municação
Total

Pretônica /e/
Freq.
PR
17%
.73
(264/1554)
5%
.10
(25/506)
4%
.02
(8/186)
13%
(297/224)

Pretônica /o/
Freq.
PR
21%
.74
(197/946)
3%
10
(16/469)
8%
.49
(14/174)
14%
(228/1590)

Identifica-se a adjacência da vogal alta à pretônica alvo como o contexto mais
favorecedor para a aplicação do alçamento. Esse resultado corrobora a análise feita por
Bisol (1981), Viegas (1987) e Célia (2004). As ocorrências coletivo, correria, pejorativa,
materialista, delegacia exemplificam o fato de a presença da vogal alta tônica não ser
suficiente para desencadear a elevação das pretônicas mediais, em virtude de haver a
distância de mais de uma sílaba entre a vogal pretônica e a vogal alta tônica. Esses
resultados sustentam a afirmação que a adjacência da pretônica em relação à vogal alta na
sílaba tônica exerce papel determinante na aplicação do alçamento. Tais resultados são
interpretados como, já anunciado, um caso de assimilação regressiva do traço de altura
entre vogais, denominado de harmonia vocálica.

Vogal átona seguinte à pretônica
Primeiramente, esclarecemos que na análise dessa variável foram desconsiderados os
itens que não apresentam vogal átona entre a pretônica candidata à elevação e a tônica da
palavra, por exemplo, ‘revista’ e ‘cozinha’. Assim, o número total de ocorrências da
pretônica /e/ passou de 2246 para 700 e da pretônica /o/ de 1590 para 647. Na tabela 3,
estão os resultados.
Tabela 3. Alçamento de /e/ e /o/ com relação à vogal átona seguinte
Átona seguinte à pretônica alvo
Alta Anterior [i]
cem[i]tério, compr[i]mento
Alta Posterior [u]
seg[u]rança, com[u]nidade
Média-Alta [e, o]
pequ[e]nina, mol[e]cada
rev[o]lução, com[o]vida
Média-Baixa [E, ç]
cob[E]rtinha, fof[ç]cazinha
Baixa [a]
gest[a]ção, bob[a]gem
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Pretônica /e/
Freq.
PR
8% .83
(23/301)
4%
.78
(1/28)
4%
.11
(9/230)
0%
(0/140)
0%
(0/1)

.00
.00

Pretônica /o/
Freq.
PR
13%
.92
(23/171)
6%
.62
(6/96)
1%
.16
(3/274)
0%
(0/1)
0%
(0/105)

.00
.00
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Total

5%
(33/700)

5%
(32/647)

Verifica-se, novamente, que é a vogal alta anterior /i/ que favorece o alçamento nos
contextos de pretônica /e/ (PR .83) e de pretônica /o/ (PR .92). Destaca-se que, para esse
subconjunto de palavras, a vogal alta posterior /u/, além de favorecer a elevação da média
/o/, também motivou o alçamento de /e/, o que pode ser considerado um fato inesperado se
retomarmos a explicação de natureza articulatória dada anteriormente, acerca da diferença
dos resultados de alçamento entre /i/ e /u/, quando em sílaba tônica. O que devemos
pontuar, contudo, é que o índice de aplicação referente à vogal alta posterior /u/ pode estar
sendo afetado pelo elevado número de ocorrências do item ‘segurança’, que é o único
vocábulo do subconjunto de dados em que a vogal /u/ átona ocorre de modo a favorecer o
alçamento da pretônica /e/. Portanto, não fica descartada a explicação de base fonética para
a diferença do alçamento relacionada ao traço [anterior].
Com base na tabela 3, observa-se ainda que a variante /i/ apresentou um peso relativo
de (PR .83) para a pretônica /e/, o que significa dizer que a vogal anterior /i/ átona imediata
caracterizou-se como o ambiente mais favorecedor da aplicação da regra na pretônica /e/,
quando comparado aos outros fatores. Confirma-se, por mais esse resultado, que a
contigüidade é fundamental para haver a assimilação entre vogais, que é regressiva.
Ao lado desse resultado, identifica-se um relevante número de itens que não sofrem o
processo, mesmo com o contexto propício ao alçamento: para /e/, ‘d[e]cisão’, ‘p[e]riferia’,
‘r[e]ligião’, ‘v[e]stibular’, ‘pr[e]cisão’, entre outros; para /o/, ‘pr[o]visória’, ‘c[o]missão’,
‘disp[o]sição’, ‘p[o]pulação’, ‘op[o]rtunidade’, ‘s[o]lução’, ‘c[o]munhão’, ‘c[o]munidade’,
‘c[o]municativo’, entre outros. Esse grupo de palavras mostra que estamos diante de uma
regra variável que não se aplica a todos os contextos em que se tem a vogal alta contígua à
pretônica média, podendo as consoantes motivarem esse processo de alçamento vocálico, o
que será discutido mais a frente.

Atonicidade da vogal pretônica
A consideração da variável atonicidade é feita a partir do comportamento da vogal
pretônica no processo de derivação, ou seja, na consideração do seu caráter de átona
permanente, quando permanece não acentuada após processo derivacional, ou átona
secundária, quando, antes da derivação, era uma sílaba tônica. Na tabela 4, apresentamos
os valores obtidos.
Tabela 4. Alçamento de /e/ e /o/ com relação à atonicidade
Tipo de
Tonicidade
Átona Permanente
a[gre]ssivo > a[gre]ssividade
[kos]tura > [kos]tureira
Átona Secundária
[‘bϯ]lo > [be]leza
[‘ko]co > [ko]queiro
Total

Pretônica /e/
Freq.
PR
15%
.56
(286/1970)
4%
(11/276)
13%
(297/2246)
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.14

Pretônica /o/
Freq.
PR
16%
.58
(218/1386)
4%
(9/204)

.10

14%
(228/1590)
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Em nossos dados, a atonicidade permanente é a condição ideal para que ocorra a
elevação vocálica, o que já foi identificado para outros dialetos. De acordo com Bisol
(1981), essa manutenção das médias nas palavras derivadas tem relação com um acento
forte subjacente que, na derivação, superficializa-se como fraco. A autora admite que,
muitas vezes, o acento subjacente da palavra vem à superfície como subtônico e, por esse
motivo, uma sílaba átona pode ser ouvida/percebida como forte, em função de um acento
maior que lhe foi atribuído nas etapas iniciais do processo derivacional.
Feitas considerações sobre os resultados para fatores que permitem tratar do
alçamento como resultado de um processo de harmonia vocálica, pode-se afirmar que os
dados da variedade culta do noroeste paulista se assemelham àqueles descritos por Bisol
(1981), para a variedade gaúcha do Português. Passamos a tratar, na próxima seção, dos
resultados para as consoantes adjacentes à pretônicas.

Consoantes adjacentes às pretônicas
Como anteriormente destacado, é a vogal alta contígua e tônica o gatilho
desencadeador do alçamento para a variedade analisada. Além desse contexto, outros
elementos estruturais também interferiram nesse processo, como o ponto de articulação das
consoantes adjacentes à vogal pretônica. Assim, quando observado o ponto de articulação
das consoantes adjacentes – quer precedente quer seguinte à vogal pretônica –, encontramse os resultados para freqüência e peso relativo, apresentados nas tabelas que se seguem.
Tabela 4. Alçamento de /e/ e /o/ com relação ao segmento precedente
Segmento precedente à
vogal pretônica
Labial
[v]estido, [p]ossível
Alveolar
[t]errível, co[l]orido
Palatal
ob[Z]etivo, pe[Z]orativo
Velar
[k]esito, [x]otina
Total

Pretônica /e/
Freq.
PR
20%
.74
(213/1054)
8%
.24
(70/892)
4%
.42
(2/54)
5%
.44
(12/246)
13%
(297/2246)

Pretônica /o/
Freq.
PR
21%
.63
(100/467)
5%
.26
(28/552)
0%
.00
(0/35)
18%
.64
(99/536)
14%
(228/1590)

Tabela 5. Alçamento de /e/ e /o/ com relação ao segmento seguinte
Segmento seguinte à
vogal pretônica
Labial
re[v]ista, so[b]rinho
Alveolar
be[l]iche, catego[r]ia
Palatal
me[¥]or, co[¥]er
Velar
se[g]urança, fo[g]ão
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Pretônica /e/
Freq.
PR
2%
.07
(6/263)
10%
.42
(151/1552)
18%
.42
(29/160)
41%
.99
(111/271)

Pretônica /o/
Freq.
PR
11%
.59
(46/430)
15%
.48
(139/925)
40%
.70
(41/103)
2%
.20
(2/132)
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Total

13%
(297/2246)

14%
(228/1590)

No que diz respeito às consoantes precedentes, constata-se que, de modo geral, os
segmentos cujos pontos de articulação sejam labial e velar foram os que apresentaram as
maiores taxas de aplicação do alçamento, respectivamente para /e/ e para /o/, o que
significa que tais segmentos, quando comparados aos outros que compuseram o grupo de
fatores segmento precedente, foram os mais favoráveis à elevação da pretônica. É
inesperado o fato de a labial precedente apresentar peso relativo de .74 para a pretônica /e/
e de .64 para a pretônica /o/. Era esperado que as labiais favorecessem o alçamento da
vogal posterior /o/, pois isso poderia ser entendido com base no traço de labialidade comum
à vogal posterior e ao segmento labial.
Frente a esse fato, analisamos os dados e constatamos que há um elevado número de
ocorrências, como ‘[mi]nino(a)’; ‘[vi]stido’; ‘a[vi]nida’, que têm uma consoante labial na
posição precedente à pretônica e têm, também, a vogal tônica alta na sílaba seguinte à
pretônica que, por sua vez, pode ser o fator que desencadeou o alçamento. Portanto, não se
trata necessariamente da atuação do traço [labial] da consoante precedente à pretônica.
O resultado de as consoantes velares em posição precedente também propiciarem o
alçamento é esperado, pois, de acordo com Bisol (1981), em cuja pesquisa esse segmento
aparece como forte motivador da elevação de ambas vogais, o alçamento explica-se pelo
traço [alto] das velares. Cabe observar a diferença entre os pesos relativos: PR .64 para as
pretônicas /o/ e PR .44 para as pretônicas /e/. Portanto, as velares precedentes favorecem
em alguma medida apenas o alçamento de /o/. Estaríamos aqui diante de uma relação entre
a consoante /k/ – que pode ser [dorsal] – e a vogal /o/ – que também pode ser analisada
como tendo o traço [dorsal].
No que diz respeito às consoantes seguintes, as maiores taxas de aplicação são
identificas quando há velares somente para /e/, com peso relativo de .99, o que é esperado,
pois, como já dito, Bisol (1981) afirma que o traço [alto] da velar propicia o alçamento.
Identifica-se, nesse caso, uma assimilação regressiva entre a consoante e a vogal /e/ em que
o traço [alto] está em jogo. No entanto, verifica-se uma assimetria nos resultados para as
velares se em posição precedente ou seguinte à pretônica /e/. Ou seja, não haveria uma
assimilação progressiva do traço [alto]. Observa-se ainda que, diferentemente do que ocorre
para quando a velar está na posição precedente, o alçamento de /o/ não é favorecido
(apresentando peso relativo de .20), quando a velar está na posição seguinte à pretônica /o/.
Diante desses resultados, limitamo-nos a ponderar sobre a necessidade de um maior
número de dados que confirmem os resultados para as consoantes velares antes de
buscarmos uma interpretação para o resultado espelhado entre /e/ e /o/ a depender da
posição precedente ou seguinte que a consoante ocupa.
Considerando as consoantes seguintes classificadas como palatais, observam-se
resultados aparentemente bastante díspares, sobretudo com relação ao alçamento da vogal
média posterior /o/. Quando na posição seguinte, as palatais apresentaram-se como o fator
de maior influência para o alçamento dessa vogal, com PR .70; enquanto, na posição
precedente, não houve a elevação da pretônica /o/. Cabe esclarecer que o elevado número
de ocorrências do item ‘co[ѭ]er’ possivelmente está relacionado ao resultado de aplicação
do alçamento da pretônica /o/ quando seguida de palatal. Com relação à pretônica /e/, os
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índices de aplicação referentes ao segmento palatal foram relativamente inferiores (tanto na
posição seguinte quanto na precedente, com PR .42). Tais resultados nos revelaram que as
palatais, embora tenham o traço [alto] (e sejam foneticamente consideradas as consoantes
mais altas do sistema consonantal), de maneira geral, não exerceram, quando comparadas
com as demais consoantes, o papel de desencadeador do processo na variedade culta do
dialeto do noroeste paulista. Levanta-se a hipótese de que o traço [alto] não seja
necessariamente o fator desencadeador do alçamento, quando em jogo a relação entre
consoantes e vogais.
Sobre as labiais em posição seguinte à pretônica, destaca-se sua influência no
alçamento da vogal posterior /o/, o que pôde ser entendido com base no traço de labialidade
comum à vogal posterior e ao segmento labial, como já afirmado por Bisol (1981). A baixa
aplicação do alçamento quando há a pretônica /e/ é esperada na medida em que a vogal não
partilha o traço [labial] com a consoante seguinte.
Sobre os segmentos alveolares, constatamos baixos índices de aplicação da regra.
Essa tendência de a alveolar desfavorecer a manifestação do processo é uma questão já
explorada na literatura. Segundo pesquisas como a de Bisol (1981), Viegas (1987), Célia
(2004) entre outras, essa tendência pode ser explicada a partir da articulação não alta desse
tipo de segmento. Portanto, nesse aspecto, os resultados encontrados para a variedade em
estudo não a distingue das demais já estudadas.
Em Tenani & Silveira (2008), afirmamos que os resultados para os segmentos
adjacentes confirmaram uma das hipóteses segundo a qual, em muitos casos, sobretudo
aqueles em que não existe contexto para a harmonização vocálica, a elevação da vogal
resultou de um processo de redução vocálica, definido a partir do que propõe AbaurreGnerre (1981). Pomos em questão essa interpretação feita inicialmente na medida em que,
por exemplo, o traço [alto] da consoante não parecer ser uma informação motivadora do
alçamento. Ponderamos sobre a necessidade de ampliarmos nosso córpus, considerando
também falantes de todas as faixas de escolaridade, a fim de obtermos resultados mais
seguros para embasar uma caracterização da variedade do noroeste paulista.
Tipo de Sílaba e Nasalidade
A noção de sílaba trabalhada neste grupo de fatores está baseada em Câmara Jr.
(1970), por ser suficiente para a investigação proposta, definirmos como fatores dessa
variável o seguinte: CV para sílaba aberta, CCV para sílaba aberta com dois elementos na
fase crescente, CVN para sílaba travada por arquifonema nasal7 e CVC para sílaba travada
por /R/, /S/ ou /l/.8 A separação desses dois últimos tipos silábicos, segundo a presença ou
ausência de elemento nasal no declive, foi motivada pelos resultados encontrados para
outros dialetos, como o gaúcho (BISOL, 1981), o de Nova Venécia (CÉLIA, 2004) e o de
Belo Horizonte (VIEGAS, 1987). De modo geral, concluiu-se, nessas pesquisas, que a
presença do elemento nasal, na parte decrescente da sílaba, pode ser interpretada
diferentemente com relação ao alçamento, a depender do tipo de vogal pretônica na sílaba

7

Ao adotarmos a noção de sílaba de Câmara Jr. (1970), assumimos igualmente a noção de arquifonema,
embora saibamos haver problemas com essas noções.
8
Lembramos que /l/ em posição de fim de sílaba é realizado como [w] na variedade estudada.
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em jogo, /e/ ou /o/. Vejamos, a seguir, os resultados encontrados para o dialeto em estudo,
no que diz respeito ao tipo silábico.
Tabela 6. Alçamento de /e/ e /o/ com relação ao tipo de sílaba
Tipo de sílaba
CV
arsenal, absoluta
CCV
adrenalina, proteção
CVN
rendimento, concreto
CVC
perdida, costura
Total

Pretônica /e/
Freq.
PR
16%
.57
(270/1677)
1%
.23
(1/89)
4%
.46
(6/151)
6%
.26
(20/329)
13%
(297/2246)

Pretônica /o/
Freq.
PR
24%
.69
(201/847)
0%
.08
(1/259)
3%
.34
(8/243)
7%
.61
(17/241)
14%
(228/1590)

Nota-se que a sílaba aberta CV mostrou-se como o fator mais favorável à
elevação tanto no contexto de pretônica /e/, com PR .57, quanto no contexto da pretônica
/o/, com PR .69. A sílaba aberta com dois elementos na fase crescente CCV foi o fator que
menos favoreceu o alçamento vocálico, em ambos os contextos investigados.
Para a estrutura CVC, cujo declive silábico pode ser ocupado por uma lateral /l/,
vibrante /R/, ou fricativa /S/, observamos o favorecimento à elevação da pretônica /o/ (PR
.61), mas não da pretônica /e/ (PR .26). Ressaltamos, contudo, que a favorecimento da
aplicação da regra atribuído a esse tipo silábico pôde ser relacionado apenas à fricativa /S/,
como em ‘c[u]stura’, ‘c[u]stume’, e à vibrante /R/, como em ‘c[u]rtina’, ‘g[u]rdura’,
‘p[u]rtuguês’. Observamos que a vogal pretônica não alçou em todas as ocorrências com a
lateral /l/ na parte decrescente da sílaba (exemplos: ‘bolsinha’, ‘colchão’, ‘moldura’,
‘polvilho’, ‘poltroninha’, ‘soltinho’, ‘solteiro’). Esse resultado se deve em função de haver,
nessa variedade, a regra de vocalização de /l/, por meio da qual, /l/ passa a ser realizado
como [w].
O tipo silábico CVN foi o segundo fator mais favorável ao alçamento da pretônica
/e/ (PR. 46), mas não de /o/ (PR .34). Esse resultado foi confirmado, quando da análise da
variável nasalidade, como mostraremos mais à frente. Cabe observar ainda sobre CVN que
a estrutura silábica foi tratada mais detalhadamente em virtude das questões que envolvem
a caracterização da nasalidade vocálica do PB. Conforme Câmara Jr. (1970), essa
nasalidade pode ser entendida a partir de dois contextos gerais. No primeiro deles, a vogal é
travada por elemento nasal na mesma sílaba e esse elemento tem função distintiva na
língua, resultando em pares mínimos como em ‘canto’ e ‘cato’. O autor denomina esse fato
como nasalidade fonológica. No segundo contexto, a vogal assimila a nasalidade da
consoante nasal da sílaba seguinte e não há função distintiva em razão da sua presença, por
exemplo, [ka´mada] e [kã´mada], fenômeno que o autor denomina de nasalidade fonética.
Baseados nessa distinção e considerando que a nasalidade fonética é uma regra opcional em
alguns casos, obtivemos os resultados apresentados na tabela a seguir.
Tabela 7. Alçamento de /e/ e /o/ com relação à nasalidade
Tipo de

Pretônica /e/
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Pretônica /o/
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Nasalidade
Fonológica
s[en]ntido, c[on]flito
Fonética
an[em]ia,c[om]eço
Oral
l[e]tivo, b[o]tina
Total

Freq.
16%
(8/152)
37%
(107/253)
10%
(182/1835)
13%
(297/2246)

PR
.69
.10
.35

Freq.
4%
(9/245)
20%
(41/210)
16%
(177/1135)
14%
(228/1590)

PR
.22
.71
.53

A presença de elemento nasal na mesma sílaba, que resulta na nasalização categórica
da vogal, foi o fator que se mostrou mais favorável à elevação da pretônica /e/ (PR .69), em
itens como ‘s[i]ntido’ e ‘m[i]ntira’. De maneira oposta, esse mesmo fator foi o que exerceu
menor influência para o alçamento de /o/, com PR .22. Esses resultados, por sua vez,
confirmam os valores relacionados à motivação do tipo silábico CVN, o qual favoreceu o
alçamento de /e/, mas não de /o/ (Cf. tabela 6). Explicita-se, assim, que o fato de haver o
traço nasal na mesma sílaba é relevante para o alçamento de /e/.
No que diz respeito ao fator da nasalidade fonética, quando a vogal é passível de
nasalização, os valores mais altos de aplicação da regra foram relacionados à vogal
pretônica /o/ (PR .71), o que pôde ser atestado, por exemplo, em ‘c[u]meço,
‘m[u]nitoramento’, ‘b[u]nita’, ‘d[u]mingo’. Contrariamente a esses resultados, os valores
mais baixos de alçamento foram relacionados à aplicação da regra da pretônica /e/ (PR .10),
por exemplo, ‘d[e]mocracia’, ‘f[e]minina’, ‘r[e]muneração’.
Analisamos esses valores com base no traço de labialidade da consoante nasal. Como
no caso da nasalidade fonética é, em muitos dos itens encontrados, uma regra opcional,
interpretamos que a aplicação quase categórica da regra do alçamento nos itens com
pretônica /o/ está relacionada ao traço de labialidade comum à vogal posterior e ao
segmento nasal, classificado como labial, quanto ao ponto de articulação. Como a vogal
anterior não compartilha com a consoante nasal dessa labialização quase não se observou a
elevação da pretônica /e/, quando seguida de elemento nasal na sílaba seguinte. Dessa
forma, é o ponto e não o modo de articulação da consoante nasal que explica nossos
resultados.

Considerações finais
A partir dos resultados apresentados anteriormente, observa-se que a elevação das
vogais médias pretônicas /e/ e /o/, no dialeto do noroeste paulista na fala culta, é resultado
da ação conjunta de fatores, dentre os quais destacamos, como já enfatizado, o papel das
consoantes adjacentes, a contigüidade e tonicidade da vogal seguinte à pretônica.
Diante das considerações feitas até o momento, supõe-se que os dois processos,
harmonização vocálica e redução vocálica, são igualmente relevantes para explicar o
comportamento variável da vogal pretônica no dialeto estudado. Nesse sentido, para os
itens em que há contexto de vogal alta tônica contígua e houve o alçamento, a aplicação da
regra poderia ser explicada pela harmonia entre vogais. De modo contrário, i) para os itens
em que não se observou contexto favorável para harmonia, mas a regra se aplicou e ii) para
os itens em que, mesmo com a presença de contexto favorável à harmonia, o alçamento não
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ocorreu, a motivação está na redução da diferença articulatória entre as consoantes
adjacentes e a vogal pretônica.
No entanto, na grande maioria dos itens em que o alçamento se explica por
harmonização, podemos estabelecer relações de base articulatória entre as vogais pretônicas
e as consoantes adjacentes, como, por exemplo, os itens ‘al[i]gria’ e ‘c[u]mida’. No
primeiro exemplo, é possível considerar que há alçamento da vogal por haver assimilação
do traço [alto] da consoante adjacente. Já no segundo exemplo, além da articulação de [k],
há em comum o traço [labial] entre a vogal posterior e a consoante [m]. Em ambos os
exemplos, o alçamento pode ser visto a partir da relação entre as características
articulatórias das consoantes e das vogais e, portanto, analisados como resultados de
redução da diferença articulatória entre esses segmentos contíguos e não necessariamente
como resultados de harmonização vocálica.
Nesse sentido, a redução vocálica explica: i) o alçamento nos itens com contexto para
harmonização (‘s[i]guinte’, ‘b[u]tina’), ii) o bloqueio do alçamento em itens com contexto
para harmonização (‘b[e]liche’, ‘dol[o]rido’), e iii) o alçamento nos itens sem contexto para
harmonização (‘p[i]queno’, ‘c[u]lher’). Por englobar todos esses casos, concluímos que, no
dialeto riopretano, o fenômeno de redução vocálica melhor explica o alçamento das vogais
pretônicas /e/ e /o/, sendo a harmonização vocálica um outro fenômeno que tende a
favorecer, em alguns casos, essa elevação.
Cabe, por fim, concluir que os resultados gerais sustentam que a variedade paulista
assemelha-se à gaúcha, por exemplo, quanto à realização das médias em [e, o] ou [i, u]. Os
trabalhos feitos para a região sul (BISOL, 1981; SCHWINDT, 2002), de modo especial,
têm tratado a aplicação do alçamento como resultante da harmonia entre vogais. Neste
trabalho, também consideramos essa possibilidade de interpretação, mas acreditamos que
uma argumentação com base no fenômeno de redução vocálica explica, de maneira mais
abrangente, a variação das vogais pretônicas na fala culta do noroeste paulista.
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As vogais médias pretônicas dos verbos no dialeto do
noroeste paulista: análise sob a perspectiva da Teoria
Autossegmental
(The pretonic medial vowels of the verbs in the dialect of the northwest of São Paulo
state: an analysis in the perspective of the Autosegmental Theory)
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Abstract: In this article, it is presented a description of the variable behavior of the pretonic
medial vowels of the verbs in the dialect spoken in the São José do Rio Preto region. In these
vowels, it is observed the occurrence of the phonological process of vowel raising, through
which the medial vowels [e] and [o] are pronounced, respectively, as the high vowels [i] and
[u], in words like ‘s[i]ntindo’ and ‘p[u]dia’. The analysis is made following the perspective of
the Autosegmental Theory, which explains the vowel raising satisfactorily when it is caused
by a relation between vowels.
Keywords: Phonological variation; pretonic vowels; vowel raising; Autosegmental Theory.
Resumo: No presente artigo, apresenta-se uma descrição do alçamento das vogais médias
pretônicas dos verbos no dialeto da região de São José do Rio Preto (SP). Por meio desse
processo, as vogais médias [e] e [o] são pronunciadas, respectivamente, como as vogais altas
[i] e [u], em vocábulos como “s[i]ntindo” e “p[u]dia”. A análise é feita sob a perspectiva da
Teoria Autossegmental, a qual explica satisfatoriamente o alçamento quando decorrente de um
processo de harmonização entre vogais.
Palavras-chave: Variação fonológica; vogais pretônicas; alçamento vocálico; Teoria
Autossegmental.

1. Introdução
Este trabalho apresenta resultados parciais de uma pesquisa1 que tem, como
objetivo central, descrever o comportamento variável das vogais médias pretônicas dos
verbos na variedade do interior paulista, mais precisamente da região noroeste do
Estado.
O fenômeno fonológico encontrado nessas vogais é o alçamento, por meio do
qual as vogais médias são pronunciadas como altas, como em pr[i]cisa e c[u]brir. Em
muitos casos, isso ocorre pela presença de uma vogal alta na sílaba seguinte à da
pretônica-alvo, ou seja, decorre do processo denominado harmonização vocálica. No
entanto, o alçamento vocálico parece ser motivado também pelas consoantes adjacentes
(anterior ou posterior) à vogal pretônica sujeita ao alçamento. Esses dois casos serão
tratados à luz da Teoria Autossegmental, a partir dos dados encontrados.
Neste artigo, restringe-se o estudo às vogais pretônicas da classe gramatical dos
verbos. De modo geral, os estudos sobre vogais pretônicas em diversas variedades do
1

Essa pesquisa de Mestrado, sob a orientação da Profª. Drª. Luciani Ester Tenani (UNESP/IBILCE),
conta com auxílio financeiro da FAPESP (Proc. 06/59141-9).
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Português Brasileiro (doravante, PB), parecem privilegiar o comportamento dessas
vogais em nomes, havendo, assim, certa ausência de estudos sobre vogais pretônicas em
verbos.
As vogais pretônicas de verbos e de nomes não se comportam de maneira
semelhante em relação ao alçamento. No que diz respeito a essa diferença, destaca-se a
questão da fronteira morfológica, que influencia os comportamentos das pretônicas dos
verbos e dos nomes de modos distintos. Segundo Schwindt (2002), entre as vogais
pretônicas das raízes dos verbos e as vogais dos sufixos verbais parece haver uma
grande aplicação do processo de harmonização vocálica, como, por exemplo, em
d[e]ver – d[i]via e p[o]der – p[u]dia. Já entre as vogais das raízes dos nomes e as dos
sufixos nominais, isso não ocorre, como pode ser observado nos seguintes exemplos:
burgu[e]s – burgu[e]sia e form[o]so – form[o]sura. Dessa forma, assume-se que vogais
pretônicas de verbos e de nomes devam ser estudadas separadamente.
Para alcançar nossos objetivos, o presente artigo está organizado da seguinte
forma: na seção 2, encontram-se aspectos teóricos acerca do alçamento das vogais
médias pretônicas e da Teoria Autossegmental; no item 3, é apresentada a metodologia
utilizada na pesquisa; em 4, encontra-se a análise dos dados; e, em 5, há a conclusão,
seguida das referências bibliográficas.

2. Fundamentação teórica
2.1. As vogais pretônicas e o processo de alçamento
Muitos estudos têm sido feitos acerca das vogais pretônicas em diversos dialetos
do PB, como, por exemplo, do dialeto de Brasília (BORTONI, 1992), da cidade
capixaba de Nova Venécia (CELIA, 2004), de Salvador (SILVA, 1989), entre outros.
Em alguns desses estudos, sobretudo em pesquisas que tratam de dialetos do
Norte e do Nordeste do Brasil, é encontrado o fenômeno do abaixamento vocálico, que
consiste na pronúncia das vogais médias /e/ e /o/ como, respectivamente, as médiasbaixas /E/ e /O/, em vocábulos como l[E]var e f[O]rmaram.2 No entanto, nas vogais
pretônicas dos verbos na variedade do noroeste paulista, esse fenômeno não foi
identificado. Encontra-se, nessas vogais, o alçamento vocálico, em que as médias /e/ e
/o/ são pronunciadas como, respectivamente, as altas /i/ e /u/, como em p[i]dia e d[u]er.
Em muitos casos, o alçamento é decorrente de um processo fonológico
denominado harmonização vocálica, em que a vogal média é pronunciada como alta
pela influência de uma vogal alta presente na sílaba subseqüente à da pretônica-alvo,
como em s[i]ntir e m[u]rri.
Câmara Jr. (2007)3 afirma que a harmonização vocálica se dá quando a vogal /i/
ou /u/ presente na sílaba seguinte à da pretônica-alvo é tônica, como em d[i]via e
c[u]stumo. Bisol (1981), por sua vez, em seu estudo sobre a harmonização vocálica na
fala de informantes do Estado do Rio Grande do Sul, observa que o fator importante
para a realização da harmonização vocálica é a presença de uma vogal alta na sílaba
2

Neste trabalho, por motivos de ordem prática, as vogais médias-baixas anterior e posterior são
representadas, respectivamente, como [E] e [O].
3
A publicação original dessa obra data de 1970.
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seguinte à da pretônica-alvo, independentemente de sua tonicidade, como se verifica,
por exemplo, em pr[i]cisei e pr[i]ciso, em que a vogal anterior alta presente na sílaba
seguinte à da pretônica alçada é, respectivamente, átona e tônica.
Os casos de alçamento podem ser analisados sob a perspectiva de teorias
diferentes. Neste trabalho, são abordados à luz da Teoria Autossegmental, a fim de
observar em que medida essa teoria consegue explicar os dados encontrados no dialeto
do interior paulista. A seguir, tratamos dos fundamentos teóricos de nossa análise.
2.2. A Teoria Autossegmental
A Teoria Autossegmental (GOLDSMITH, 1976) consiste em um dos modelos
não-lineares em Fonologia. Como o próprio nome diz, opera com autossegmentos, o
que permite, conforme afirma Hernandorena (1999), a segmentação independente de
partes dos sons das línguas.
Essa teoria afirma que não há uma relação bijectiva entre o segmento e o
conjunto de traços que o caracteriza. Dessa forma, os traços podem estender-se além ou
aquém de um segmento, e o apagamento de um segmento não implica necessariamente
o desaparecimento de todos os traços que o compõem.
A Teoria Autossegmental também defende a existência de uma hierarquia entre
os traços que compõem cada segmento da língua. Essa hierarquia é representada pela
Geometria de Traços (CLEMENTS, 1985, 1991; CLEMENTS e HUME, 1995), na
qual, segundo Hernandorena (1999), a organização se mostra por meio de configurações
de nós hierarquicamente ordenados, em que os nós terminais são traços fonológicos e
os nós intermediários são classes de traços. Assim, os traços de cada segmento se
encontram dispostos em diferentes camadas ou “tiers”.
Segundo Cagliari (2002), essa abordagem difere do modo com o qual os traços
eram tratados no modelo linear proposto por Chomsky e Halle (1968), em que se
concebia a formação de matrizes (i) nas quais os traços estavam dispostos
aleatoriamente; e (ii) sobre as quais as regras agiam.
De acordo com Cagliari (2002, p. 127) “através de linhas de associação, os
traços de um segmento podem se ligar a traços de outros, revelando os processos
fonológicos que ocorrem, como a assimilação, a queda etc”. Assim, a assimilação
ocorre por meio de um espraiamento de traço(s) de um segmento a outro.
No que diz respeito às vogais, destaca-se o nó vocálico, o qual domina os nós: (i)
pontos de vogal, que lida com os traços relacionados aos pontos de constrição ([labial],
[coronal] e [dorsal]); e (ii) abertura, que domina os traços referentes às alturas das
vogais.
Feita essa breve apresentação da Teoria Autossegmental, passa-se, agora, a tratar
da metodologia utilizada para o levantamento e análise dos dados.

3. Metodologia
Quanto ao corpus de pesquisa, foram utilizadas dezesseis entrevistas do banco
de dados IBORUNA, do projeto ALIP (“Amostra Lingüística do Interior Paulista” –
FAPESP 03/08058-6), coordenado pelo professor Dr. Sebastião Carlos Leite Gonçalves
(UNESP/IBILCE). Esse banco de dados conta com amostras de fala espontânea de 152
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informantes do município de São José do Rio Preto e de suas seis cidades
circunvizinhas.
Após a seleção dos inquéritos para a delimitação do corpus da pesquisa
apresentada neste trabalho,4 fez-se a extração de cada ocorrência da variável, com a
observação e notação do contexto em que a vogal pretônica estava inserida. Em seguida,
fez-se a análise dos dados obtidos, procedendo à transcrição fonética de base perceptual.
Por fim, realizou-se a quantificação dos dados, por meio da utilização de programas do
pacote estatístico VARBRUL.5
3.1. Contextos excluídos
É importante ressaltar que certos contextos foram excluídos da análise dos
dados, tendo em vista que esta pesquisa limita seu estudo a vogais pretônicas internas.
Assim, são desconsideradas as ocorrências de pretônicas presentes nos seguintes
contextos: hiato; ditongo; início de vocábulo; e prefixo. Essa exclusão se dá pelos
motivos apresentados a seguir.
3.1.1. Pretônicas em hiato
Nesta pesquisa, a maioria das vogais presentes nesse contexto sofre o processo
de alçamento, especialmente quando seguidas de /a/ tônico, contexto que Câmara Jr.
(2007) já destacou por, nele, haver muitos casos de alçamento, como em pass[i]ar e
v[u]ando. Assim, opta-se por não considerar vogais pretônicas presentes em hiato pelo
fato de que suas altas porcentagens de ocorrência de alçamento podem comprometer os
resultados quantitativos sobre a aplicação do processo, que, com base na literatura
existente sobre o tema, tendem a constituir pequenas porcentagens.
3.1.2. Pretônicas em ditongo
Nos ditongos, as vogais médias são seguidas por semivogais, as quais não têm as
mesmas propriedades de vogais “plenas”, e, por isso, não podem ser analisadas junto a
estas como favorecedoras ou não da harmonização vocálica. Além disso, em alguns
desses contextos, é encontrado outro processo fonológico: a monotongação, por meio da
qual a semivogal do ditongo é apagada, como em d[e]xar e est[o]rou.
3.1.3. Pretônicas em início de vocábulo
As vogais em início de vocábulo são desconsideradas com base na afirmação de
Bisol (1981) segundo a qual os princípios regentes do alçamento de uma vogal inicial
não são os mesmos daqueles que elevam uma vogal pretônica interna. Na pesquisa
sobre vogais pretônicas dos verbos na variedade do noroeste paulista, um comentário
que pode ser tecido em relação às vogais /e/ que iniciam vocábulos é que se verifica
uma grande freqüência do alçamento, propiciando realizações como [i]studar,
[i]scolheu, [i]spremendo e [i]stragou. Assim como ocorre com vogais pretônicas
4

Delimitou-se o corpus a entrevistas de informantes do sexo feminino, com grau de escolaridade superior
completo ou em andamento, e de quatro faixas etárias: de 16 a 25 anos; de 26 a 35 anos; de 36 a 55 anos,
e acima de 56 anos. Neste artigo, não se objetiva lidar com variáveis sociais. No entanto, a faixa etária do
informante será considerada em futuros trabalhos.
5
Neste artigo, tendo em vista o recorte utilizado para sua elaboração, não são apresentados todos os
resultados obtidos por meio da utilização do VARBRUL, como, por exemplo, os pesos relativos das
variáveis consideradas. Resultados como esse serão apresentados em futuros trabalhos.
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presentes em hiato, as altas freqüências de aplicação do alçamento de vogais que
iniciam vocábulo podem enviesar os resultados quantitativos sobre a aplicação do
processo.
3.1.4. Pretônicas em prefixo
Collischonn (2006) afirma que não há harmonização entre a vogal do prefixo e a
vogal alta da palavra. Entre o prefixo que mantém as características semânticas do
vocábulo original e o restante do vocábulo, há uma fronteira de palavras, a qual,
segundo a autora, a harmonização vocálica não atravessa. Em nosso corpus, isso pode
ser comprovado pela ocorrência de vocábulos como c[o]nviveu e pr[e]visto, pois não
ocorreu o alçamento das pretônicas.
No entanto, também há muitos vocábulos que apresentam o prefixo /des-/, que,
na maioria dos casos, tem sua vogal alçada, como em d[i]sinfetar, ou elidida, como em
dsliga.
Desse modo, por essa situação particular de o alçamento das vogais pretônicas
ser bloqueado em certos prefixos, enquanto, em outros, ser aplicado de modo categórico
ou com grande freqüência, e, também, por haver, em muitos casos, a elisão da pretônica
/e/ nos prefixos /des-/, decidiu-se excluir, neste trabalho, as vogais pretônicas presentes
em prefixos.

4. Análise dos dados
Foram encontradas 2455 ocorrências de vogais pretônicas /e/ e 2147 de /o/,
excluídos os contextos acima arrolados. Considerando esses dados em relação à
aplicação ou não do processo de alçamento, observam-se os seguintes números e
porcentagens:
Tabela 1. Quadro geral da aplicação ou não do alçamento
Pretônicas /e/
Pretônicas /o/

Com alçamento
390 (16%)
219 (10%)

Sem alçamento
2065 (84%)
1928 (90%)

Total
2455 (100%)
2147 (100%)

Como se pode verificar na tabela anterior, a maioria (84% e 90%, para as vogais
/e/ e /o/, respectivamente) das vogais pretônicas analisadas não apresenta alçamento.
Observa-se, também, uma maior porcentagem de alçamento nas vogais pretônicas /e/
(16%) do que nas pretônicas /o/ (10%).
Procurou-se, então, relacionar esses dados de ocorrências e de não-ocorrências
de alçamento à presença de uma vogal alta na sílaba subseqüente à da pretônica-alvo,
contexto considerado favorável à aplicação do processo.
4.1. Pretônicas alçadas
Pode-se observar a relação entre as vogais pretônicas que sofrem o processo de
alçamento e a presença ou ausência de vogal alta na sílaba seguinte à da pretônica-alvo
por meio da seguinte tabela:
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Tabela 2. Freqüência de pretônicas alçadas em relação à presença ou ausência do
contexto favorável à aplicação do processo

Pretônicas /e/ com alçamento
Pretônicas /o/ com alçamento

Com vogal alta na
sílaba seguinte
350 (89,7%)
136 (62,1%)

Sem vogal alta na
sílaba seguinte
40 (10,3%)
83 (37,9%)

Total
390 (100%)
219 (100%)

Em relação à vogal /e/, a maioria (89,7%) dos casos de alçamento se dá quando
há contexto propício à realização do processo, ou seja, quando há a influência de uma
vogal alta presente na sílaba seguinte à da pretônica-alvo, como em d[i]via, pr[i]cisou e
p[i]di. Apenas 10,3% dos casos de alçamento da pretônica /e/ ocorrem quando não há
contexto favorável à realização do processo.
Os resultados obtidos acerca da vogal /o/ apontam para o mesmo sentido, tendo
em vista que 62,1% dos casos de alçamento ocorrem quando há contexto favorável à
aplicação do processo, como em c[u]stuma, p[u]dia e desc[u]bri. O restante dos casos
(37,9%) diz respeito às vogais pretônicas /o/ que sofrem o processo de alçamento,
mesmo não havendo vogal alta na sílaba seguinte à da pretônica, como em
alm[u]çando, c[u]meça e c[u]nhecer.
Relacionando esses dados à Teoria Autossegmental e ao modelo da Geometria
de traços, pode-se dizer que os casos em que há alçamento da pretônica em um contexto
favorecedor à aplicação do processo são resultantes de um espraiamento de traços no nó
abertura da vogal alta para a vogal alçada. Segundo Hernandorena (1999), na
Geometria de traços, para distinguir a altura das vogais, utiliza-se o traço [aberto],6
diferentemente do modelo gerativo de Chomsky e Halle (1968), que o fazia por meio
dos traços [alto] e [baixo]. Assim, em p[i]di, por exemplo, pode-se representar o
processo de alçamento da seguinte forma:
V
e
raiz

C
d
raiz

V
i
raiz

Vocálico

Vocálico

Abertura

Abertura

[-ab1]

[-ab1]

[+ab2]
[-ab3]

[-ab2]
[-ab3]

Figura 1. Representação do alçamento ocorrido em p[i]di, conforme a Teoria
Autossegmental e o modelo da Geometria de Traços

No esquema anterior, indicam-se: (i) o desligamento da linha de associação
presente entre os nós vocálico e abertura da vogal /e/; e (ii) o espraiamento dos traços
6

Quanto às vogais relacionadas ao alçamento – vogais altas e médias –, de acordo com Wetzels (1991),
as altas apresentam os seguintes traços: [-ab1], [-ab2] e [-ab3]. Já as vogais médias, além dos traços [-ab1]
e [-ab3], apresentam também o traço [+ab2], diferenciando-se, dessa forma, das vogais altas.
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do nó abertura da vogal i de pedi para a vogal e, que passa a apresentar esses traços e,
conseqüentemente, a ser pronunciada como [i].
O fato de haver uma consoante entre essas duas vogais não dificulta ou
impossibilita a realização do espraiamento. Isso se deve ao fato de, como afirma
Hernandorena (1999), as consoantes não terem o nó vocálico, o qual bloquearia o
espraiamento.
Vale relembrar que há casos em que o alçamento ocorre, mesmo sem haver uma
vogal alta na sílaba subseqüente à da pretônica-alvo. Entre esses casos, destacam-se os
vocábulos em que a vogal /o/ alça para /u/ e que apresentam a vogal [m] adjacente à
pretônica, como em alm[u]çar e alm[u]çando. Sabe-se que a vogal /u/ é mais
labializada do que a vogal /o/. Bisol (1981), por exemplo, afirma que a consoante [m],
pelo seu traço de labialidade, favorece a ocorrência da vogal alta /u/, por esta ser mais
labializada do que /o/. Verificam-se, também, muitos casos de alçamento ocorridos pela
influência da consoante precedente /k/ – como em c[u]nhece e em c[u]meçar –, que
apresenta um alto ponto de articulação. Em termos da Geometria de Traços, pelo fato de
considerar os mesmos traços ([labial], [coronal] e [dorsal]) como característicos dos
pontos de articulação de consoantes e de vogais, esse modelo expressa o contexto de
partilha de traços entre esses segmentos. No entanto, parece não conseguir explicar a
mudança de abertura da vogal em função do ponto de articulação da consoante
adjacente.
4.2. Pretônicas não alçadas
Observando-se os casos em que não há alçamento, pode-se fazer a seguinte
tabela:
Tabela 3. Freqüência de pretônicas não-alçadas em relação à presença ou ausência do
contexto favorável à aplicação do processo

Pretônicas /e/ sem alçamento
Pretônicas /o/ sem alçamento

Com vogal alta na
sílaba seguinte
325 (15,7%)
236 (12,2%)

Sem vogal alta na
sílaba seguinte
1740 (84,3%)
1692 (87,8%)

Total
2065 (100%)
1928 (100%)

Tanto em relação à vogal /e/, quanto em relação à vogal /o/, a maioria dos casos
em que não há alçamento (84,3% e 87,8%, respectivamente) ocorre em vocábulos em
que não há vogal alta na sílaba seguinte à da pretônica-alvo.
Apesar das pequenas porcentagens (15,7% para /e/ e 12,2% para /o/) de casos
em que não há alçamento, mesmo havendo contexto vocálico favorável à sua aplicação,
como em pr[e]cisa, s[o]fria, requ[e]ria e pr[o]curar, esses dados são relevantes e não
devem ser ignorados. Pode-se dizer que muitos desses vocábulos são variáveis, pois ora
sofrem alçamento, ora não, como: pr[e]cisa ~ pr[i]cisa, requ[e]ria ~ requ[i]ria,
c[o]zinha ~ c[u]zinha, d[o]rmi ~ d[u]rmi.
Verifica-se, também, ao se observarem os dados, que há um tipo particular de
vocábulo que não alça, mesmo havendo uma vogal alta na sílaba seguinte à da
pretônica-alvo: tratam-se de vocábulos que apresentam o sufixo modo-temporal do
futuro do pretérito /-ria/, como s[e]ria, t[e]ria e pod[e]ria. Dos 101 itens lexicais
analisados que apresentam esse sufixo, apenas dois (percorr[i]ria e pr[i]cisariam)
sofrem o processo de alçamento. Collischonn e Schwindt (2004) apontam duas
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explicações possíveis para o fato de esse sufixo desfavorecer7 a aplicação do alçamento.
A primeira afirma que a forma verbal do futuro do pretérito tem uso reduzido na língua
falada do PB, sendo, muitas vezes, substituída pela forma verbal do pretérito imperfeito.
Além disso, nas vezes em que verbos no futuro de pretérito ocorrem, costumam estar
vinculados à fala cuidada ou à função de modalizador do discurso.
A segunda explicação que os autores apontam é a de que esses morfemas se
configuraram como palavras prosódicas independentes. Vigário (2001) defende a
existência de fronteira prosódica entre o radical e o sufixo verbal, com base na
ocorrência de mesóclise, como em dever-se-ia. Considerando o fato de a harmonização
vocálica não atravessar fronteiras de palavras prosódicas, como também ocorre nos
substantivos, como, por exemplo, em f[e]rr[o]via, o alçamento tende a não ocorrer em
verbos que apresentam o sufixo modo-temporal de futuro do pretérito.
Pode-se observar, também, que alguns vocábulos com vogal alta na sílaba
seguinte à da pretônica, mas que não alçam, apresentam consoantes adjacentes à
pretônica com baixos pontos de articulação, como é o caso das consoantes precedentes e
seguintes em ad[e]riu, ins[e]rir e acont[e]cido. Esses baixos pontos de articulação das
consoantes adjacentes podem desfavorecer a aplicação do processo. Porém, como já
discutido no presente trabalho, o modelo da Geometria de Traços parece apresentar
certa dificuldade em tratar da aplicação do alçamento quando decorrente de relações
entre vogal e consoante.

5. Conclusão
A partir deste estudo sobre as vogais pretônicas dos verbos no dialeto do interior
paulista, observa-se que a Teoria Autossegmental, por meio do modelo da Geometria de
Traços, explica satisfatoriamente as ocorrências de alçamento quando decorrentes do
processo de harmonização vocálica, ou seja, quando há uma vogal alta na sílaba
subseqüente à da pretônica-alvo. Porém, parece não conseguir explicar a mudança de
abertura da vogal em função do ponto de articulação da consoante adjacente à
pretônica-alvo.
Podem-se buscar explicações aos casos de alçamento em outras informações,
como, por exemplo, em aspectos morfológicos dos vocábulos e, possivelmente, além do
nível da palavra, fazendo uso de outros modelos não-lineares em Fonologia,8 como, por
exemplo, a Teoria Lexical, que lida com aspectos morfofonológicos, e a Prosódica, que
lida com os diferentes constituintes prosódicos, como, por exemplo, o enunciado
fonológico.
Vale destacar que essas investigações do fenômeno do alçamento à luz de
diferentes teorias e com base nos dados encontrados na pesquisa sobre vogais pretônicas
dos verbos na variedade do noroeste paulista serão divulgadas em futuros trabalhos, já
7

Rodados todos os dados nos programas do pacote estatístico VARBRUL, verifica-se, claramente, por
meio dos pesos relativos apontados para o fator sufixo modo-temporal do futuro do pretérito (.08 para /e/
e .00 para /o/), sua atuação como altamente desfavorecedor da realização do alçamento.
8
Cabe deixar claro que a utilização de mais de uma teoria fonológica em uma mesma pesquisa não é
impossível. Abaurre (2006), por exemplo, afirma que os modelos não-lineares não são opostos uns aos
outros, e sim complementares, tendo em vista que cada modelo tem seu próprio recorte dos fenômenos
fonológicos.
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que essa pesquisa ainda se encontra em andamento. De qualquer forma, espera-se que
este artigo possa contribuir para as análises sobre o comportamento de vogais pretônicas
dos verbos de diferentes dialetos do PB sob a perspectiva da Teoria Autossegmental.
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O acento no português brasileiro segundo uma abordagem
baseada no uso
(A usage-based approach to Brazilian Portuguese stress assignment)
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Abstract: This paper presents a usage-based approach to Brazilian Portuguese (BP) stress
assignment. Traditional analyses, all based on a strict formalist view of language, disagree in
many aspects, and are often faced with theoretical and empirical problems. This paper intends
to offer a contribution to this debate, claiming that a Cognitive Phonology framework would
be far more successful to deal with general facts of BP stress assignment than formalist
analyses. It is argued that stress assignment can be accounted for as the result of
generalizations over exemplars, and these generalizations are responsible for the main
tendencies related to stress position.
Keywords: stress; Brazilian Portuguese; Usage-Based Phonology; Exemplar Model.
Resumo: Este artigo apresenta uma análise do acento primário do português brasileiro (PB) de
acordo com uma abordagem de uso. As análises tradicionais disponíveis, todas comprometidas
com uma visão formalista da linguagem, discordam em inúmeros aspectos e freqüentemente
se vêem às voltas com graves problemas teóricos e empíricos. Este artigo pretende oferecer
uma contribuição a essa polêmica, mostrando que uma perspectiva teórica como a Fonologia
Cognitiva pode lidar mais satisfatoriamente que a vertente formalista com os fatos gerais da
dinâmica acentual do PB. Defende-se que a atribuição do acento pode ser explicada como
resultado de generalizações a partir de exemplares, generalizações estas que seriam
responsáveis pelas tendências gerais relacionadas à localização do acento.
Palavras-Chave: acento; português brasileiro; Fonologia de Uso; Modelo de Exemplares.

Introdução
O presente estudo promove uma análise do acento primário1 do português
brasileiro (PB) segundo uma abordagem baseada no uso. Com esta análise, pretende-se,
de um lado, contribuir para a incorporação da dimensão prosódica a modelos de uso. De
outro, pretende-se oferecer uma nova perspectiva teórica à discussão sobre os
mecanismos de atribuição do acento. Na literatura que trata deste tema, um dos pontos
mais debatidos é em que medida o acento no PB é marcado no léxico ou previsível
através de uma série de princípios. Defende-se, aqui, que ambos os mecanismos entram
em jogo na dinâmica acentual do PB, como acontece em processos cognitivos gerais de
categorização e processamento, em que especificidade e generalidade não são
excludentes, mas antes coexistem e se complementam.
Este artigo encontra-se estruturado da seguinte forma: na segunda seção,
apresenta-se uma descrição sucinta das principais características do acento no PB. A
terceira seção traz um panorama dos modelos de uso. Na quarta seção, é proposta uma
análise do acento do PB de acordo com uma abordagem de uso. Por fim, na quinta
1

Por economia, ao longo de todo o artigo, o termo “acento” será utilizado no lugar de “acento primário”.
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seção, são retomados os principais aspectos discutidos ao longo do artigo, seguidos de
algumas conclusões e questões a serem abordadas em pesquisas futuras.

O acento no PB
São vários os estudos que tratam da acentuação no PB. Apesar de estarem
fundamentados em diferentes modelos teóricos, sua descrição dos fatos lingüísticos é
razoavelmente equivalente. A maioria deles aponta para quatro aspectos fundamentais
do acento, que serão descritos a seguir.
Principais fatos do acento no PB
No PB, o acento se restringe a uma janela de três sílabas, ao fim da palavra,
formando oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas (BISOL, 1992). Essa janela seria
excedida apenas pela epêntese (e.g. [⎆tE.kI.nI.kU], técnico, vogal epentética sublinhada),
no sistema não-verbal, e pela cliticização (e.g. falávamos-te), no sistema verbal.
Palavras paroxítonas prevalecem sobre proparoxítonas e oxítonas, ou seja,
dentre os três padrões acentuais possíveis na língua, o paroxítono é o mais freqüente.
O acento é o responsável pelo contraste lexical em palavras como sábia, sabia e
sabiá. No entanto, não é tão fácil encontrar pares mínimos dentro da mesma classe de
palavras – como, por exemplo, cara x cará, no caso dos nomes, e comeram x comerão,
no caso dos verbos.
O correlato acústico do acento no PB é um aumento na duração e na intensidade
relativas da sílaba saliente (MASSINI-CAGLIARI, 1992). Desse modo, em uma palavra
como espaço, a sílaba pa será mais longa e mais intensa que as outras sílabas. Em
palavras não-monossilábicas, uma das sílabas sempre será enfatizada perante as demais,
recebendo proeminência acústica. Além disso, a sílaba acentuada específica de cada
palavra é geralmente fixa. De fato, no PB, fenômenos que envolvem mudança na
localização do acento são raros, se comparados, por exemplo, a fenômenos semelhantes
no inglês, que apresentam um grau significativo de produtividade. Phillips (1998, p.
160) afirma que “The stress pattern of polysyllabic words in English has a long history
of instability”, ao iniciar uma análise de verbos do inglês americano e britânico que têm
sofrido deslocamento acentual (e.g. de dictate para dictate), comparando-os com seus
correspondentes substantivos e adjetivos terminados em -ate e –ator. O PB também
apresenta um fenômeno que envolve mudança na localização do acento: nesse
deslocamento acentual, a tonicidade alterna entre sílabas adjacentes, geralmente
afetando vogais altas, mas atinge um número muito restrito de palavras (e.g. ruim x
ruim; gratuito x gratuito; rubrica x rubrica; xerox x xerox). Por outro lado, parece ser
mais produtivo no PB um outro fenômeno relacionado ao acento, em que há alteração
no padrão acentual devido ao cancelamento de uma vogal ou de uma sílaba (e.g. as
proparoxítonas abóbora e bêbado em comparação com as paroxítonas correspondentes,
abobra e bebo). Neste segundo fenômeno, diferentemente do primeiro, a sílaba
acentuada permanece a mesma. Note-se, contudo, que ambos os fenômenos parecem
operar através de difusão lexical, pois, ao mesmo tempo em que afetam um número
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pequeno de itens, não são implementados em muitas outras palavras que também
apresentam ambiente propício para sua aplicação 2.
No quadro abaixo, encontram-se resumidos os quatro principais fatos do sistema
acentual do PB, apresentados nesta subseção.
Quadro 1. O acento no PB.
Local de aplicação
Natureza acústico-articulatória
Funcionalidade
Distribuição de padrões

três últimas sílabas da palavra
aumento de duração e intensidade
contraste lexical, mas com restrições
paroxítonas são mais freqüentes

Análises tradicionais
Ainda que concordem razoavelmente em suas descrições dos dados lingüísticos,
as análises tradicionais do acento no PB, todas elas baseadas em uma visão formalista
da linguagem, discordam em inúmeros aspectos, quando chega o momento de
interpretar os dados. As análises disponíveis podem ser agrupadas em basicamente
quatro perspectivas teóricas: estruturalismo (CÂMARA JR., 1970, 1977), gerativismo
(LEITE, 1974), Fonologia Métrica (BISOL, 1992; CAGLIARI, 1999; LEE, 1995;
MASSINI-CAGLIARI, 1995) e TO (LEE, 2007; MASSINI-CAGLIARI, 2003;
WETZELS, 2006). No entanto, todas acabam invariavelmente encontrando problemas
que fogem a uma explicação coerente com a abordagem teórica a que se filiam e
freqüentemente se vêem às voltas com graves problemas teóricos e empíricos. Um tal
status quaestionis parece colocar em jogo a própria possibilidade de explicação razoável
do acento no PB por meio de teorias formalistas, por reduzirem o sistema da língua a
um conjunto organizado de regras/restrições, que transformam formas discretas e
estanques de input em formas previsíveis de output. Com isso, essas teorias se
restringem a explicar todas as possíveis generalizações (informações
redundantes/previsíveis) em termos de aplicação de regras e geração de outputs, não
comportando explicações que envolvem variação ou efeitos de freqüência, sendo
avessas a explicações de ordem diacrônica ou funcional.
Há vários aspectos que, apesar de recorrentes entre as análises, divergem entre
os diferentes autores. Tais aspectos serão enumerados e resumidos brevemente a seguir.
(1) O caráter marginal das proparoxítonas é controverso e bons argumentos foram
levantados questionando tal marginalidade (cf. ARAÚJO et al., 2007). De fato, palavras
proparoxítonas muitas vezes apresentam variantes com acento paroxítono, devido ao
cancelamento de uma de suas duas sílabas finais, como em abóbora~abobra3, mas nem
todos os pesquisadores entendem que este cancelamento teria por motivação evitar o
padrão marcado proparoxítono. (2) A maior parte das regularidades observadas,
principalmente com relação ao acento dos verbos, parece estar relacionada a padrões
morfológicos, mas a forma com que os modelos incorporam o componente morfológico
é variada. (3) Debate-se se o peso silábico seria ou não relevante para a localização do
acento. (4) Não há consenso sequer sobre a natureza do pé, se troqueu ou dátilo. (5) Há
discordância também sobre qual seria o domínio de aplicação da regra de atribuição de
2

Na difusão lexical, os processos sonoros seriam aplicados palavra por palavra, de modo gradual, muitas
vezes deixando de operar antes de afetar todo o léxico da língua (FARACO, 2005).
3
Em todo o artigo, quando relevante, as sílabas acentuadas serão indicadas em negrito.
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acento, o radical ou a palavra. (6) Dentre os pontos que geram maior divergência, o
mais importante diz respeito a diferenças na dinâmica acentual de verbos e nomes. A
sensibilidade da atribuição do acento a categorias lexicais é um tópico muito debatido,
visto que alguns estudiosos, mas não outros, postulam a existência de sistemas
diferentes para verbos e não-verbos. Enquanto a morfologia nominal geralmente
apresenta paroxítonas com sílabas abertas (e.g. comida; barato), é típico da morfologia
verbal apresentar paroxítonas com sílaba fechada (e.g. falarmos). Além disso, os verbos
apresentam vogais nasais postônicas (e.g. falaram), o que dificilmente ocorre na
morfologia nominal (e.g. item, órgão, entre outros poucos nomes, mas vários nomes
próprios, como Karen, Marlon).
O presente estudo oferece uma contribuição à polêmica sobre o acento no PB,
mostrando que uma perspectiva teórica de base funcionalista, como a Fonologia
Cognitiva, pode lidar mais satisfatoriamente com os fatos gerais da dinâmica acentual
do PB do que a vertente formalista, adotada pelas análises tradicionais acima
mencionadas.

Modelos baseados no uso
Os chamados modelos baseados no uso, ou simplesmente modelos de uso
(usage-based models) compartilham a idéia de que os sistemas lingüísticos são
construídos a partir de eventos de uso, sendo que a relação entre estas duas dimensões,
sistema e uso, é relativamente direta (KEMMER; BARLOW, 2000). O termo “usagebased” remonta a Langacker (1987), ao referir-se a uma abordagem da linguagem que
se contrapõe à perspectiva formalista tradicional, por ser maximalista, não redutiva e
bottom up. As abordagens de uso assumem que, no armazenamento de informações, um
grande volume de dados estaria envolvido – por isso seriam maximalistas, e não
minimalistas. Nesse armazenamento, haveria grande redundância de informações –
razão pela qual esses modelos são chamados de não redutivos. Desse modo, na mente
humana, a especificidade estaria atrelada à generalidade, sendo que a última surge a
partir da primeira – daí dizer que modelos de uso envolvem processamento bottom up, e
não top down. Formulações muito próximas a essas têm sido adotadas nas últimas
décadas por estudos tanto independentes quanto derivados da Gramática Cognitiva de
Langacker, mas todos eles contribuindo para fortalecer as bases gerais da abordagem de
uso. Especialmente nas duas últimas décadas, vem-se acumulando um corpo respeitável
de evidências que indicam a primazia do uso em áreas como lingüística, cognição,
neurofisiologia e psicologia. Nessas áreas, destacam-se estudos pioneiros sobre
processos cognitivos e categorização, comprometidos com a linguagem humana em
graus diferentes, mas em grande medida compatíveis (cf. KUHL, 1994; HINTZMAN,
1986; HOPPER, 1987; NOSOFSKY, 1986; MEDIN; SCHAFFER, 1978; ROSCH,
1978). O estudo desenvolvido neste artigo baseia-se principalmente em três abordagens
de uso relativamente recentes, que se voltam para a dimensão sonora da linguagem: a
Fonologia de Uso (BYBEE, 2001), o modelo de exemplares proposto em Pierrehumbert
(2001) e a Fonologia Probabilística (PIERREHUMBERT, 2003). Essas abordagens são
amplamente comparáveis e complementares à proposta de Langacker, que será outro
ponto de referência teórica neste estudo. Os pressupostos fundamentais destes modelos
serão brevemente descritos a seguir. Primeiramente, ressalte-se que todos eles
compartilham a idéia de que não há uma separação nítida entre léxico e gramática, essas
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duas esferas sendo agrupamentos de estruturas simbólicas (LANGACKER, 2000).
Padrões morfológicos e sintáticos são vistos como esquemas (padrões gerais que variam
de níveis mais baixos a níveis mais altos em termos de abstração e complexidade), que
emergem de ocorrências reais de uso lingüístico. Com isso, a freqüência de tipo e a
freqüência de ocorrência4 desempenham um papel importante nesses modelos,
exercendo impacto, respectivamente, sobre a produtividade de padrões e sobre a força
lexical. As unidades lingüísticas de armazenagem e processamento, os exemplares, são
palavras e até mesmo grupos de palavras (chunks) e colocações, cuja estrutura interna se
assemelha à de protótipos – são gradientes, centrados em membros nucleares bemdefinidos e difusos nas bordas. Eventos de uso são armazenados nos exemplares por
meio de processos cognitivos gerais de categorização, resultando em grupos de
memórias perceptuais ricas, que são conectadas em redes relacionais baseadas em
similaridade fonética e semântica. Tais redes, a partir das quais emergem esquemas
gerais (morfológicos, sintáticos, etc.), operam com base em parâmetros probabilísticos,
apresentando distribuição estocástica.
Esses princípios têm sido empregados com sucesso na análise de fatos que
representam problemas para as análises lingüísticas tradicionais, tais como o
conhecimento que os falantes possuem acerca de detalhes fonéticos finos, efeitos de
prototipicidade e efeitos de freqüência.

Uma análise de uso do acento no PB
Neste estudo, assume-se que padrões segmentais e prosódicos interagem com a
morfologia em um modelo de rede de modo a configurar a gramática prosódica
(BYBEE, 2001). As abordagens tradicionais consideram as generalizações possíveis
sobre o acento no PB como um reflexo de regras ou restrições e, portanto, como causa
determinante da regularidade verificada nesse sistema acentual. Uma abordagem de uso,
ao contrário, prefere interpretar as generalizações como resultado da rotinização de
padrões. Seguindo esta segunda perspectiva teórica, defendo que padrões gerais com
relação ao acento no PB são o resultado de processos de categorização. Uma análise
semelhante foi proposta em Farrell (1990), que se vale do modelo cognitivo de
Langacker para analisar o acento em não-verbos do espanhol. Sugiro, como Farrell, que
o acento lexical integra esquemas de nível alto de abstração e complexidade, como
morfologia, fonotática e sintaxe, sendo parte da informação transmitida por ocorrências
de uso. Além disso, acredito que a palavra seria a unidade mínima de armazenamento e
que informações sobre o acento estariam disponíveis na representação mental. Na
análise aqui desenvolvida, entende-se que o acento no PB é lexicalmente especificado, o
que corrobora a idéia de que informações redundantes estão presentes na representação
mental.
4

A freqüência de tipo (type frequency) corresponde ao número de vezes que uma unidade aparece
representada em um dado corpus. Já a freqüência de ocorrência (token frequency) corresponde a quantas
vezes uma unidade é efetivamente utilizada em um corpus. Por exemplo, no banco de dados do Aspa (o
Projeto Aspa será apresentado mais à frente, na p. 6), a freqüência de tipo do som [a] é 136.296
(ALMEIDA, 2005, p. 60), ou seja, o som [a] aparece 136.296 vezes nas diferentes palavras contidas no
banco de dados. Note-se que esse valor se refere à representatividade do [a] no sistema da língua, não ao
uso efetivo que os falantes fazem desse som, o que é dado pela freqüência de ocorrência. Por exemplo, a
freqüência de ocorrência da palavra dia no banco de dados do Aspa é 271.977, ou seja, nesse banco, a
palavra dia ocorreu 271.977 vezes.
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Defende-se que, se a informação sobre o acento está presente na representação
lexical, é possível alcançar uma análise mais compreensiva acerca da produtividade de
padrões acentuais, tanto na morfologia verbal, quanto na não-verbal. Para dar suporte a
essa afirmação, apresenta-se a seguir uma análise estatística dos padrões acentuais em
verbos e não-verbos. Essa análise baseia-se em informações obtidas junto ao ASPA
(www.projetoaspa.org), um banco de dados estatístico de padrões sonoros do PB. A
Tabela 1 mostra a freqüência de tipo para cada uma das três posições do acento
(proparoxítonas, paroxítonas e oxítonas), em verbos e não-verbos. Os monossílabos
foram excluídos dos cálculos.
Tabela 1: Freqüência de tipo de cada padrão acentual em verbos e não-verbos (X2:
5642,69, p<0,0001, df=2).
Posição do Acento
Proparoxítonas
Paroxítonas
Oxítonas
Total

Verbos
482
1.2%
27,730
71.4%
10,617
27.3%
38,829
100%

Não-verbos
11,389
14.6%
52,271
67.1%
14,200
18.2%
77,860
100%

Como se pode observar, as palavras paroxítonas apresentam freqüência de tipo
significativamente maior, o que poderia explicar porque esse padrão acentual é mais
produtivo que os outros dois, como é freqüentemente afirmado nos estudos sobre o
acento no PB mencionados na seção 2.2. Esse fato é corroborado por uma análise da
localização do acento em neologismos (cf. ALVES, 1994), em sua maioria paroxítonos.
As diferenças na freqüência de ocorrência entre os mesmos grupos não se mostraram
estatisticamente significativas.

Figura 1. Estrutura prosódica emergente e esquemas de nível alto para proparoxítonas,
paroxítonas e oxítonas em verbos
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Figura 2. Estrutura prosódica emergente e esquemas de nível alto para proparoxítonas,
paroxítonas e oxítonas em não-verbos

As Figuras 1 e 2 representam esquemas prosódicos de maior e menor nível de
abstração emergindo a partir de relações em rede estabelecidas entre exemplares,
respectivamente para verbos e não-verbos. A partir do uso efetivo dos itens lexicais, são
promovidas generalizações de naturezas diversas, dentre as quais generalizações
relativas à estrutura silábica da língua, à estrutura morfológica, à localização da
tonicidade. Tais generalizações levariam à construção de esquemas de nível baixo a
alto, referentes à fonotática, à morfologia e ao padrão acentual da língua específica. No
PB, acredita-se que tais esquemas se integrariam no sistema verbal, originando um
esquema mais abstrato e complexo, determinante da atribuição do acento. O mesmo não
ocorreria no sistema não-verbal, em que esquemas morfológicos não correm em
paralelo aos esquemas acentuais. Assim, defende-se que as particularidades da
acentuação em formas verbais frente às não-verbais podem ser atribuídas a diferenças
no mecanismo de armazenagem e processamento dos itens lexicais (BYBEE, 1985,
1995). No PB, os verbos apresentam uma rede de informações morfológicas complexa e
densa, que surge a partir da flexão verbal, responsável por expressar simultaneamente as
noções de voz, aspecto, tempo, modo e concordância de número e pessoa, às vezes com
certo grau de fusão. Comparativamente, relações flexionais nos não-verbos são
reduzidas e mais fracas, expressando apenas a noção de número e algumas vezes de
gênero. Ademais, a maioria das conexões lexicais entre não-verbos é de natureza
derivacional, pelo acréscimo de sufixos. Em vista disso, pode-se sugerir que redes
complexas e densas seriam responsáveis por um maior grau de integração em esquemas
de nível alto. Confirmando-se esta afirmação, é possível demonstrar como os esquemas
acentuais que surgem a partir de formas verbais no PB tendem a ser anexados aos
esquemas morfológicos que lhes são paralelos, enquanto que, nos não-verbos, o mesmo
não se aplica. Portanto, sugiro que o padrão acentual distinto das formas verbais se deve
a suas redes flexionais mais fortes, que interagem com a prosódia em esquemas de nível
alto.

ESTUDOS LINGUÍSTICOS, São Paulo, 38 (1): 93-102, jan.-abr. 2009

99

Conclusões
A análise do acento no PB apresentada neste artigo traz à tona algumas questões
de extrema relevância. Dentre elas, destacam-se os seguintes tópicos: a) como uma
análise estatística da fala pode oferecer generalizações relacionadas com tendências
gerais da linguagem envolvendo sons e informações morfológicas; b) a relação entre
padrões silábicos e atribuição de acento. Propõe-se, neste artigo, que o acento primário
no PB é lexicalmente especificado, o que dá suporte à idéia de que informações
redundantes estão presentes na representação mental, como proposto pelos modelos de
exemplares (PIERREHUMBERT, 2001, 2003). Defende-se que a dinâmica de
atribuição acentual nesta língua pode ser mais bem compreendida como resultado de
generalizações a partir de exemplares, generalizações que são responsáveis pelas
tendências gerais concernentes à atribuição do acento no léxico.
Os seguintes tópicos relacionados ao acento do PB deverão ser abordados em
pesquisas futuras: (1) modelagem probabilística do sistema acentual; (2) atribuição
acento à quarta sílaba, como conseqüência de cliticização ou epêntese; (3) outros
fenômenos relacionados ao acento, como sândi vocálico e redução de sílabas átonas; (4)
padrões de variação de acento inter e intra-individuais, testados através de experimentos
envolvendo a atribuição do acento a logatomas e tarefas perceptuais; (5) diferenças e
semelhanças entre o português brasileiro e o europeu, bem como o latim, espanhol e
outras línguas românicas; (6) desordens de fala e impactos sobre o acento; (7) o acento
na aquisição de primeira e segunda línguas.
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Abstract: In this paper, we search for graphical clues of prosody in webchats writing. We
based on the conception of heterogeneous way of writing constitution (CORRÊA, 2004) and
on the prosodic hierarchy theory (NESPOR & VOGEL, 1986) to note that writers do not use
comma or other punctuation marks, but they “break lines” in the syntactic structures of
sentences which can be correlated with boundaries of the two higher prosodic constituints:
intonational phrase and phonological utterance.
Keywords: digital writing; heterogeneity; punctuation; prosody.
Resumo: Neste artigo, buscamos evidências gráficas da prosódia na escrita de enunciados em
bate-papos virtuais. Partimos do conceito de modo heterogêneo de constituição da escrita
(CORRÊA, 2004) e do modelo fonológico da hierarquia prosódica (NESPOR & VOGEL,
1986) para observar que, em vez de utilizarem vírgulas ou outros sinais de pontuação, os
escreventes realizam “quebras de linha” em locais que podem ser correlacionados com as
fronteiras dos dois mais altos constituintes prosódicos: frase entoacional e enunciado
fonológico.
Palavras-chave: escrita digital; heterogeneidade; pontuação; prosódia.

Introdução
Já nos estudos de Sapir (1981), no início do século XX, é possível observar um
interesse por parte dos estudiosos da linguagem em questões que relacionam a escrita e
a fonologia de uma língua. Em outras palavras, podemos dizer que tal assunto não é
recente e/ou inédito nos estudos linguísticos. Afastando-nos das concepções teóricas e
metodológicas daquele autor e daquela época, e aproximando-nos do tema
escrita/fonologia, buscamos neste trabalho abordar a escrita e algumas de suas possíveis
relações com a teoria da fonologia prosódica. Detemo-nos, para tanto, na escrita digital
de bate-papos da internet (ou chats) frequentados por crianças entre oito e doze anos de
idade. Em oposição ao senso comum, o qual muitas vezes considera o chamado
“internetês” – o português digitado na internet – como uma fala-escrita desregrada,
procuramos problematizar regularidades encontradas no material de nossa pesquisa no
âmbito da discussão proposta por Corrêa (2004) a propósito do modo heterogêneo de
constituição da escrita. A partir dos pressupostos teórico-metodológicos assumidos por
esse autor, entendemos que a escrita, independentemente do suporte digital, relaciona-se
constantemente com aspectos do oral/falado.
Nos enunciados extraídos de um “bate-papo” virtual, observamos em vários
momentos que diferentes usuários da sala virtual pesquisada empregam o recurso de
ausência total de vírgulas somada à quebra de linhas em locais em que vírgulas
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poderiam ser inseridas (cf. LUIZ SOBRINHO, 2007). Esses locais de “quebra” parecem
relacionar-se, sintaticamente, com os constituintes prosódicos mais elevados do modelo
teórico de fonologia prosódica proposta por Nespor e Vogel (1986) – frase entoacional
(I) e enunciado fonológico (U), respectivamente – e podem ser indícios da relação entre
prosódia e escrita.
Ao tomarmos a heterogeneidade da escrita para a análise dos dados digitais
vamos contra a Teoria da Grande Divisa, segundo a qual a fala seria contextualizada,
implícita, redundante, não-planejada, e se oporia à escrita, que seria
descontextualizada, explícita, condensada e planejada.. Ao nos apoiarmos nas reflexões
de Corrêa (2004), consideramos junto a esse autor que há uma indissociabilidade entre
os fatos linguísticos e sociais:
os fatos linguísticos do falado/escrito são práticas sociais e estão ligados, portanto, às
práticas orais/letradas. [...] tal assunção é fundamental para que se possa questionar a
delimitação do campo da escrita apenas pela constatação óbvia de um material
específico – o gráfico – que lhe serve como base semiótica. (CORRÊA, 2004, p.02)

A escrita é entendida, a partir do exposto, como processo; exclui-se a idéia de
“pureza”, pois ela sempre será constituída por aspectos considerados como pertencentes
à oralidade/fala, independentemente de a situação de letramento/escrita ser considerada
mais ou menos formal.
Em vários momentos, principalmente nos definidos como “quebras de linha”,
observamos que os escreventes de bate-papo digital em aberto estabelecem,
graficamente, uma correlação com a prosódia da fala, o que pode evidenciar a tentativa
destes de representar uma suposta gênese da (sua) escrita. A representação da gênese da
escrita, conforme propõe Corrêa (2004), é o primeiro eixo de apreensão do imaginário
da escrita1; refere-se, pois, “aos momentos em que, ao apropriar-se da escrita, o
escrevente tende a tomá-la como representação termo da oralidade, situação em que
tende a igualar esses dois modos de realização da linguagem verbal.” (CORRÊA, 2004,
p.10).
Na próxima seção, procuramos explicitar os pressupostos teórico-metodológicos
que fundamentam nossas reflexões sobre a relação que a prosódia pode manter com a
escrita. Em seguida, apresentamos de forma sucinta o conjunto do material e analisamos
dados do corpus. Tencionamos discutir o internetês e suas correlações com aspectos
prosódicos, procurando conceber essa prática de escrita como processo e não como
produto (acabado) que ou está certo, em acordo com regras normativas, ou está errado,
pois em desacordo com tais regras.

Pontuação, ritmo da escrita e prosódia
Em trabalho anterior (LUIZ SOBRINHO, 2007) também sobre escrita digital,
sistematizamos a ausência do recurso da vírgula no conjunto do material segundo duas
regularidades: (i) vinculada à quebra de linhas em locais nos quais vírgulas poderiam
1

Segundo Corrêa (2004), o imaginário social sobre a escrita é composto por três eixos, nos quais o
escrevente circula, a saber: (i) pela representação da gênese da escrita; (ii) pela representação do código
escrito institucionalizado; (iii) pela dialogia com o já falado/escrito. Os três eixos relacionam-se
constantemente e refletem a dialogicidade da linguagem, não restrita à escrita.
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ser inseridas e (ii) vinculada à ausência total de vírgula em enunciados somada à
ausência de quebra de linhas em locais nos quais vírgulas deveriam ser inseridas a partir
das regras normativas de pontuação. Apesar de as ocorrências categorizadas como (i)
serem menos numerosas do que as em (ii), o que denominamos “quebra de linhas”
parece ser motivado, em algum ponto, pela percepção e marcação de constituintes
prosódicos na escrita. Essas “quebras” são efetuadas pelos escreventes em locais onde o
sinal da vírgula poderia ser inserido para segmentar o enunciado no nível sintático, mas,
ao invés, o usuário utiliza-se do envio de parte da mensagem pelo clicar no botão virtual
de envio ou na tecla enter. Não acreditamos que esse recurso seja motivado por certa
velocidade ao digitar, já que utilizar o ponto em questão tomaria praticamente o mesmo
tempo e o esforço físico do escrevente seria equivalente.
Ao inferirmos as marcas de prosódia no gráfico, não podemos deixar de
considerar os estudos de Chacon (1998) a respeito de um ritmo da escrita. Para esse
autor, não apenas a fala, mas também a escrita tem um ritmo próprio que é demarcado
por sinais da pontuação; estes, por sua vez, não precisam ser convencionais e/ou
seguirem as regras da gramática normativa. Junto a Chacon, o espaço em branco
encontrado nos dados de chat, os quais denominamos “quebra de linhas”, podem ser
considerados uma maneira pela qual o usuário de bate-papo virtual tenta marcar uma
leitura e um sentido do seu texto para o interlocutor, ou seja, o escrevente indica, pelo
uso do espaço em branco que constitui o restante da linha do enunciado, um ritmo (e um
sentido) para a sua escrita.
Ligada à expressão do escrevente e à espacialização da linguagem, a pontuação
ocorre, segundo Chacon (1998), simultaneamente em várias dimensões da linguagem:
(a) na dimensão fônica, associada a pausas, contornos entoacionais, intensidade e
duração; (b) na dimensão sintática, associada à delimitação de unidades; (c) na
dimensão textual, indicada como a responsável pela organização e coerência textual; (d)
na dimensão enunciativa, ligada à expressividade do escrevente no código semiótico.
Todas essas dimensões estão organizadas de forma não-isomórfica, unidas por meio da
enunciação ao ritmo da escrita e, juntas, formam o aspecto multidimencional da
linguagem.
Para Corrêa (2004), há uma prosódia presente na circulação do escrevente pela
imagem que ele faz da gênese da escrita. Acreditamos que essa prosódia da escrita
possa ser relacionada à reflexão que Chacon desenvolveu a respeito do conceito de
ritmo da escrita. Nas palavras de Corrêa:
a prosódia só aparece na escrita por meio da articulação com outros planos, por
exemplo, o próprio léxico ou [...] a sintaxe. Na maior parte das vezes, a leitura do texto
escrito é feita pela imposição – em voz alta ou não – de uma prosódia. [...] a prosódia
não é exclusiva dos enunciados falados por dois sentidos: por um lado, ela é, em geral,
uma exigência da leitura e vem, em parte, assinalada pela pontuação; por outro, ela é
recuperável [...] em diferentes pistas linguísticas que os escreventes deixam em seus
enunciados escritos. Portanto, embora não seja passível de uma representação
segmental, é, pela articulação com outras dimensões da linguagem, recuperável nos
enunciados escritos. (CORRÊA, 2004, p.116)

Ao ler um texto dotamo-o de prosódia, de sentido, de ritmo. Porém, ritmo da
escrita não é sinônimo de ritmo da oralidade. Fala e escrita são diferentes sistemas
semióticos, mas, como ambos os modos de manifestação da língua não deixam de se
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relacionar a todo instante, a prosódia e o ritmo próprios da fala também se interrelacionam com a prosódia e o ritmo próprios da escrita. Há momentos em que o
escrevente explicita no gráfico uma prosódia da fala e evidencia a imagem que ele faz
da gênese de (sua) escrita e da relação que estabelece entre os aspectos do
letramento/escrita e da oralidade/fala.
Parece-nos, pois, que o escrevente de bate-papo virtual, na “quebra de linhas”,
correlaciona de forma mais precisa o ritmo próprio da escrita, conforme descrito por
Chacon (1998), ao ritmo da fala, organizado fonologicamente em constituintes
prosódicos. É como se, motivado pelo aspecto fônico, os contornos entoacionais
guiassem a sintaxe de sua escrita. A nosso ver, a “quebra de linha” organiza de forma
coerente a mensagem do escrevente naquele gênero discursivo emergente, dotando-a de
uma expressividade própria naquele ambiente digital.
De nosso ponto de vista, a ênfase nas propriedades fonológicas se dá em
detrimento das propriedades fonéticas, já que enfocamos as representações mentais
subjacentes que os falantes têm dos sons e de sua organização; tais representações, por
sua vez, não são idênticas às suas realizações físicas. Uma explicação pontual sobre essa
diferença entre fonética e fonologia é encontrada em Hernandorena (1999, p.13), que
observa “que a fonética apreende os sons efetivamente realizados pelos falantes da
língua em toda a sua diversidade; a fonologia abstrai essa diversidade para captar o
sistema que caracteriza a língua.”
Neste trabalho, contudo, não tratamos da fala fluente. Procuramos evidências
gráficas da prosódia, a qual é entendida por nós em uma perspectiva não-linear.
Gussenhoven e Jacobs (1998), ao discorrerem sobre diferentes modelos teóricos,
explicam que a fonologia prosódica, a partir de um modelo teórico não-linear, é
entendida como sendo composta por diferentes constituintes que se organizam em uma
hierarquia e que mantêm relações entre si.
De acordo com o modelo proposto por Nespor e Vogel (1986), por exemplo, tais
constituintes referem-se aos blocos de divisões da fala organizados hierarquicamente na
representação mental dos falantes. Na perspectiva das autoras, a fonologia consiste em
um grupo de subsistemas no qual a fonologia prosódica é um deles, governada por seus
próprios princípios e em interação com os demais (a fonologia lexical, a fonologia
autossegmental, a teoria da grade métrica etc.). Nessa concepção, a prosódia se
relaciona com outros componentes gramaticais, como a morfologia, a sintaxe e a
semântica, no entanto, os constituintes prosódicos não são, necessariamente,
isomórficos a outros constituintes gramaticais. Como a fonologia é composta por
unidades específicas, Nespor e Vogel propõem uma hierarquia prosódica constituída de
sete unidades específicas, as quais, das maiores para as menores, são as seguintes: o
enunciado fonológico (U), a frase entoacional (I), a frase fonológica (φ), o grupo clítico
(C), a palavra fonológica (ω), o pé (Σ) e a sílaba (σ), conforme exposto na figura 1:
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Figura 1. Hierarquia prosódica de Nespor & Vogel (1986)

Os princípios que regem a hierarquia determinam que cada camada da hierarquia
seja formada por um ou mais constituintes da camada abaixo. Cada constituinte tem
características que os constituem e os diferem dos demais. Como tratamos neste
trabalho de enunciados, e a estrutura prosódica proposta por Nespor e Vogel reflete
certas noções e relações sintáticas apenas no nível acima da palavra, não tratamos de
forma mais específica dos dois últimos constituintes da hierarquia (pé e sílaba). No que
se refere aos demais constituintes, podemos destacar que: U é composto por sentenças
dirigidas a um mesmo interlocutor/ouvinte, sem pausas, e esse constituinte não precisa
ser isomórfico a uma sentença sintática; I é a sentença principal, sem extraposições ou
interrupções; suas separações não são guiadas, apenas, pela sintaxe e em muitas línguas,
como em Português do Brasil, é demarcada pelo contorno entoacional; φ tem tendência
a se corresponder com a frase sintática, apesar desta não ser a única informação
relevante para a sua estrutura, a depender da língua, o contorno entoacional pode ser
mais sensível para a delimitação da frase fonológica do que a informação sintática; C é
composto por pronomes, conjunções, preposições e verbos auxiliares que somados a
diferentes vocábulos podem formar um constituinte fonológico; ω pode nem sempre
manter correspondência com as palavras morfológicas, em diferentes línguas se tem
diferentes formas de critérios que definem uma palavra fonológica, como qualidade
vocálica, acento, derivação e afixos.
Existem regras que regulam os domínios e as suas relações entre fronteiras – tal
como os ajustes dados pela fronteira, os quais só se aplicam em locais nos quais
ocorrem uma determinada fronteira, e os ajustes dados pelo contexto (ou span), no qual
uma determinada regra se aplica toda vez que houver contexto. Uma das principais
regras é a Strict Layer Hypothesis (ou SLH), formulada por Selkirk (1984) e
incorporada nos trabalhos de Nespor & Vogel (1986). A SLH restringe os elementos
prosódicos a um grupo bem definido de representações. Com base nesse princípio, um
constituinte de camada n é imediatamente dominado pela próxima camada n+1. As
regras pós-lexicais podem incidir e influenciar as regras fonológicas que se referem à
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prosódia e, junto com a SLH, não têm a mesma influência sobre constituintes abaixo da
palavra fonológica.
No que se refere ao nosso material de estudo, os resultados a que chegamos em
pesquisa anterior parecem apontar para uma maior importância dos dois constituintes
mais altos da hierarquia prosódica no uso não-convencional da vírgula em chats: além
de informações fonológicas (como contornos entoacionais e pausas), I e U fazem uso de
noções sintáticas mais gerais (como orações e partes de orações), bem como de
informações semânticas (como ênfase, foco etc.). De forma mais específica, podemos
dizer que a frase entoacional é formada por uma ou mais frases fonológicas e o que a
caracteriza é um contorno entoacional próprio dessa unidade. Estamos de acordo com
Nespor e Vogel (1986), para quem o fim de uma frase entoacional pode coincidir com
locais em que pausas podem ser inseridas. Essa unidade também pode ocorrer, em
construções especiais, que por si mesmas formam domínios entoacionais, como
expressões parentéticas, orações relativas explicativas, perguntas fáticas ou de
confirmação, vocativos, expressões que funcionam como interjeição e certos elementos
móveis. O enunciado fonológico, como o constituinte mais alto da hierarquia prosódica,
tem começo e fim coincidentes com fronteiras de sentenças. Em Nespor e Vogel (1986),
esse constituinte se relaciona com as condições pragmáticas (há a necessidade de as
sentenças que o compõem serem dirigidas a um mesmo interlocutor, por um mesmo
falante) e fonológicas (as sentenças não podem ser extensas e não há pausas entre elas).
A partir da caracterização que Nespor e Vogel (1986) fazem da fonologia,
buscaremos pistas da circulação dos escreventes de bate-papos virtuais por fatos que
remetem à representação que fazem da gênese da (sua) escrita. Focalizaremos a
vinculação que parece ser realizada pelo escrevente entre o gráfico e o oral, quando o
usuário de chat parece imprimir um ritmo a sua escrita por meio da vinculação entre
pontuação não-convencional e componente prosódico da língua.

A prosódia na escrita de bate-papos digitais
Nossa análise se concentra em um corpus formado por “conversas” on-line
coletadas periodicamente durante o segundo semestre de 2006 no Chat Terra, na sala A,
de tema idades: de 08 a 12 anos. A sala suporta um máximo de 40 usuários
simultâneos, em ambiente síncrono. Nela, todos os participantes podem escrever para
qualquer pessoa “presente”. Todas as mensagens enviadas aparecem na tela de todos os
escreventes, pois nas salas destinadas a essa faixa-etária não há o recurso “reservado” –
o qual, quando acionado, restringe a(s) mensagem(s) apenas ao escrevente e a seu
destinatário. Para se comunicar com os demais, os usuários de chat precisam lançar mão
dos recursos necessários, como teclado, mouse, navegador e a própria conexão com a
internet, e contam com instrumentos próprios do sistema, como emoticons (“carinhas”)
e a marcação do horário de envio de cada mensagem. Tais recursos e instrumentos
permeiam a interação e podem motivar certas realizações linguísticas nãoconvencionais, como a ortografia e a pontuação.
Vejamos o seguinte enunciado:
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laila

17:40:05

dudex
laila

oi dudex

17:40:13

oiiii

17:40:25

iai

dudex 17:40:34
fala com laila
laila

17:40:39

dudex

oiii

quantos anos tem/

17:41:13

dudex

10 anux

17:41:32

dudex

17:42:29

e vc

eiiiiiiii laila
Figura 2. Diálogo entre Dudex e Laila

Após a última mensagem de Dudex, Laila “sai” da sala virtual. A usuária “volta”
logo em seguida, mas não interage mais com Dudex. Caso o texto em questão fosse
próximo ao que se tem como referência em escrita culta padrão, teríamos em Laila algo
como: “Oi Dudex. E aí, quantos anos tem?”. Observamos que entre cada mensagem,
são gastos aproximadamente 20 segundos, o que nos leva à hipótese de que o digitar, o
tempo de envio e o suporte tecnológico, de uma forma geral, estão relacionados à
formulação das partes da mensagem tanto quanto à interação on-line com o interlocutor.
Se os enunciados produzidos por Dudex fossem reescritos, ter-se-iam: “Oi, oi!”, “10
anos, e você?”, “Ei, Laila!”.
Vemos tanto nos enunciados de Laila, como nos de Dudex, em “Oi, oi!” e “10
anos, e vc?”, que as “quebras de linha” apresentam organização sintática e, quando
lidos em voz alta, podem apresentar curvas entoacionais e demais características do
domínio da frase entoacional. A estrutura sintática corrobora essa análise na medida em
que favorece a realização de um único contorno entoacional em cada mensagem. Is de
um mesmo escrevente, separados por poucos segundos, parecem formar enunciados
fonológicos – dois de Dudex e um de Laila:
(01)

a. Laila:
[[Oi Dudex.]I [E aí,]I [quantos anos tem?]I]U
b. Dudex:
[[Oi,]I [oi!]I]U
[[10 anos,]I [e você?]I]U
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Na última mensagem da figura 2, Dudex procura chamar a atenção de Laila
quando esta parece não interagir mais, “Ei, Laila!”, mensagem que, frente à análise em
andamento, pode corresponder a um U, formado por um I. Como há um espaço de
tempo relativamente grande, se comparado com os demais (quase um minuto), entre
esse enunciado e o anterior, é reforçada nossa hipótese de que um maior tempo
cronometrado pelo sistema no envio e recebimento das mensagens pode se relacionar a
uma possível fronteira de U na escrita – por outro lado, um menor tempo se relaciona a
I.
Com relação aos enunciados de Laila, devemos considerar que o primeiro I
poderia compor, de maneira isolada, um U. Dado o caráter sincrônico do bate-papo
virtual, as mensagens seguintes dessa escrevente podem ser consideradas uma resposta
ao “Oi” de Dudex – se o interlocutor não houvesse interagido naquela circunstância, a
conversa on-line poderia não ter sido estendida. Porém, entre o segundo e o último
enunciado de Laila não ocorre o mesmo processo; o tempo entre o segundo “oi” de
Dudex e a última mensagem de Laila é de apenas cinco segundos, que, de um ponto de
vista prático, é insuficiente para a leitura, compreensão e resposta da escrevente a seu
interlocutor. Com base nessa problematização, que provém de uma informação
fornecida pelo suporte digital e se correlaciona a aspectos pragmáticos da enunciação, o
diálogo entre Laila e Dudex poderia se estruturar da seguinte maneira, no que se refere
aos constituintes prosódicos:
(02)

a'. Laila:
[[Oi Dudex.]I]U
[[E aí,]I [quantos anos tem?]I]U
b'. Dudex:
[[Oi,]I [oi!]I]U
[[10 anos,]I [e você?]I]U
[[Ei, Laila!]I]U

Também ligada a aspectos discursivos e semânticos, a “quebra de linhas” (em
locais nos quais vírgulas poderiam ser inseridas), somada à ausência total de pontuação
ao final das sentenças e ao tempo de envio/recebimento marcado pelo sistema, são
entendidas por nós como evidências de fronteiras prosódicas. Na figura 2, os
escreventes parecem segmentar seus enunciados a partir de aspectos prosódicos e, com
isso, evidenciam a imagem que fazem da gênese de (sua) escrita ao correlacionarem o
fônico com o ritmo da escrita.
Em outro exemplo, com outros escreventes, observamos um movimento
parecido, no que se refere ao que denominamos “quebra de linhas” em locais nos quais
vírgulas poderiam ser inseridas. Ao iniciar um diálogo com Henrique e ter perguntada a
sua idade, Menina dos olhos responde:
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Menina dos olhos 16:47:32
fala com Henrique
Menina dos olhos

16:47:44

tenho 12
quer tc?

Henrique 16:47:47
fala com Menina dos olhos

como vc e

Menina dos olhos

16:48:19

branca olhos verdes cabelos pretos 145al uns 42kg

Menina dos olhos

16:48:23

e vc?

Henrique

16:49:04

vc e linda

Figura 3. Diálogo entre Henrique e Menina dos olhos

Em uma escrita próxima ao que se tem como padrão, teríamos o seguinte
diálogo: Menina dos olhos: “Tenho 12, quer teclar?”. Henrique: “Como você é?”.
Menina dos olhos: “Branca, olhos verdes, cabelos pretos, 1,45 de altura, uns 42 quilos,
e você?”, e Henrique: “Você é linda!”.
A ausência dos sinais de pontuação em 3 é notável. Contudo, ao segmentar em
linhas diferentes “tenho 12” e “quer tc?”, assim como “branca olhos verdes cabelos
pretos 145al uns 42kg” e “e vc?”, Menina dos olhos pontua seu enunciado pelo vazio
e/ou espaço em branco que constitui a “quebra”. Em um aspecto multidimensional, a
“quebra de linhas” imprime ao texto movimento e marca relações sintáticas, prosódicas
e discursivas na produção escrita. Nas quatro mensagens enviadas pela escrevente, as
(duas) mudanças de linha – o que transforma dois enunciados em quatro mensagens –
procuram fazer com que o leitor (o interlocutor na interação social) identifique de
maneira inequívoca as qualidades da escrevente (12 anos, cabelos pretos, 1,45 de altura,
aproximadamente 42 quilos). Ao mesmo tempo, por meio de perguntas (quer teclar?/ e
você?), a escrevente procura garantir a participação do interlocutor e a manutenção do
diálogo, mediante a projeção da imagem de uma pessoa atenciosa.
Tais “quebras” podem estar relacionadas, no que se refere à prosódia, a
fronteiras de I e de U grafadas pela escrevente – na constante interação entre aspectos
orais/falados e letrados/escritos que podem ser conferidos na escrita (na internet e fora
dela). Frente à análise que empreendemos, ao levarmos em consideração o tempo de
envio para a definição das unidades prosódicas no bate-papo digital, devemos
considerar que as duas primeiras mensagens de Menina dos olhos, separadas por 12
segundos de diferenças, são, cada uma, um I, sendo que ambas compõem um único U:
(03)

[[Tenho 12 ,]I [ quer teclar?]I] U
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Já a terceira e a quarta mensagem da mesma escrevente, com apenas quatro
segundos de diferença, parecem compor um U. No entanto, diferentemente da análise
em (03), esse U seria composto por seis Is, cinco Is da terceira mensagem e um I da
última:
(04)

[[Branca,]I [olhos verdes,]I [cabelos pretos,]I [1,45 de altura,]I [uns 42 quilos,]I [e você?]I]U

O que, sintaticamente, se refere a uma enumeração – apesar de não ser marcada
pelo uso de vírgulas, ou por outros sinais de pontuação, ou ainda por qualquer outro
recurso gráfico – constitui contornos entoacionais próprios e pode ser analisado como
diferentes Is. O dado, ao não ser segmentado pela escrevente em diferentes linhas de
acordo com os Is que o compõem, reforça a hipótese de que as informações prosódicas
interagem com as informações semântico-discursivas na pontuação não-convencional de
chats: Menina dos olhos elabora uma “quebra de linha” ao terminar de falar sobre si e
interrogar Henrique, em um local “dentro” de U que “coincide” com uma fronteira de I.
Analisamos, ainda, um último exemplo:
Gislaine

17:05:53

xau

Gislaine

17:05:58

tou indo

Gislaine

17:06:18

até la no msn

Gislaine

17:06:22

xau

Figura 4. Enunciados de Gislaine

Ao se despedir, Gislaine “diz” de forma genérica a todos os “presentes” na sala
virtual: “Tchau, estou indo!”, “Até lá no ‘Messenger’, tchau!”. Propomos essa forma
como convencional, para o que havia sido escrito pela escrevente, levando em conta o
tempo cronometrado pelo sistema do provedor em cada mensagem – assim como o
fizemos nos primeiros dois diálogos. Entre o primeiro “tchau” e o turno seguinte –
“estou indo” –, passam cinco segundos; já entre este e o terceiro – “até lá no msn” –,
há um intervalo de vinte segundos. Entre esta mensagem e o último “tchau” de Gislaine
o sistema registra quatro segundos. Frente às hipóteses que estamos desenvolvemos,
observamos que há uma proximidade no tempo gasto entre as duas primeiras mensagens
e as duas últimas. Apesar de haver apenas 20 segundos de diferença entre a segunda e a
terceira mensagem, esse tempo, em relação com o exposto, é de quatro a cinco vezes
maior que o gasto entre as outras mensagens de Gislaine. Para nós, o tempo
cronometrado na conversa não é uma informação acessória, ele guia a leitura e a
construção de sentidos pelos participantes “fluentes” em bate-papos virtuais. Logo, o
maior intervalo de tempo registrado pelo sistema na escrita de Gislaine seria uma
evidência, fornecida pelo suporte tecnológico, de fronteira de U. Nas outras duas
“quebras de linha” teríamos, pois, a segmentação de Us pelos Is que os compõem.
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Gislaine parece segmentar as sentenças dos enunciados a partir dos contornos
característicos que definem um I e também pelas fronteiras de U:
(05)

[[Tchau,]I [estou indo!]I ]U
[[Até lá no Messenger,]I [tchau!]I]U

Os textos das figuras 2, 3 e 4 evidenciam marcas prosódicas na escrita dos
usuários de bate-papo virtual. Apesar da grande ausência de sinais de pontuação, as
“quebras de linha” organizam sintaticamente as mensagens e, junto com o tempo de
intervalo cronometrado entre elas, sinalizam um ritmo para o leitor – ritmo que se
entrelaça com aspectos fônicos e aponta para a heterogeneidade constitutiva da escrita
(digital).

Considerações finais
Nos exemplos analisados, vimos que a segmentação gráfica e o tempo de
intervalo entre as mensagens podem levar o pesquisador, quando embasado por teorias
fonológicas, a correlacionar tais “quebras de linha” aos domínios mais altos da
hierarquia prosódica, relativos à frase entoacional e ao enunciado fonológico. De uma
forma geral, percebemos certa regularidade nas “quebras” relacionadas a vírgulas: os
escreventes parecem se guiar pelas características prosódicas de I para segmentarem
seus enunciados; nesses casos, cada mensagem se relaciona a um I, as quais, quando
lidas, podem formar o maior constituinte da hierarquia prosódica, U.
Ao invés de ser uma informação acessória na sala de bate-papo virtual, o tempo
de envio das mensagens fornecido pelo sistema é importante na medida em que permeia
a interação entre os escreventes e o entendimento dos textos que compõem os diálogos.
A hora, os minutos e os segundos cronometrados mostram certo modo de pontuar a
escrita no bate-papo virtual, por meio de um ritmo. Percebemos que o tempo
cronometrado pelo sistema – entre Is de um mesmo U – irá variar (quanto ao espaço de
segundos) conforme o escrevente, talvez porque esteja ligado ao tempo de digitar
próprio de cada escrevente e a uma agilidade que pode ser relacionada à participação do
sujeito em práticas letradas digitais. Podemos observar que os recursos não
convencionais de pontuação – como “quebras” e marcação do tempo – têm importância
frente à grande ausência dos sinais (convencionais) de pontuação na interação em chats.
Acreditamos que estudos sobre a relação entre aspectos orais/falados e
letrados/escrita em textos de chat, como este, não devem remeter a uma visão simplista
que resume a escrita digital à transcrição da fala coloquial, supostamente desordenada.
As regularidades, como as verificadas neste artigo, mostram a escrita enquanto
processo, que se difere do ideal de pureza que é conferido, muitas vezes, à escrita por
instituições como a escola e a mídia. “Conversar” na rede implica, pois, uma forma de
ler, de interagir (com o linguístico e o não linguístico em chats) e de projetar imagens a
respeito da escrita na chamada era digital.
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Uma análise funcionalista e cognitivista da variação no uso
dos pronomes reflexivos no português popular de São Paulo
(A functional and cognitive analysis of the variation in the use of reflexive pronouns in
Popular Portuguese spoken in São Paulo)
Deize Crespim Pereira
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas – Universidade de São Paulo (USP)
deize.pereira@usp.br
Abstract: This paper presents a quantitative study of the variation between explicitness x
omission of reflexive pronouns in Popular Portuguese spoken in the city of São Paulo. The
data under analysis, collected by the Popular Portuguese in São Paulo Project, consist of 72
interviews with adult informants, illiterate or that have been only few years in school, born in
São Paulo as well as immigrants of other parts of Brazil, that are slum-dwellers in the city of
São Paulo. Using the theoretic and methodological tools of Variationist Sociolinguistics,
Functional Linguistics and Cognitive Linguistics, we verify the statistical relevance of four
linguistic factors: type of reflexive pronoun, discursive parallelism, referent’s informational
status, and divided-person metaphor.
Keywords: Reflexive Pronouns; Popular Portuguese; Functional Linguistics; Cognitive
Linguistics; Variationist Sociolinguistics
Resumo: O presente trabalho constitui um estudo quantitativo da variação entre realização x
não-realização dos pronomes reflexivos no português popular de São Paulo. O corpus sob
análise, oriundo do Projeto Português Popular em São Paulo, é composto de 72 inquéritos de
informantes adultos, analfabetos ou de baixa escolaridade, paulistanos e migrantes, que
residem em favelas da cidade de São Paulo. Tomando por base os pressupostos teóricometodológicos da Sociolingüística Variacionista, da Lingüística Funcional e da Lingüística
Cognitiva, constatamos a relevância estatística de quatro fatores lingüísticos: tipo de pronome
reflexivo, paralelismo discursivo, status informacional do referente e metáfora da divisão da
psique.
Palavras-chave: Pronomes reflexivos; Português popular; Lingüística Funcional; Lingüística
Cognitiva; Sociolingüística Variacionista

1. Introdução
Em estudo anterior (PEREIRA, 2007), empreendemos uma análise funcionalista
e cognitivista da variação entre realização x não-realização dos pronomes reflexivos no
português popular de São Paulo. Neste trabalho, damos notícia de quatro fatores que
foram estatisticamente relevantes para explicar esta variação: tipo de pronome reflexivo,
paralelismo discursivo, status informacional do referente e divisão metafórica da psique.
O corpus sob análise, oriundo do Projeto Português Popular em São Paulo, é
composto de 72 inquéritos de informantes adultos de ambos os sexos, analfabetos ou
semi-escolarizados (até 4ª série primária), paulistanos e migrantes, que moram em
favelas da capital paulista. Desses inquéritos, metade foi gravada entre os anos de 19861987, e a outra metade entre os anos de 1997-2001.
Os pressupostos teórico-metodológicos são fornecidos pela Sociolingüística
Variacionista Laboviana (LABOV, 1972/1991), pela Gramática Funcional de Dik
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(1989, 1997) e pela Lingüística Cognitiva, mais especificamente, a Semântica Cognitiva
de Talmy (2003a,b) e a Teoria das Metáforas de Lakoff (1996; LAKOFF; JOHNSON,
1980). Os dados coletados nos 72 inquéritos examinados são submetidos ao conjunto de
programas estatísticos Goldvarb, de modo a comprovar a relevância dos fatores
condicionantes.
A pesquisa não se restringe à variação no uso de se, já que contempla todas as
pessoas do discurso e todas as formas pronominais, sejam elas átonas ou tônicas.

2. Análise dos dados
2.1 Tipo de pronome reflexivo
Entre os fatores analisados, o estatisticamente mais relevante para explicar a
variação é o tipo de pronome reflexivo. Embora utilizando categorias semânticas
diferentes, nosso estudo corrobora os resultados de outros trabalhos, que já haviam
constatado a relevância deste fator (cf. NUNES, 1995; RODRIGUES; PEREIRA,
2006).
Com base em estudo anterior (cf. PEREIRA, 2007), foram estabelecidas as
seguintes categorias para o fator tipo de pronome reflexivo:
1) reflexivo verdadeiro: o pronome assinala identidade semanticamente não-esperada
entre o referente do sujeito e outro referente da mesma oração; nestes casos, o verbo
utilizado prototipicamente evoca um evento de dois participantes.
(1)

Não sentí medo porque a gente é muito fechado a gente vem do interior que principalmente
quem viveu na roça tudo a gente parece que a gente a gente fica tá sempre assim. Hoje em dia
não ando assim. Eu gosto de mim eu gosto do que faço gosto do que sô gosto da minhas patroa
sabe? (I.x,p.110)1

(2)

Aí eu falu assim... aí eu falu assim né? qui minha vida acabô... não tem mais sentidu... às veiz eu
pensu até im mi matá... mi jogá debaixu da ponti... purque é muita agitação... aí eu ficu muitu
agitada sabi? aí passa aquelas coisa assim... pela minha cabeça sabi? aí na mesma hora... aí eu
óiu pas criança né? i pensu um pocu... purque eu já fui fazê issu aí ... naquela hora qui eu fui né?
tá cum um anu mais ou menu... eu fui mi jogá lá na duta...?/ Doc. Como é que foi isso?/ Inf. ah...
foi um neivosu bem grandi qui eu passei né? (2000 I. K,p.33)

(3)

Inf. Nós daqui buscava água lá na mina na Matarazo na cabeça... pra beber pra lavar a roupa ...
e::: nós sofremos demais aqui... Nossa Senhora... despois que aquele: :: aquele prefeito:::... eu
tinha o nome dele meu Deus... eu sei que foi o::: Maluf e o outro Ronaldo de Barros... foi seu
Ronaldão é... que passou a tomar conta aqui né?... que endireitou isso aqui/ Doc. é/Inf.
asfaltô:::... ponhou esgo:::to ponhou luz/ Doc. ahan/ Inf. pro povo da favela não custou um
tostão... foi tudo de graça... ponhou esgoto ponhou luz (água a gente) tudo tudo... deu água
ligada... não deu um tostão de ninguém... mas nós sofremos demais aqui ... viu?... hoje em dia
nós pode considerar rico/ Doc. é verdade/ Inf. é... tem água tem luz dentro de casa (I.P’.p.16)

2) reflexivo recíproco: o pronome assinala uma ação ou relação mútua entre pelo menos
dois participantes.

1

As informações entre parênteses indicam o informante e a página do inquérito. Doc. e Inf. indicam,
respectivamente, a fala do documentador e do informante.
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(4)

Doc. Escuta Neusa como é que é a vida aqui na favela? Eu vi que cê tem um mundo de amigas/
Inf. Ah graças a Deus. Isso aqui ( )/ Doc. Todo mundo é amigo/ Inf. Tudo é amigo. Aqui nesse
pedaço aqui todo mundo não tem esse negócio de de mal querença não, todo mundo se dá um
com o otro , todo mundo quando um precisa de uma coisa o o otro serve aqui é muito bom. Eu
graças a Deus moro aqui há sete ano não tenho o que dizê ( ) de vizinho nenhum (I.3,p.3)

(5)

Inf. tudo ali é dos artistas ponto dos artistas/ Doc. É uma espécie de sindicato? / Inf. Não, é na
rua mesmo / Doc. Ah é? / Inf. Eles reúne na rua ali no Ponto Chic (I.w,p.14)

3) reflexivo lexical: o pronome assinala reflexividade esperada, ou necessária,
envolvendo predicados que, em seu uso mais comum, se empregam reflexivamente.
(6)

Nós paramo três dias em São Luis do Maranhão. Chegamos em Aná/ e tomamos o trem pa
Anápolis. Chegamos em Anápolis éh tinha umas irmãs que vinha vindo de Anápolis pra pra Belo
Horizonte pra Minas né? ( ) freiras. Então eu deitava eu sentava no banco com a criança no
braço e dormimos e as os menino tudo deitadinho tudo dormindo tudo sujo sem tomá banho sem
nada (I.e,p.3)

(7)

Tive um choque muito grande dentro dessa casa com um raio que caiu assim eu fui correndo Zé
((som da respiração ofegante)) perdi a fala minha patroa ficô assustada ela me chacoalhava
“Nenê Nenê pelo amor de Deus que aconteceu?” ( ) eu não conseguia falá porque o raio veio
assim deu aquela aquele estalo né? Eu quase me esqueci que era casa de gente (I.x,p.96)

As categorias a seguir englobam as ocorrências de passiva reflexa, as quais
abrangem verbos de Processo com sujeito Paciente (BORBA, 1991).
4) passiva reflexiva com Agente (em itálico) expresso no discurso; exemplos:
(8)

Inf. inclusive quem toca órgão lá é uma irmã é mulher / Doc. Mulher? / Inf. é / Doc. Vocês se
chamam de irmão irmã? / Inf. Nós chamamos de irmãos e somos irmãos. É uma nova família
que eu tenho. Eu aqui só tenho de família de sangue é só meu filho. Minha família tá toda em
Belo Horizonte./ Doc. E e a a otra família na igreja/ Inf. E a minha família minha nossa família
aqui é a igreja. E são minha família mesmo. Eles se preocupa comigo/ Doc. A senhora frequenta
lá há muito tempo? (I.L,p.2)

(9)

As menina estudô no Jo/ no João Solimeu (....) Lá as menina se formaru a (Marilda) tudo né?
(I.w,p.8)

(10)

Doc. Por que? ela tem algum problema?/ Inf. Tem. Ela tem marca-passo ela foi operada quatro
veis inclusive antes do cê chegá nós tava comentando inclusive ela ficô internada esses dia seis
dia ela saiu terça-fera passada/ Doc. Onde ela foi operada? / Inf. Lá no Hospital São Paulo muito
tempo que ela se trata lá / Doc. Qual médico? Doutor Ênio? / Inf. É é dotor ai como é que é o
nome? é é dotor Ênio ela se trata com ele também (I.y,p.41)

5) passiva reflexiva com Causativo (em itálico) expresso no discurso; exemplos:
(11)

Se fosse no tempo que eu tava trabalhando eu tivesse achado vaga pra elas eu ainda tava
trabalhando né? (...) Porque eles em casa eu tenho medo de mexê no fogo tenho medo de mexê
no fogo tenho medo de esquentá a comida derramá em cima deles né? (...) Otra hora um cai de
cima dum dum de uma mesa de uma (trepeça) que nem a gente sabe onde é que a gente mora né?
cai de cima de uma coisa e se machuca não tem ninguém pra socorrê (I.t,p.12)

(12)

Inf. Não viu o governo agora tirô essa lei de a pes/ o cara matá e sê liberado? Sê solto? / Doc.
Lei Fleury/ Inf. né? Foi, o governo tirô. Lá no Ceará, em Pernambuco aqueles fundo de mundo,
no Bico de Papagaio lá em cima, qué dizê então o que ia acontecê? “Não, pode matá que nóis
não incomoda”. “Então vamo matá fulano que ( ) / Doc. Como é que o senhor tem essas
informações todas Bico de Papagaio, é televisão ou é sua experiência? (I.0,p.4)
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6) passiva reflexiva indeterminada: o processo implica um Agente que não é
mencionado; exemplos:
(13)

Doc. e é perto o Ceasa?/Inf. é pertinho daqui dá pra avistá o Ceasa... porque o Extra né?
inaugurô essa semana... mais... sabe como é que é né... eu num tenho dinhero pra í no Extra...
quando num tem vai no Ceasa (I.D’,p.23)

(14)

Inf. Tinha ônibus e bonde mais o o bonde sempre encrencava, de veiz em quando eles corria um
poco demais saía fora / Doc. saía da linha / Inf. É, saía da linha, parava o trânsito ficava tudo
interrompido. Já as ruas estreitinha, depois foi alargando. A senhora não vê a avenida São João
como alargô? E vai alargá mais (I.z,p.13)

7) médio passiva: o processo semanticamente não implica Agente; exemplos:
(15)

Então se adoece ou você ou quera ou não quera tem que levá no médico tem que ficá com eles
em casa dois dia. Se a patroa reconhecê dá os dois dia. E se a patroa não reconhece? Você vai
pro olho da rua. Sem serviço né? Que nem se deu muito com eu (I.t,p.2)

(16)

Se eu tivesse um emprego que desse pra eu pegá por exemplo de seis ou sete às sete por exemplo
por dia como eu eu interesso trabalhá porque eu nasci me criei foi trabalhando não tem precisão
de meus filho í pra creche não. O que eu ganhava dava pra eu minha mulhé meus filho passá.
(I.j,p.64)

(17)

Inf. ela também ela nasceu muito pequenininha. Ela nasceu com dois quilo ficô lá no hospital
recuperando o peso também. Então ela não teve nem possibilidade de pegá peso ((fala de
criança)) por causa da correria. Tinha veis que quando eu tava de barriga com ela que eu
terminava de fazê a a arrumação aqui de dentro que eu ia deitá tava com a carne do corpo tudo
tremendo tudo tremendo assim a carne do corpo/ Doc. Cansaço né? / Inf. É de cansa(ço). Aí
também eu acho que ela não tinha muita possibilidade de desenvolvê né? (I.t,p.8)

Na análise deste fator, não hipotetizamos quais categorias tenderiam a favorecer
ou desfavorecer a realização dos pronomes reflexivos. Procuramos antes verificar se a
função semântica exercida pelo pronome teria peso na variação.
Tabela 1: freqüência e peso relativo de realização de acordo com o tipo de pronome
reflexivo
Tipo de pronome reflexivo
1) Reflexivo verdadeiro
2) Reflexivo recíproco
3) Reflexivo lexical
4) Passiva reflexiva com Agente
5) Passiva reflexiva com
Causativo
6) Passiva reflexiva indeterminada
7) Médio passiva
Total

Corpus de 1986-1987
Freqüência
Peso
relativo
169/251=67% 0.65
0.58
34/66=51%
42/358=11%
0.28
28/52=53%
0.66
19/37=51%
0.65

Corpus de 1997-2001
Freqüência
Peso
relativo
157/206=76% 0.67
50/99=50%
0.60
68/345=19%
0.33
7/28=25%
0.42
12/26=46%
0.60

19/55=34%
46/69=66%
357/888=40%

11/36=30%
33/64=51%
338/804=42%

0.57
0.73

0.52
0.61

A tabela 1 indica que uma das categorias que mais favorecem o uso do pronome
é a do reflexivo verdadeiro (pesos relativos: 0.65, 0.67). O reflexivo recíproco
igualmente tende a favorecer a realização (0.58, 0.60), ainda que não de um modo tão
significativo quanto o verdadeiro. Em ambos os casos, pode-se dizer que é grande o
valor semântico do pronome, que serve, respectivamente, para assinalar uma
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reflexividade não esperada (matar-se) e uma ação/relação mútua entre dois participantes
(unir-se).
Entre as passivas, parece ser a função semântica do pronome assinalar um
processo que recai sobre o sujeito e do qual ele é Paciente – note-se a oposição entre
machucar (alguém) x machucar-se. As quatro categorias de passiva da tabela 1
evidenciam uma tendência geral de favorecimento do uso, mesmo e especialmente na
categoria médio passiva (0.73, 0.61), que engloba processos que semanticamente não
implicam um Agente. As ocorrências de passiva reflexiva com Agente do corpus de
1997-2001 constituem o único grupo que foge à regra, desfavorecendo a realização
(0.42).
O reflexivo lexical, por fim, contrapõe-se às demais categorias, na medida em
que tende a favorecer decisivamente a omissão do pronome reflexivo (0.28, 0.33). Tais
resultados sugerem que, nestes casos, os verbos passam a incorporar um sentido
reflexivo, tornando a presença do pronome desnecessária e redundante.
2.2 Paralelismo discursivo
No âmbito sintático, procuramos verificar se o fator paralelismo discursivo – já
contemplado em estudos sobre a concordância verbal (cf. SCHERRE; NARO, 1993) –
teria peso na variação que atinge os reflexivos.
A análise considerou três categorias: (i) primeira ocorrência de uma série, ou
isolada, (ii) forma verbal precedida por forma marcada (com uso do pronome reflexivo),
(iii) forma verbal precedida por zero (pronome não explícito). Foram consideradas
ocorrências em seqüência, não separadas por mais de 20 orações, com ou sem mudança
de turno, como nos exemplos a seguir:
(18)

Doc. Ah por isso que o marginal vinha pra cá. Ficava escondido aqui/ Inf. É porque era coito é
era coito. Aí então a insegurança aqui é muita. Aqui se mata muita gente. Aqui se se se roba
muito aqui se faz tudo quanto exagero. (I.5,p.5)

(19)

Doc. Então conte de Recife mais coisas boas de Recife. Do que que a senhora lembra de lá? Do
que que a senhora lembra lá de Recife?/ Inf. me lembro das minhas (idas) pra cidade me
lembro das minhas colegas que eu dexei minhas amizades/ Doc. A senhora ia na casa delas?/Inf.
Bastante todas elas né?/Doc. ahn ahn/ Inf. me lembro de tudo (I.4,p.10)

(20)

Tem até o barzinho na esquina ali que é o ponto dos artista chama Bar dos Artista né? Fica na
esquina da Paissandú com a São João Então (...) eles se reúne toda segunda fera só segunda né?
Então eles reúne lá assim e então eles procura bailes shows tudo quanto é artista né? (I.w,p.15)

A hipótese que está por trás do fator paralelismo discursivo é a de que a
repetição governaria a variação: zeros condicionam zeros, e formas marcadas
condicionam formas marcadas, no discurso subseqüente. Os resultados deste fator são
exibidos na tabela 2.
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Tabela 2: freqüência e peso relativo de realização do pronome reflexivo conforme o
paralelismo discursivo
Corpus de 1986-7
Freqüência
Peso
relativo
241/579=41%
0.49
99/119=83%
0.89
17/190=8%
0.22
357/888=40%

Paralelismo
Primeira ocorrência de uma série, ou isolada
Forma verbal precedida por forma marcada
Forma verbal precedida por zero
Total

Corpus de 1997-2001
Freqüência
Peso
relativo
244/555=43%
0.54
77/101=76%
0.78
17/148=11%
0.18
338/804=42%

Os índices de freqüência e de peso relativo deste fator evidenciam que, enquanto
formas verbais marcadas (i.e. acompanhadas do pronome reflexivo) tendem a ser
seguidas por outras formas verbais igualmente marcadas (pesos relativos: 0.89, 0.78),
formas verbais em que se omite o pronome condicionam decisivamente a sua nãorealização no discurso subseqüente (0.22, 0.18). Nossos resultados apontam para a
relevância do fator paralelismo discursivo no estudo de outros fenômenos de variação
no português do Brasil, além da concordância verbal.
2.3 Status informacional do referente
Analisando a variação no uso dos pronomes reflexivos sob a perspectiva
discursiva, e tomando por base os estudos de Dik (1989,1997), procuramos verificar se
a identidade, entre o referente do sujeito e outro referente da mesma oração, equivale a
informação dada ou nova no discurso.
Há ocorrências nas quais esta identidade nitidamente constitui informação dada:
a ausência do reflexivo não prejudica a informação, e a sua presença é redundante, seja
porque o verbo normalmente é empregado com sentido reflexivo, seja porque o entorno
discursivo esclarece que se trata de um reflexivo. Exemplos:
(21)

ela falava assim “Eu não aguento meu Deus do céu eu não aguento vê Aninha nesse sofrimento
meu Deus sorrindo desse jeito”. Eu falei assim “Ô Chica o que eu eu hei de fazê?” Quando eu
lembro meu coração dói (I.p,p.11)

(22)

É a gente sofre muito né? sem mãe porque o pai cê já viu né? meu pai casô de novo, hoje tem
mais cinco filho (I.e,p.12)

(23)

Não gostava aquele tinha aqueles fogão a ou elétrico ou a carvão, a gente sofria na cozinha fazê
aqueles ( ) dia de domingo a gente queria saí do emprego cedo não saía. Acabava a cozinha
quatro hora da tarde, até limpá aquelas gordura tudo / Doc. Trabalhava todo fim de semana?/Inf.
Eu sempre trabalhei desde que eu entendi por gente de idade de déis ano pra ( ) até uns seis anos
atrais. Trabalhava sempre não tinha domingo nem feriado nem nada.(I.z,p.14)

Foram consideradas instâncias de informação nova aquelas em que a ausência
do pronome compromete a informação, seja porque o verbo normalmente não é
empregado na forma reflexiva, seja porque a identidade entre os dois referentes é
totalmente inesperada levando em conta o contexto discursivo precedente.2 Exemplos:
2

Em nossa análise, levamos em conta o tempo do discurso, encarando este último como um processo.
Isto implica que se o sentido reflexivo só é esclarecido posteriormente à ocorrência – como ocorre nas
orações em itálico dos exemplos (24-25) –, ela será classificada como informação nova.
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(24)

Eu que num ligo pra aparência não. Ligo é pro caráter das pessoa... então eu falo é... às veze a
irmã fala que eu sou muito chata. Num é chata a pessoa tem que dá valô. Num é qualqué carinha
que mexe que deve ficá derreteno pra ele. (I.9’,p.36)

(25)

Eu fui até sem ele sabê. Ele saiu pra trabalhá a menininha caçula já tinha treze tinha quatorze ano
já trabalhava também eu ficava sozinha. Eles arrumaru saíru pra trabalhá eu fechei a casa e fui
pro Hospital São Paulo (I.L,p.5)

(26)

Inf. eu não não sô eu sô um eu sô o seguinte sô um torcedô, mais não sô um torcedô fanático.
Porque ((grito da filha)) inxiste inxiste o torcedô fanático né? /Doc. É, realmente / Inf. O fanático
é esse que sai daqui com chuva com sol ele vai lá discutí / Doc. e com radinho né? / Inf. É, esse é
o fanático, então esse aí é capais de se matá por aquilo ali, mais eu não sô um fanático. (I.2,p.12)

É de se esperar que o pronome tenda a ser utilizado com uma maior freqüência
quando seu referente corresponde à informação nova, não conhecida, no trecho de
discurso considerado, do que quando corresponde a uma informação dada, conhecida
pelo interlocutor. Vejamos os resultados:
Tabela 3: freqüência e peso relativo de realização do pronome reflexivo de acordo com o
status informacional
Status Informacional
Dado
Novo
Total

Corpus de 1986-7
Freqüência
Peso
relativo
209/720=29%
0.38
0.87
148/168=88%
357/888=40%

Corpus de 1997-2001
Freqüência
Peso
relativo
228/681=33%
0.43
110/123=89%
0.82
338/804=42%

Os resultados da tabela 3 demonstram que o status informacional da forma
anafórica tem peso decisivo em sua realização x omissão. Em ocorrências nas quais a
identidade entre o referente do sujeito e outro referente da mesma oração constitui
informação dada, predomina a omissão do pronome reflexivo (0.38, 0.43). Já naquelas
em que esta identidade equivale a informação nova, o falante tende a explicitar a forma
pronominal (0.87, 0.82). Notamos ainda que muitas dessas ocorrências em que o
pronome veicula informação nova são gramaticalmente marcadas como Foco; exs.:
(27)

eu fiquei internada duas vez com pneumonia. Aí eu falei “Sabe duma coisa? Eu vô cuidá é de
mim” , de vez em quando eu vô lá “dotor tá doendo aqui tá doendo aqui”. Paga INPS então tem
direito de í né? (I.f,p.9)

(28)

Aí os médico tudo muito bom ali conversando com a gente i andô dando uns calcinante eu
melhorei. Era eu mesmo que tinha que me virá tinha que í lá nos cafundó do juda pedí caxão
porque não podia comprá mesmo né? (I.f,p.16)

(29)

Agora por que que eu passo no mercado eu compro ou num bar ou num emporiozinho eu
compro em um preço. A senhora passa naquele otro já compra por otro. A senhora chega
telefona e (disca) vai pra lá. Eu compro não ligo azar com aquilo ali. Otro compra não liga azar
com aquilo ali. Tá adiantando pra senhora o que? (...) Se é pra levantá é tudo, gente. Nóis tudo
somo uma nação só. Se nós somo brasilero nós tudo somo uma nação só. Nós tudo tem que
trabalhá praquilo ali. Nós tudo temos que trabalhá pra ( ) respeite aquilo ali ((gritos de criança))
Se é praquilo ali não é nós não tamo fazendo não é pra governo nem pra presidente não. Nós
tamo fazendo são pra nóis. Por que é que nóis não liga? (I.j,p.68)
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2.4 Metáfora da divisão da psique
Lakoff (1996) e Talmy (2003a) propõem que algumas estruturas com pronome
reflexivo podem ser analisadas em termos da metáfora da divisão da psique. Na visão
destes autores, nem sempre conceptualizamos uma pessoa como unitária. Podemos
igualmente vê-la como composta de duas ou mais partes, as quais podem, por vezes, ter
ações e desejos antagônicos.
Uma parte é identificada com os desejos e impulsos, enquanto a outra age como
elemento repressor e bloqueador, representado o senso de responsabilidade e
propriedade de uma pessoa, e surgindo como uma introjeção de valores sociais externos.
Estas duas partes em que uma pessoa é conceptualmente e metaforicamente dividida
recebem, respectivamente, o nome de Self e Subject na terminologia de Lakoff (1996), e
Agonista e Antagonista na terminologia de Talmy (2003a). Estes conceitos têm origem
na Psicologia, sendo muito semelhantes às noções de Id e Superego formuladas por
Freud.
Estas duas noções são gramaticalizadas na língua. O Antagonista, ou Subject, é
realizado sintaticamente como sujeito da oração, representando o Agente; e o Agonista,
ou Self é realizado como objeto reflexivo, representando o Paciente (TALMY, 2003a).
A análise da influência deste fator na variação no uso dos pronomes reflexivos
partiu de duas categorias:
(i) estruturas não-metafóricas: a psique é analisada como uma entidade unitária. Este
grupo engloba grande parte das ocorrências encontradas no corpus. São instâncias de
uso reflexivo que não podem ser analisadas em termos do conceito metafórico da
divisão da psique (exs.: lembrar-se, esquecer-se, acostumar-se, criar-se, chamar-se,
casar-se, levantar-se).
(ii) estruturas metafóricas: em que a psique é conceptualizada como contendo duas
partes (odiar-se, gostar-se, controlar-se).
A hipótese estabelecida é a de que estruturas metafóricas tenderiam a favorecer
o uso do pronome explícito, já que este emprestaria materialidade às estruturas
conceptuais abstratas (Subject, Self; Antagonista, Agonista) em termos das quais
entendemos metaforicamente uma pessoa.
Tabela 4: freqüência e peso relativo de realização do pronome reflexivo conforme a
presença/ausência da metáfora da divisão da psique
Divisão da psique

Corpus de 1986-7
Freqüência

Estruturas metafóricas
Estruturas não-metafóricas
Total

138/200=69%
219/688=31%
357/888=40%

Peso
relativo
0.63
0.46

Corpus de 1997-2001
Freqüência
Peso
relativo
144/189=76%
0.65
194/615=31%
0.45
338/804=42%

A tabela acima mostra que o uso do pronome reflexivo é decisivamente
favorecido em contextos em que a psique é conceptualmente dividida em duas partes
(pesos relativos: 0.63, 0.65). Os exemplos a seguir, classificados conforme as categorias
propostas por Lakoff (1996), ilustram alguns desses contextos:
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Metáfora do Self como uma companhia: Subject e Self podem ser analisados como duas
pessoas que habitam o mesmo corpo. A relação entre os dois pode ser harmoniosa, ou
conflitante.
(30)

Eu bebia, fumava, eu era um cara super nervoso eu era um cara nervoso. Aí eu vim pra igreja,
minha mulhé, minha mulhé que levou ( ) Ela sofria comigo, era um cara nervoso, botava um
revólve na cinta achava que era ( ) era assim... ( ) Ela loitou comigo ( ) Não é fácil assim não
você sê casado com um homem, e ele sê alcóolico né? Mas graças a Deus, Deus me libertô
desses vício, não tenho vício mais. Eu tinha ódio de eu mesmo, você acredita? Hoje eu olho
vocêis, eu amo vocêis como eu tô amando eu mesmo. Eu sô assim agora (I.T’.p.30)

Metáfora do Subject ausente: o controle do Subject sobre o Self é conceptualizado em
termos de espaço: exercer controle equivale ao Subject estar dentro do Self, ao passo
que, em uma situação de descontrole, o Subject fica ausente, fora do Self.
(31)

Sabe que eu fiquei trespassada. Quando eu cheguei que eu vi a mamãe eu lembro que eu vi
mamãe na hora que eu entrei né? Quando eu voltei em si já fazia umas hora que eu tava ali
(I.f,p.16)

Metáfora do auto-sacrifício: abrange três outras metáforas conceptuais: (i) o esforço do
Self é um recurso limitado para ser utilizado preferencialmente em benefício do Subject;
(ii) quando isto não acontece (i.e. não nos esforçamos em favor de nós mesmos),
sacrificamos este esforço; (iii) por metonímia, toma-se o Self pelo esforço do Self. Estas
três conceptualizações explicam como é possível “matar-se”, “acabar-se” e “sacrificarse” em favor de alguém.
(32)

Inf. Porque eu não paro em casa, eu não posso parar em casa, eu não posso parar. Na hora que eu
tô mais ou menos quando que::: os pequeno da minha fia que não tem assim quem oiá, porque as
meninas grandes. Tem uma que é do prezinho e... meu quintal não é cercado, nem é alambrado e
eu... não tô em PAZ/ Doc.1 sei/ Inf. E a gente precisa ficar provida dentro do ônibus, porque se
não a pessoa cata, Deus o livre, o carro mata, então preciso cuidar. Mais é demais... eu não sei...
eu me acabei sendo pai::: a gente tem que rezar muito pra Deus, mode do que... o que eu não
passo, já passei e tô passando... NOSSA SENHORA! (I.Z’.p.6)

Metáfora seja verdadeiro consigo mesmo: uma das partes da psique (geralmente o
Subject) é a que determina os padrões de conduta para a outra parte (o Self), mas esta
pode falhar em seguir estes padrões. Se isto acontece, uma parte “engana”,
“decepciona” ou “envergonha” a outra.3
(33)

e olha que eu passei coisas sem marido e não fiz aborto e eu era bem legal de saúde. Agora
depois que eu tive marido por causa de conversa dos otro pra que filho muito filho fui fazê me
desgracei é a pió coisa do mundo (I.r,p.12)

Metáfora do eu interior: a variação no comportamento das pessoas – conforme estejam
em sua vida privada ou em público – pode ser conceptualizada como diferentes Selfs.
Por trás desta metáfora, há a idéia de que o Self verdadeiro fica dentro do Subject e
3

Para Lakoff (1996), nesta metáfora, ao contrário da grande maioria dos casos, é o Self quem determina
os padrões de conduta para o Subject. Isto contradiz alguns parâmetros que ele próprio utiliza para definir
Subject (julgamento, razão, percepção, consciência) e Self (corpo físico, ações no mundo real, vontade,
necessidades, paixões). Nem sempre ficam claros os critérios utilizados para definir quem está no
controle.
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dificilmente se mostra. Este Self verdadeiro e interior pode ter que ficar escondido,
porque não é socialmente aceitável, como ilustrado no exemplo (34).
(34)

Doc. Mas era encrenqueira então a ex?/Inf. A ex era increnquera. Depois ela ligô pa pulícia./Doc.
Ciumenta./Inf. É, ligô pá pulícia. Eu tô lá deitado, a pulícia chega. (...) Aí ela foi falá um
negócio, a otoridade falô cum ela, o pulicial, né? : “ó, eu vô pidí calma pa você num perdê seus
direitus todos, de uma veiz, purque cum, cum a sinhora, num tô vendu confusão dele, agora a
sinhora se guarde um poco aí.” (I.F’,p.3)

Metáfora da causação interna: o Subject exerce força física ou psicológica sobre o Self.
Esta metáfora envolve o conceito de dinâmica de força (TALMY, 2003a,b): o Subject
Agente (i.e. minha experiência consciente) pode controlar o Self Paciente (corpo físico,
desejos, impulsos, etc.).
(35)

Doc. Apesar de toda essa preocupação com as crianças / Inf. Apesar de toda toda é aqui eu acho
que eu me controlei mais um poquinho né? (I.b,p.3)

É possível que estas metáforas tornem o pronome reflexivo mais saliente para o
falante, favorecendo o seu uso. Curioso é o fato de que os pronomes sejam utilizados
com uma maior freqüência e probabilidade nos contextos que não indicam
correferência, assinalando, em vez disto, as partes em que uma pessoa é
conceptualmente dividida.

3. Considerações Finais
O estudo quantitativo da variação entre realização x não-realização das formas
pronominais reflexivas no português popular de São Paulo revela que enquanto alguns
contextos tendem a condicionar decisivamente a omissão dos reflexivos, outros
apresentam a tendência contrária, favorecendo fortemente a sua realização.
A análise, orientada por uma perspectiva funcionalista e semântico-cognitivista,
mostra que o fator mais relevante para explicar essa variação é o tipo de pronome
reflexivo. Determinadas funções semânticas, tais como o reflexivo verdadeiro e o
reflexivo recíproco, e as passivas reflexas de forma geral, tendem a condicionar o uso
do pronome explícito. Ao passo que o reflexivo lexical, categoria na qual o pronome
assinala reflexividade esperada, ou necessária, desfavorece decisivamente a realização
da forma anafórica.
Do ponto de vista semântico-cognitivo, observa-se que o pronome tende a ser
utilizado quando representa categorias cognitivas altamente abstratas, empregadas
inconscientemente na vida diária, tais como Subject e Self – as duas partes em que
metaforicamente se divide a psique de uma pessoa.
No âmbito sintático, constatamos a relevância do fator paralelismo discursivo.
Os índices de freqüência e de peso relativo deste fator evidenciam que, enquanto formas
verbais marcadas (i.e. com uso do pronome reflexivo) tendem a ser seguidas por outras
formas verbais igualmente marcadas, formas verbais em que se omite o pronome
condicionam decisivamente a sua não-realização no discurso subseqüente.
Sob a perspectiva discursiva, por fim, notamos que o status informacional da
forma anafórica tem peso decisivo em sua realização x omissão. Em ocorrências nas
quais a identidade entre o referente do sujeito e outro referente da mesma oração
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constitui informação dada, predomina a omissão do pronome reflexivo. Já naquelas em
que a ausência do pronome compromete a informação, seja porque o verbo
normalmente não é empregado na forma reflexiva, seja porque a identidade entre os
dois referentes é totalmente inesperada levando em conta o contexto discursivo, o
falante tende a explicitar a forma pronominal. Notamos ainda que muitas dessas
ocorrências em que o pronome veicula informação nova são gramaticalmente marcadas
como Foco.
O trabalho demonstra a relevância de se estudar outros fatores condicionantes da
variação no uso dos pronomes reflexivos, além dos já contemplados na literatura
lingüística.
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Abstract: This paper aims the study of the factives and implicatives verbs, which have one of
their argumentative positions complemented by a sentence. The analysis is founded on the
Functional Grammar theory, following the molds proposed by Dik (1989). The relationship
between factives/implicatives verbs and the layers of the underlying clause structure
(predication, proposition, clause) is particularly considered.
Keywords: Functional Grammar; factive verbs; implicative verbs.
Resumo: Este artigo objetiva o estudo dos verbos factivos e dos implicativos, que têm uma de
suas posições argumentais preenchidas por uma oração. A análise está fundamentada na teoria
da Gramática Funcional, nos moldes propostos por Dik (1989). A relação entre verbos factivos
/implicativos e as camadas da estrutura subjacente abstrata da oração (predicação, proposição,
cláusula) é particularmente considerada.
Palavras-chave: Gramática Funcional; verbos factivos; verbos implicativos.

0. Considerações iniciais
Com base no modelo de organização da oração em camadas proposto em Dik
(1989), este trabalho analisa determinadas características das estruturas complexas
factivas e implicativas do português escrito contemporâneo do Brasil.
O termo factivo foi introduzido por Kiparsky & Kiparsky (1970) em referência a
uma determinada classe de verbos que partilhava certas peculiaridades sintáticas com
complementos oracionais sujeitos e objetos. Os verbos ditos “factivos” denotam uma
certa interveniência da atitude do falante na situação do discurso, pois são verbos em
que se registra a existência de determinadas relações de pressuposição por parte do
falante, tendo em consideração a proposição encaixada.
Karttunen (1970, 1971a, 1971b, 1973) desenvolveu uma série de estudos sobre a
semântica da complementação oracional em que tratava particularmente dos verbos
implicativos, que, como os factivos, requerem uma oração como complemento e
pressupõem seu valor de verdade, porém, de uma maneira um tanto diferente, pois, em
determinadas condições, suas orações completivas representam uma proposição
verdadeira, e, em outras, uma proposição falsa.
Considerando que o valor de verdade de uma oração se constrói em estruturas de
ordem mais elevadas, a saber, a predicação, a proposição e a cláusula, procuro
evidenciar, nesta abordagem, em quais desses níveis se manifestam as relações
semânticas de factividade e de implicação envolvendo os valores de verdade das
orações complementares dos verbos factivos e dos implicativos.
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Para alcançar os objetivos aqui traçados, apresento, inicialmente, a proposta de
Dik (1989) de representação das orações em camadas, em seguida, conceituo e analiso o
comportamento dos verbos de uso factivo e os de uso implicativo, e, ao final, proponho
uma explicação para o comportamento desses verbos dentro dos moldes da gramática
funcional situando os níveis em que se manifestam as relações de factividade e
implicação na organização estratificada da oração.
As ocorrências sobre as quais reflito são amostras representativas de textos do
português escrito contemporâneo do Brasil e foram extraídas do Banco de Dados do
Centro de Estudos Lexicográficos do Departamento de Lingüística da
UNESP/Araraquara.
Com a proposição deste estudo, espero contribuir para o entendimento do
complexo fenômeno da complementação oracional no português contemporâneo do
Brasil.

1. O modelo de organização da oração em camadas
Dik (1989) propôs que cada oração deve ser descrita em termos de uma
estrutura subjacente abstrata, a qual é delineada na forma real da expressão lingüística
correspondente por um sistema de regras de expressão, que determinam a forma, a ordem, e o
padrão entonacional dos seus constituintes, sendo que tal estrutura subjacente se caracteriza
como uma estrutura abstrata complexa em que se distinguem vários níveis ou
“camadas” de organização formal e semântica.
Hengeveld (1989) e Dik et al. (1990) representam esquematicamente a
organização da oração em camadas da maneira que se segue:
cláusula
E1: [ILL (E) (e) (X1: [proposição] (X1))] (E1)1
(e1: [Predβ (x1) (x2) ... (xn)] (e1))
predicação
Figura 1: Representação da oração em camadas

A análise desse esquema da base para o topo revela que, para a construção de
uma estrutura subjacente de oração, requer-se, antes de tudo, um predicado, que se
aplica a um determinado número de termos. O predicado designa propriedades ou
relações, enquanto os termos podem referir-se às entidades. Quando se aplica um certo
número de termos a um predicado, obtemos uma predicação, que designa um estado de
coisas (EC), ou seja, uma codificação lingüística e possivelmente cognitiva que o
falante faz da situação. O termo “estado de coisas” é empregado por Dik no sentido
amplo de “concepção de algo que pode ocorrer em algum mundo”. Essa definição
implica que um estado de coisas é uma entidade conceptual.
1
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Uma estrutura ilocucionária abstrata (ILL) especifica a relação entre o enunciador (E), o enunciatário
(e) e o conteúdo do enunciado (X1).
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A predicação constitui o núcleo da estrutura subjacente da oração, podendo ser
descrita segundo os três níveis: predicação nuclear (consiste na aplicação a algum
predicado de um número apropriado de termos que preenchem as posições argumentais
desse predicado); predicação central (predicação nuclear estendida pelos operadores
de predicado e satélites de nível 1); predicação estendida (predicação central estendida
pelos operadores de predicação e satélites de nível 2).
A predicação pode ser construída dentro de uma estrutura de ordem mais alta,
que é a proposição.
A proposição revestida de força ilocucionária constitui a cláusula, que
corresponde a um ato de fala e representa o mais alto grau de organização das cláusulas.
A cláusula consiste, pois, de uma variável de ato ilocucionário Ei que simboliza o ato
de fala, especificado pela proposição, pelos operadores ilocucionários (Declarativo,
Interrogativo, Imperativo) e pelos satélites ilocucionários de nível 4.
Em cada um dos níveis que constituem essa estrutura hierarquicamente
organizada, distinguem-se operadores (meios gramaticais) e satélites (meios lexicais) de
diferentes tipos. A estrutura em camadas da oração permite especificar corretamente os
vários escopos desses operadores e satélites. Assim, por exemplo, um DECLARATIVO
é um operador ilocucionário de Nível 4, que tem todo o restante da oração, isto é, a
proposição, a predicação, o predicado e os termos em seu escopo. Da mesma forma, um
operador de predicação como PASSADO tem toda a predicação, incluindo predicado e
termos, em seu escopo.
Apresentado o modelo de estrutura subjacente abstrata de oração, considero, a
seguir, duas propostas de classificação verbal pragmaticamente motivadas, posto que
não valem para os verbos em si, mas para os atos de fala em que são usados.

2. Factivos e implicativos
Kiparsky & Kiparsky (1970) atribuíram o termo FACTIVO, originário de
FATO, a todos os predicadores que têm a propriedade de implicar a pressuposição, por
parte do falante, de que a proposição completiva é verdadeira. A característica dos
factivos é ter complementos oracionais que, para o falante, não indicam um simples
evento, mas um estado de coisas real, um “fato”.
Alguns autores, entre os quais se incluem os próprios Kiparsky & Kiparsky, têm
analisado as propriedades sintáticas dos verbos factivos correlacionadas a uma
determinada propriedade semântica, a factividade, uma vez que, verbos semanticamente
não-factivos não admitem, sem alteração de significado, operações como estas:
(01a)

COMPREENDE que está tirando nesse carrossel o lugar duma pessoa que paga.

(01b)

Não COMPREENDE que está tirando nesse carrossel o lugar duma pessoa que paga.

(01c)

COMPREENDE que está tirando nesse carrossel o lugar duma pessoa que paga?

(01d)

Não COMPREENDE que está tirando nesse carrossel o lugar duma pessoa que paga? (N-R)

Nas orações acima apresentadas, realizadas com o verbo semanticamente factivo
COMPREENDER, verificamos que, caso o verbo da oração principal seja afirmado
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(01a), negado (1b), interrogado (01c), ou simultaneamente negado e interrogado (01d),
tal como ocorre na amostra extraída do corpus de análise, mantém-se a pressuposição,
por parte do falante, sobre a verdade da proposição expressa pela oração completiva.
Assim, em qualquer um dos enunciados em (01), o falante pressupõe ser verdadeiro o
fato de “alguém estar tirando no carrossel o lugar de uma pessoa que paga”. A
proposição que corresponde à oração principal é a parte asseverada (afirmada, negada
ou interrogada) da construção; a proposição expressa pela oração subordinada é a parte
pressuposta da construção.
Para explicar as propriedades relacionadas aos predicadores factivos e aos nãofactivos, Kiparsky e Kiparsky atestam a necessidade de se fazer uma distinção entre
asserção e pressuposição, uma vez que o falante: afirma proposições, direta ou
indiretamente, como verdadeiras e pressupõe proposições como verdadeiras. E, de
acordo com os autores, a factividade, característica semântica dos verbos factivos, é
decorrente da pressuposição e não da asserção.
Para os autores, a factividade é apenas um exemplo da distinção básica entre
asserção e pressuposição, sendo necessários outros mecanismos básicos para auxiliar
na diferenciação desses traços relacionados às orações. Entre esses mecanismos, a
negação desempenha um papel crucial na avaliação do estatuto pressuposicional de uma
oração. Isso se deve ao fato de que as pressuposições são constantes sob o escopo de um
operador negativo, pois, quando um falante nega uma oração, ele não nega suas
pressuposições, mas sim o que a contraparte afirmativa assevera.
Leech (1978) propôs que se distinguisse os factivos puros, associados,
geralmente, a construções finitas, e que se caracterizam por manter seu valor de verdade
mediante a presença de um operador de negação, dos factivos condicionais, associados,
principalmente, a construções não-finitas, e que se caracterizam por assegurar o valor de
verdade expresso no conteúdo complementar somente em asserções afirmativas. Essa
diferença entre factivos puros e condicionais coincide precisamente com a distinção
entre pressuposição e implicação, sendo que factivos puros equivalem basicamente à
classe de verbos factivos proposta por Kiparsky e Kiparsky, enquanto factivos
condicionais equivalem à classe dos verbos implicativos, estudados por Karttunen
(1970, 1971a, 1971b, 1973).
Assim como os factivos, os implicativos admitem complementos oracionais do
tipo sujeito ou objeto e pressupõem, sob condições específicas, a verdade de suas
orações completivas. Em enunciados afirmativos, os implicativos se comportam de
modo igual aos factivos, como mostram estas ocorrências com o verbo implicativo
afirmativo CONSEGUIR:
(02a)

Ele reúne todas as forças que restaram e CONSEGUE pôr-se de pé. (CH-R)

(02b)

Os olhos de Ângela já marejavam quando CONSEGUIU responder. (A-R)

(03a)

Ele reúne todas as forças que restaram e põe-se de pé.

(03b)

Os olhos de Ângela já marejavam quando respondeu.

Nas orações em (02), temos a realização efetiva do conteúdo expresso no
complemento, e por isso os enunciados correspondentes em (03) são considerados como
verdadeiros. Entretanto, ao substituirmos CONSEGUIR por um predicado não-
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implicativo, como DECIDIR, por exemplo, essa relação não se mantém mais, pois não
existe ligação semelhante entre (03a) e (04):
(04)

Ele reúne todas as forças que restaram e DECIDE pôr-se de pé.

A observação de que a verdade da oração principal afirmativa implica a verdade
do complemento pode também ser igualmente feita às orações com um predicado
factivo. Para estabelecer traços distintivos entre os predicados factivos e os
implicativos, é preciso considerar as orações com negação. Vimos que a presença de um
operador de negação na oração principal de uma estrutura complexa factiva não afeta a
pressuposição expressa no complemento, é o que pode ser confirmado nos enunciados a
seguir, em que (05a) e sua contraparte negativa (05b) dividem a mesma pressuposição,
(05c):
(05a)

Incluo-me dentre os que COMPREENDEM que os recursos públicos não pertencem a
qualquer governante. (SI-O)

(05b)

Incluo-me dentre os que não COMPREENDEM que os recursos públicos não pertencem a
qualquer governante.

(05c)

Os recursos públicos não pertencem a qualquer governante.

Por outro lado, a presença de um operador de negação na oração principal de
uma estrutura complexa implicativa implica a negação de seu complemento, como
podemos observar nestes enunciados:
(06a)

Jenner não CONSEGUIA esconder certa irritação. (ALE-R)

(06b)

Tentei continuar o terço por intenção de Quincas, mas não CONSEGUI rezar com o fervor que
desejava. (BDI-R)

(07a)

Jenner não escondia certa irritação.

(07b)

Tentei continuar o terço por intenção de Quincas, mas não rezei com o fervor que desejava.
(BDI-R)

Na oração com predicado factivo (05b), a partícula negativa é restrita à oração
principal, não afetando a oração completiva, enquanto nas orações com predicados
implicativos, (06a-b), tanto a oração núcleo como a oração completiva são negadas.
Karttunen (1971a) propôs que os fatos relacionados aos verbos implicativos
sejam explicados da maneira seguinte: o que todos os verbos como CONSEGUIR têm
em comum é que eles representam uma condição necessária e suficiente, a qual
determina se o evento descrito no complemento acontece ou não.
Além do operador de negação, existem outros mecanismos, como os operadores
modais, operadores e satélites de tempo e de lugar que podem ser evocados para
esclarecer um pouco mais a distinção entre as propriedades “factividade” e
“implicação”, uma vez que, as diferentes posições ocupadas por esses operadores e
satélites (oração matriz ou oração completiva) fornecem uma explicação razoável para
determinadas peculiaridades relacionadas aos predicados implicativos.
A factividade e a implicação concernem à relação entre um item lexical (um
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predicado) e as propriedades semânticas da frase como um todo, independentemente de
seu conteúdo lexical e de sua estrutura sintática. A pressuposição de uma oração é dada
pelo seu valor de verdade. Desse modo, a diferença entre predicados factivos e
predicados implicativos pode ser descrita como uma diferença do valor de verdade da
oração completiva sob o teste da negação. Predicados factivos pressupõem seu valor de
verdade, isto é, seu valor de verdade não é alterado pela negação, enquanto predicados
implicativos não pressupõem seu valor de verdade, isto é, seu valor de verdade é
alterado pela negação.
O funcionamento dos operadores e satélites nessas estruturas de
complementação complexas é considerado no item seguinte, em que situo as camadas
da oração nas quais se manifestam as relações de factividade e implicação.

3. Os factivos e os implicativos na visão do funcionalismo
Na visão do funcionalismo, as propriedades das construções factivas e
implicativas se explicam em termos de esquemas de predicados.
No modelo de gramática funcional elaborado por Dik (1989; 1997), cada
predicado faz parte de um esquema que traz dados sobre: sua forma (infinitiva ou
flexionada); sua categoria sintática ((Verbo) (Nome) (Adjetivo)); sua valência
quantitativa (número de argumentos exigidos pelo predicado para formar predicações
nucleares); sua valência qualitativa (os tipos de argumentos que o predicado assume,
especificados pelas funções semânticas dos argumentos e as restrições selecionais
impostas a eles).
Considerando esse aspecto, assumimos que os predicados factivos fazem parte
de um esquema em que o verbo restringe sua segunda posição argumental a entidades
que indicam conteúdos proposicionais, ou fatos possíveis. Quando essas entidades são
representadas por termos complexos, o resultado é uma proposição encaixada. Desse
modo, estabelecemos, para os predicados representantes dessa classe, o esquema de
predicado seguinte:
(08)

factivo [V, N, A] (x1:<humano>)PO (Verdade X1)ME

Quanto aos implicativos, assumimos que fazem parte de um esquema em que o
predicado implicativo restringe sua segunda posição argumental a entidades que
indicam estados de coisas. Quando essas entidades são representadas por termos
complexos, o resultado é uma predicação encaixada. Com relação a essa observação,
Dik (1997) considera que os predicados implicativos selecionam termos predicacionais
para a sua segunda posição argumental, e, além disso, o autor demonstra que esses tipos
de predicados não admitem propriamente predicações estendidas, mas sim
predicações centrais como seus complementos oracionais. Tendo em vista essas
observações, propomos para os predicados implicativos que admitem complementos
oracionais o esquema de predicado seguinte:
(09)

implicativo [V, N, A] (d1xi)Ag (Estado de Coisa ei)ME

Essas considerações quanto ao tipo de complemento oracional selecionado por
predicados factivos e implicativos adquirem uma importância fundamental quando se
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procura investigar em que níveis da estrutura subjacente abstrata da oração se instauram
as relações de factividade e de implicação expressas por esses tipos de predicados.
O comportamento distinto de factivos e implicativos quanto ao valor de verdade
do conteúdo expresso pela oração encaixada sugere diferenças quanto à localização das
relações semânticas de factividade e de implicação na representação da oração em
camadas. Em função dessa hipótese, analiso separadamente cada classe de predicado.
No que diz respeito aos factivos, os complementos desses predicados não estão
sob o escopo de quaisquer operadores e satélites, como demonstra a ocorrência:
(10) [...] não se LAMENTA que não se tem oportunidade de discutir, de debater, enfim, de conhecer a
fundo a matéria? (SI-O)

em que a presença do operador de negação na oração matriz restringe seu escopo à
oração principal, o mesmo ocorrendo com a força ilocucionária interrogativa; nos dois
casos, a oração encaixada não é afetada.
A negação é analisada por Dik como um operador de predicação de nível π2,
que, como tal, tem toda a predicação, incluindo predicado e termos em seu escopo.
Todavia, isso não ocorre no enunciado tomado como exemplo, talvez, porque (10) deva
ser visto como representando dois fatos distintos:
Fato 1: [os parlamentares de um modo geral] não lamentam
Fato 2: [os parlamentares de um modo geral] não têm oportunidade de discutir,
de debater, enfim, de conhecer a fundo a matéria.
Essa evidência sugere a hipótese de que as relações de factividade não se
estabelecem ao nível da predicação, devendo situar-se em níveis mais altos de
organização da oração.
Sendo a interrogação um operador ilocucionário de nível π4, ou seja, um meio
gramatical que serve para especificar ou modificar a força ilocucionária por meio da
qual a proposição é apresentada, e verificando que esse mecanismo restringe seu escopo
apenas à oração matriz, podemos inferir, do mesmo modo, que a relação de factividade
não se estabelece ao nível dos atos de fala.
Esses fatos conduzem à observação de que as orações complexas com
predicados factivos, embora exibam mecanismos sintáticos de subordinação, como a
presença de complementizador, funcionam como duas orações independentes, como
fica evidente pela análise do escopo dos operadores negativo e interrogativo. E, para
situar em que nível se estabelece a relação de factividade, cumpre distinguir entre
estados de coisas (ECs) e fatos possíveis (FPs).
Vendler (1967) já chamara a atenção para o fato de que uma distinção deve ser
realizada entre “eventos” (ou estados de coisas – ECs) e “fatos” (ou fatos possíveis –
FPs). Estados de coisas são entidades de segunda ordem, que podem acontecer, ter uma
certa duração; além disso, podem ser percebidos, observados, ouvidos, sentidos; e
podem ser súbitos, graduais, violentos. Fatos possíveis são entidades de terceira ordem
em que se pode acreditar, saber ou pensar; podem ser motivo de surpresa ou de dúvida;
podem ser mencionados, negados e lembrados; e eles podem ser verdadeiros ou falsos
em relação à ocorrência de algum estado de coisas em algum mundo. Para Dik, a
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predicação é descrita como a designação de um estado de coisas, e a proposição como a
designação de fatos possíveis.
Assim, admitindo que os predicados factivos se caracterizam por ter
complementos proposicionais que, para o falante, não indicam um simples evento, ou
seja, não indicam um simples estado de coisas, mas sim, um fato possível, podemos
dizer que a factividade se estabelece ao nível da proposição.
A proposição consiste de uma variável de conteúdo proposicional Xi, que
simboliza um fato possível (FP), especificado pela predicação estendida, pelos
operadores proposicionais (π3) (ou atitudinais) e pelos satélites (σ3), ambos de nível 3.
Esses elementos de nível três (operadores e satélites) servem para especificar a
avaliação do falante e o seu comprometimento em relação ao fato possível (FP) definido
pela proposição.
De acordo com Hengeveld (1989), os operadores de proposição captam os
mecanismos gramaticais pelos quais o falante especifica sua atitude em relação ao
conteúdo proposicional. Essa atitude pode referir-se à avaliação pessoal do falante, ou
ao seu comprometimento com o conteúdo proposicional Xi, ou pode ainda dar uma
indicação do tipo de evidência que o falante tem para garantir a exatidão do conteúdo
proposicional. As distinções semânticas mais importantes no campo das modalidades
proposicionais são a subjetiva e a evidente.
Na modalidade subjetiva, o falante adquire responsabilidade pessoal em relação
ao conteúdo da proposição, assinala o grau de certeza em relação à sua verdade e
considera o conteúdo proposicional como certo, provável, possível, verdadeiro. A
origem da avaliação do falante é fruto de sua opinião pessoal ou de sua vontade/desejo.
Já na modalidade evidente, o falante avalia o estatuto de aquisição do conteúdo
proposicional, se foi obtido por meio de experiência, inferência ou de informação.
Considerando que essas modalidades relacionam a atitude do falante com o
conteúdo da proposição, elas pertencem ao nível proposicional (nível 3), tendo o
estatuto de operadores de nível 3 (π3).
Os predicados factivos, por sua vez, comprometem o falante em relação à
verdade do conteúdo proposicional e, nesse sentido, por emitirem a opinião pessoal do
falante em relação à oração complemento, imprimem ao enunciado que os contêm um
tipo determinado de modalidade subjetiva. Os predicados de uso factivo não constituem
uma representação homogênea, reconhecendo-se entre eles verbos que, além da
factividade, possuem os traços epistêmico, emotivo ou de elocução. Com relação a
alguns predicados factivos epistêmicos, a modalidade envolvida é a evidente, sendo a
avaliação do falante obtida pela sua experiência pessoal.
Givón (1984), entretanto, explica a modalidade que se manifesta em enunciados
complexos com predicadores factivos de outro modo, pois, para ele, os factivos impõem
a modalidade FATO às suas orações completivas.
Passemos agora à análise do que ocorre com os predicados implicativos, pela
consideração dos exemplos:
(11a)
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(11b)

Como o mago não muda seus rituais, a Tradição resolve mudar o mago

(12a)

Vamos ver se o senhor CONSEGUE adivinhar? (ACM-R)

(12b)

Vamos ver se o senhor adivinha?

(13a)

LEMBRE-SE DE fechar a porta!2

(13b)

Feche a porta!

(14a)

[...] porque podem SE LEMBRAR DE nos pôr a pão água [...]. (PRE-R)

(14b)

porque podem nos pôr a pão água [...]. (PRE-R)

(15)

*João LEMBROU-SE DE fechar a porta amanhã.

(16a)

Na porta, João CONSEGUIU desculpar-se.

(16b)

João desculpou-se na porta.

em que a presença de: um operador de predicação π2 negativo em (11a), operadores
ilocucionários de nível 4 (π4), interrogativo e imperativo, em (12a) e (13a), um modal
na ocorrência (14a) e um satélite locativo no enunciado (16a) estendem todos, de igual
forma, seus escopos às respectivas orações complementares. Além da agramaticalidade
do exemplo (15) decorrente do conflito entre o operador de tempo pretérito na oração
principal e o satélite de tempo futuro expresso no complemento.
Para o exemplo (14a), cabem algumas observações relativas ao campo das
modalidades. Hengeveld (1989) verificou a necessidade de distinguir alguns tipos de
“modalidade”, os quais podem ser atribuídos a diferentes partes da estrutura da oração
e, correspondentemente, a diferentes partes da gramática. Assim, o autor definiu as
várias subáreas de modalidade em inerente (nível 1); objetiva, compreendendo as
modalidades epistêmica e deôntica (nível 2); subjetiva e evidente, relacionadas aos
factivos (nível 3).
Para a consideração da ocorrência (14a), importa a apreciação da modalidade
inerente, correspondente ao nível 1 das modalidades.
As distinções de modalidade inerente definem as relações entre um participante
e a realização do estado de coisas no qual ele está envolvido, podendo consistir em sua
capacidade ou disposição para participar do estado de coisas (poder, ser capaz
de/querer, estar desejoso de), ou à questão de ser obrigado (dever, ter de), ter
autorização, ou permissão para a realização efetiva. As modalidades inerentes não são
expressas por mecanismos gramaticais, e pertencem à estrutura interna da predicação.
Elas são principalmente discutidas como uma subárea da modalidade porque os
predicados usados para expressar esses traços dos estados de coisas inerentes se
desenvolvem, freqüentemente, em expressões mais estritamente “modais”.
Pelas observações elaboradas no parágrafo antecedente, depreende-se que o
modal PODEM, no enunciado (14a), expressa modalidade inerente, descrevendo a
2

Os exemplos (13), (15) e (16) foram adaptados de Karttunen (1971a).
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habilidade ou boa vontade dos participantes para a realização do evento descrito pela
predicação. E, além disso, PODEM pertence à estrutura interna da predicação.
A necessidade de concordância entre operadores e satélites de tempo e de
satélites locativos nos enunciados complexos implicativos, verificada nos exemplos (15)
e (16a-b), resulta do fato de que, em predicações com verbos implicativos na oração
principal, a oração subordinada e a subordinante parecem funcionar como um enunciado
único, em virtude da análise empreendida sobre o escopo dos operadores estudados.
Lembremo-nos que os advérbios de tempo e os de lugar são satélites de nível σ2, ou
seja, representam os mecanismos lexicais pelos quais o estado de coisas é localizado no
tempo e no espaço. Por serem satélites de nível 2, tais mecanismos pertencem ao nível
da predicação.
Considerando a análise do escopo da negação, dos advérbios de tempo e de
lugar e dos modais nos enunciados complexos com predicados implicativos na oração
núcleo, e a definição dada para os verbos implicativos como dependentes de uma
condição necessária e suficiente, a qual determina a realização/não-realização do
conteúdo expresso na oração completiva, chegamos à conclusão de que as relações de
implicação começam a estabelecer-se ao nível da predicação, dos estados de coisas.
Assim, os verbos implicativos se situam, comparados aos factivos, em um nível abaixo
na representação da estrutura subjacente da oração em camadas, o que justifica o
comportamento diferente dos predicados implicativos em relação ao valor de verdade de
suas orações completivas.
Entretanto, cabe, ainda, considerar a pertinência da força ilocucionária da oração
em construções com predicados implicativos. Podemos a partir daí postular a hipótese
de que a relação de implicação expressa por verbos implicativos começa a estabelecerse em níveis mais baixos da estrutura da oração, ou seja, ao nível da predicação,
podendo estender-se, dependendo dos operadores e satélites envolvidos nos enunciados,
à camada de organização mais alta, a dos atos de fala, passando pelo nível da
proposição.
Os diferentes níveis de organização da oração afetados por diferentes operadores
e satélites em estruturas complexas factivas e implicativas se relacionam, diretamente,
ao grau de integração apreendido nesses tipos de construções complexas. Verbos
factivos apresentam um grau de integração da oração completiva à principal
extremamente tênue, enquanto verbos implicativos são os que mais integram suas
orações completivas às principais. O grau de integração entre as orações matriz e
encaixada pode, então, estar relacionado ao escopo de operadores e satélites nessas
estruturas de complementação. Tanto a noção de grau de integração como a de escopo
de operadores e satélites está ligada ao tipo de predicado matriz.

4. Considerações finais
Esta investigação teve como objetivo principal a aplicação da teoria de
representação da estrutura subjacente abstrata da cláusula ao estudo dos verbos factivos
e dos verbos implicativos em estruturas de complementação complexas do português.
Este aparato teórico foi empregado com vistas a verificar em que níveis da oração
expressar-se-iam as relações de factividade e de implicação manifestas,
respectivamente, por verbos factivos e por verbos implicativos. Em relação a esse

136

ESTUDOS LINGUÍSTICOS, São Paulo, 38 (1): 127-138 jan.-abr. 2009

aspecto de investigação ficou demonstrado que: as relações de factividade, manifestas
por verbos factivos, em enunciados complexos, situam-se ao nível da proposição; as
relações de implicação, manifestas por verbos implicativos, em enunciados complexos,
situam-se ao nível da predicação podendo estender-se até o nível dos atos de fala.
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(ACM) Aqueles cães malditos de Arquelau. PESSOTI, I. 2. ed. Rio de Janeiro, ED. 34,
1994.
(ALE) Além dos marimbus. SALES, H. O Cruzeiro, Rio de Janeiro, 1961.
(AVK) As Valkírias. COELHO, P. Rio de Janeiro, Rocco Ltda, 1992.
(BDI) O braço direito. RESENDE, O. L. Rio de Janeiro, Editora do Autor, 1963.
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(CH) Chagas, o cabra. MENDES, S. Rio de Janeiro, Civilização, 1965.
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(PRE) O Presidente. VEIGA, V. São Paulo, Clube do Livro, 1959.
Obras oratórias
(SI) O Senador Pedro Simon – Discursos e Projetos 1993. Discurso de Pedro Simon,
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Abstract: Traditional definitions assume that adverbial clauses are syntatically part of the
main clause, that is are embedded in it. However, the notion of embedding is inappropriate in
a cross-linguistic perspective. Examing 45 European languages by means a typological
approach (RIJKHOFF et al, 1993), Hengeveld (1998b) shows that there is a sistematic
correlation between the semantic types of adverbial clauses and the way they are expressed in
those languages. This paper aims at studying the adverbial relations in the Amazonian
Brazilian languages, in order postulate implicational hierarchies to adverbial relations and
functional motivations between the morphosyntactic structures and the conceptual situations
expressed by them.
Keywords: adverbial relation; amazonian languages.
Resumo: As definições tradicionais de construções adverbiais descrevem a oração adverbial
como a que atua como um advérbio do predicado principal, sendo então, sintaticamente, parte
da oração principal, isto é, são encaixadas nela. De uma perspectiva translingüística, no
entanto, a noção de encaixamento torna-se inapropriada. Hengeveld (1998b), investigando 45
línguas européias com o método de Rijkhoff et al (1993), verifica que há correlação sistemática
entre os tipos semânticos de orações adverbiais e a maneira como elas se expressam nessas
línguas. A proposta deste estudo consiste em investigar as relações adverbiais nas línguas
amazônicas brasileiras, com o objetivo de verificar a existência de hierarquias implicacionais e
as motivações funcionais subjacentes à relação entre as estruturas morfossintáticas usadas para
codificar as relações adverbiais e as situações conceituais que elas expressam.
Palavras-chave: relação adverbial; línguas indígenas.

Apresentação
A proposta deste estudo consiste em investigar as relações adverbiais nas línguas
amazônicas brasileiras, baseando-se numa amostra de 18 línguas, selecionadas de acordo

com o método proposto em Rijkhoff et alii (1993), e tendo como hipóteses: (1) a
semântica do predicado matriz pode ser relevante para a determinação formal das
construções adverbiais; (2) a relação entre o maior ou menor grau de sentencialidade está
vinculada ao nível e à camada de organização estrutural, conforme definidas pela
1

Texto apresentado no 56 Seminário do GEL, como componente da mesa-redonda Contribuição do
estudo das nossas línguas indígenas para a compreensão da amplitude da variação semântica nas
línguas naturais, de que participaram ainda Ana Muller (USP-SP) e Bruna Franchetto (Museu
Nacional-UFRJ).
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Gramática Discursivo-Funcional, e (3) o menor grau de sentencialidade das construções
adverbiais, em correlação ao grau de categorização gramatical do predicado dependente,
está diretamente vinculado a motivações semânticas, como referência de tempo, modo e
aspecto, e referência aos participantes do estado de coisas dependente. O objetivo é
verificar o grau de sentencialidade das orações adverbiais, considerando que a presença de
categorias semânticas do verbo (tempo, aspecto e modo - TAM) mostra a relação de
equivalência entre a principal e a dependente, enquanto a ausência mostra rebaixamento
categorial do verbo dependente e, portanto, maior integração semântica e sintática.
Os resultados aqui apresentados referem-se a seis línguas da amostra, cada uma
pertencente a uma família diferente: apalai (da família caribe), canela-craô (da família
jê-caingangue), paumari (da família arauá), pirarrã (da família mura), uarequena (da
família arauaque) e urubu-caapor (da família tupi-guarani). Serão tratadas três
relações adverbiais: tempo, propósito e causa/razão.2
Primeiramente serão expostas as premissas teórico-metodológicas (seção 1.),
seguidas pela definição tipológico-funcional de subordinação (seção 2.). Em 3.) são
descritos os procedimentos metodológicos que permitem a descrição das relações
adverbiais nas línguas amazônicas contida em 4.). Por fim serão apresentadas algumas
considerações finais.

1. Premissas metodológicas
O enfoque aqui defendido assume que a noção de subordinação deve ser
definida, com base na aplicabilidade universal, como o resultado direto da ênfase na
comparação translingüística dentro da abordagem funcional-tipológica. O principal
postulado subjacente a essa abordagem é o de que a variação estrutural apresentada
pelas línguas do mundo é sistematicamente ordenada e pode ser descrita em termos de
um conjunto de condições ou princípios restritivos com validade universal.
A natureza universal desses princípios deve ser vista de dois modos. Por um
lado, todas as línguas se comportam do mesmo modo em relação à distribuição de
traços particulares, e o traço relevante está universalmente presente ou ausente nas
línguas do mundo, não deixando margem para variação. Por outro lado, há condições
relativas à correlação entre diferentes traços, segundo as quais todas as línguas que
dispõem de um traço X também dispõem de um traço Y.
Um tipologista funcionalmente orientado assume que há motivações
sistemáticas, sujeitas a princípios regulares subjacentes à conexão entre funções
discursivas e estruturas morfossintáticas relevantes. As motivações são relacionadas ao
modo como as estruturas se projetam nos conceitos correspondentes (iconicidade), à
freqüência e ao grau de acessibilidade dessas estruturas na mente do falante (economia)
e à dificuldade de processamento de combinações individuais de estruturas e conceitos,
etc.

2
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2. Uma definição tipológico-funcional de subordinação
De acordo com um critério funcional-cognitivo, desenvolvido por Cristofaro
(2003), a partir de Langacker (1991), a subordinação adverbial constitui um modo de
construir uma relação cognitiva entre dois estados de coisas, de um modo tal que a um
deles, o estado de coisas dependente, falta um perfil autônomo, sendo, por isso,
construído a partir da perspectiva do outro estado de coisas, que será chamado de estado
de coisas principal.
O traço distintivo do enfoque conceitual de Cristofaro (2003) é a tentativa de
relacionar a subordinação não a propriedades específicas dos tipos individuais de
ligação oracional, mas ao modo, como os estados de coisas expressos por orações
ligadas são percebidos e conceitualizados, e ao estatuto que têm no contexto discursivo,
uma vez que esse enfoque funcional estabelece uma nítida distinção entre o nível
conceitual (semântico, pragmático e cognitivo) e o nível morfossintático.
Cristofaro parte do postulado da assimetria, desenvolvido por Langacker para definir
subordinação. Assim, na subordinação estabelece-se uma assimetria cognitiva entre dois
estados de coisas ligados, de modo que o perfil de um dos dois (o estado de coisas
principal) sobrepuja o do outro (o estado de coisas dependente). Isso equivale a dizer
que o estado de coisas dependente é pragmaticamente não-afirmado, enquanto o
principal é pragmaticamente afirmado. Essa situação existe em todas as línguas, que
dispõem de critérios consistentes para identificar o estado de coisas dependente a partir
de uma perspectiva translingüística (Cristofaro 2003: 33).

3. Procedimentos metodológicos
A presente pesquisa está baseada numa amostra de 18 línguas, selecionadas de
acordo com o método proposto em Rijkhoff et alii (1993). Com base numa classificação
etnológica, o número de línguas amazônicas brasileiras é de 234. Desse número, 192
são de fato existentes e 42, extintas. Das línguas existentes, há gramáticas disponíveis
para as línguas abaixo listadas da família respectiva, que, portanto, constituem o corpus
possível deste estudo.
ARAUÁ (8)
ARAWAK (22)
ARUTANI-SAPÉ (1)
CARIBE (21)
CHAPAKURA-WANHAM (4)
CRIOLO (3)
KATUKINA (3)
MACRO-GÊ (28)
BORORO (3)
BOTOCUDO (1)
FULNIO (1)
GÊ-KAINGANG (13)
GUATÓ (1)
KAMAKÁ (1)
KARAJÁ (1)
MAXAKALI (1)
OPAYE (1)

Paumari (Chapman & Derbyshire 1991)
Uarequena (Aikhenvald 1998)
-Apalai (Koehn & Koehn 1986), Hixkaryana (Derbyshire 1979),
Macushi (Abott 1991), Waiwai (Hawkins 1998)
Warí (Everett & Kern 1997)
Karipuna Criolo (Tobler 1983)
-Bororo (Crowell 1979)
--Canela-Craô (Popjes & Popjes 1986)
------
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OTI (1)
PURI (1)
RIKBAKTSA (1)
YABUTI (0/2)
MAKU (4)
MATACO-GUAICURU (1)
MURA (1)
NAMBIQUARA (5)
PANKARARÚ (1)
PANO (17)
TICUNA (1)
TRUMAÍ (1)
TUCANO (14)
TUPI (10/60)
ARIKEM (1)
AWETI (1)
MAWÉ-SATERÊ (0/1)
MONDE (6)
MUNDURUKU (2)
PURUBORA (1)
RAMARAMA (3)
TUPARI (4)
TUPI-GUARANI (39)
TUXÁ (1)
WITOTO (1)
YANOMÂMI (4)

------Pirarrã (Everett 1986, 1991)
Nambikwara, (Kroeker(2003)
-Mayoruna (Kneeland 1979)
--Tucano (Ramírez 1997)
-------Kanoé (Bacelar 2004)
Kamayurá (Seki 2000), Urubu-Caapor (Kakumasu 1986)
--Sanumá (Borgman 1990)

Neste estudo, definimos as relações adverbiais aqui tratadas, tempo, propósito e
causa/razão, como segue.
A relação adverbial Propósito, tradicionalmente denominada final, fornece uma
motivação para a ocorrência de um estado de coisas (doravante EsCo) [+con] ao
especificar um futuro EsCo que o controlador deseja realizar por meio do EsCo; em
outras palavras, a relação propósito liga dois estados de coisa, sendo um deles (o
principal) efetuado com o objetivo de obter a realização do outro (o dependente). Essa
relação tipicamente envolve predicados de movimento como exemplificado em (01).
(01)

Pedro correu para a estação para pegar o trem.

A relação adverbial Temporal especifica o momento em que (do qual, até o
qual) certo EsCo ocorre. Essa relação pode ser Posterioridade Temporal, quando
envolve dois estados de coisas ocorrendo em seqüência, sendo que o estado de coisas
dependente segue, no tempo, o principal e é selecionado como um ponto de referência
temporal, conforme (02).
(02)

Eu vou telefonar para ela, antes de sair.

A relação Anterioridade Temporal envolve dois estados de coisas ocorrendo em
seqüência, sendo que o estado de coisas dependente é anterior no tempo ao principal,
conforme (03).
(03)
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Isto aconteceu, depois que você saiu.
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Já a relação Simultaneidade Temporal implica que os dois estados de coisas,
principal e dependente, ocorrem simultaneamente ou são separados por um curto
intervalo de tempo, conforme (04).
(04)

Quando ele entrou na sala, ela saiu.

A relação Causa, por outro lado, conecta dois estados de coisas, sendo que um
deles (o dependente, que é factual) fornece a motivação para a ocorrência do outro (o
principal), conforme (05).
(05)

O rio inundou

porque choveu muito.

É importante aqui observar que Causa difere de Razão e de Explanação.3 A
diferença entre Causa e Razão reside na distinção entre tipos de entidades, conforme
proposta em Lyons (1977). Causa, conforme acima explicitado, indica que o evento
expresso na oração dependente desencadeia a ocorrência do evento expresso na oração
principal sem que haja qualquer envolvimento intencional por parte de um agente. Já
Razão fornece a causa da realização de um estado de coisas expresso na oração
principal em termos de um motivo atribuído ao controlador do estado de coisas da
oração principal, conforme (06).
(06)

Pedro foi para casa,

porque sua irmã ia visitá-lo.

Já Explanação especifica um fato que dá suporte a outro fato representado pelo
conteúdo proposicional do ato-de-fala, ou seja, a oração adverbial apresenta
considerações que conduzem o falante a chegar à conclusão contida na oração principal;
ela pode, então, ser vista como um ato ilocucionário separado. Enquanto a origem da
Razão está num dos participantes da oração principal, a origem da Explanação é o
falante, como em (07).
(07)

Pedro está na casa de Joana,

pois o carro dele está do lado de fora

É necessário enfatizar que nosso objetivo, em princípio, era tratar apenas da
relação Causa, conforme definida acima e não Razão ou Explanação. No entanto, para
nossa surpresa, das línguas até agora pesquisadas, apenas uarequena marca a relação de
Causa, conforme aqui entendida, como se verifica em (08).
Uarequena (AIKHENVALD 1998:288)
(08)
yu-wiyu-yua-hã
neyawa
yalakiwe
3sgf-tonto-RED-PAUS mulher
uísque+LOC
‘A mulher está bêbada por causa do uísque’.

Nas demais (apalai, canela-craô, paumari, pirarrã e urubu-caapor), as orações
denominadas causais constituem, na verdade, ou Razão (já que fornece a causa da
realização do um estado de coisas expresso na oração principal em termos de um motivo
atribuído ao controlador do estado de coisas da oração principal), como demonstra (09)
3

De acordo com Hengeveld (1998b).
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em apalai, ou Explanação (quando especifica um fato que dá suporte a outro fato
representado pelo conteúdo proposicional do ato-de-fala, ou seja, a oração adverbial
apresenta considerações que conduzem o falante a chegar à conclusão contida na oração
principal), como (10) em pirarrã.
Apalai (KOEHN & KOEHN 1986:78)
(09)
mame moro ynan- urumeka- ne ropa
então aquele 1+3- abandonar- DP de novo

maikuato- hpe
formiga- infestado

exy- ryke
ser- NOMLZD-RAZÃO
‘Então nós abandonamos aquele lugar novamente porque ele estava sendo infestado com
formigas.’
Pirarrã (EVERETT 1986:266)
(10)

hi ti xahaigí xigiábií
gíxai xihiabaí-baí
2 1 irmão
gostar
2
pagar- INTNSF
‘Você é como meu irmão, (porque) você paga bem.’

4. As relações adverbiais nas línguas amazônicas
A noção de subordinação adverbial, neste estudo, é diferente da tradicional,
geralmente definida em termos de critérios morfossintáticos como o de encaixamento
ou subordinação sintática e o uso de formas não-finitas do verbo da oração subordinada
(infinitivos, gerúndios e similares). Tem sido apontado muito frequentemente pela
literatura que os critérios morfossintáticos têm uma aplicabilidade muito reduzida no
estudo tipológico, porque nem todas as línguas dispõem das mesmas estruturas
morfossintáticas.
Por outro lado, é possível investigar todos os mecanismos pelos quais as línguas
codificam uma noção particular ou situação conceitual – como por exemplo as relações
temporais entre os eventos. Portanto, o fenômeno sob investigação deveria ser definido
em termos independentes, desligados de línguas particulares, isto é, em termos
funcionais, como defende Cristofaro (2003).
Sob esse ponto de vista, a noção de subordinação será definida exclusivamente
em termos funcionais, como um meio particular de construir uma relação cognitiva
entre dois eventos de modo tal que a um deles, o evento dependente, falta um perfil
autônomo e é, por isso, construído com base na perspectiva do outro evento, que é o
principal. Dessa perspectiva funcional-cognitiva, desenvolvida por Langacker (1991),
uma sentença como (11) designa o evento de dormir e não de redigir.
(11)

Depois que redigiu todo o relatório, João foi domir.

Relações adverbiais ligam dois estados de coisas de modo tal que um deles, o
estado de coisas dependente, corresponde a alguma circunstância sob a qual ocorre o
outro estado de coisas, o principal. Em relações adverbiais, nenhum dos estados de
coisas conectados envolve referência entre si, como ocorre com a relação completiva;
em vez disso, é a relação adverbial em si mesma que envolve a referência a dois estados
de coisas distintos, definindo, assim, os traços semânticos deles. Ainda assim, relações
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adverbiais podem ser descritas em termos dos mesmos parâmetros aplicados a relações
completivas, tais como nível da estrutura da oração, predeterminação de traços
semânticos do estado de coisas ligado e integração semântica.
As orações usadas para codificar relações adverbiais de dependência são
identificadas com base num único parâmetro de aplicabilidade universal: a oração
adverbial difere em estrutura de uma oração declarativa independente tomada
isoladamente, já que todas as línguas têm orações declarativas independentes, que
ocorrem isoladamente, como exemplifica (12), em apalai.
Apalai (KOEHN & KOEHN 1986:33)
(12)

mame tamy matary epekaty- ase
então tabaco
1+comprar-RP
‘Então eu comprei tabaco.’

O desvio da oração declarativa independente é avaliado com base em dois
parâmetros principais. O primeiro é a forma do verbo, já que verbos codificando
eventos dependentes podem diferir em estrutura em graus variáveis, quando
comparados às formas correspondentes usadas em oração declarativas independentes.
Elas podem, por exemplo, dispor de distinções categoriais, como tempo, aspecto, modo
e pessoa, que são licenciadas para verbos na língua em análise, como ocorre em
paumari, exemplificada em (13) e pirarrâ, em (14), em que a categoria aspectual é
marcada tanto no verbo principal quanto no dependente.
Paumari (CHAPMAN & DERBYSHIRE 1991:172)
(13)
Linda
ho-ra
kaja’oria- ’i-ki
Linda
me-OBJ estar:irritado-ASP-NONTHEME
ofini- jora- ’i- ni
DETRANSVZR-medo-antes-ASP-DEP:INTRANS
‘Linda estava irritada comigo porque de antemão ela estava com medo’.

Pirarrã (EVERETT 1986:264)
(14)

hi
koho- áipáo
Kapiigakagaka-op-aihaí
3
comer-ATELIC-IMPERF TEMP estudarir- ATELIC-RELATIVE CERT
‘Depois que (você) comer, (nós) vamos estudar.’

Alternativamente, distinções categoriais podem ser expressas por meio de
formas especiais não usadas em orações independentes, como subjuntivos ou outro tipo
de marcação. Além disso, as formas verbais que codificam eventos dependentes podem
dispor de morfologia especial não licenciada para verbos em orações independentes,
como marcação de caso. O paumari exemplifica um caso desse tipo, já que o verbo das
orações adverbiais é marcado por sufixos: -vini ‘DEP:TRANS’ para transitivos e -ni/-na
‘DEP:INTRANS, f/m’ para intransitivos. Eles substituem os sufixos temáticos que
ocorrem na oração principal, conforme se verifica em (15) e (16).
Paumari (CHAPMAN & DERBYSHIRE 1991:170)
prima, kaasi hida
o-nako’di-há-‘iana-já
(15)
prima
praia DEM,f
1SG-buscar-longe-de novo-IMMED
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inabada’daha-ni
kaba’i
2SG-pescarDEP:INTRANS enquanto
o- soko- ana
naothi-ni-a
1SG-lavar-DETRANSVZR-DEP:INTRANS
depois-f-OBL
‘Prima, eu vou procurar uma praia novamente, enquanto você estiver pescando, depois
que eu lavar a roupa.’

Paumari (CHAPMAN & DERBYSHIRE 1991:227)
(16)

hida
DEM:LOC

ai
partir

ari-hi-na
viahani-a
1PL-AUX-DEP:INTRANS antes-OBL

o- na-na’dohi-vini
ida
Siri
1SG-CAUS-perguntar-DEP:TRANS
DEM,f Siri,f
‘Antes de nós partirmos daqui, eu perguntei por Siri.’

O segundo parâmetro é a codificação dos participantes. O que está em pauta é se
os participantes do evento dependente são expressos ou não da mesma forma como o
são em orações declarativas independentes.
Esses parâmetros (forma do verbo e codificação dos participantes) foram
primeiramente sugeridos por Stassen (1985). Segundo esse autor, para a codificação de
dois estados de coisas conectados, que ocorrem numa ordem temporal fixa, uma língua
pode recorrer a duas estratégias básicas. Por um lado, ela pode codificar ambos os
estados de coisas por meio de formas verbais estruturalmente equivalentes de modo que
cada qual ocorra numa oração independente. Essa estratégia é chamada equivalência
(balancing) e pode conduzir a duas realizações estruturais. As duas orações são
simplesmente justapostas, como no exemplo (17) do canela-craô, ou podem ser ligadas
mediante uma conjunção, como em (18) do urubu-caapor. É importante assinalar que
esses dois esquemas, considerados opostos em termos tradicionais, já que (18) é
considerado um caso de encaixamento, são na realidade duas faces da mesma estratégia,
dado que a estrutura de ambas as orações ligadas é mantida intacta em relação à oração
independente correspondente.
Canela-craô (POPJES&POPJES 1986:139)
(17)

pê
wa i-pym, pê
inxê ty
PAST 1
1-cair PAST mãe morrer
‘Eu nasci, minha mãe morreu.’
‘Quando eu nasci, minha mãe morreu.’

Urubu-caapor (KAKUMASU 1986:335)
(18)
se
a- jur
we
rahã
ihe a- jo’ok
ta
ky
aqui 1SG-vir de novo quando eu 1SG-conseguir FUT FUT.PURP.DEF
‘Quando eu vier de novo, conseguirei isso com certeza.’
‘Quando eu voltar, com certeza conseguirei isso.’

Por outro lado, um dos estados de coisas conectados pode ser expresso por meio
de uma forma verbal que não pode ser usada em orações independentes. Essa estratégia
é chamada por Stassen (1985) decategorização. A diferença entre uma forma verbal
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decategorizada (morfologicamente rebaixada) e formas verbais que podem ser usadas
em orações independentes envolvem basicamente dois aspectos:
(i)

Falta total ou parcial de distinções categoriais normalmente relevantes a
verbos, como tempo, aspecto, modo ou distinções pessoais.

(ii)

Uso de marcação especial não permitida para orações independentes, que
inclui marcadores nominais ou adjetivais, tais como concordância de caso ou
de gênero (não de pessoa), ou marcadores especiais de tempo, aspecto, modo
ou pessoa que não ocorrem normalmente em orações independentes.

A distribuição tipológica dos vários fenômenos relacionados à forma do verbo e
à codificação dos participantes costuma seguir padrões ordenados de variação ao longo
de diferentes tipos de relação de subordinação, conforme aparece na escala de
dessentencialização fornecida por Lehmann (1988):
sentencialidade
oração

nominalidade
construção não-finita

nome verbal

Figura 1: Dessentencialização (adaptada de LEHMANN, 1988, p.189)

Essa escala de dessentencialização gradual mostra forte correlação com as escalas
de ausência progressiva de traços gramaticais como indicada em (a) e (b):
(a) restrições/perda de elementos ilocucionários > restrições/perda de elementos modais >
restrições/perda de tempo e aspecto > dispensa de complementos > perda de conjugação
de pessoa/conversão do sujeito em oblíquo > ausência de polaridade > conversão de
regência verbal em regência nominal > dispensa de sujeito/restrições nos
complementos.
(b) combinação com adposições/afixo de caso.
No processo de redução, tal como no processo de ‘decategorização’, perdem-se as
propriedades de uma oração, isto é, perdem-se os componentes da oração que permitem
fazer referência a um estado de coisas – o estado de coisas é ‘tipificado’, ao mesmo tempo
em que a oração subordinada adquire propriedades nominais. (LEHMANN, 1988).
Como evidencia a Figura 1, há aspectos internos e externos de dessentencialização.
Orações subordinadas, normalmente, não têm sua própria força ilocucionária, mas os casos
que têm vão-se tornando raros¸ segundo Lehmann, na medida em que se aproximam do
pólo direito do continuum.
Uma outra conseqüência da dessentencialização da oração subordinada é a restrição
de modo, além das categorias verbais de tempo e aspecto. Segundo o autor, em várias
línguas, a oração subordinada finita aparece no subjuntivo. A restrição de modo está
intimamente ligada à perda de força ilocucionária: na medida em que uma construção finita,
gradualmente, passa a não-finita, limita-se o modo.

Essa hierarquia de dessentencialização está crucialmente relacionada aos traços
semânticos dos vários tipos de relação de subordinação adverbial, mas em particular ao
grau de integração semântica entre os eventos ligados e a predeterminação de
informação semântica concernente ao evento dependente.
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Quanto à predeterminação de categorias semânticas, as relações adverbiais têm
diferentes implicações quanto aos participantes, tempo de referência, aspecto e modo do
estado de coisas conectado (cf. Cristofaro 2003:164).
Relações adverbiais não predeterminam os participantes, isto é, nenhuma relação
adverbial implica necessariamente compartilhamento de participantes com o estado de
coisas ligado, conforme exemplifica o uarequena, em (19) e em apalai em (20), em que
os sujeitos da oração principal e subordinada temporal são diferentes.
Uarequena (AIKHENVALD 1998:280)
eni
kansau kanita-λi
nuλuami-mine
(19)
DEM.PR música cantar-REL 1sg+pai-DEC.nf
ni- kompleta-λi- bena
ni- akayu-ne
neye-pe
3pl-completo-REL-quando
3pl-ano- PL mulher-PL
‘Essa é a música que meu falecido pai cantou depois que as mulheres fizeram aniversário.’
Apalai (KOEHN & KOEHN 1986:78)
(20)
mame
moro ynan- urumeka- ne
ropa
maikuato- hpe
então
aquele 1+3- abandonar- DP de novo formiga- infestado
exy- ryke
ser- NOMLZD-RAZÃO
‘Então nós abandonamos aquele lugar novamente porque ele estava sendo infestado com
formigas.’

Todavia, compartilhamento de participantes é a situação prototípica para
relações de Propósito. A relação adverbial Propósito, tradicionalmente denominada
final, liga dois estados de coisa, sendo que um deles (o principal) é efetuado com o
objetivo de obter a realização do outro (o dependente). Essa relação tipicamente envolve
predicados de movimento. Nas línguas aqui analisadas, predomina o compartilhamento
de participantes, como exemplificam (21), em apalai, (22) em paumari, (23) em
uarequena.
Apalai (KOEHN & KOEHN 1986:77)
moroto-ino
yan- yto- ne
nyhse
(21)
láde
1+3- ir- DP
dormir- PURP
‘De lá fomos a Anaxikarahpano para dormir’.

Anaxikarahpã-taka
Anaxikarahpã-a

Paumari (CHAPMAN & DERBYSHIRE 1991:172)
(22)
kaasi hida
o-na-ko’di-ha-já
praia DEM,f 1SG-CAUS-olhar:para-distância-IMMED
o-rakhai-ki
kaimoni
1SG-planta-NONTHEME PURP
‘Eu vou olhar para a praia para me plantar nela.
Uarequena (AIKHENVALD 1998:272)
(23)
nu-já
nu-yutjia
jiani-pe
waji
1sg-ir 1sg-matar
criança-PL onça
nu- walapalu
nu- ta-palu
ehe
jiani-pe
1sg-cozinhar-PURP
1sg-dar-PURP
comer-PAUS criança-PL
‘Eu vou matar o filhote da onça para cozinhar, para dar para os filhos comerem’.
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Segundo Cristofaro (idem:164), todas as relações adverbais predeterminam o
valor modal do estado de coisas dependente e algumas (relações adverbiais)
predeterminam a referência temporal e o valor aspectual do estado de coisas ligado.
Como em relações Propósito e em relações temporais de Anterioriedade e de
Posterioridade os estados de coisas ligados são seqüenciais, a relação temporal de cada
um é predeterminada em relação ao outro. Em relações Propósito e de Posterioridade
temporal (ou relações ‘antes’), o estado de coisas dependente segue o principal; isso
significa que o estado de coisas dependente é não-realizado no momento da ocorrência
do estado de coisas principal, como demonstram (24) e (25), do apalai.
Apalai (KOEHN & KOEHN 1986:78)
ky- pipoh-se
oehnõko
(24)
1+2- bater- PURP
vir- CONT
‘Eles estão vindo para nos bater’.

toto
3PL

Apalai (KOEHN & KOEHN 1986:76)
(25)
papa ruka kana- ry
apiro-ase toyto-tohto
pai
Ruka canoa-POSSN
abrir-RP 3REFLX-go- antes
‘O pai abriu a canoa de Luke antes de continuar’.

Em relações de anterioridade temporal (relações ‘depois’), o estado de coisas
dependente precede o principal e é realizado e completo no momento da ocorrência do
estado de coisas principal. Por isso, os valores aspectual e modal do estado de coisas
dependente são predeterminados como completo e factual, respectivamente, conforme
se comprova no exemplo (26), também em apalai.
Apalai (KOEHN & KOEHN 1986:76)
araíba tõ
oeh- nõko
m-a
nonoaty
akoh- xĩpo
(26)
Araíba GRP
vir- CONT 3-ser+PRES casca da árvore cortar-primeiro
‘Araíba e sua família estão vindo depois de cortar a casca da árvore’.

Em relações de simultaneidade (relações ‘quando’), a referência temporal de
cada um dos estados de coisas ligados é também predeterminada um em relação ao
outro. O estado de coisas principal e o dependente se sobrepõem em alguma medida e
ocorrem simultaneamente. O estado de coisas dependente é realizado em algum ponto
do tempo de realização do estado de coisas principal, por isso o valor modal é também
predeterminado como factual. Por outro lado, o valor aspectual do estado de coisas
dependente é não determinado, conforme se observa em (27), do canela-craô.
Canela-craô (POPJES&POPJES 1986:164)
(27)
wa
i-xà
na
apu
1
1-doente SUBORD
CONT
‘Quando eu estava doente, eu fui caçar’.

i-jujahêr
1-caçar

to
SUBORD

mõ
ir

As relações de Razão não predeterminam nem referência temporal nem o valor
aspectual do estado de coisas ligado. Relações de Razão, por fornecerem a causa da
realização do um estado de coisas principal em termos de um motivo atribuído ao
controlador do estado de coisas principal, implicam que o estado de coisas dependente é
factual. Isso é verdadeiro mesmo se o estado de coisas dependente ainda não tenha se
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realizado. Contudo, não há dúvida a respeito de sua realização futura, por isso ele pode
ser considerado como factual, conforme exemplifica (28).
(28)

Eu estou fazendo isso agora, porque vou embora na próxima semana.

As implicações das várias relações adverbiais em relação aos valores semânticos
envolvidos são fornecidas no quadro abaixo, que inclui apenas a informação
concernente ao estado de coisas dependente.
Relação adverbial

Traços semânticos do estado de coisas dependente
Referência temporal

Valor aspectual

Valor modal

participantes

Propósito

PD4

PD (irr5)

PD

IND

Anterioridade

PD

PD (irr)

PD

IND

Posterioridade

PD

PD

PD

IND

Simultaneidade

PD

IND

PD

IND

IND6

IND

PD

IND

Razão

Relações adverbiais e de predeterminação semânticas (adaptado de CRISTOFARO, 2003, p. 166)

É claro que os estados de coisas conectados, em termos de ocorrência, estão
relacionados, uma vez que o estado de coisas principal é realizado com o objetivo de
obter a realização do dependente, e o dependente ocorre como resultado direto da
ocorrência do principal.
Relações Propósito não exigem que o estado de coisas dependente realmente
ocorra. Assim, (29), por exemplo, não implica que o falante realmente prendeu (a linha)
e pegou o peixe.
Apalai (KOEHN & KOEHN 1986:78)
mame
amihtoVko
(29)
então
3+amarrar- CONT

tysarah
prender

ka- tohme
fazer-NOMLZR-DENOM

kana
peixe

wotohme
enara
atirarNOMLZR-DENOM
isto é tudo
‘Então eu vou amarrar isso para prender, para pegar o peixe’.

Desse modo o grau de interconexão entre estados de coisas nas relações Propósito é
similar àqueles encontrados em predicados indicativos de desejos, percepção e ordem, às
vezes apresentando a mesma estrutura, conforme se observa em canela-craô (30), em que
ordens indiretas têm a mesma forma sintática, com a palavra indicativa de propósito
caxuw.
Canela-craô (POPJES&POPJES 1986:166)
(30)
cu-te
a-mõr
xà
caxuw
3-PAST 2-ir
NOMLZR
PURP
‘Ele mandou (para) você ir’.

a-mãn
2- mandar

4

Predeterminado.
. Irrelevante.
6
. Indeterminado.
5
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Em relações Temporais, os estados de coisas ocorrem sucessivamente ou se
sobrepõem, mas isso não implica que estão interconectados. Em princípio, um nada tem
a ver com o outro, embora isso possa ser assumido no discurso.
As relações Razão não envolvem integração semântica entre os estados de coisas
conectados. Embora exista uma relação de causa entre os dois estados de coisas, o
estado de coisas principal é deliberadamente apresentado para obter a realização do
estado de coisas dependente. Assim a relação causal é indireta, o que é comprovado
pelo fato de que os estados de coisas conectados não precisam ser espáciotemporalmente contíguos, nem compartilhar participantes. O estado de coisas
representando o motivo normalmente ocorre independentemente do estado de coisas
dele resultante e suas propriedades não desencadeiam a realização do estado de coisas
que representa o efeito.

Considerações Finais
A análise acima indica que a relação Propósito, por ser não-factual e ter
dependência temporal, apresenta o maior grau de integração com o estado de coisas
principal, enquanto a relação Razão, por ser factual e não dependente temporalmente,
demonstra ser a menos integrada ao estado de coisas principal. A relação temporal, por
seu turno, coloca-se entre Propósito e Razão. Dos três tipos de relação temporal –
Anterioridade, Posterioridade e Simultaneidade – esta última é a que se apresenta menos
integrada, já que é factual mas dependente temporalmente.
Esses resultados se conformam com a escala de dessentencialização de Lehmann
também aplicada por Cristofaro (2003), que a rotula Hierarquia de Rebaixamento
Categorial. Essa hierarquia produz, para as relações adverbiais, a seguinte escala:
(31) Propósito > Tempo > Condição > Razão

Na verdade, a relação entre o maior ou menor grau de sentencialidade está
vinculada ao nível e à camada de organização estrutural, conforme definidas pela
Gramática Discursivo-Funcional (GDF).
Hengeveld (1998), investigando 45 línguas européias com o método de Rijkhoff et
al (1993), verifica que há correlação sistemática entre os tipos semânticos de orações
adverbiais e a maneira como elas se expressam nessas línguas. Para a classificação dos
tipos semânticos de orações adverbiais, utiliza-se como um dos parâmetros o tipo de
entidade, de acordo com a hierarquia em (22):7
(32) zero ordem > segunda ordem > terceira ordem > quarta ordem

A GDF, estendendo a análise proposta em Lyons (1977:442-7), define tipos de
entidades (cf. Hengeveld, 1998). Assim um indivíduo é uma entidade de primeira
ordem, que pode ser localizada no espaço e avaliada em termos de sua existência; um
estado-de-coisas, ou evento, é uma entidade de segunda ordem, que pode ser localizada
no espaço e no tempo e avaliada em termos de sua realidade; um conteúdo
proposicional é uma entidade de terceira ordem, já que constitui um construto mental,
por isso não pode ser localizada nem no espaço nem no tempo e só pode ser avaliada em
7

Entidades de primeira ordem não ocorrem na subordinação adverbial, uma vez que esse tipo de entidade
só pode ser expresso por meio de sintagmas nominais, nunca por meio de orações (cf. Hengeveld,
1998:345).
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termos de sua verdade. Um ato de fala, por outro lado, é uma entidade de quarta ordem,
que pode ser localizada no tempo e no espaço e avaliada em termos de sua
informatividade. Finalmente, entidades de zero ordem são propriedades ou relações, que
não têm existência independente, por isso não podem ser caracterizada em termos dos
parâmetros de espaço e tempo, e só podem ser avaliadas em termos de sua
aplicabilidade a outros tipos de entidades ou à situação que elas descrevem.
A relação Propósito, além de não factual e dependente temporalmente, constitui
uma entidade de segunda ordem, ou seja, um estado de coisas. A relação Tempo (e seus
subtipos) é também uma entidade de segunda ordem e dependente temporalmente, mas,
diferentemente de Propósito, é factual, o que lhe garante menor integração ao estado de
coisas principal.
A relação Razão, quando entendida como a causa da realização do um estado de
coisas expresso na oração principal em termos de um motivo atribuído ao controlador
do estado de coisas da oração principal, é factual e a referência temporal é irrelevante. 8
Constitui, no entanto, uma entidade de terceira ordem, ou seja, um construto mental, que
não pode ser localizada nem no espaço nem no tempo e só pode ser avaliada em termos
de sua verdade. Essa propriedade da relação Razão é que a coloca no extremo esquerdo
da hierarquia de Rebaixamento Categorial.
A essa hierarquia deve-se acrescentar uma outra relação adverbial, denominada
por Hengeveld (1998), Explanação. Essa relação especifica um fato que dá suporte a
outro fato representado pelo conteúdo proposicional do ato-de-fala, ou seja, a oração
adverbial apresenta considerações que conduzem o falante a chegar à conclusão contida
na oração principal; ela pode, então, ser vista como um ato ilocucionário separado.
Enquanto a origem da Razão está num dos participantes da oração principal, a origem
da Explanação é o falante, como bem exemplifica (33), do pirarrã.
Pirarrã (EVERETT 1986:266)
hi ti xahaigí xigiábií
gíxai xihiabaí-baí
(33)
2 1 irmão
gostar
2
pagar- INTNSF
‘Você é como meu irmão (porque) você paga bem.’
‘Você é como meu irmão. Você paga bem.’

Na verdade, Explanação constitui ela própria um ato de fala independente, uma
entidade de quarta ordem, que pode ser localizada no tempo e no espaço e avaliada em
termos de sua informatividade, isto é, constitui um Ato, a unidade básica do discurso,
definida como a menor unidade identificável de comportamento comunicativo
(Hengeveld, 2005:5). Sendo assim, em (33), há dois atos de fala completamente
independentes, inclusive com força ilocucionária própria.
Isso aponta para uma alteração na Hierarquia de Rebaixamento Categorial das
relações adverbiais, proposta por Cristofaro (2003), conformando-a à hierarquia de tipos
de entidades, como em (34):
8
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É importante aqui observar que Causa difere de Razão (Hengeveld, 1998). A diferença entre Causa e
Razão reside na distinção entre tipos de entidades. Causa, conforme acima explicitado, indica que o
evento expresso na oração dependente desencadeia a ocorrência do evento expresso na oração principal
sem que haja qualquer envolvimento intencional por parte de um agente. Já Razão fornece a causa da
realização do um estado de coisas expresso na oração principal em termos de um motivo atribuído ao
controlador do estado de coisas da oração principal.
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(34) Propósito > Tempo > (Condição) > Razão > Explanação
2ª.
2ª.
3ª.
4ª.

Na escala de sentencialidade proposta por Lehmann, Explanação situa-se à
esquerda, como a oração declarativa independente.
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Atuação da marcação na gramaticalização das formas de
passado imperfectivo no português: o ponto de referência
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Abstract. In this text I present and discuss an evidence of the
grammaticalization of imperfective past in spoken Portuguese: the constrain
of the type of temporal reference in the occurrence of imperfective past. This
constrain is motivated of markedness principle.
Keywords. grammaticalization; imperfective past; temporal reference form.
Resumo. Neste texto, apresento e discuto uma evidência da gramaticalização
do passado imperfectivo no português falado: a restrição de ocorrência das
formas quanto ao tipo de referência temporal, restrição essa decorrente da
atuação do princípio da marcação.
Palavras-chave. Gramaticalização; passado imperfectivo; tipo da referência
temporal.
O passado imperfectivo1
O passado imperfectivo, no português, apresenta duas formas de realização: a
forma de pretérito imperfeito do indicativo (IMP) e a forma perifrástica constituída pelo
auxiliar estar acompanhado do morfema de pretérito imperfeito do indicativo e verbo
principal no gerúndio (PPROG), como ilustrado com o verbo precisar em (01) e (02),
respectivamente:
(01)

1

2

“Na época que eu mais precisei dele, que eu mais precisava de um apoio, foi quando a minha
mãe morreu.” (SC FLP FAP 03)2

Este estudo é um recorte da tese de doutorado “A expressão do passado imperfectivo no português:
variação/gramaticalização e mudança”, defendida junto ao Programa de Pós-graduação em Lingüística
da Universidade Federal de Santa Catarina, em 2007, sob orientação da Profa. Dra. Edair Gorski.
A sigla refere-se à identificação da entrevista de onde foram coletadas as ocorrências. O corpus é
constituído por 36 entrevistas de Florianópolis, uma das cidades do Banco de Dados VARSUL,
estratificadas quanto ao sexo, três faixas etárias, e três faixas de escolarização. As duas primeiras
letras referem-se ao estado (Santa Catarina), as três letras seguintes referem-se à cidade
(Florianópolis) e o número é o número do informante. A sigla seguinte informa o sexo do falante (F
para feminino e M para masculino), a faixa etária (J para 15 a 21 anos, A para 25 a 49 anos e B para
mais de 50 anos) e o tempo de escolarização (P para 2 a 4 anos, G para 5 a 8 anos e C para 9 a 11
anos).
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(02)

“Aí também foi na época que a gente voltou, a gente estava precisando economizar pra começar
nossa vida.” (SC FLP FAP 01).

O passado imperfectivo é um valor semântico-discursivo que se caracteriza por
expressar uma situação que apresenta as seguintes propriedades: i) é anterior ao
momento da enunciação; ii) é concomitante a outra situação que se torna seu ponto de
referência; e iii) apresenta-se como em andamento em relação ao ponto de referência.
Para, inicialmente, entender as propriedades caracterizadoras do passado
imperfectivo, é preciso considerar a teoria de tempos verbais de Reichenbach (1947) e a
noção de aspecto perfectivo e imperfectivo de Comrie (1976). Reichenbach (op. cit.)
propõe um modelo de estruturação temporal baseado na ordenação de três pontos: o
momento de fala, o momento da situação e o ponto de referência. Temporalmente, o
passado imperfectivo está relacionado com uma situação que ocorreu anteriormente ao
momento de fala e simultaneamente a um ponto de referência (também passado).
Quanto ao aspecto, de acordo com Comrie (op. cit.), o imperfectivo está relacionado à
impossibilidade de se determinar os pontos inicial ou final da situação, com foco
voltado ao seu desenvolvimento, em contraponto ao perfectivo, que enfatiza os pontos
inicial ou final da situação. O passado imperfectivo é imperfectivo justamente porque
apresenta a situação como em andamento, em relação a um ponto de referência passado.
A necessidade de um ponto de referência anterior ao momento de fala e que
estabeleça relação de sobreposição com a situação é uma das características definidoras
do passado imperfectivo no português, que, temporalmente, está associado à
simultaneidade entre o intervalo da situação e ponto de referência.
Tipos de ponto de referência
O controle da variável tipo de ponto de referência tem se mostrado significativo
nos fenômenos de variação em categorias verbais. Na análise da variação na expressão
do passado anterior, Coan (1997; 2003) constata que o tipo de ponto de referência
influencia na escolha das formas (pretérito mais-que-perfeito simples e pretérito
perfeito). Na presente análise, os pontos de referência foram classificados em textuais
ou discursivos.
Ponto de referência textual
O ponto de referência textual é o expresso lingüisticamente, ou seja, por meio de
palavras. Como as narrativas referem-se a fatos passados, o ponto de referência para o
passado imperfectivo pode ser dado, por exemplo, por uma situação codificada por
pretérito perfeito (PP), como aponta Ikeda (1992), exemplificada em (01) e (02).
(01)

“Aí eu disse: ‘Eu não te quero mais dentro de casa, e se não saíres saio eu. Eu passo a mão nas
crianças e saio, saio por aí. Nós vamos morar até debaixo da ponte, em qualquer lugar’, ele viu
que não tinha mais jeito, ele pegou e foi embora.” (SC FLP FAP 03).

(02)

“Aí eu disse: ‘Eu não te quero mais dentro de casa, e se não saíres saio eu. Eu passo a mão nas
crianças e saio, saio por aí. Nós vamos morar até debaixo da ponte, em qualquer lugar’, ele viu
que não estava tendo mais jeito, ele pegou e foi embora.”

Em (01), viu, PP, funciona como ponto de referência para tinha, IMP, e em (02),
para estava tendo, PPROG.
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O IMP (ou o PPROG) também pode funcionar como ponto de referência para
outra situação que expressa passado imperfectivo. A referência textual pode travar forte
relação com a configuração sintático-semântica da oração em que ocorre; é pertinente
controlar também a configuração sintático-semântica da oração e a forma verbal que
funciona como referência: PP em período composto por coordenação e por
subordinação; IMP em período composto por coordenação e subordinação.
Ainda de acordo com Ikeda (op. cit.), expressões adverbiais de tempo também
podem funcionar como ponto de referência para o passado imperfectivo.
(03)

“Numa ocasião, o nosso motorista bateu com a caminhonete. Ele morava perto do dono da
firma, lá em Biguaçu. Num domingo, ele veio de Biguaçu avisar pra mim, aqui no Aeroporto,
que eu morava no Aeroporto, que o motorista tinha batido na caminhonete.” (SC FLP 02 MAP)

(04)

“Numa ocasião, o nosso motorista bateu com a caminhonete. Ele estava morando perto do dono
da firma, lá em Biguaçu. Num domingo, ele veio de Biguaçu avisar pra mim, aqui no Aeroporto,
que eu estava morando no Aeroporto, que o motorista tinha batido na caminhonete.”

Em (03) e (04), os adjuntos adverbiais de tempo numa ocasião e num domingo
estabelecem o ponto de referência para a narrativa; o primeiro situa a narrativa num
tempo, que é retomado e especificado pelo segundo adjunto adverbial.
Dadas as possibilidades de realização do ponto de referência textual para o
passado imperfectivo, discutir questões metodológicas de como identificá-lo se faz
essencial. Ponto de referência é uma coordenada temporal em função da qual se definem
os valores temporal e aspectual de enunciado. Há que se considerar, ainda, conforme
apontam Ikeda (1992) e Matos (1996), a possibilidade de um ponto de referência
ancorar toda uma seqüência de situações, como é o caso de (3)-(4).
Como visto acima, adjuntos adverbiais, formas verbais e orações podem funcionar
como coordenada temporal para o passado imperfectivo. No par (3)-(4), os adjuntos
adverbiais temporais numa ocasião e num domingo, (que estabelecem relação de
correferencialidade, uma vez que num domingo retoma numa ocasião), estabelecem
ponto de referência para a seqüência de situações que constituem o episódio relatado: “o
motorista bateu na caminhonete”; “o motorista estava morando em Biguaçu”; “o dono
da firma veio de Biguaçu avisar o falante sobre o ocorrido”; “o falante estava morando
no aeroporto”. Interessam como dados de análise as situações que expressam passado
imperfectivo. As relações entre a situação e o ponto de referência estão diagramadas na
figura 1.
No diagrama, o ponto de referência, em itálico, estabelece uma âncora temporal
para as situações, representada pela linha tracejada. “Bater” e “vir” são situações
apresentadas como fechadas, e por isso, são representadas no diagrama por um traço
pontual. Já as situações de “morar” são apresentadas como em andamento, e no
diagrama são representadas por um intervalo retangular. Embora todas as situações
tenham ocorrido numa ocasião, especificada como num domingo, é possível estabelecer
uma ordem seqüencial de acontecimento: morar, bater, vir. A ordenação seqüencial é
possível somente na perspectiva da situação. Na perspectiva do falante/ouvinte, todas as
situações são vistas como simultâneas ao ponto de referência. A perspectiva de análise a
ser considerada é a perspectiva do falante/ouvinte, pois, de acordo com Travaglia
(1981), a ordem seqüencial das situações de passado imperfectivo tende a seguir a
ordem linear dos acontecimentos no mundo.
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Numa ocasião

O motorista bateu na caminhonete

MF

Ele morava/estava morando em Biguaçu

O dono da firma veio de Biguaçu

Eu morava/estava morando no Aeroporto

Figura 1. Relações entre ponto de referência e situação para (03)-(04)

O ponto de referência textual estabelecido por um adjunto adverbial é o mais
facilmente identificado e reconhecido.
Também uma oração adverbial pode funcionar como ponto de referência para o
passado imperfectivo. O estabelecimento da referência para uma situação no plano
oracional segue a proposta de Hinrichs (1986) para a ordenação de situações ligadas
pelo conector temporal when (quando) no inglês. O princípio básico de ordenação é que
a oração com when introduz um novo ponto de referência. Por extensão, as orações
subordinadas temporais sempre serão consideradas ponto de referência a uma oração
principal, ainda que a principal seja a oração com IMP ou PPROG.
Por exemplo, uma situação como “Luís entrava/estava entrando no cinema
quando eu estava saindo/saía”, em que há dois dados de análise, a oração principal
toma como ponto de referência a oração subordinada, que por sua vez, necessita de
outro ponto de referência no passado – o qual é estabelecido no discurso ou através de
um adjunto adverbial temporal – que ancore a seqüência de situações, como diagramado
na figura 2; Naquela tarde, Luís entrava/estava entrando no cinema quando eu estava
saindo/saía. (Brucart, 2003, p. 9)
Ponto de referência textual ou
discursivo

Oração subordinada

[Naquela tarde] Luís entrava/estava entrando no cinema quando eu saía/estava saindo.

Oração principal

Figura 2. Diagramação da relação estabelecida entre oração principal e subordinada
como ponto de referência
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O par (05)-(06) ilustra uma situação expressando passado imperfectivo que está
ancorada em um ponto de referência constituído por oração subordinada adverbial.
(05)

“Quando eu comecei a parar pra pensar que tipo de vida que eu estava levando, eu estava
achando assim: ‘Meu Deus, eu sou tão esquisita’, eu fiquei pensando comigo assim, né?” (SC
FLP FAP 03)

(06)

“Quando eu comecei a parar pra pensar que tipo de vida que eu estava levando, eu achava
assim: ‘Meu Deus, eu sou tão esquisita’, eu fiquei pensando comigo assim, né?”

A oração subordinada “quando eu comecei a parar pra pensar que tipo de vida
que eu estava levando” funciona como ponto de referência para a oração principal “eu
achava/estava achando assim”. A diagramação é apresentada na figura 3.
Oração subordinada
Quando eu comecei a pensar que tipo de vida eu estava levando, eu estava achando
Oração principal

Figura 3. Diagramação do par (05)-(06) quanto ao ponto de referência

Em suma, a oração subordinada adverbial funciona como ponto de referência para
a oração principal. Porém, ainda no par (05)-(06), há outro dado de análise que necessita
do estabelecimento do ponto de referência. Dentro da oração subordinada adverbial há
um dado de análise: “quando eu comecei a pensar que tipo de vida eu estava levando”.
Onde buscar o ponto de referência? Seguindo a proposta de Ikeda (1992), uma forma
verbal pode funcionar como ponto de referência para o passado imperfectivo, como no
par (01)-(02). A oração é subordinada em relação à oração principal “eu estava achando
assim”. Mas a sua estrutura é complexa: a construção “comecei a parar pra pensar”
tem como objeto uma oração: “que tipo de vida eu estava levando”. Para o
estabelecimento da referência nos casos em que a situação sob análise está na oração
subordinada, o critério adotado é buscar primeira forma verbal flexionada acessível no
nível do enunciado. Nesse caso, a primeira forma verbal acessível é o PP em comecei
(figura 4).
Oração subordinada
Quando eu comecei a pensar que tipo de vida eu estava levando, eu estava achando
Oração principal

Figura 4. Diagramação do ponto de referência da oração subordinada substantiva do par
(05)-(06)

Como já apontado anteriormente, o par (01)-(02) também apresenta um dado de
análise do passado imperfectivo (figura 5). A forma tinha/estava tendo, que ocorre em
uma oração subordinada substantiva, toma como ponto de referência a forma de PP na
oração principal, que, por sua vez, estabelece suas relações temporais tomando como
ponto de referência a forma verbal disse.
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Oração subordinada
ele viu que não tinha mais jeito, ele pegou e foi embora.
Oração principal

Figura 5. Diagramação do ponto de referência da oração subordinada substantiva do par
(01)-(02)
(07)

“Apesar de que esse fez uma coisa muito errada: em vez de tocar a mão no dinheiro do grande,
ele pegou aquele coitadinho que tinha uma poupança de cento e cinqüenta mil, que estava
querendo comprar um terreninho e confiscou.” (SC FLP MAP o2)

(08)

“Apesar de que esse fez uma coisa muito errada: em vez de tocar a mão no dinheiro do grande,
ele pegou aquele coitadinho que estava tendo uma poupança de cento e cinqüenta mil, que
queria comprar um terreninho e confiscou.”

No par (07)-(08), há dois dados de análise: tinha/estava tendo e queria/estava
querendo; tinha/estava tendo é uma situação na oração relativa, que toma como ponto
de referência a forma verbal de PP na oração principal, pegou. Já queria/estava
querendo é uma forma verbal em uma oração subordinada relativa, que estabelece seu
ponto de referência na primeira forma verbal acessível, a forma de passado imperfectivo
tinha/estava tendo.
O ancoramento de pontos de referência tem uma delimitação default: a primeira
forma verbal acessível no nível do evento. Ou seja, uma seqüência de situações pode
estabelecer um ponto de referência desde que esteja no nível do evento. Para além do
evento, o ponto de referência será considerado discursivo. É uma decisão que tem como
conseqüência o inchaço da manifestação de ponto de referência discursivo, como será
visto na seção a seguir. Em suma, o protocolo de estabelecimento do ponto de referência
textual é o seguinte: o ponto de referência para o passado imperfectivo é estabelecido no
nível do evento, buscando: i) um adjunto adverbial temporal; ou ii) uma oração
subordinada temporal; ou iii) a 1ª forma verbal acessível no nível do evento.
As formas de manifestação do ponto de referência textual são as seguinte: i)
adjunto adverbial, como no par (03)-(04); ii) oração temporal, como no par (05)-(06);
iii) IMP em período composto por coordenação; iv) PP em período composto por
coordenação, como no par (01)-(02); v) IMP em período composto por subordinação,
como na segunda oração do par (07)-(08); e vi) PP em período composto por
subordinação, como na primeira oração do par (05)-(06) e na primeira oração do par
(07)-(08).
Ponto de referência discursivo
Por opção metodológica, o ponto de referência discursivo é todo aquele que não
for de natureza textual. Ou seja, se o ponto de referência não for dado por meio de um
adjunto adverbial, ou por uma oração temporal, ou recuperável pela primeira forma
verbal flexionada no nível do evento, o ponto de referência da situação que expressa
passado imperfectivo será considerado como discursivo. Discursivo, nesse caso, recobre
tanto a natureza pragmática, como de conhecimento compartilhado e de inferível pelo
contexto. Se o ponto de referência estiver fora do escopo do evento, ainda que seja
textualmente dado, será considerado como ponto de referência discursivo. Como
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conseqüência dessa decisão, as primeiras orações de períodos compostos que abrem um
evento que não tiverem um ponto de referência dado por uma oração temporal ou por
um adjunto adverbial, terão seu ponto de referência classificado como discursivo.
A inferência contextual permite, por exemplo, recuperar o ponto de referência da
situação destacada em (01), estava fazendo. O evento que recobre a situação analisada
não apresenta um ponto de referência textualmente dado. O ponto de referência é
inferido pelo contexto e pelo conhecimento de mundo. Esse tipo de situação terá seu
ponto de referência classificado como discursivo.
(01)

“E pra fazer a casa lá na praia dos Ingleses. É, lá na casa de madeira. Aí, nós ficamos lá, né?. Aí,
o pai que chegou assim: ‘É, queria ter um cachorrinho.’ Aí, de repente o pai foi lá no meu tio.
Ele estava vendo televisão, ele bateu na janela assim. Ele botou a cabeça do cachorrinho assim
na janela. Eu não acreditei.” SC FLP MJG 15

Resultados
A investigação da variação na expressão do passado imperfectivo tomou como
corpus 36 entrevistas do Banco de Dados VARSUL (Variação Lingüística Urbana da
região Sul do Brasil) relativas à cidade de Florianópolis, estratificadas quanto ao sexo,
tempo de escolarização e faixa etária dos indivíduos. Foram coletadas 882 ocorrências
da função “passado imperfectivo”, das quais 546 realizadas pela forma IMP e 336
realizadas pela forma PPROG. Os dados foram categorizados e submetidos à análise
estatística. Os resultados obtidos evidenciam a importância do tipo de ponto de
referência na escolha das formas para expressar passado imperfectivo.
Tabela 1: Tipo de referência da situação em função de IMP
Peso Relativo

%

Apl./total

Tipo de ponto de referência
IMP em período composto por coordenação
PP em período composto por coordenação
IMP em período composto por subordinação
PP em período composto por subordinação
Oração temporal
Adjunto adverbial
Referência discursiva

0,59
0,51
0,49
0,22
0,63
0,40
0,55
Input: 0,65

74,0
63,8
64,2
33,8
72,0
50,4
64,5
Log -457,819

135/169
67/105
43/67
27/80
36/50
61/121
187/290
Sig.: 0,000

Como esperado, o maior número de ocorrências de tipo de ponto de referência é o
discursivo, com 290 dados (tabela 1). Quando o ponto de referência é discursivo, a
escolha das formas não parece ser influenciada; uma leve tendência à forma IMP é
apontada pelo peso relativo de 0,55.
Os fatores que favorecem a ocorrência de IMP para expressar passado
imperfectivo são oração temporal e IMP em período composto por coordenação,
ambos com pesos relativos na casa de 0,60. Já o uso de PPROG é fortemente favorecido
em contextos de PP em período composto por subordinação, com peso relativo de 0,78
(0,22 para IMP), e também em contextos de adjunto adverbial, com pesos relativos na
casa de 0,60 (0,40 para IMP).
Os resultados apontam para um possível enviezamento de fatores: IMP em
período composto por coordenação vs. PP em período composto por subordinação. É a
estrutura sintática ou é o tipo de ponto de referência (perfectiva vs. imperfectiva) que
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atua na escolha entre as formas na expressão do passado imperfectivo? Para dirimir a
questão, os dados foram submetidos a outros arranjos dos fatores da variável tipo de
referência. Primeiramente, os fatores foram amalgamados em função da estrutura
sintática, na oposição coordenação vs. subordinação, apresentados na seção a seguir.

Ponto de referência quanto à estrutura sintática
Com a realização de novas análises, com a amalgamação de fatores quanto à
estrutura sintática,3 (tabela 2), a subordinação atua na variação do passado imperfectivo,
restringindo IMP e favorecendo PPROG, enquanto a coordenação favorece IMP e
restringe PPROG.
Os resultados para adjuntos adverbiais temporais e as orações subordinadas
adverbiais temporais – pesos relativos de 0,38 e 0,61, respectivamente – também se
mantêm na análise com amalgamação em função da estrutura da oração. Os resultados
divergentes para as expressões temporais podem ser explicados se considerar que as
orações subordinadas adverbiais temporais estão associadas à IMP, denotando um
intervalo temporal, expresso como em andamento, enquanto os adjuntos adverbiais
referem-se a um instante ou a um intervalo pontual e fechado. Essa correlação é
representada prototipicamente pelos pares (03)-(04) e (05)-(06) da seção “Tipo de ponto
de referência”.
Tabela 2: Tipo de referência da situação em função de IMP considerando a oposição
estrutural coordenação vs. subordinação
Coordenação
Subordinação
Adjunto adverbial
Oração adverbial
Referência discursiva

Peso Relativo
%
0,57
70,1
0,36
47,6
0,38
50,4
0,61
72,0
0,52
64,5
Input: 0,62 Log: -571.118 Sig.:0,000

Apl./total
192/274
70/147
61/121
36/50
187/290

A noção de perfectividade vs. imperfectividade (pontual, fechado vs. intervalo,
andamento) pode ser mais produtiva na amalgamação de fatores do que a estrutura
sintática, possibilidade discutida na seção a seguir.

Ponto de referência quanto à perspectiva
Desta vez, a amalgamação dos fatores foi realizada considerando a
perfectividade/imperfectividade do ponto de referência verbal. Assim, os fatores “PP em
período composto por coordenação” e “PP em período composto por subordinação”
foram amalgamados sob o rótulo de “ponto de referência verbal perfectivo” e “IMP em
período composto por coordenação” e “IMP em período composto por subordinação”
foram amalgamados sob o rótulo de “ponto de referência verbal imperfectivo” (tabela
3).

3
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Na nova análise, PP em período composto por coordenação foi amalgamado com IMP em período
composto por coordenação, sob o rótulo “coordenação”; e PP em período composto por subordinação
foi amalgamado com IMP em período composto por subordinação, sob o rótulo “subordinação”.
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Tabela 3: Tipo de referência da situação em função de IMP a perfectividade vs.
imperfectividade da referência verbal
Peso Relativo
%
Apl./total
Ponto de referência verbal perfectivo
0,38
50,8
94/185
Ponto de referência verbal imperfectivo
0,60
71,2 168/236
Adjunto adverbial
0,38
50,4
61/121
Oração adverbial
0,61
72,0
36/50
Referência discursiva
0,52
64,5 187/290
Input 0,62 Log: -572.105 Sig.: 0.000

Os resultados obtidos com essa amalgamação evidenciam a correlação entre ponto
de referência perfectivo e a forma PPROG e ponto de referência imperfectivo e a forma
IMP. O comportamento das formas verbais que funcionam como ponto de referência
para o passado imperfectivo é estatisticamente muito próximo do comportamento das
expressões temporais, que apontam a correlação entre adjuntos adverbiais temporais e
perfectividade (com pesos relativos de 0,38 e 0,38; 0,40 e 0,40; e 0,39 e 0,40,
respectivamente, para IMP) e orações subordinadas adverbiais temporais e
imperfectividade (com pesos relativos de 0,60 e 0,61; 0,63 e 0,54; e 0,62 e 0,65,
respectivamente, para IMP).
Os pesos relativos para o ponto de referência verbal perfectivo e para adjunto
adverbial são exatamente os mesmos (exceto na análise que considera pares mínimos
em aspecto durativo), o que pode ser interpretado como evidência da semelhança de
comportamento no que se refere à (im)perfectividade e licenciando a amalgamação dos
fatores “ponto de referência verbal perfectivo” e “adjunto adverbial” (referência
perfectiva) e “ponto de referência verbal imperfectivo” e “oração subordinada
adverbial” (referência imperfectiva) (cf. Guy, 1998). Cabe ressaltar que essa
possibilidade de amalgamação não foi planejada no momento da codificação dos dados,
portanto, a amalgamação precisa ser vista com muitas ressalvas. O argumento mais forte
para justificar essa amalgamação é a proximidade do comportamento estatístico.
Registre-se que o controle desse grupo de fatores precisa ser revisto, com o
desdobramento em dois ou mais grupos de fatores que interajam entre si para compor
uma descrição mais detalhada do tipo de ponto de referência para o passado
imperfectivo.
Os resultados obtidos com a amalgamação dos fatores em função da
(im)perfectividade (tabela 4) apontam duas tendências de polarização: o ponto de
referência imperfectivo tende a favorecer a forma IMP, com peso relativo de 0,60, e o
ponto de referência perfectivo tende a favorecer a forma PPROG, com peso relativo de
0,62.
Tabela 4: Tipo de referência da situação em função de IMP quanto à perfectividade vs.
imperfectividade do ponto de referência
Peso Relativo

%

Apl./total

Ponto de referência perfectivo
0,38
50,7 155/306
Ponto de referência imperfectivo
0,60
71,3 204/286
Ponto de referência discursivo
0,52
64,5 187/290
Input 0,62 Log: -572,114 Sig.: 0,000

O ponto de referência discursivo mantém-se estatisticamente neutro; por ser um
fator que envolve a aproximação do ponto de vista do analista com o de ouvinte, o que
torna a análise e classificação relativamente permeada por dúvidas, os resultados devem
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ser relativizados. Dada a quantidade significativa de ocorrências (se comparada ao total
da amostra), este fator é passível de uma análise mais acurada para buscar evidências
para descartá-lo ou torná-lo pertinente ao fenômeno.

Atuação da marcação na expressão do passado imperfectivo
A atuação da marcação (Givón, 1995, 2001; Dubois e Votre, 1994; Gorski,
Tavares e Freitag, 2008) está associada à complexidade e à previsibilidade: significados
e funções complexos e menos previsíveis tendem a ser codificados através de formas
compostas por mais ‘marca’, isto é, formas compostas por um maior número de material
lingüístico – fonemas, morfemas, palavras. Nessa linha, Givón (2001) aponta a
existência de uma relação icônica entre o processamento cognitivo da língua e sua
representação material no discurso, no sentido de que processos de produção mais
complexa são codificados lingüisticamente através de formas materiais mais marcadas.
Segundo Givón, formas que pertencem a uma mesma categoria gramatical diferenciamse quanto ao grau de marcação: as marcadas tendem a ser utilizadas em contextos
cognitivo-comunicativos complexos; por sua vez, as formas não marcadas tendem a ser
utilizadas em contextos mais simples. Ou seja, as formas gramaticais podem vir a
receber usos especializados, particularizados para certos contextos em razão de seu grau
de marcação lingüística.
Givón (op. cit.) define critérios para a identificação de formas marcadas: i)
complexidade estrutural: a forma marcada costuma ser mais complexa (em termos de
extensão e/ou número de morfemas) que a não marcada; ii) distribuição de freqüência: a
forma marcada costuma ser menos freqüente que a não marcada, o que lhe rende maior
saliência cognitiva; iii) complexidade cognitiva: a forma marcada costuma ser
cognitivamente mais complexa, aumentando a necessidade de atenção, o esforço mental
e o tempo de processamento. Esses critérios podem ser aplicados não apenas a casos de
oposição binária, mas também a casos de categorias que agrupam mais de duas formas,
pois possibilitam a organização escalar das formas segundo os diferentes graus de
marcação que apresentam.
A marcação também pode atuar no sentido de estabelecer o equilíbrio cognitivo
contextual: formas marcadas tendem a ocorrer em contextos menos marcados, e formas
menos marcadas são atraídas por contextos mais marcados, funcionando como uma
espécie de auto-regulação do sistema. Essa inclinação à polarização tem sido descrita
como marcação expressiva ou princípio da expressividade retórica (Dubois e Votre,
1994), e atua no sentido de equilibrar o esforço de (de)codificação decorrente de
aspectos de um fenômeno semântico-discursivo. O princípio da expressividade foi
proposto como uma reformulação do princípio de marcação em termos de que “é
preciso repensar o princípio de marcação, também, no que concerne à complexidade
cognitiva, no sentido de que não é qualquer aumento de cadeia que vai implicar
naturalmente um aumento das tarefas de decodificação” (op. cit., p.12). Em outras
palavras, um procedimento discursivo marcado tenderia a reduzir ou eliminar o esforço
de codificação.
Quanto ao tipo de ponto de referência na expressão do passado imperfectivo,
atuação da marcação evidencia a tendência ao equilíbrio cognitivo: o imperfectivo é
aspecto marcado, em relação ao perfectivo. A referência perfectiva harmoniza com
forma mais marcada PPROG, enquanto a referência imperfectiva harmoniza com
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forma menos marcada, IMP. O resultado do controle da variável ‘tipo de ponto de
referência da situação que expressa passado imperfectivo’ aponta para a polarização de
tendências de uso que são resumidas no quadro 1.
IMP

PPROG

Ponto de referência perfectivo

-

+

Ponto de referência imperfectivo

+

-

-/+

-/+

Ponto de referência discursivo

Quadro 1. Tendências de uso de IMP e PPROG na expressão do passado imperfectivo
quanto ao tipo de ponto de referência

A marcação atua tentando evitar deixar os contextos carregados, distribuindo o
peso cognitivo entre os elementos: se o contexto é mais marcado, elege uma forma
menos marcada, para compensar. A polarização das formas quanto ao tipo de ponto de
referência, assim como a extensão da situação e os traços aspectuais da situação –
fatores explorados em Freitag (2007) – são evidências para a construção da trajetória de
gramaticalização de IMP e PPROG na expressão do passado imperfectivo no português.
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Passivas adjetivas: particípios estativos e resultativos
formados na sintaxe
(Adjectival passives: resultative and stative participles formed in the syntax)
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Abstract In Brazilian Portuguese, BP, some periphrastic constructions with the verb acabar
seems to suggest two passive readings, an eventive one and an adjectival one. This paper
investigates the structure of these passive constructions with acabar + participle/adjective
aiming at identifying which kind of participles/adjectives and structures are involved in such
constructions in BP. We consider that there is an implicit verb, ser (be) or ficar (remain), in
their gerundive forms (sendo and ficando), implicit on these constructions, what makes the
eventive and adjectival readings possible. We study Embick’s (2004) paper, that was
developed under the Distributed Morphology approach (HALLE & MARANTZ, 1993), in
which this paper is also based, to discuss how these constructions are structured in the syntax.
Keywords: Distributed Morphology; adjectival passives; eventive passives.
Resumo Em português brasileiro, PB, algumas construções perifrásticas com o verbo acabar
parecem sugerir duas leituras passivas, uma leitura eventiva e outra adjetiva. Este trabalho
procura investigar a estrutura dessas construções passivas com acabar + particípio/adjetivo
buscando identificar que tipos de particípios/adjetivos e estruturas estão envolvidos em tais
construções em PB. Consideramos um verbo ser ou ficar, na forma gerundiva (sendo ou
ficando), implícito nessas construções, o que possibilita as leituras eventiva e adjetiva.
Estudamos o trabalho de Embick (2004), que utiliza o arcabouço teórico da Morfologia
Distribuída (HALLE & MARANTZ, 1993), no qual este trabalho também se baseia, para
discutirmos como essas construções são formadas na sintaxe.
Palavras-chave: Morfologia Distribuída; passivas adjetivas; passivas eventivas.

1. Introdução
O objetivo geral da pesquisa que estamos desenvolvendo é descrever e analisar
algumas construções perifrásticas com o verbo acabar em português brasileiro, PB,
como nos exemplos a seguir, à luz de modelos formais para a análise lingüística:
(1) O João acabou dono de restaurante.
(2) O João acabou na cadeia.
(3) A reunião demorou tanto que o João acabou furioso.
(4) O João acabou enfurecido pela demora da reunião.
(5) A demora da reunião acabou enfurecendo os participantes.
(6) A demora da reunião acabou por enfurecer os participantes.
(7) O João acabou de enfurecer os colegas com os comentários que fez.
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Neste artigo, em particular, tratamos das construções com acabar que figuram
em exemplos como (3) e (4) acima. Mostramos construções com acabar +
particípio/adjetivo que parecem sugerir duas leituras passivas, uma leitura eventiva e
outra adjetiva, e pretendemos verificar essas possíveis leituras em sentenças com pares
como furioso – enfurecido e vazio – esvaziado, que ocorrem em exemplos como (8) e
(8’).
(8)

a. O João acabou enfurecido.
b. O João acabou sendo enfurecido (pela esposa).
c. O João acabou ficando enfurecido (*pela esposa).

(8’)

a. O João acabou furioso.
b. *O João acabou sendo furioso (pela esposa).
c. O João acabou ficando furioso (*pela esposa).

O exemplo em (8a), em que o complemento de acabar é uma forma participial
(um particípio que pode ser eventivo ou resultativo, segundo Embick (2004)), é
ambíguo entre duas leituras, explicitadas em (8b) e (8c). O exemplo em (8b), com
sendo, mostra a possibilidade de explicitação de um agente e envolve um particípio
eventivo: trata-se de uma passiva verbal (= passiva eventiva, seguindo a classificação de
Embick (2004)). O exemplo em (8c), por sua vez, com ficando, não admite a presença
de um agente e envolve um particípio resultativo: trata-se de uma passiva adjetiva.
Já os exemplos em (8’) mostram que, quando o complemento tem a forma de um
adjetivo (= particípio estativo, seguindo a classificação de Embick (2004)), não há
ambigüidade, somente a leitura passiva adjetiva é possível.
A construção com acabar parece se assemelhar às passivas com get do inglês,
estudadas por Alexiadou (2005), como em (9). Pretendemos estudar as características
dessas passivas e verificar em que medida pode-se, de fato, estabelecer um paralelo
entre elas e as passivas com acabar.
(9)

a. John got killed in an accident.

(Alexiadou 2005:13)

Pretendemos, ainda, responder as seguintes questões, além da que se coloca
acima, neste trabalho, repetida em 1.
1- É possível estabelecer um paralelo entre as sentenças com acabar com leitura passiva
e as passivas com get?
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2- As construções com leituras passivas com acabar são eventivas ou adjetivas? Que
tipos de particípios ou adjetivos estão envolvidos em tais construções?
3- Como devem se estruturar, sintaticamente, tais particípios ou adjetivos, para que
sejam garantidas as interpretações possíveis com as construções passivas com acabar?
O trabalho se divide como segue: na seção 2 apresentamos brevemente os
pressupostos teóricos deste trabalho; na seção 3 discutimos nossos dados com acabar +
particípio/adjetivo baseados nos testes do trabalho de Alexiadou (2005) para as passivas
com get, do inglês; na seção 4 mostramos o trabalho de Embick (2004) e apresentamos
uma proposta estrutural para nosso conjunto de dados assumindo a proposta estrutural
que este autor faz para o inglês, com base na Morfologia Distribuída; e, na seção 5
respondemos as questões iniciais e apontamos as conclusões deste trabalho.

2. Pressupostos Teóricos
Alexiadou (2005) mostra que a passiva com get, no inglês, é formada por um
verbo leve, get, que recebe como complemento um particípio estativo (um adjetivo) ou
um particípio resultativo, como no exemplo a seguir:
(10)

a. The box got empty
b. The box got emptied.

A comparação entre essas construções e as passivas com acabar +
particípio/adjetivo mostrará que elas não são exatamente idênticas, desde que a leitura
eventiva que observamos no PB, como em (8b) acima, não se apresenta em inglês.
Porém, essa comparação se mostra necessária uma vez que os testes propostos em
Alexiadou (2005) ajudam a caracterizar a leitura passiva adjetiva das construções com
acabar + particípio/adjetivo, em PB.
Tendo detectado as leituras passivas eventiva e adjetiva nas construções em
questão, discutiremos como os particípios ou adjetivos devem se estruturar,
sintaticamente, para que sejam garantidas as interpretações possíveis com essas
construções. Para tanto, apontamos que as Teorias Lexicalistas assumem que as
passivas eventivas são formadas na sintaxe e as passivas adjetivas são formadas no
léxico. Argumentamos contra essa teoria, mostrando como tanto as passivas eventivas
quanto as adjetivas podem ser formadas na sintaxe, tendo, assim, uma explicação mais
uniforme. Para isso, nos valemos do trabalho de Embick (2004), que desenvolve uma
proposta que mostra, ao contrário do que assumem as teorias lexicalistas, como as
passivas adjetivas (que ele chama de Estativas e divide em Particípios Estativos e
Resultativos) também podem ser formadas na sintaxe, utilizando o arcabouço teórico da
Morfologia Distribuída (Halle & Marantz, 1993). A MD é um dos recentes
desenvolvimentos da Gramática Gerativa, que assume que não existe um componente
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lexical. É um modelo mais econômico que pode dar conta dessa divisão que os
lexicalistas propuseram dentro de um único componente derivacional: na sintaxe.
A partir daqui, olhamos para nossos dados para vermos o que eles nos sugerem
quanto às possibilidades de leitura das construções com acabar + particípio/adjetivo e
colocamos uma análise desses dados baseada na proposta de Embick (2004).

3. Os dados com acabar + particípio/adjetivo
A passiva com acabar + particípio/adjetivo, em PB, é ambígua entre duas
interpretações, como vimos em (8), e também no exemplo a seguir:
(11)

a. A porta acabou aberta.
b. A porta acabou sendo aberta pelo presidente.
c. A porta acabou ficando aberta (* pelo presidente).

Para explicitarmos mais propriedades de nossos dados de estudo, testamos a
semelhança entre construções com leituras passivas com acabar e aquelas com get, do
inglês. Retomamos em 3.1 os testes que Alexiadou apresenta em seu trabalho para as
passivas com get e os aplicamos às construções passivas com acabar, do PB.

3.1 Acabar + particípio/adjetivo e os testes propostos por Alexiadou (2005) para as
passivas com get
Primeiramente, Alexiadou assume que get será visto como uma variante semilexical de um núcleo lexical, desde que lhe falta propriedades de seleção de argumento.
Verificamos a seguir que o mesmo se dá com acabar.
(12)

O João acabou morto em um acidente.

(13)

A Maria acabou toda sua lição de casa.

Em (12) acabar, como get, no inglês, parece não licenciar o papel temático do
sujeito; por outro lado, mais uma vez como get, acabar também ocorre em construções
em que parece licenciar estrutura argumental, como em casos em que funciona como
verbo ‘lexical’, como em (13). Passivas com get e acabar se assemelham nesses casos.
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A autora aponta, ainda, que as construções com get do inglês podem assumir
uma interpretação ativa/causativa. Isso não se dá em PB, com as sentenças com acabar,
como se vê em (14). Trataremos apenas do tipo de construção exemplificado em (12).
(14)

a. *O João acabou a Maria culpada pelo acidente.
(Cf. O João fez com que a Maria fosse culpada pelo acidente.).

Alexiadou mostra que as passivas com get não têm argumento externo implícito,
uma vez que são incapazes de controlar orações de finalidade e não podem licenciar
advérbios volitivos. Porém, com acabar + particípio/adjetivo, os dados se comportam
como segue.
(15)

a. O João acabou assassinado [para PRO amedrontar os outros
devedores].
b. A secretária acabou demitida [para PRO agradar a filha do patrão].

(16)

O livro acabou rasgado de propósito.

Os exemplos em (15) mostram que as passivas com acabar podem apresentar
um argumento externo implícito. Nesse caso, ele controla o sujeito da oração de
finalidade e a única leitura possível é a de passiva eventiva, como explicitamos abaixo
contrapondo sendo (que, no geral, forma passivas eventivas1) com ficando (que forma
passivas adjetivas com particípio resultativo ou estativo):
(17)

a. O João acabou sendo assassinado [para PRO amedrontar os outros
devedores].
b. *O João acabou ficando assassinado [para PRO amedrontar os outros
devedores].

(18)

a. A secretária acabou sendo demitida [para PRO agradar a filha do
patrão].
b. *A secretária acabou ficando demitida [para PRO agradar a filha do
patrão].

Uma das características que comprova o caráter verbal dessas construções é a
possibilidade de realização de um argumento externo, como apontado por Emonds
1

Observamos que sendo + particípio, de fato forma uma passiva eventiva; já sendo + adjetivo, forma
uma passiva adjetiva com leitura puramente estativa. Por exemplo: A mãe era nariguda e o pai também. A
menina acabou sendo nariguda – passiva adjetiva com leitura estativa, bem como: A menina é nariguda.
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(2002)2: passivas eventivas têm argumento externo, passivas adjetivas não. Assim, os
exemplos em (15) são gramaticais quando temos a leitura de passiva eventiva, com
sendo, e aí temos um argumento externo implícito, como mostramos em (17a) e (18a).
Por outro lado, se temos a leitura de passiva adjetiva, com ficando, não deve haver
argumento externo implícito, e o sujeito da oração de finalidade não pode ser
controlado, o que torna a sentença agramatical, como mostramos em (17b) e (18b).
O mesmo se dá com (16), como mostram suas duas leituras explicitadas em (19).
(19)

a. O livro acabou sendo rasgado de propósito.
b. *O livro acabou ficando rasgado de propósito.

Percebe-se, então, por um lado, uma aproximação entre as passivas com get e as
passivas com acabar, em sua leitura adjetiva; por outro lado, também se observa um
distanciamento entre as passivas com get e as passivas com acabar, em sua leitura
eventiva.
Uma outra propriedade mencionada para a passiva com get é que quando oposta
à passiva com be, não parece totalmente produtiva; já em PB, os resultados são
diferentes, como vemos em (20).
(20)

a. A verdade foi/acabou revelada.
b. Mary foi/ficou/acabou assustada.
c. Mary foi/acabou seguida por um carneirinho.
d. Mary foi/acabou vista.
e. A luz elétrica foi/acabou inventada.

Quanto a esses exemplos, Alexiadou aponta que as passivas com get não são
permitidas com verbos estativos e verbos que não permitem que o sujeito de sua
construção seja interpretado como afetado. Elas descrevem eventos que têm uma
conseqüência boa ou ruim para o sujeito.
Já as passivas com acabar funcionam de forma diferente graças à sua
ambigüidade que traz uma gama maior de interpretações. Acabar, por si só, pode trazer
as leituras de acabar sendo ou acabar ficando. Assim, as sentenças em (20) são
gramaticais tanto com ser quanto com acabar, que, em todos os exemplos pode ser
interpretado como acabou sendo, e em (20b) também como acabou ficando.
Alexiadou discute que tipo de particípio adjetivo está realmente presente com
get. Ela assume que os particípios adjetivos aparecem em no mínimo dois subtipos
dependendo de carregarem implicações de evento ou não. Uma maneira de distinção
2

Versão não publicada. Agradecemos ao professor Joseph Emonds pelo envio do texto e pelo e-mail
sobre o mesmo. Uma última versão revista daquele texto foi publicada no volume 1 da Blackwell
Companion, M. Everaert e H. van Riemsdijk eds., 2006.
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entre estes dois tipos de particípio adjetivos vem de suas formas. Enquanto na maior
parte dos casos, os particípios em inglês são homófonos, também há exemplos nos quais
um significado estativo puro, ou seja, um significado destituído de implicações de
evento é mapeado em uma diferente realização fonológica. O mesmo se dá para o PB.
(21)

Raiz

Estativa

Outros Particípios

√vazi

vazia

esvaziada

√tort

torta

entortada

√podre

podre

apodrecida

√pobre

pobre

empobrecida

√ric

rica

enriquecida

É possível combinar as duas formas com acabar e as construções também
diferem na interpretação, tal como com get, em inglês.
(22)

a. A caixa de correio acabou vazia.

(tornar-se)

b. A caixa de correio acabou esvaziada. (alguém a esvaziou ou tornar-se)
(23)

a. A roupa acabou podre.

(tornar-se)

b. A roupa acabou apodrecida.

(pelo tempo que ficou fechada na caixa)

Em (22a), a caixa de correio tornou-se vazia, enquanto em (22b) o sujeito da
sentença é afetado pelo evento descrito no complemento de acabar no sentido em que
alguém deve ter esvaziado a caixa de correio.
Alexiadou também mostra um teste que envolve a distribuição de advérbios. O
particípio com get pode ser modificado por advérbios que modificam o estado
resultante, mas não
pelos advérbios
que trazem interpretação de
agentividade/intencionalidade. Acabar comporta-se de forma diferente.
(24)

a. O João acabou ridiculamente vestido.
b. O manuscrito acabou meticulosamente destruído.

O fato de que ambos os advérbios são completamente gramaticais nas
construções com acabar parece sugerir que o complemento de acabar pode ser tanto
um particípio que carrega traços de eventividade e agentividade, como um particípio
que não apresenta esses traços. Mais uma vez, isso se dá pelo fato de acabar ter a
possibilidade de ocorrer como passiva eventiva (com particípio com traços de
eventividade e agentividade), com sendo, e como passiva adjetiva (particípio com traços
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de eventividade e não agentividade – resultativo, ou particípio com traços de não
eventividade e não agentividade – estativo, um adjetivo), com ficando.
Mostramos mais desses dados e apresentamos nossa análise estrutural na seção 4
abaixo.

4. A análise estrutural
Tomando como base os testes com os dados com acabar + particípio/adjetivo
apresentados na seção anterior, uma pergunta se coloca: como podemos dar conta da
formação das sentenças com leituras passivas com acabar, no caso do particípio indicar
a possibilidade de apenas uma das leituras, com ficando (particípio estativo, um adjetivo
– sem traços de agentividade ou eventividade), como em 8’ acima, e nos casos onde o
particípio envolvido indica duas leituras possíveis, com ficando e com sendo (um
mesmo particípio com duas leituras: como particípio resultativo – com traços de
eventividade, mas sem traços de agentividade; e como eventivo – com traços de
agentividade e eventividade), como em (8b) e (8c) acima?
Para respondermos a esta pergunta, veremos como a proposta de Embick (2004)
dá conta estruturalmente da divisão dos particípios, em inglês, e buscaremos aplicar tal
proposta aos nossos dados do PB.

4.1 A Proposta de Embick (2004)
Embick argumenta que a divisão dos particípios em duas categorias: passiva
adjetival e passiva verbal, não é tão clara e propõe uma divisão ternária: passivas
eventivas (= passivas verbais) e dois tipos de particípios estativos (= passivas adjetivais)
para o inglês, particípios resultativos, que se referem ao estado que é o resultado de um
evento representado gramaticalmente, e particípios estativos, é um simples estado, bem
como um adjetivo.
(25)

The door was opened.
a. Eventive passive
Someone opened the door.
b. Resultative
The door was in a state of having become open. (requires state
resulting from an event; see Kratzer 1994) (EMBICK, 2004, p. 356)

(26)
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The door was open.

(EMBICK, 2004, p. 356)
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Embick propõe uma análise estrutural para os particípios estativos e resultativos.
Primeiramente, ele coloca duas estruturas distinguindo entre os tipos de particípio. Uma
na qual Asp é inserido acima de v, o núcleo verbalizador (traz eventividade e
agentividade), como no exemplo em (27a) e outra na qual Asp é inserido diretamente ao
√RootP (não traz a eventividade e agentividade associadas com v), como no exemplo
em (27b).
(27) a. Estrutura da Passiva Eventiva

b. Estrutura do Particípio Estativo

AspP

AspP

2

2
vP

Asp

2

4

Asp

v

√RootP

√RootP

.....

4
.....

(EMBICK, 2004, p. 362)

O núcleo Asp é o local da morfologia participial, onde temos –ed, -en, -t e –ø, do
inglês. A proposta de Particípio Estativo, acima, não captura a diferença entre os
particípios estativos: os estativos e os resultativos. Embick propõe a estrutura em (28)
para os Particípios Estativos.
(28)

Estrutura dos Particípios Estativos
AspP
2
?

AspP
2
Asp

√Root

(EMBICK, 2004, p. 363)

A interrogação indica preocupação de onde o argumento é licenciado. O ponto
importante aqui é que o núcleo Asp está anexado à raiz, não há nenhum v, logo não há
eventividade.
Uma primeira diferença entre as passivas eventivas e as resultativas é
agentividade. Nas resultativas, isso fica visível no fato de que uma “by-phrase” que
denota o agente não é licenciada. Em (29), só temos a leitura eventiva, a qual, no
presente, é habitual.
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(29) The metal is hammered by John.

(EMBICK, 2004, p. 364)

Embick assume que a interpretação agentiva é associada com o traço [AG] em v
e propõe a seguinte estrutura para as Passivas Eventivas.
(30)

Passiva Eventiva
AspP
2
vP

Asp

2
v

√RootP

|

2

AG √Hammer DP
4
.....

(EMBICK, 2004, p. 364)

As estruturas para a Passiva Eventiva e para os Particípios Estativos trazem
condições de ligação para a estrutura dos Particípios Resultativos. Seguindo a lógica
estrutural, o particípio resultativo envolve menos estrutura que do que a Passiva
Eventiva, em (30), e mais que os Particípios Estativos, em (28). O particípio resultativo
é resultativo, ou seja, denota um estado que resulta de um evento anterior. Dado que
eventividade desse tipo está gramaticalmente ligada à forma do v, o complemento de
AspR deve incluir um v que não pode ser v[AG], já que a resultativa não é agentiva, mas
sim um outro tipo de verbalizador.
O núcleo v em questão é o mesmo encontrado em derivações envolvendo verbos
deadjetivais, nos quais ele é realizado como –en. O exemplo em (31) mostra a
morfologia desse tipo, e tais verbos formam tanto passivas eventivas como resultativas.
(31)

The smith flatt-en-ed the metal.

(EMBICK, 2004, p. 365)

(32)

a. The metal was flatt-en-ed by the smith. (eventive passive)
b. This metal is flatt-en-ed. (resultative)
c. The flatt-en-ed metal didn’t impress anyone. (resultative)
(EMBICK, 2004, p. 365)

Examinando a natureza do núcleo que –en realiza nos dá mais pistas sobre o
complemento de AspR. O expoente –en aparece tanto na forma intransitiva quanto na
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transitiva. O fato de –en aparecer na intransitiva indica que enquanto ele realiza um
núcleo verbalizador, ele nem sempre realiza o v ativo, transitivo. O v transitivo não está
presente em (33a), que não é nem transitivo, nem agentivo.
(33)

a. The metal flatt-en-ed.
b. The smith flatt-en-ed the metal.

(EMBICK, 2004, p. 365)

Embick propõe uma análise para os dados em (33), levando em conta a estrutura
de Hale & Keyser (1993,1998) para os verbos deadjetivais, como vemos em (34) e (35):
(34)

Intransitivos
vP
2
v

DP

2
√Flat

v
|
FIENT
(35)

(EMBICK, 2004, p. 365)

Transitivos
vP
2
DP

v
2
v

vP

|

2

AG DP

v
2
v

√Flat

|
FIENT

(EMBICK, 2004, p. 366)

O traço √FIENT é um tipo de operador BECOME (tornar-se) que denota um
evento de transição – se move em direção a um estado. A dificuldade em usar um
operador BECOME se dá porque esse tipo de operador é freqüentemente definido em
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termos de eventos télicos. O autor se refere a [FIENT], como relacionado aos traços
BECOME e INCH (incoativo).
Para os Particípios Resultativos, ele sugere, então, a estrutura no exemplo (36) a
seguir:
(36)

Resultativo de flatt-en
Asp
2
vP

AspR

2
DP

v
2
v

√Flat

|
FIENT

(EMBICK, 2004, p. 367)

4.2 Nossa análise estrutural
De acordo com os exemplos mostrados em PB, na seção 3 acima, também
podemos dizer que há três tipos de particípios em PB: particípios eventivos, estativos, e
resultativos. Então, dados os exemplos em (37) abaixo, mostramos que a formação
desses particípios pode ser bem capturada na sintaxe se aplicarmos esses dados às
estruturas propostas por Embick, discutidas na subseção anterior.
(37)

a. A assembléia acabou (ficando) vazia.
não tem agentividade / não tem eventividade = estativo
b. A assembléia acabou (sendo) esvaziada (pelo presidente).
tem agentividade / tem eventividade = eventivo
c. A assembléia acabou (ficando) esvaziada (*pelo presidente).
não tem agentividade / tem eventividade = resultativo

(38)

Particípio Estativo para o exemplo em (37a)
AspP
2
AspP
a assembléia ?
2
Asp
√vazi
Ø
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A construção acima não apresenta eventividade e agentividade, pois não tem o
núcleo v associado a tais traços.
(39)

Construção Passiva Eventiva para o exemplo em (37b)
AspP
2
vP
Asp
-ada
2
v
√RootP
2
|
AG √vazi
DP
4
a assembléia

A construção Passiva Eventiva em (39) está associada a um núcleo v que traz
agentividade (no núcleo [AG]) e eventividade. A construção do Particípio Resultativo,
no próximo exemplo, está associada a um núcleo v que traz eventividade e o núcleo
FIENT que não traz agentividade.
(40)

Construção Resultativa de esvaziada para o exemplo em (37c)
Asp
2
AspR
vP
-ada
2
DP
v
a assembléia 2
v
√vazi
|
FIENT

Considerando as três derivações acima, mostramos que o tratamento das
construções perifrásticas com o verbo acabar com leituras passivas é bem realizado
levando em conta os pressupostos teóricos da MD que pede a formação de tais
construções dentro de um único componente derivacional, na sintaxe.

5. Conclusões
Nesta seção, respondemos as questões levantadas no início deste trabalho e
apontamos as conclusões acerca das estruturas que propusemos e da teoria que
utilizamos.
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Primeiramente, a questão 1: É possível estabelecer um paralelo entre as
sentenças com acabar com leitura passiva e as passivas com get? – Como vimos,
acabar forma bem tanto uma passiva adjetiva quanto uma passiva eventiva. A leitura
passiva adjetiva com acabar funciona tal como get, nesse ponto as duas construções se
assemelham. Porém, a leitura passiva eventiva, que é possível com acabar, não aparece
nas passivas com get.
Quanto à questão 2: As construções com leituras passivas com acabar são
eventivas ou adjetivas? Que tipos de particípios ou adjetivos estão envolvidos em tais
construções? – Mostramos que as construções com leituras passivas com acabar podem
ser eventivas ou adjetivas dependendo do complemento (e auxiliar) que recebem. Elas
são construções ambíguas que permitem as leituras com sendo, leitura passiva eventiva,
ou com ficando, leitura passiva adjetiva. Quando temos a leitura com sendo, devemos
ter um particípio eventivo como complemento, ou seja, um particípio que traz
eventividade e permite a realização de um agente, formando, assim, uma passiva
eventiva. Quando temos a leitura com ficando, devemos ter ou um particípio resultativo,
ou seja, um particípio que traz eventividade, mas não permite a realização de um agente,
formando uma passiva adjetiva; ou um particípio estativo, um adjetivo, que não é
eventivo e não permite a realização de um agente, formando também uma passiva
adjetiva.
Em relação à questão 3: Como devem se estruturar, sintaticamente, tais
particípios ou adjetivos, para que sejam garantidas as interpretações possíveis com as
construções passivas com acabar? – Como mostramos na seção anterior, tal como
Embick (2004) propõe para o inglês, também podemos dizer que há três tipos de
particípios em PB: particípios eventivos, estativos, e resultativos. Embick propõe que,
considerando essa divisão ternária, podemos ter os três tipos de particípios formados na
sintaxe. Aplicamos nossos dados na proposta estrutural desse autor e verificamos que
estas estruturas dão conta da formação dos particípios participantes das construções com
leituras passivas com acabar, em PB.
A análise estrutural que propomos para nossos dados corrobora com os
pressupostos teóricos da Morfologia Distribuída, pois considera apenas um componente
derivacional, o componente sintático, capaz de gerar tanto as passivas eventivas quanto
as passivas adjetivas.
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Abstract: this article presents the bilingual terminography page called VoTec (available on the
Internet at: http://www.guifromm.trd.br). The differential of the proposal is the possibility to
customize its presentation modes on the screen and the ways to search a data bank, previously
prepared. Besides these searches connected to the data bank, the VoTec page also presents links to
external searches in related pages, such as online dictionaries and encyclopedias. The page works
for both translators who search for a detailed search in terminology and translation students, who
need to learn how online dictionary tools work.
Keywords: Translation, Terminography, Terminology, Information Technology, English.

Resumo: apresenta-se, neste artigo, a página de consulta de terminografia bilíngüe VoTec
(disponibilizada na Internet em: http://www.guifromm.trd.br). O diferencial da proposta é a
possibilidade de customização de seus modos de apresentação na tela e as formas de busca no banco
de dados, previamente preparado. Além dessas consultas ligadas ao banco de dados, a página do
VoTec disponibiliza, também, links para pesquisa externa em páginas pertinentes, como dicionários
e enciclopédias online. A página serve tanto para tradutores que busquem uma pesquisa detalhada
em terminologia, quanto para os estudantes de tradução, que precisam aprender a usar ferramentas
on-line.
Palavras-chave: Tradução, Terminografia, Terminologia, Tecnologia da Informação, Inglês.

1. Introdução
O trabalho de um tradutor depende muito das ferramentas que o mesmo usa no
seu dia-a-dia. O dicionário, dentre as obras de referência, sem dúvida, é o mais usado.
Apresenta-se, aqui, a descrição de uma página na Internet criada especialmente para os
tradutores, novatos ou experientes. Essa página contribui com algumas novidades para a
área de Terminologia e Terminografia, já que propõe novos modelos de apresentação e
consultas da microestrutura dos verbetes. A construção dessas microestruturas foi
baseada em dados coletados através de corpora específicos (descritos em FROMM,
2008) e um banco de dados especialmente projetado para alimentá-la.

2. A página de consulta VoTec
Para todos os consulentes de obras terminográficas eletrônicas, o levantamento
de dados de um banco qualquer se dá mediante ferramentas desenvolvidas visando a
extração de dados específicos ou gerais. Proponho, neste trabalho, uma página com
dupla finalidade: fonte de consulta, totalmente funcional, para tradutores e fonte de
treinamento de alunos de tradução na área de vocabulários técnicos. Tanto o aprendiz
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quanto o tradutor experiente têm acesso aos dados do banco, porém somente para
consulta. A inovação proposta será a forma de consultar o banco através da página. A
construção da página (ambiente web) foi feita em conjunto com a construção do banco
de dados. Seu endereço está disponível em http://www.guifromm.trd.br.

3. Apresentação da página e modo de consultar
A página inicial de consulta, assim como todas as subseqüentes, foi desenhada
como página monolíngüe (português ou inglês) com acesso direto à outra língua de
exibição: basta clicar no canto superior direito para trocar a língua da tela. Além do
modo de exibição normal, o site pode ocupar, também, toda a tela do computador (basta
clicar em “tela cheia/full screen”). São apresentadas aqui essas duas telas (figuras 1 e 2);
serão trabalhadas na seqüência, porém, somente as telas em português:

Figura 1. Tela inicial de consulta do site, em português

184

ESTUDOS LINGUÍSTICOS, São Paulo, 38 (1): 183-199 jan.-abr. 2009

Figura 2. Tela inicial de consulta do site, em inglês

A pesquisa se inicia com a escolha da área a ser trabalhada (tantas quantas forem
acrescidas ao banco de dados) e o verbete desejado (conforme se escreve, o dicionário
já sugere o verbete). A área pode ser dividida em mais quatro subníveis, caso o
consulente assim deseje refinar a sua pesquisa.
Aubert (2001, p. 43) coloca que o livre-comércio, num mundo cada vez mais
globalizado, pressupõe uma bidirecionalidade na comunicação e, portanto, os materiais
terminográficos também devem ser bidirecionais; modelos como aqueles que colocam a
língua estrangeira como fonte e a língua vernácula como alvo estão superados. Campos
(1994, p. 49) comenta que os dicionários bilíngües têm uma vantagem sobre os
monolíngües: uma simples tradução pode evitar uma explicação prolixa.
Tendo os pensamentos dos dois autores como mote, pode-se notar, nas figuras
acima, que a base da visualização do site, seja qual for o modo de exibição ou tipo de
consulta, é o Paradigma da Forma Equivalente (tradução; em FROMM, 2004,
encontramos uma explicação mais ampla sobre os Paradigmas de uma microestrutura).
No lado direito da tela, aquela com a maior área de visualização, as barras horizontais
(em azul, no site) delimitam o espaço dedicado a cada língua para o mesmo termo.
Convém comentar, agora, os modos de exibição e os tipos de busca.
3.1 Modos de exibição: normal e descritivo
Novos dicionários eletrônicos costumam utilizar melhor os recursos que os
computadores oferecem na hora de consultar um termo. Leffa (2006, p. 336), ao
comparar o dicionário eletrônico ao tradicional em papel, comenta que “o conteúdo
pode ser o mesmo, mas o suporte fará a diferença, quer seja na rapidez do acesso, quer
seja na forma como os dados são apresentados”.
Uma forma de apresentação de dados, já presente em dicionários eletrônicos
gerais de língua, como o Dicionário Eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa (2002), é
a interativa (descritiva, na página). Não havendo a necessidade de se “comprimir” as
informações numa microestrutura espacialmente pequena, no formato tradicional (figura
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3), pode-se ampliá-la até os limites da tela ou além. O Houaiss, ao utilizar o modo
interativo (figura 4), dá especial destaque às várias acepções de um mesmo verbete,
disponibilizando-as de forma sucessiva na vertical e utilizando, inclusive, várias cores.
O dicionário denomina esses dois tipos de visualizações como modo tradicional e modo
interativo.

Figura 3. Dicionário Houaiss. Verbete consulta, modo de visualização tradicional

Além dos recursos de visualização disponibilizados, o dicionário permite que
todas as palavras apresentadas, em qualquer definição, funcionem como links para a sua
própria definição (por meio do recurso de hipertexto). Essa funcionalidade, embora
bastante desejável, não se aplica ao presente estudo. Isso se dá por não se tratar de um
dicionário geral de língua, mas um dicionário terminológico, ou seja, não há como ligar
qualquer palavra que compõe a definição de um termo à sua respectiva definição, já que
o dicionário é composto apenas de termos da área em questão.
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Figura 4. Dicionário Houaiss. Verbete consulta, modo de visualização interativo

Tomando parte desse exemplo de diferentes visualizações como um paradigma,
adotamos o mesmo modelo, porém com denominações diferentes: tipos de exibição
normal, que reproduz o leiaute de uma obra impressa, e descritivo, onde cada item do
enunciado terminográfico é disposto em linhas diferentes. Para mudar o formato, basta
clicar numa das duas opções do lado esquerdo da tela (figuras 5 e 6).

Figura 5. Termo processador. Tipo de exibição normal
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Figura 6. Termo processador. Tipo de exibição descritivo
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4. Consultas internas: total, tradutor e modular
Os tipos de consulta foram divididos em três (figuras 7, 8 e 9). A consulta Total
reflete a disposição de todos os campos disponíveis no banco de dados e tem um caráter
mais lexicográfico. A consulta Tradutor reflete os campos mais usados pelos
tradutores, conforme pesquisa prévia (pesquisa realizada na Internet, com 171
respondentes). A consulta Modular tem duas funções: a de ferramenta desenvolvida
para que o aluno aprenda a trabalhar com a microestrutura do termo em questão (através
de sua manipulação) e, a partir desse treinamento, adquira uma melhor compreensão de
como utilizar uma obra terminográfica; a de ferramenta que o tradutor experiente pode
usar para selecionar os campos que mais usa nas traduções de seu dia-a-dia.
4.1 Consulta Total
A consulta total apresenta todos os campos existentes no banco de dados, com
exceção das informações acerca de termos equivalentes em dicionários já publicados
(por uma questão de direito autoral). Veja um exemplo, no tipo de exibição normal, para
o termo chipset (figura 7):

Figura 7. Termo chipset, tipo de exibição normal, tipo de consulta total

4.2 Consulta Tradutor
A consulta no formato tradutor reproduz os campos que a pesquisa com os
profissionais da área revelou serem os mais procurados, ou seja, área de especialidade,
tradução, sinônimos, definição, etc. O Paradigma Definicional é a base; o mesmo é
precedido pelos elementos mais trabalhados pelos tradutores no Paradigma
Informacional (área, abreviatura, categoria gramatical, gênero e número, diferenças
ortográficas) e sucedido pelos paradigmas Pragmático (com a apresentação de um único
exemplo), Semântico (sinônimos) e a Remissiva. Continua-se com o mesmo termo
(figura 8), embora ele não forneça todos os campos acima citados:
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Figura 8. Termo chipset, tipo de exibição normal, tipo de consulta tradutor

4.3 Consulta Modular
A consulta modular exibe a microestrutura conforme a preferência/necessidade
do consulente. No lado esquerdo (figura 9) são disponibilizados os paradigmas citados
anteriormente, porém com nomes não técnicos: Pré-Definição (Paradigma
Informacional), Definição (Paradigma Definicional), Exemplificação (Paradigmas
Pragmático e Enciclopédico) e Relações (Paradigma Semântico).
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Figura 9. Termo chipset, tipo de exibição normal, tipo de consulta modular

Pelo exemplo na figura 9, nota-se que os campos categoria gramatical,
ontologia, corpus, informações enciclopédicas e hiperônimo foram desativados, ou seja,
não constam mais da microestrutura. Campos que ainda estão selecionados, porém não
aparecem na microestrutura, não têm informações a serem disponibilizadas para esse
termo. O aprendiz descobre, através da manipulação da microestrutura, todos os
componentes do Enunciado Terminográfico (versão do Enunciado Lexicográfico
apresentado em FROMM, 2004) aqui propostos. Isso o torna apto a perceber as diversas
possibilidades de estruturas em outras obras do gênero. Ao configurar esse tipo de
consulta, tanto o aprendiz quanto o tradutor profissional podem, também, aumentar a
velocidade de sua tradução ao acessar somente os campos que lhes interessem.

5. Consultas externas
Além da informação enciclopédica disponível em cada microestrutura, o
consulente pode consultar outras fontes, na Internet, para apreender melhor o sentido do
termo buscado. No intuito de treinar o estudante a trabalhar com diferentes tipos de
fontes e auxiliar o profissional da tradução, foram selecionadas cinco, entre milhares
disponíveis, para consulta a partir do site. Cada uma tem a sua peculiaridade:
1. Corpus do NILC: acesso direto ao site do Projeto NILC (Núcleo Interinstitucional
de Lingüística Computacional – ICMC/USP/São Carlos). O corpus aqui disponível
é um corpus geral de língua portuguesa e fornece ferramentas de análise lexical para
acessar o conjunto de textos. As buscas devem ser feitas em português (embora o
corpus possa apresentar algumas palavras em inglês), quer a interface do VoTec
esteja em português ou inglês;
2. site de busca Google: o instrumento, por excelência, de busca na Internet; como no
item anterior, tanto a interface em português quanto a do inglês do VoTec levam a
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uma busca na página em português do Google (a partir dessa página, novas buscas
podem ser realizadas);
3. site Answers.com: um dos vários dicionários online disponíveis na Internet; as
pesquisas aqui realizadas, nas interfaces em português ou inglês, conduzem a uma
página em inglês. O site fornece descrições dicionarizadas, enciclopédicas e termos
equivalentes em várias línguas para os lexemas ou termos consultados.
4. Wikipedia (também Wikipédia): a maior enciclopédia online gratuita do mundo;
diferentemente dos itens anteriores, a interface do VoTec escolhida remete a páginas
diferentes na Wikipedia (interface em português/ busca em português/ página da
Wikipedia em português; interface em inglês/ busca em inglês/ página da Wikipedia
em inglês)
5. CORTEC: o site de consulta aos corpora técnicos bilíngües disponíveis no Projeto
COMET; permite consultar, através do uso de ferramentas de análise lexical, os
corpora já disponíveis no site do projeto.

Os quatro primeiros abrem um campo de consulta logo abaixo do seu nome.
Basta o consulente inserir o termo desejado e uma nova página se abrirá, já com a
pesquisa do termo realizada. O quinto abre direto uma página para consulta. Não é
necessária a consulta a nenhum termo do VoTec para acessar essas páginas.

6. A ajuda online
É apresentada, a seguir, uma reprodução da página de ajuda disponível no site 1.
A versão em inglês da mesma página consta do apêndice F. O objetivo da mesma é
tornar o consulente auto-suficiente na sua consulta, sem a necessidade de treinamento.

Apresentação da página e modo de consultar
Você pode escolher a língua em que quer visualizar a página: português ou inglês. Basta
clicar no canto direito superior para mudar a língua (A). Também nesse canto direito
superior você pode visualizar a página em tela cheia (B).

1

Note-se que numa página da Internet, não há quebras. O texto apresenta-se, portanto, numa única página
e as figuras não estão divididas, como podem ser apresentadas aqui.
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A

Para começar a consulta, escolha uma área técnica no menu do canto esquerdo superior
(C).
C

Você pode, ao selecionar uma área, descer até mais quatro níveis dentro dela (sua
subdivisão interna):

A tela de consulta
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No lado esquerdo da
tela você encontra os
menus de
visualização, tipos de
consulta e consulta
externa.

No lado direito é mostrado o verbete em português e inglês.

Tipos de exibição: normal e descritiva
Os modos de exibição representam dois momentos na história dos dicionários:
1. Exibição normal, que mostra o verbete da mesma forma que os dicionários em papel.

2. Exibição descritiva: os novos dicionários, em formato eletrônico, disponibilizam essa
forma de consulta onde cada item da descrição do verbete aparece em linhas diferentes.
Note, neste exemplo, que nem todos os campos estão preenchidos. Isso se deve às
informações que conseguimos levantar no corpus de estudo para preencher os dados.

Em Português
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Em Inglês

OBS.: as informações enciclopédicas não são exibidas no modo normal.
Consultas internas: total, tradutor e modular
Os tipos de consulta foram divididos em três:
Total: apresenta todos os campos disponíveis (veja exemplo acima).
Tradutor: apresenta os campos considerados mais importantes pelos tradutores
profissionais (note que nem todos os campos do exemplo anterior aparecem aqui). Veja
o exemplo:
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Modular: nessa consulta, você escolhe os campos que deseja visualizar. Veja o exemplo
abaixo. Nele selecionamos o tipo de exibição descritiva e excluímos da seleção (ao
clicar nos campos em azul do lado esquerdo, eles ficam cinzas) os campos gênero,
variações morfossintáticas, forma por extenso, corpus, exemplos, informações
enciclopédicas e remissiva.
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Clique nas possibilidades do lado esquerdo da tela e monte a sua estrutura de
acordo com as suas necessidades!

Consultas externas
Além dos diversos tipos de consultas internas disponíveis no vocabulário, você também
pode fazer consultas externas a sites diversos. Segue o resumo de cada um deles; basta
clicar em cada um, esperar abrir a caixa de inserção, inserir o termo desejado e clicar
<enter> no seu teclado:

Córpus NILC: o termo que for digitado aqui será buscado no corpus técnico do projeto
NILC (Núcleo Interinstitucional de Lingüística Computacional) e será apresentado
numa estrututa KWIC (o termo aparecerá no meio da página).
Google: o termo será buscado no mais famoso site de busca da Internet, em português.
Answers.com: o termo será buscado no site, misto de dicionário e enciclopédia, em
inglês.
Wikipedia: o termo será buscado na mais famosa enciclopédia online, em português.
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CORTEC: site que apresenta vários corpora técnicos. Lá você pode fazer buscas por
listagens de palavras, concordanciador, etc.. Ao clicar neste link, uma nova página será
aberta.

BOM DIVERTIMENTO!
Guilherme Fromm
guifromm@uol.com.br

OBS.: se você tem alguma dúvida sobre termos usados para descrever as palavras
(como Hiperônimo, por exemplo), consulte a área de Lingüística.

7. Considerações Finais
Os tradutores novatos podem se beneficiar da ferramenta para o aprendizado inicial
sobre consultas online na Internet, enquanto os tradutores experientes podem contar
com uma ferramenta confiável que se adapta ao seu modo de consulta, acelerando o
processo tradutório. O tempo de aprendizagem da ferramenta é curto e todas as
informações para o seu uso estão disponíveis online, através da seção ajuda.
A página do VoTec, embora ainda em estágio experimental, é totalmente funcional.
Somente duas áreas (Informática, com disponibilidade em inglês/português, e
Lingüística, com disponibilidade apenas em português), com pequenas contribuições,
alimentam o banco de dados, por enquanto. Novos trabalhos de pesquisa em
Terminografia, no entanto, podem se valer do banco de dados e da página do VoTec
para disponibilizarem seus resultados. As contribuições em novas áreas são bem vindas,
tanto para disponibilizar, gratuitamente, informações terminológicas, quanto para
aprimorar a ferramenta, em futuras versões.
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estratos lingüísticos
(The formation of toponyms from municipalities founded in the 17th, 18th and 19th
century in the state of Parana: the linguistic stratum)
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Abstract:. This study aimed to analyze the original language of toponyms in order to verify
the linguistic stratum(s) found in the designative process of geographic accidents in
municipalities in the state of Parana founded in the 17th, 18th and 19th centuries. Research on
this subject has shown that at the onset of Brazilian colonization, the predominant ethnical
groups constituting the Brazilian population were the Portuguese (colonizers), the indigenous
(native groups) and later, the Africans (brought by slavery). Research results have shown that
there is a predominance of toponyms from Portuguese origin (75,17%); there is an expressive
presence of Indian based names (19,35%) and very low incidence from African origins
(0,66%).
Keywords: linguistic stratum; municipalities in Parana; Toponimy.
Resumo: Este estudo priorizou a análise da língua de origem dos topônimos, a fim de
verificar o(s) estrato(s) lingüístico(s) presente(s) no processo designativo dos acidentes
geográficos dos municípios paranaenses fundados nos séculos XVII, XVIII e XIX. Pesquisas
sobre o assunto têm demonstrado que no início da colonização do Brasil os grupos étnicos
predominantes na população brasileira eram os portugueses (colonizadores), os indígenas
(grupos nativos) e, posteriormente, os africanos (trazidos com o tráfico negreiro). Os
resultados da pesquisa mostraram que predominam topônimos de origem portuguesa
(75,17%); há significativa presença de nomes de base indígena (19,35%) e pequena incidência
de topônimos de origem africana (0,66%).
Palavras-chave: Estratos lingüísticos ; municípios paranaenses; Toponímia.

Introdução
A Toponímia possui como eixo central de seus estudos o signo toponímico
(nome próprio de lugar), que é o signo lingüístico na função de indicador ou
identificador de um espaço (acidente) geográfico. Ela compõe junto com a
Antroponímia (estudo dos nomes de pessoas) a Onomástica – ciência dos nomes
próprios.
Desde os primeiros tempos alcançados pela memória humana, tornou-se prática
tradicional a nomeação de lugares e, para concretizá-la, o homem, muitas vezes,
inspirava-se na paisagem, no que via diante de si, na realidade visível, ou seja, no
espaço circundante. Na paisagem os elementos se unem como um todo, indo muito além
do real e do que é oferecido pelos fatos da natureza. A paisagem é uma demonstração
física da ação do homem sobre a natureza e, por extensão, um depósito de memória.
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Também se configura como forma espacial do presente, porém, testemunho de formas
passadas.
Partimos do princípio de que o passado raramente desaparece sem deixar traços
e que os topônimos perpetuam, no tempo e no espaço, elementos de “outros tempos”,
como a nos lembrar que somos o único ser que constrói a própria história, de forma
cumulativa e revisada.
Nessa perspectiva, Dick (1980a, p.60) destaca que “nome e nomeador pertencem
a um só conjunto, são elementos da mesma origem, unidos pelo ato da nomeação”. Para
a referida autora, o homem, no ato da nomeação de um lugar, busca motivação em
aspectos naturais (a aparência do acidente geográfico) ou ainda nos sentimentos,
ideologias de uma comunidade ou em estados psicológicos dos grupos que ocupam uma
localidade.
Neste trabalho, discutimos a questão dos estratos lingüísticos presentes no
processo designativo dos acidentes geográficos dos municípios paranaenses fundados
nos séculos XVII, XVIII e XIX. Os dados foram obtidos por meio de consulta a cartas
da Diretoria do Serviço Geográfico – Ministério da Guerra e da Fundação IBGE,
fornecidas pela SEMA (Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do
Paraná), em escalas que variaram entre 1:100.000 e 1:50.000.
Trata-se de um recorte da dissertação intitulada Toponímia paranaense do
período histórico de 1648 a 1853, apresentada ao programa de pós-graduação em
Estudos da Linguagem da Universidade Estadual de Londrina (ZAMARIANO, 2006).

2. Os estratos lingüísticos geradores dos topônimos dos municípios
paranaenses fundados nos séculos XVII, XVIII e XIX.
Já se tornou lugar comum afirmar que a língua, por ser um sistema dinâmico, é
passível de mutações e, sendo um patrimônio de toda uma comunidade lingüística,
faculta a todos os membros dessa sociedade o direito de criatividade léxica, já que é o
homem que atua nas transformações sociais.
As relações língua-cultura-sociedade estão refletidas na língua e, a partir de seu
estudo, principalmente no nível lexical, podemos observar aspectos valorizados por
determinado grupo e até as condições de vida impostas pelo meio físico. A língua se
constitui como um componente de interação entre o indivíduo e a sociedade, um
elemento cultural revelador da visão de mundo de cada comunidade. Consideramos que,
para o real conhecimento da língua de um grupo humano, é preciso observar sua
história, seus costumes e o ambiente em que vive.
Toda língua natural reflete a cosmovisão de seus falantes por meio de seu acervo
lexical, o conjunto de palavras de uma língua natural, no qual estão projetadas as
experiências vividas por determinado grupo sócio-lingüístico-cultural, uma vez que
“qualquer sistema léxico é a somatória de toda a experiência acumulada de uma
sociedade e do acervo da sua cultura através das idades” (BIDERMAN, 2001, p. 179).
Dessa forma, a análise do acervo lexical de um grupo reflete o seu modo de ver
a realidade e a forma como seus membros organizam o mundo que os rodeia, por
exemplo, quando nomeiam pessoas e lugares.
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Podemos acrescentar que a Toponímia é uma das disciplinas que integram a
ciência lingüística por investigar o léxico toponímico, considerando-o expressão
lingüístico-social que reflete aspectos culturais de um núcleo humano existente ou
preexistente.
Por meio do levantamento, da classificação e da análise dos topônimos, é
possível recuperar características sócio-histórico-culturais e/ou físico-geográficos que,
possivelmente, motivaram o denominador no ato batismo de um determinado espaço
geográfico. Além disso, possibilita identificar estratos lingüísticos de outros grupos
étnicos.
No Brasil, por exemplo, o simples fato de terem existido, ao longo da história da
ocupação do seu território, diversos tipos de contato social, contribui para a
compreensão do caráter particular da nossa realidade lingüística. A própria origem
social do colonizador e o sistema sócio-educacional desenvolvido, no território
brasileiro, pelos jesuítas, foram, igualmente, fatores muito importantes para a
caracterização da língua portuguesa no Brasil, em geral, ou do português de cada região,
em particular.
De acordo com Bastos e Silva (1983, p.48), o colonizador lusitano, ao conquistar
as terras brasileiras, impôs por meio da força (com sua organização militar) e por seu
interesse pelas riquezas do Brasil, elementos de sua cultura, tais como religião, idioma,
organização política e econômica.
O colonizador encontrou no novo território uma população indígena que,
segundo Mendes (2005, p.75), somava em torno de quatro milhões de índios, e foi logo
“dizimada por doenças adquiridas em contato com o branco”. Os que escaparam, ou se
miscigenaram ou foram empurrados para o interior do País. A miscigenação “se deveu à
natureza da colonização portuguesa: comercial e masculina”.
A partir da evolução territorial do Brasil, diversas transformações ocorreram na
configuração do espaço geográfico da extensa porção territorial brasileira. A formação
dos estados e municípios no País foi-se materializando à medida que as transformações
políticas e econômicas iam-se concretizando.
A inviabilidade na implantação da colônia de povoamento no Brasil decorreu,
também, do fato de que
em Portugal, a população era tão insuficiente que a maior parte de seu território se
achava ainda, em meados do século XVI, inculto e abandonado; faltavam braços por
toda parte, e empregava-se em escala crescente mão-de-obra escrava [...]. Além disso,
portugueses e espanhóis, particularmente estes últimos, encontram nas suas colônias
indígenas que se puderam aproveitar como trabalhadores (PRADO JÚNIOR, 1999, p.
30)

Para a formação dos municípios no Brasil, houve uma estrutura política
administrativa montada desde o período colonial. O processo de ocupação das terras
brasileiras foi estruturado a partir das sesmarias, constituídas de grandes extensões de
terras doadas pela coroa portuguesa.
Silva (1997, p.01), por sua vez, argumenta que a organização dos espaços
originados segundo a estrutura da dependência colonial, como é o caso do Brasil, está
“calcada na exploração de recursos naturais e em objetivos geopolíticos, ambos
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interdependentes”, já que, ao garantir a posse de territórios em disputa por vários países
colonizadores, “garante-se também as condições de exploração de suas riquezas
naturais”. Em termos de Brasil, Portugal preocupou-se em organizar o litoral no sentido
de promover o escoamento das riquezas naturais, ao mesmo tempo em que lançou
expedições de reconhecimento de outros espaços para tomar posse e aumentar sua área
de exploração.
A crescente ocupação do território brasileiro durante o período colonial foi
movida pelo aumento das atividades econômicas motivadas pelas necessidades e
satisfação do mercado externo. Segundo Padis (1981, p.38),
essa economia “reflexa” deixa margem ao aparecimento de outras atividades
econômicas-agropastoris e manufatureiras – cuja finalidade é, de uma parte, atender à
parcela da procura interna não satisfeita por produtos importados e, de outra – e talvez a
mais importante –, agir como que sustentáculo de atividade condutora da economia.

A organização do sistema produtivo colonial, normalmente em torno de um
produto principal, provocava, de um lado, o fortalecimento econômico dos espaços
produtores e, de outro, a organização de economias de sustentação nos espaços não
potenciais para exploração do produto valorizado.
De acordo com Little (2002, p.04), se percorrermos rapidamente os diversos
processo de expansão de fronteiras no Brasil colonial e imperial, perceberemos o
seguinte quadro:
a colonização do litoral no século XVI, seguida por dois séculos das entradas ao interior
pelos bandeirantes; a ocupação da Amazônia e a escravização dos índios nos séculos
XVII e XVIII; o estabelecimento das plantations açucareiras e algodoeiras no Nordeste
nos séculos XVII e XVIII baseadas no uso intensivo de escravos africanos; a expansão
das fazendas de gado ao Sertão do Nordeste e Centro-Oeste e as frentes de mineração
em Minas Gerais e no Centro-Oeste, ambas a partir do século XVIII; a expansão da
cafeicultura no Sudeste nos séculos XVIII e XIX - podemos entender como cada frente
de expansão produziu um conjunto próprio de choques territoriais e como isto provocou
novas ondas de territorialização por parte dos povos indígenas e dos escravos africanos.

O autor afirma também que, para um entendimento mais profundo desses
processos, cada frente de expansão precisa ser contextualizada “com respeito ao
momento histórico no qual acontece, à região geográfica que serve como seu palco
principal, aos atores sociais presentes no processo, à tecnologia a sua disposição e às
cosmografias que promovem” (LITTLE, 2002, p.04).
Historicamente, a ocupação do território paranaense é caracterizada por um
povoamento, a partir do litoral, tendo como origem as diversas fases econômicas pelas
quais percorreu (tropeirismo, madeira, mate e café), associada à segurança e à expansão
da posse portuguesa na América Latina. Essas fases resultaram num processo de
povoamento irregular, no qual parcelas do território foram sendo ocupadas segundo as
motivações de exploração econômica do momento.
Os dados disponíveis para o conhecimento da população do Paraná, “nos séculos
XVI, XVII e parte do século XVIII, como de resto para o Brasil, de modo geral, são
escassos, fragmentários e pouco conhecidos”. Somente a partir da “segunda metade do
século XVIII, as informações tornam-se mais abundantes, permitindo estudos
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demográficos mais elaborados e resultados mais significativos” (BALHANA, 2003, p.
247).
Nesse sentido, a autora ressalta que, “no início do século XVIII, o ouvidor
Raphael Pires Pardinho, em carta datada de sete de junho de 1720, estimava a população
do litoral paranaense em cerca de 2.000 pessoas, e a população do planalto curitibano,
em 1.400 pessoas”. A população do litoral e do planalto somava, portanto, na “segunda
década do século XVIII, 3.400 pessoas de confissão, ou seja, maiores de sete anos e
livres, uma vez que não era considerada a população infantil e não são referidos os
escravos” (BALHANA, 2003, p.247).
Particularmente com relação à população escrava, Balhana (2002, p.224)
argumenta que:
esta representava 28,8% do total de habitantes atingidos pelo censo, porém, observa-se
que na população de Paranaguá os escravos alcançaram proporções mais elevadas, ou
seja, de 44,2% dos seus habitantes; não foram registrados escravos na povoação do
Yapó, onde certamente os havia como se conhece através de outras fontes que os
mencionam desde o início da ocupação dos Campos Gerais; não é feita no censo de
1772, nenhuma referência aos “administrados”, isto é, a índios que sob esta condição
vivam junto aos colonizadores.

Ainda segundo Balhana (2002, p.230), “a distribuição da população paranaense,
por grupos de cor, nos recenseamentos anteriores ao século XIX, não fornece indicações
precisas nem para a população livre, nem para a população escrava”. E mais, a partir do
século XIX, os recenseamentos embora “apresentando critérios imprecisos ou
discordantes mencionam com regularidade declarações de cor da população
recenseada”.
Na questão da etnia branca e do aspecto lingüístico, Saint-Hilaire em seus
relatos de viagens, principalmente em sua “Viagem pela Comarca de Curitiba”, destaca
que a população da região possui características que a diferenciam, da população de
outros lugares do Brasil visitados pelo viajante. O autor registra: “em nenhuma outra
parte do Brasil encontrei tantos homens genuinamente brancos quanto no distrito de
Curitiba. Os habitantes da região pronunciam o português sem alterações [...] e que são
sinais da mistura da raça caucásia com o indígena” (SAINT-HILAIRE, 1998, p.118).
Se os fatos anteriormente destacados justificam a predominância da língua
portuguesa no Brasil e no Paraná, a partir da ocupação do território pelos portugueses,
nada impede que, na busca da filiação do sistema toponímico brasileiro, o pesquisador
possa tomar como parâmetros
os princípios geográficos e histórico-sociais do país, adotando-se, como ponto de
partida, a microvisão proporcionada pelas áreas de culturas regionais [...] que
condicionaram um determinado tipo de atividades materiais, em função de um momento
histórico preciso, chega-se ao estabelecimento da correspondência entre o “nome” de
lugar e a condição sociológica determinativa (DICK, 1990b, p.44).

Diante do exposto, parece-nos que pode ter havido um fenômeno similar com a
toponímia brasileira/paranaense, pois, apesar do contato entre culturas e línguas
diferentes, constamos superioridade de topônimos da língua portuguesa em todo Brasil.
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Os fatos apresentados subsidiam a interpretação dos índices numéricos e percentuais
expresso no quadro, a seguir:
Quadro 1. Distribuição numérica de topônimos dos municípios paranaenses fundados
nos séculos XVII, XVIII e XIX, segundo a língua de origem1
Estrato Lingüístico

Quantidade

Percentual

LP

1584

75,14%

LI

408

19,35%

LE

52

2,47%

LA

14

0,66%

LI + LP

13

0,62%

LE + LP

10

0,47%

LP + LI

8

0,38%

LP + LE

3

0,14%

LP + LA

1

0,05%

LE + LI

1

0,05%

LA + LP

1

0,05%

N/C

13

0,62%

Podemos verificar pelos dados apresentados no Quadro 1 que a língua de origem
predominante no recorte toponímico aqui analisado é a portuguesa, com 1.584
ocorrências ou 75,14% do total de topônimos estudados.
Acreditamos que essa predominância possa ser explicada por fatores históricos,
já que no início da povoação do Brasil, e no Paraná não foi diferente, havia três grupos
étnicos predominantes: os indígenas (habitantes primitivos de todo o espaço brasileiro),
os portugueses (colonizadores) e os africanos (trazidos durante o período do tráfico
negreiro). São três culturas distintas, são três estratos lingüísticos mais recorrentes na
toponímia brasileira e paranaense.
A respeito dessa questão, observa Dick (1990b, p.44) que a toponímia de origem
portuguesa, ou brasileira propriamente dita, pela variedade de traços ambientais que
revela, proporciona um significativo campo de estudos ao pesquisador, partindo-se dos
“primitivos topônimos históricos” e considerando-se “as condições mesológicas”.
Historicamente, os acidentes geográficos (rios, morros, riachos, etc.) foram os
primeiros a serem nomeados no início da conquista e ocupação do espaço brasileiro. Em
princípio, a formação dos topônimos seguiu a tendência natural do processo de
designação, sendo feita de acordo com os padrões vigentes na cultura lusitana, muito
embora já se encontrasse aqui uma nomenclatura básica indígena. Desse modo, a
1

LP: língua portuguesa; LI: língua indígena; LE: língua estrangeira; LA: língua africana; LI + LP: língua
indígena + língua portuguesa; LE + LP: língua estrangeira + língua portuguesa; LP + LI: língua
portuguesa + língua indígena; LP + LE: língua portuguesa + língua estrangeira; LP + LA: língua
portuguesa + língua africana; LE + LI: língua estrangeira + língua indígena; LA + LP: língua africana +
língua portuguesa; N/C: não classificados.
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nomenclatura geográfica do território estruturou-se a partir de elementos humanos
formadores da etnia brasileira, apresentando-se tão mestiça e heterogênea quanto o
próprio povo.
Dos municípios paranaenses fundados nos séculos XVII, XVIII e XIX, podemos
trazer à baila diversos topônimos de origem portuguesa resultantes da ligação do
homem com seu território em um determinado momento histórico, seja pela importância
da pecuária para os habitantes de uma região como, por exemplo, Retiro (morro, rio do),
Freio (arroio do); seja pela influência da fauna e flora - Cigarra (arroio), Gralhas
(ribeirão das), Pessegueiro (arroio do), Arrozal (rio); seja pelos locais de trabalho como
Engenho Novo (arroio) e Olaria (ilha da).
Nota-se, pois, que o homem se organiza em seu universo ambiental e percebe as
particularidades da realidade circundante, transferindo, ao topônimo de determinada
área, a possibilidade de poder concretizar a descrição de algum fato ou ocorrência
natural comportando, portanto, a descrição pura do ambiente em que se encerram ou do
próprio acidente que nomeia.
São muitos os fatores que influenciam no ato do batismo de determinados
espaços geográficos, e o signo lingüístico é transportado à condição de signo
toponímico, tornando-se um nome próprio que retrata um espaço concreto, real e
revestido das características que lhe são peculiares.
A partir das palavras de Moreira (1975, p.265), podemos entender, em parte,
como se procedeu a atribuição de nomes aos acidentes geográficos paranaenses:
os primeiros exploradores dos sertões de Curitiba afugentaram os índios de região e, por
isso, não tiveram quem os indicasse os nomes tupínicos dos acidentes geográficos e dos
cursos d’água pelos quais passavam, nas incursões que empreendiam para caça do
gentio, ou para encontrar o fascinante metal. Davam nomes portugueses às cousas com
as quais deparavam, no sentido de as caracterizar. Aos córregos, rios e riachos
chamavam-nos indiscriminadamente por “ribeiros”. Não foram designações que
perdurassem. Valeram apenas como simples indicações deixadas nos velhos papéis de
antigos cronistas.

Esses fatos históricos estão registrados nos topônimos constituindo-se em fonte
de motivação, embora até o final do século XIX e início do século XX o estado do
Paraná não estivesse totalmente urbanizado, permanecendo grande parte de seu
território ainda desconhecida. Assim sendo, muitos dos acidentes geográficos, apesar de
sua existência desde épocas remotas, não estavam nomeados oficialmente.
Em relação às línguas indígenas, a despeito de contemplarem um percentual de
19,17% – 408 topônimos, entendemos que esse número é significativo.
Nesse particular, é preciso considerar que a toponímia brasileira recebeu uma
grande contribuição do tupi, língua geral indígena da costa brasileira. Conforme Dick
(1990b, p.123), os tupis “caracterizam-se, por ser um grupo bem preciso em todo o
litoral brasileiro, de norte a sul”, confirmando-se que eram, em sua maioria, nômades,
pois as migrações desses povos, “iniciadas em tempos remotos, puseram-nos em
contacto com outros grupos”. Isso contribuiu para que, por onde passavam, deixassem
rastros de sua cultura e língua e também adquirissem aspectos culturais de outros povos
indígenas.
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Assim, não podemos ignorar a contribuição indígena, distribuída por todo o
território e representada por termos que, na maioria das vezes, apresentam uma relação
analógica entre o topônimo e algum fato do cotidiano indígena. Por isso, encontram-se
tantos elementos da flora e da fauna com nomes originados da língua tupi. Ao tratar da
influência do sistema léxico tupi na toponímia, Dick (1990b, p.122) destaca que ,
como reflexo de uma economia mista, deixou uma gama variada de contribuição
lingüística ao português, que preservou, nos vocábulos fossilizados, as características de
uma realidade ambiental diversificada ou de múltiplos domínios de experiência.

Já Ramos e Venâncio (2002, p.116) mencionam que a “multiplicação de
topônimos” de base indígena não é estimulada tendo em vista as próprias tradições de
seus usuários. Ilustram essa situação resgatando o pensamento de Nascentes (1958 apud
RAMOS; VENÂNCIO, 2002, p.116) acerca da conduta dos indígenas frente à
nomeação dos espaços geográficos: “em razão do nomandismo, os povos indígenas
brasileiros não nomeavam as próprias aldeias, designando apenas os acidentes
geográficos (rios, montanhas, etc.)”.
Encontramos, no período histórico estudado, diversos exemplos de vocábulos de
origem indígena na toponímia. Exemplificando, citemos os topônimos relacionados à
flora – Cambará (arroio), Guabiroba (rio) – e a sua abundância2 – Indaiatuba (ribeirão);
à fauna – Araras (rio das), Cotia (rio); a artefatos – Moquém (arroio), Mundéu (rio); à
cor das águas – Ipiranga (rio), Uberaba (rio).
Aguilera (2002, p.38) argumenta (sobre itens lexicais de origem tupi no Paraná)
que “a presença dos tupinismos na linguagem rural paranaense contemporâneo indica o
grau de relações interpessoais entre o bandeirante, o minerador, o fazendeiro e os seus
administrados nos séculos XVII e XVIII”. No Paraná dos séculos XVII, XVIII e XIX,
encontramos diversos topônimos de origem tupi como os nomes de municípios –
Curitiba, Ipiranga, Ivaí, Guarapuava, Guaratuba, Guaraqueçaba, Jaguariaíva,
Paranaguá, Piraquara – e de rios e riachos Iguaçu, Iapó, Tibagi, Atuba e Barigüi,
entre outros.
No que concerne às línguas africanas na toponímia dos municípios paranaenses
fundados entre os séculos XVII, XVIII e XIX, verificamos que apenas 14 topônimos
são de base africana, representando 0,66% do universo estudado e se constroem
unicamente sobre as lexias monjolo e caxambu.
A presença do negro também data dos primeiros agrupamentos humanos
estabelecidos no Paraná, conforme as inúmeras referências existentes, tanto nas
atividades da mineração, como naquelas que se desenvolvem posteriormente.
Conforme relata Balhana (2003, p.249),
em 1674, Agostinho de Figueiredo, Capitão-mor e Governador da Capitania de São
Vicente e Administrador Geral das minas da repartição do Sul, vindo à Paranaguá a fim
de averiguar o descobrimento de minas de prata que se dizia existentes, refere-se ao

2

Sampaio (1928, p.26; 223), ao tratar da natureza da língua tupi, informa ser recorrente nessa língua o
emprego de sufixos que concorrem para a formação de inúmeros compostos, como: tyba, reiya e rendaba.
Assim: Indaiatuba: indayatuba – corr. indayá-tyba - abundância de indaiás, o sítio das palmeiras indaiás.
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Provedor das minas de Paranaguá, Manoel Lemos Conde, que o acompanhou na citada
averiguação, com sua pessoa, filhos; e negros de seu serviço à sua custa” (grifo nosso).

Pouco mais tarde, em 1696, continua a autora, as autoridades eram informadas
por Bernardino Freire de Andrade que os “homens moradores da Villa de Pernaguá e de
Iguape, (sic) ficaram com algumas impossibilidades para poderem ir a descobrimentos
de minas como costumavam, por causa que lhes morreram os negros de sarampo e
bexigas” (BALHANA, 2003, p.249) (grifo nosso).
E não apenas no litoral, mas igualmente no planalto, aparecem os negros desde o
começo da ocupação, trabalhando nos mais diferentes setores de produção. Cresce o seu
número conforme crescem os recursos dos moradores, ampliando-se as fazendas,
surgindo engenhos de mate, ou seja, desenvolvendo as suas atividades (BALHANA,
2003, p.249).
Conforme Leandro (1999, p.01), Paranaguá, Morretes, Antonina, Guaraqueçaba
e Guaratuba – municípios fundados durante o período analisado – eram localidades que
concentravam uma boa parte da população do Paraná quando da criação da Província,
em 1853. Nas proximidades do mar viviam cerca de 20 mil habitantes que, na sua
grande maioria, situavam-se na faixa etária entre 21 a 40 anos. O recorte social senhor
versus escravo, no litoral paranaense, era mais nítido na comarca de Paranaguá. As
quatro outras vilas somavam 1.796 escravos. Paranaguá, por sua vez, possuía 1.274
escravos para uma população total estimada em 6.533 habitantes.
Historicamente, na região campeira, as fazendas estavam, principalmente,
voltadas para a economia pecuária, envolvidas com o criatório e a invernagem do gado
trazido do sul. Os trabalhadores se ocupavam de atividades diversas, como a moagem
de trigo, a fabricação de laticínios, o artesanato de couro, a criação de pequenos
rebanhos de ovelhas, cuja lã era destinada à confecção de cobertores e tecidos
grosseiros. O trabalho nas fazendas era realizado pela família proprietária (quando esta
ali residia), pelos agregados e, sobretudo, pelos escravos, força de trabalho que incluía
negros, índios ou seus mestiços.
Alguns aspectos chamaram-nos a atenção, quanto à área de localização dos
topônimos africanos, pois a região de maior concentração situa-se onde surgiram os
municípios do movimento tropeiro: Arapoti, Lapa, Castro, Palmeira, Tibagi,
Guarapuava, São José dos Pinhais, Clevelândia. Essa tese foi confirmada pela presença
de topônimos africanos nessas localidades: Monjolo (córrego, ribeirão, arroio, rio),
Manjolo (arroio), Monjolinho (serra do), Caxambu (água, rio) e Caxambuzinho (arroio).
Segundo Dick (1976, p. 318), “áreas culturais podem sugerir a formação de áreas
toponímicas, em virtude de maior concentração de nomes de uma mesma camada
significativa, em sua região”.
A baixa incidência de designativos de origem africana deve-se, em parte, à
condição do africano, que veio para o Brasil somente para o trabalho escravo, em uma
posição de jugo e inferioridade. Conforme Dick (1990b, p.152), o próprio contingente
vocabular legado ao português é pequeno, “cerca de trezentos termos mais ou menos,
numa desproporção clara com o total de negros imigrados”.
Assim, embora tenha havido um contingente humano numeroso no Paraná, a
cultura e a língua dos africanos ficaram relegadas a um segundo plano.

ESTUDOS LINGUÍSTICOS, São Paulo, 38 (1): 201-211 jan.-abr. 2009

209

Considerações finais
Pelo exposto, pôde-se demonstrar que, em relação à língua de origem dos
acidentes geográficos dos municípios paranaenses fundados entre os séculos XVII,
XVIII e XIX, registrou-se a predominância de topônimos originados da língua
portuguesa (75,17%); significativa presença do estrato tupi (19,35%) e pequena
incidência de topônimos de origem africana (0,66%).
A investigação dos signos toponímicos (topônimos) pode desvelar aspectos da
história da vida e da mentalidade dos grupos humanos de determinada época, visto que
nos topônimos estão conservadas as tradições e costumes de um povo ou registradas as
características topográficas locais mais sensíveis. “Nos mais diversos setores do
conhecimento, as épocas distintas evidenciam, em qualquer porção do espaço, a
presença atuante do homem, elaborando, participando, sentindo, expressando,
comunicando, em suma” (DICK, 1990 a, p.30).
Destaca-se que, ao servir-se de sua capacidade lingüística para nomear os
lugares, o homem estabelece, em primeiro lugar, uma relação consigo próprio, ao
demonstrar conhecer a realidade circundante e utilizar seu conhecimento para designar
um local; e, em segundo lugar, com seus interlocutores, pois, por meio do topônimo,
transmite, com maior exatidão, o real significado que lhe atribuiu.
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Sobre a nasalidade de vogais em Mehináku (Arawák)
About the nasality of vowels in mehinaku (Arawak)
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Abstract. This paper describes two types of nasality found in the Mehinaku
language (Arawak): a) the first one occurs in immediate contact with primary
nasal consonants, b) in the second one, an underlying nasal consonant without
point of articulation maps its nasal feature over a vowel or sequence of
vowels. This hypothesis contradicts the previous analysis of nasal vowels
presented in Silva (1990).
Keywords. Indigenous languages; arawak family; nasality; mehinaku
language; Alto Xinguan languages.
Resumo. Este trabalho descreve dois tipos de nasalidade encontrados na
língua Mehináku (Arawák): a) o primeiro deles se dá em contato imediato
com consoantes nasais primarias, b) o segundo tipo seria o resultado do
espalhamento sobre as unidades alvo do traço nasal de uma consoante nasal
subjacente, sem ponto de articulação, fato que contradiz a hipótese da
existência de vogais inerentemente nasais, apresentada por Silva (1990).
Palavras-chave. Línguas indígenas; família arawák; nasalidade; língua
mehináku; línguas do Alto Xingu.

Introdução
Três povos falantes de línguas arawák, o Waurá, o Mehináku e o Yawalapití,
habitam a região do Alto Xingu, na jurisdição do Parque Indígena do Xingu, Estado de
Mato Grosso. De acordo com Rodrigues (1986), as três línguas arawák “têm
características em comum, mas o Yawalapití diverge um pouco mais das outras duas,
que estas entre si” (p. 68-69). O estudo inicial de tipo histórico-comparativo realizado
por Seki e Aikhenvald (1992) confirmaria a hipótese de dois agrupamentos arawák
xinguanos: os Yawalapití, de um lado, e os Waurá e Mehináku, do outro (cit. em
Franchetto 2001: 118). O presente trabalho focaliza o Mehináku, língua falada por
aproximadamente 220 pessoas que se distribuem pelas aldeias Uyaipiyuku e Utawana,
ambas se localizam às margens do rio Kurisevo.
Os dados aqui discutidos e analisados representam os resultados de uma
pesquisa realizada em janeiro de 2008 junto aos falantes da aldeia Utawana. Na maioria
dos casos, esses dados foram registrados diretamente de ouvido e incluem itens lexicais
e construções morfossintáticas isoladas.
A língua Mehináku, como ocorre em Waurá, apresenta vogais emitidas
foneticamente com o traço de nasalidade. Tomando como base o trabalho de Jackson e
Richards (1996) sobre a fonologia Waurá, acredita-se que em Mehináku existem dois
tipos de nasalização: a) “nasalização fraca” e b) “nasalização forte”. O primeiro tipo de
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nasalização é estritamente fonético, as vogais orais se nasalizam na contigüidade de
consoantes nasais primárias. No segundo tipo, as vogais recebem nasalidade
independentemente da presença de consoantes nasais, daí serem interpretadas como
vogais inerentemente nasais. Nesse sentido, o sistema vocálico da língua Mehináku
estaria constituído por cinco vogais orais/ i, ɨ, u, e, a / e cinco nasais / ĩ, ɨ, ũ, ẽ, ã /.
Contudo, assume-se que não há vogais nasais nessa língua, hipótese que é discutida na
presente comunicação.

Fonologia
Em Corbera Mori (2008), apresenta-se uma aproximação à fonologia Mehináku
em termos do inventario dos fonemas consonantais e vocálicos. Nesse trabalho se
reconhece a existência de treze fonemas consonantais, que contrastam em sete pontos de
articulação. A distinção entre as oclusivas se dá nos pontos bilabial /p/, alveolar /t/ e
velar /k/. As africadas, nos pontos alveolar /ʦ/ e pós-alveolar /ʧ/. As fricativas, nos
pontos retroflexo /ʂ/ e glotal /h/. As nasais, nos pontos bilabial /m/ e alveolar /n/. Já as
líquidas opõem-se pelos modos lateral /l/ e tepe /ɾ/, respectivamente. As aproximantes,
por sua vez, diferenciam-se pelos pontos bilabial /w/ e palatal /j/. A tabela, a seguir,
mostra o inventário das consoantes em consonância com os pontos e modos de
articulação.
BL
Plosiva

p

ALV

PÓS-ALV

RTFLX

PAL

VLR

t

Africada

GLTL

k

ʦ

ʧ

Fricativa

h

ʂ

Nasal

m

n

Lateral

l

Tepe

ɾ

Aproximante w

j

O inventário do sistema fonético da língua Mehináku registra quinze vocais
entre segmentos orais, nasalizados e alongados, como se mostra na tabela, a seguir:
Anterior

Central

oral nslzda longa
Fechada i
i:
ĩ
MediaFechada
Aberta
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e

ẽ

Posterior

oral nslzada longa
ɨ

ɨ̃

ɨ:

a

ã

a:

oral
u

nslzda

longa

ũ

u:

e:
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A análise dos dados mostra claramente que há cinco vogais orais no sistema
fonológico do Mehináku, como se pode ver nos exemplos listados, a seguir.
(1)
(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

/i/

/e/

'upi

‘pato’

'jupe

‘tamanduá’

'imi

‘óleo de pequi’

ˈemũ

‘beiju torrado’

ti'wi

‘cabeça (não possuído)’

te'wei

‘dente (não possuído)’

/ɨɨ/

/i/
i'nipiu

‘rabo’

e'nɨʂa

‘homem’

ʂe'pi

‘banco’

kama'lupɨ

‘panela’

'iʦa

‘canoa’

ɨ'ʂai

‘sangue (não possuído)’

/ɨɨ/

/u/
e'ʂũ

‘cigarra’

'keʂɨ

‘lua’

'uhu

‘batata’

ɨ'hɨu

‘sal’

hu'luki

‘moitará’

'hɨ ̃ka

‘fumo’

/ɨɨ/

/e/
e'tene

‘remo’

ɨ'tɨʂu'tapa

‘arara’

tutu'ʂɨme

‘bico de jaca’

'kamɨ

‘sol’

nu-'me

‘meu marido’

wene'mɨ

‘lago’

/ɨɨ/

/a/
ka'ti

‘perna (não possuído)’

'kɨhũ

‘faca’

'ata

‘árvore’

'ɨtɨ

‘caroço’

waʂa'jute

‘feijão’

wɨ'ʂɨ:pu

‘sonolento’

Essas cinco vogais funcionais são apresentadas na próxima tabela, de acordo
com a posição mais alta da língua em sentido horizontal (Anterior, Central, Posterior) e,
na direção vertical, para indicar a abertura das mesmas (Fechadas, Média Fechadas,
Aberta).
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Anterior
Fechada

i

Média Fechada

Central

Posterior

ɨ

u

e

Aberta

a

Embora a coleta de dados evidencie a presença de vogais alongadas, elas não
serão abordadas no presente artigo, mesmo pelo fato de não se ter ainda muito claro o
comportamento delas no sistema fonológico da língua. Já a nasalidade e sua relação
com as vogais é matéria do presente artigo.

Estrutura silábica
Antes de abordar a nasalidade é importante ressaltar que o padrão silábico em
Mehináku é (C)V, ou seja, o núcleo silábico é preenchido obrigatoriamente por uma
vogal. Esse núcleo pode ou não estar acompanhado por uma consoante em Ataque,
porém a Coda da sílaba não licencia segmento algum nessa posição. Em posição inicial
absoluta e interna à palavra, o Ataque da sílaba é preenchido pelas consoantes oclusivas
/p, t, k/, as africadas e fricativas /ʦ, ʧ, ʂ, h/, as nasais /m, n/, a lateral /l/ e as
aproximantes /w, j/. O tepe /ɾ/ ocupa o Ataque da sílaba interna da palavra, mas não é
licenciado na posição de sílaba inicial absoluta de palavra. Em (2) se apresentam alguns
exemplos dos tipos silábicos:
(2)

'a.ta

V. CV

‘árvore’

'u.a.pɨ.hɨ

V.V. CV.CV

‘urubus’

e.'te.ne

V.CV.CV

‘remo’

ni.'ʧe.tu

CV.CV.CV

‘meu joelho’

mɨ.ɾa.'ki

CV.CV.CV

‘calor do sol’

wa.ja.la.'pi

CV.CV.CV.CV.

‘veias’

ˈu.i

V.V

‘cobra’

O padrão fonotático CV da língua mostra que as consoantes /p/, /t/, /k/, /ʦ/, /ʧ/,
/m/, /n/, /h/ e /j/ podem ser seguidas por qualquer das cinco vogais /i, ɨ, u, e, a/. Já as
consoantes /ʂ/, /l/, /ɾ/ e /w/ não foram encontradas nas combinações: *ʂi, *lɨ, *ɾe,*ɾɨ e
*wu. No padrão heterossilábico V$C as consoantes /p/, /t/, /k/, /m/,/n/, /ʂ/, /h/, /l/, /ɾ/ e
/w/ podem ser precedidas pelas vogais /i, ɨ, u, e, a/. Contudo, não foram encontradas as
seqüências: *ɨ$ʦ, *ɨ$ʧ, *e$ʧ e *ɨ$j, fato que seria conseqüência à falta de dados ou à
presença de um vazio estrutural na fonologia da língua Mehináku.
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A ocorrência de seqüências de vogais dentro do domínio da palavra, até agora
encontradas, são os casos de /ai, au ia, aÈ, eu, ei, ie, ue Èu, iu/, como se vê nos seguintes
dados:
(3)
/ai/

[ˈmaiki]

‘milho’

/ia/

[uluˈkialu]

‘andorinha’

/au/

[uˈȿau]

‘papagaio’

/aÈ/

[aÈˈȿaja]

‘nosso sangue’

/eu/

[Èneuˈne]

´pessoa’

/ei/

[iˈʦei]

‘fogo’

/ie/

[iˈpiehÈ]

‘capivara’

/Èu/

[ÈˈhÈu]

‘sal’

/ui/

[apuˈ]

‘caminho’

/ua/

[aˈlua]

‘morcego’

/eu/

[piʧueˈleke]

‘venha rápido’!

/iu/

[neteˈpiũtÈ]

‘minha clavícula’

As vogais e a presença da nasalidade
Como mencionado na introdução, e fazendo um paralelo com a língua Waurá,
reconhecem-se dois tipos de nasalização (Jackson e Richards 1996) em Mehináku: a)
“nasalização fraca” e b) “nasalização forte”. O primeiro deles, estritamente fonético,
ocorre quando as vogais ficam imediatamente contiguas a uma consoante nasal
primária, como se vê nos seguintes exemplos.
(4)

ˈmã:pa

‘mel’

ɨˈta:nã

ˈmũ:tu

‘armadilha de peixe’ enũˈʦiʧa

ɨ ̃ˈnã:mã

‘mais’

ˈnĩhiʧeˈke:we ‘eu vomitei’

nũtaˈi

‘corda’

aˈmɨ ̃nã

‘frio’

ˈkiɾiˈɲã:kuˈti

‘meleca’

nẽˈmũnãˈpai

‘estou cheio’

mɨ̃ˈmã

‘cabaça’

iˈpʲu inĩˈtsai

‘ovo de tracajá’

‘sua asa’
‘trovão’

Em todos esses casos, nota-se que o núcleo silábico é alvo do traço nasal da
consoante nasal que ocupa o Ataque da sílaba. O segundo tipo de nasalidade, ou seja, a
denominada “forte”, ocorre independentemente da presença das consoantes nasais. Em
sua dissertação de mestrado “Estudo preliminar da fonologia da língua Mehináku”,
Silva (1990) não discute os tipos de nasalização, mas assume que nessa língua há cinco
vogais inerentemente nasais, a saber: / ĩ, ũ, ẽ, õ, ã /. Para confirmar sua hipótese, a
autora elenca um conjunto de itens considerados como pares mínimos e/ou análogos,
que evidenciariam a oposição entre vogais orais e vogais nasais, os mesmos que são
reproduzidos em (5).
(5)
a)

/i/: /ĩ/

/paruˈira/

‘teu arroz’

/neˈĩte/

‘carne’

/keyeˈrirĩ/

‘cascavel’

/aˈruwĩ/

‘arroz’
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b)

/e/ : /ẽ/

/atanuˈle/

c)

/u/ : /ũ/

/waʃeˈkuy

‘mão’

/yamuˈkũy/

‘criança’

/pipawakaˈtako/

‘teu rosto’

/paytawaʒaˈkõ/

‘cinco’

/tunkaˈha/

‘beijo’

/nateʒaˈhã/

‘eles’

d)

e)

/o/ : /õ/

/a/ : /ã/

‘primo dele’ /nuleˈkẽy/

‘minha comida’

A autora apresenta também os pares de oposição das vogais tratadas como
inerentemente nasais, como se vê a seguir.
(6)
a)

b)

c)

d)

/ĩ/ : /ẽ/

/ũ/ : /õ/

/ẽ/ : /ã/

/õ/ : /ã/

/paˈĩ/

‘casa’

/uleˈkẽy/

‘comida’

/nũnɛʒa/

‘minha água’

/mõˈte/

‘marrom’

/namãnehˈnẽy/

‘estou com frio’

/walaˈmã/

‘sucuri’

/pawitawa aˈkõ/

‘cinco’1

/ayamakuˈmã/

‘cavalo’

Os dados apresentados em (5) e (6) foram verificados junto a falantes da aldeia
mehináku de Utawana (janeiro/2008), fato que permitiu corrigir as transcrições e glosas
em Português apresentadas por Silva (1990), tal como se mostra em (7) e (8),
respectivamente.
(7)
a)

[ĩ] : [ẽ]

[paɾuˈwĩɾa]

‘teu arroz’

[nehĩˈti]

‘carne’

[kejeˈɾiɾi]

‘cascavel’

[aɾuˈwĩ]

‘arroz’

b)

[e] : [ẽ]

[atanũˈle]

‘nosso primo’ [nũleˈkẽ]

‘minha comida’

c)

[u] : [ũ]

[wɨʂɨkuˈi]

‘mão’

‘criança’

d)

[o] : [õ]

[piˈpʲawapaˈta:ku]

1
2
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[jamũˈkuhĩ]
‘teu rosto’2

As transcrições para o item ‘cinco’ foram mantidas tal como aparecem em Silva (1990: 46).
Na realidade, a ocorrência de [o] e [õ] é apenas fonético.
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[paˈwiʦa wɨʂɨˈkũ]

‘cinco’

[a] : [ã]

[ʦũᵑkaˈha]

‘beijo’

[naˈtɨʂaˈhã]

‘eles’

a)

[ĩ] : [ẽ]

[ˈpãĩ]

‘pai’

[uleˈkẽĩ]

‘comida’

b)

[ũ] : [õ]

[nũˈnɨ ̃ʂa]

‘minha água’ [mũˈtɨ]

c)

[õ] : [ã]

[paˈwiʦa wɨʂɨˈkũ]

‘cinco’

[aˈjamãkuˈmã]

‘boi’

[nãˈmɨ ̃nẽheˈnẽĩ]

‘estou tremendo de frio’

[walaˈmã]

‘cobra sucuri’

e)
(8)

d)

[ẽ] : [ã]

‘marrom’3

Os dados listados de (5) a (8) são insuficientes para concluir sobre a existência
ou não de vogais inerentemente nasais em Mehináku. Contudo, exemplos adicionais
podem ajudar na elucidação do processo.
(9)

[kũjũˈti]

‘testículos’

[ɨˈhɨⁿ:tɨ]

‘mamilo’

[kuˈɾĩãᵑku]

‘coruja’

[ɨⁿˈtai]

‘arco’

[tulũˈĩ]

‘orelha’

[wiˈʦẽĩ]

‘lagarta’

[ˈpãĩ]

‘casa’

[ˈpãĩʧa]

‘coma!’

[kuˈwãᵐpɨ]

‘máscara de cabaça’ [hɨˈka]

[a'kãĩ]

‘pequi’

[apapa' j̃ẽĩ]

‘bichos’

[auna'kĩ]

‘história’

[e'ʂũ]

‘cigarra’

[eteneˈtẽĩ]

‘reminho’

[ki j̃ẽĩki]

‘escorregadio’

[ˈwẽũ]

‘escaravelho’ ’

['kɨ ̃hɨ ̃]

‘facão’

[ãtɨpɨ'ku]

‘curto’

[hũtuˈkũ]

‘coruja-buraqueira’

‘cigarro’

Observa-se nesses dados que a nasalidade das vogais não é engatilhada pela
presença de consoantes nasais primárias. Ela ocorre sem a manifestação desse tipo de
segmentos, é um caso diferente dos itens apresentados em (4). Os exemplos em (9)
apresentam o tipo de nasalidade “forte”, que na língua Waurá foi interpretado como
fonológico (Jackson e Richards 1996, Ball 2007). Dado que o Mehináku é muito
próximo do Waurá, poder-se-ia, inicialmente, assumir que também nessa língua a
nasalidade é distintiva. Entretanto, se estabelecermos uma relação entre o padrão
silábico e o licenciamento prosódico como descrito em Itô (1986), é fatível sugerir uma
explanação da nasalidade de vogais em Mehináku. De fato, na seção que trata da
3

Em meus dados, a vogal [õ] sempre ocorreu como [ũ].
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estrutura silábica assumiu-se que a sílaba em Mehináku é (C)V, consoantes em Coda
são proibidas, daí que não há segmentos nasais primários nessa posição. Sendo assim,
não haveria problema em supor que na Coda da sílaba está presente uma nasal
debucalizada, ou seja, uma consoante nasal subjacente, sem ponto de articulação [N], ou
em termos de Trigo (1998), uma glide nasal. De acordo com o licenciamento prosódico,
todas as unidades fonológicas devem ser prosodicamente licenciadas, isto é, estar
associadas a uma estrutura superior (Ito 1986). Nesse sentido, assume-se que as palavras
com vogal nasal incluem na estrutura silábica subjacente uma consoante nasal préassociada a uma unidade temporal na camada melódica, porém ela não pode ser
silabificada na posição de Coda. Não sendo licenciada, a única maneira de aparecer é
espalhando seu traço nasal sobre a vogal precedente na estrutura fonética. Se for aceita
essa hipótese, então a representação fonológica dos itens em (9) seriam como em (10).
(10)
/kujuNˈti/

‘testículos’

/ɨˈhɨNtɨ/

‘mamilo’

/kuˈɾiaNku/

‘coruja’

/ɨNˈtai/

‘arco’

/tuluˈiN/

‘orelha’

/wiˈʦeiN/

‘lagarta’

/ˈpaiN/

‘casa’

/ˈpaiNʧa/

‘coma!’

/kuˈwaNpɨ/

‘máscara de cabaça’ /hɨNˈka/

/a'kaiN/

‘pequi’

/apapa' jeiN/ ‘bichos’

/auna'kiN/

‘história’

/e'ʂuN/

‘cigarra’

/eteneˈteiN/

‘reminho’

/kijeiNki/

‘escorregadio’

/ˈweuN/

‘escaravelho’ ’

/'kɨhɨN/

‘facão’

/aNtɨpɨ'ku/

‘curto’

/huNtuˈkuN/ ‘coruja-buraqueira’

‘cigarro’

Domínio da nasalidade
O alvo da nasalidade é inicialmente o núcleo do padrão silábico (C)V. Ela não se
projeta apenas sobre uma vogal, mas também se espalha por uma seqüência de vogais
até encontrar um segmento opaco que seja fronteira à propagação da nasalidade.
Operam como segmentos opacos as consoantes oclusivas /p, t, k/, as africadas /ʦ, ʧ/, a
fricativa /ʂ/, as nasais /m, n/ e as líquidas /l, ɾ/. As aproximantes /w, j/ e a fricativa /h/,
ao contrário, são transparentes ao espalhamento.
A direção do processo é da direita à esquerda. Primeiramente afeta a vogal que
precede a consoante nasal subjacente /N/. Uma vez que essa vogal absorve o traço nasal
do segmento /N/, ela propaga sua nasalidade para os outros segmentos alvos do
processo, como se mostra nas seguintes palavras.
(11)
nuˈtaiN
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[nu'tãĩ]

‘meu filho’

ɨ'ʂuNte

[ɨ'ʂũte]

‘mosquito’
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hijaNˈlu

[hĩjãˈlu]

‘gavião’

ˈjauhiN

[ˈɲãũhĩ]

‘mandi’

ahaNpɨˈna

[ãhãpɨˈna]

‘redondo’

iˈjaN

[ĩˈjã]

‘ralador’

iˈwiNʦi

[ ĩwĩʦi]

‘coração’

eteneˈtaiN

[eteneˈtẽĩ]

‘reminho’

aunaˈkiN

[aunaˈkĩ]

‘história’

meˈheheN

[mẽˈhẽ:hẽ]

‘casa
provisória’

Ocorre muitas vezes que entre a vogal alvo da nasalidade e uma obstruinte
(plosiva e africada) surja, opcionalmente, uma consoante nasal homorgânica de
transição, mas que não se realiza plenamente na emissão fonética, como se vê nos
seguintes exemplos.
(12)

[kaˈtũᵐpaˈlulu]

‘viuva’

[kaˈlũⁿtɨ]

‘estrela’

[tulũⁿˈti]

‘brinco’

[kãᵑˈkãjã]

‘gaivota’

[ ĩwĩⁿʦi]

‘coração’

[ˈĩᵐpi]

‘cipó’

[ˈpãĩⁿʧa]

‘coma!’

[nũᵑˈkaja]

‘perereba’

Casos problemáticos
Há casos em que surgem dúvidas quanto às vogais que ocorrem com nasalidade
na estrutura fonética: seriam o resultado da contaminação do traço nasal de uma
consoante plenamente nasal ou, ao contrário, seria a absorção da nasalidade de uma
consoante subjacente não licenciada foneticamente? Alguns dados típicos se listam, a
seguir.
(13)
a)

[mãˈĩ]

‘pele’

f)

[nuˈnãĩ]

‘roupa’

b)

[ˈnẽĩ]

‘língua’

g)

[kaˈmãĩ]

‘morto’

c)

[amũˈnĩjã]

‘muitos’

h)

[tunũˈjãĩ]

‘enxada’

d)

[iˈhĩmʲã]

‘vento’

i)

[maˈtamũˈjãka]

‘amanhã

e)

[imĩˈjẽĩ]

‘minhoca’

j)

[ˈmãĩʧuˈlai]

‘brinquedo’

Nesses dados, aparentemente a nasalização é produto do espalhamento do traço
nasal das consoantes nasais primárias, isto é: [m] e [n]. De fato, essa interpretação
poder-se-ia aplicar a todos os itens citados em (13). No estágio atual da pesquisa não há
evidencias contundentes que comprovem que uma vogal afetada pela nasalidade espalhe
sua nasalidade da esquerda à direita, como parecem evidenciar esses dados. Ao
contrário, o fato que as primeiras sílabas de (13f) e (13i) não sejam nasalizadas, seria
uma mostra de que a nasalidade se propaga de direita à esquerda. Se essa observação
estiver correta, então todas as palavras elencadas em (13) teriam na forma subjacente
uma consoante nasal sem ponto de articulação, como se vê em (14).
(14)
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a)

maˈiN

‘pele’

f)

nuˈnaiN

‘roupa’

b)

ˈneiN

‘língua’

g)

kaˈmaiN

‘morto’

c)

amuˈnijaN

‘muitos’

h)

tunuˈjaiN

‘enxada’

d)

iˈhimiaN

‘vento’

i)

matamuˈjaNka

‘amanhã

e)

imiˈjeiN

‘minhoca’

j)

maiNʧuˈlai

‘brinquedo’

Conclusões
Neste trabalho, apresentou-se uma abordagem preliminar dos processos de
nasalização de vogais na língua Mehináku. A análise dos dados coletados em trabalho
de campo mostrou dois tipos de nasalidade: a) um deles, estritamente fonético, se dá
quando as vogais ocorrem imediatamente contíguas a uma consoante nasal primária; b)
o segundo tipo de nasalização seria o resultado da absorção, por parte das vogais, do
traço nasal de um segmento nasal subjacente debucalizado. Essa hipótese tem seu
fundamento teórico na análise do padrão silábico da língua, e no Princípio do
licenciamento prosódico, como descrito tanto em Itô (1986) quanto em Trigo (1988).
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Abstract:. The interest concerning evidentiality as a linguistic typological feature has
increased since the past last years. Evidentiality is a suitable way to express the reliance of an
event described in a statement of speech. In order to contribute with the discussions about the
subject, we will present in this sort paper a concise description of evidentiality in Shanenawa
(Panoan) language. This language has shown to be an important object of study in this topic.
The language codifies in a relativelly simple way the main types of evidentiality as pointed out
im the literature (reportative, sensorial, infferential and supposition) and presents a gramatical
subsystem which is independent of its codification of time, aspect and mood.
Keywords: linguistics; Shanenawa language; evidenciality.
Resumo: Desde a década de 80, tem aumentado muito, especialmente no âmbito das
generalizações tipológicas lingüísticas, o interesse pela evidencialidade, que é a maneira pela
qual um falante expressa o quão certo está sobre a veracidade do fato que está informando em
um enunciado. Com o objetivo de contribuir para as discussões sobre o tema, apresentaremos
neste artigo uma breve descrição da evidencialidade na língua Shanenawa (Pano). Esta língua
se apresenta como um interessante campo de estudo, pelo fato de codificar de maneira
relativamente simples os principais tipos de evidencialidade conhecidos na literatura (relatada,
sensorial, inferencial e suposição), ainda, de modo a ser um subsistema gramatical que é
independente dos sistemas que codificam, tempo, aspecto e modo.
Palavras-chave: Lingüística; língua Shanenawa; evidencialidade.

Introdução
A língua Shanenawa é falada por uma etnia, cuja população está dividida em
quatro aldeias (Paredão, Nova Vida, Morada Nova e Cardoso) localizadas na região
norte central do Estado do Acre, à margem esquerda do rio Envira, no Município de
Feijó, no Brasil.
Os dados demográficos gerais acerca dessa etnia, segundo o Departamento de
Documentação (DEDOC) e o Serviço de Informação Indígena (SEII) da Fundação
Nacional do Índio (FUNAI) dão conta dos seguintes números populacionais: Morada
Nova, 200 índios; Paredão, 53; Cardoso, 54 e Nova Vida, 49. Dessa forma, segundo a
FUNAI (2002 apud CÂNDIDO, 2004), existem ao todo 356 índios dessa etnia.
Com respeito ao uso da língua, aparentemente todos os representantes do povo
Shanenawa falam o português. Todavia, as crianças, em especial, embora entendam a
língua materna, conversam entre si exclusivamente em português e, muitas vezes, até se
recusam a usar o idioma de seus antepassados. Ademais, também os falantes que estão
saindo da adolescência estão migrando continuamente para os centros urbanos para
completar os estudos. Nesse caso, o contato com a língua indígena acaba por se
restringir ao contato familiar, o que pode contribuir para o perigo de sua extinção.
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Quanto à sua filiação genética, o Shanenawa apresenta características léxicas e
morfossintáticas de língua pertencente à família Pano. As línguas dessa família estão
distribuídas em diversas localidades, em três países da América do Sul: Peru, Bolívia e
Brasil. De acordo com a mais recente classificação (AMARANTE RIBEIRO, 2006)
para as línguas Pano, estas estão divididas em quatro grandes grupos, os quais em sua
maioria é subdivido em grupos menores. Assim, o chamado Grupo III é constituído por
quatro grupos menores, dentre os quais o Subgrupo III-2 que, por sua vez, origina o
chamado Subgrupo III-2-2-2, no qual está situada a língua Shanenawa.
Em termos tipológicos, o Shanenawa é uma língua que faz uso extensivo de
aglutinação, sendo a maioria de suas palavras formada pela união de sufixos às bases
nominais e verbais (CÂNDIDO, 2004). Muitos desses sufixos costumam indicar
nuances sutis de significados, o que torna a língua bastante expressiva. Uma forma de se
manifestar tais nuances é a avidencialidade. Para manifestar tal expressividade, os
falantes Shanenawa costumam recorrer à utilização de marcas de evidencialidade, que é
o meio pelo qual o falante indica a fonte, a confiança e as atitudes em relação à
informação que transmite ou o conhecimento que possui acerca dela. Em termos mais
técnicos, a evidencialidade é uma categoria lingüística que permite estrategicamente a
manipulação de informações quanto à fonte do conhecimento e ao grau de
(des)comprometimento do falante com a referida fonte.
Em geral, diversas questões cercam os estudos sobre a evidencialidade, por
exemplo, como o sistema evidencial é estruturado internamente em uma determinada
língua? Em que esse sistema se compara com o de outras línguas? Como a
evidencialidade está relacionada a outras categorias semânticas, em particular, com a
modalidade? Qual a posição da evidencialidade na teoria do significado? Como os
diversos tipos de modalidade são codificados gramaticalmente nas línguas? Todavia,
por questões de espaço, limitaremos o tratamento do tema aqui restringindo-nos apenas
à primeira dessas questões.
Dessa forma, este artigo pretende cooperar com a ampliação da resposta
pretendida pelo referido questionamento, apresentando um breve estudo cujo objetivo é
identificar, descrever e analisar as marcas lingüísticas evidenciais na língua Shanenawa.
Esperamos com isso contribuir para os estudos tipológicos das línguas naturais,
especialmente, as da família Pano e de outras famílias da América do Sul.
A seguinte linha de exposição será adotada na estrutura do artigo: na próxima
seção, faremos uma breve apresentação de alguns pressupostos teóricos sobre a
evidencialidade, tal como é tratada na literatura lingüística. Na seção subseqüente, a
evidencialidade será objeto de análise a partir de sua ocorrência na língua Shanenawa.
Para finalizar, as duas últimas partes do trabalho são destinadas à conclusão e às
referências bibliográficas.

Pressupostos teóricos
O termo ‘evidencialidade’, como informação obrigatória nas línguas naturais, foi
usado pela primeira vez por Franz Boas (1911). Contudo, foi Willet (1988) quem
formalizou o conceito de modo mais geral tal como o reconhecemos hoje, ou seja, como
a maneira pela qual um falante expressa o quão certo está sobre a veracidade do fato que
está enunciando ou, em outros termos, como o posicionamento desse falante com
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respeito à informação dada, o que se dá via gradação de sua confiabilidade ou não nessa
informação. É importante ressaltar, porém, que antes disso, esse conceito já havia sido
expandido por Jackobson (1957 apud Jakobson, 1990) nas línguas Balcânicas, Eslavas e
Românicas. Mais recentemente, Jocobsen (1986) e Aikhenvald (2004) apresentam um
resumo do conceito e do reconhecimento da evidencialidade como uma categoria
gramatical.
O interesse pela questão da evidencialidade aumentou muito desde o início dos
anos 80. A partir de então, além das descrições individuais das línguas, também
passaram a interessar aos estudiosos as comparações entre línguas para generalizações
tipológicas e, ainda, a relação entre evidencialidade como uma categoria modal e outras
categorias semânticas que expressam valores epistêmicos (cf. CHAFE e NICHOLS,
1986; PALMER, 1986; JOHANSON e UTAS, 2000, entre outros).
No âmbito da classificação tipológica, a importância da evidencialidade está no
fato de ela ser uma categoria que está intimamente relacionada com outras categorias
gramaticais como tempo, aspecto e modo, e, ainda, no fato de ela poder ser expressa
tanto por meios lexicais como gramaticais. Segundo Aikhenvald (2003, 2004), cerca de
um quarto das línguas do mundo apresentam evidencialidade gramatical. Essas línguas
contam, portanto, com os evidenciais, elementos gramaticais - afixos, clíticos ou
partículas - usados para indicar a evidencialidade. Em contrapartida, línguas como o
Português não apresentam evidencialidade gramatical. Nestas, as informações
evidenciais são expressas, geralmente, via verbos modais.
Ainda de acordo com Aikhenvald (2003, 2004), existem dois tipos de
evidencialidade gramatical aos quais denominou Tipo I e Tipo II. O primeiro, também
chamado “inferencialidade”, indica que, embora exista uma evidência para determinada
informação, seu tipo não é especificado por ser irrelevante no contexto. Em
contrapartida, o Tipo II, que caracteriza a evidencialidade propriamente dita, não só
indica a existência da evidência como também especifica gramaticalmente sua natureza
como relatada, sensorial, inferida, entre outras.
Neste trabalho, interessa-nos apenas o Tipo II, cujas categorias de
evidencialidade podem ser divididas com base nos seguintes critérios: testemunho
versus não-testemunho; primeira-mão versus não primeira-mão; sensorial (visual versus
não-visual); inferencial; relato e suposição.
A evidência testemunhal é aquela que indica que a informação dada pelo falante
foi obtida através de observação direta (portanto, de primeira-mão) e, nisso, se opõe à
evidência não-testemunhal, a qual indica que o falante obteve a informação de outra
fonte (de segunda ou até mesmo de terceira-mão). A evidência sensorial é aquela que
indica que a informação foi obtida por um dos sentidos do falante (visual ou nãovisuais, isto é, olfativo, auditivo, etc.). A evidência inferencial é a que indica que a
informação não foi obtida pelo falante por testemunho (ou por outra fonte), mas sim por
dedução a partir de outras evidências indiretas. A evidência relatada é a que indica que a
informação foi fornecida ao falante por outrem e pode ser de dois subtipos: hearsay
(“ouvi dizer”), que pode não ser precisa, ou quotativa, que é aquela que indica que a
informação, além de não ser precisa, é não aberta a interpretações. Finalmente, a
evidência por suposição é aquela que indica que a informação pode ser aceita como
verdadeira com base em experiências externas ou internas do falante.

ESTUDOS LINGUÍSTICOS, São Paulo, 38 (1): 223-232 jan.-abr. 2009

225

Tomando como referência esses tipos de evidência, Aikhenvald (2003, 2004)
classificou ainda as línguas quanto ao número de marcas evidenciais que cada uma
delas possui. Desse modo, as línguas podem ser classificadas como: A (de dois termos),
B (de três termos), C (de quatro termos) e D (de cinco termos), tal como podemos ver
no Quadro 1, a seguir:
Quadro 1. Classificação das línguas naturais de acordo com o número de marcas evidenciais

A

A1 - Testemunhal e não-testemunhal.
A2 - Não de primeira-mão e qualquer outro tipo de evidência.
A3 - Relatada e qualquer outro tipo de evidência.

B

B1 - Sensorial (visual), inferencial e relatada.
B2 - Sensorial (visual), sensorial (não-visual) e relatada.
B3 - Sensorial (não-visual), inferencial e relatada.

C

C1 - Sensorial (visual), sensorial (não-visual), inferencial e relatada.
C2 - Sensorial (visual), inferencial, relatada e suposição.
C3 - Sensorial (visual), inferencial, relatada e quotativa.

D

D1 - Sensorial (visual), sensorial (não-visual), inferencial, relatada e
suposição.

As marcas de evidencialidade em Shanenawa
A língua Shanenawa possui a característica de codificar de maneira
relativamente simples a fonte de informação dos enunciados produzidos pelos falantes,
pois, diferentemente do que ocorre em outras línguas amazônicas, como, por exemplo, a
língua Karo da família Ramarama do tronco Tupi (cf. GABAS JÚNIOR, 2003) e as da
família Tukano Oriental (cf. STENZEL, 2006), a evidencialidade é um fenômeno
autônomo, ou seja, é feita de modo a ser um subsistema gramatical independente dos
sistemas que codificam tempo, aspecto e modo.
Assim, em Shanenawa, os marcadores de evidencialidade são sufixos exclusivos
que se ligam às bases verbais, em posição geralmente final na ordem básica da
morfologia verbal. Dessa forma, há dois tipos básicos de evidência na língua, aos quais
estamos chamando aqui de evidencialidade externa e interna. Essa distinção baseia-se
no critério de oposição entre a evidência que está centrada em outra fonte que não seja o
falante (não de primeira-mão) e a que está no falante (de primeira-mão). Essa primeira
divisão permite-nos vislumbrar de forma mais clara as quatro categorias principais de
evidencialidade conhecidas na literatura: relatada ou citada (a fonte não é o falante);
sensorial, inferida e suposta ou de suposição (em que a fonte é o próprio falante). Outras
divisões da categoria ainda podem ser feitas e dizem respeito a especificações
particulares das categorias relatada e sensorial, conforme pretendemos mostrar
posteriormente. Uma proposta de organização dessas categorias, conforme sua
ocorrência na língua Shanenawa pode ser vista de forma mais sistematizada na Tabela
1, a seguir:
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Tabela 1: Categorias de evidencialidade na língua Shanenawa (Pano).
MARCAS DE EVIDENCIALIDADE EM SHANENAWA
EXTERNA OU
NÃO PRIMEIRAMÃO

INTERNA OU PRIMEIRA-MÃO

RELATADA
OUVIDA

QUOTATIVA

SENSORIAL
VISUAL

-kĩ

-nĩ

-

NÃO-VISUAL
OLFATIVA

-kiã

INFERIDA

AUDITIVA

-nĩ

SUPOSTA
-CERTZ.

+ CERTZ.

-maĩ

-ficaĩ

-raka

-shafaĩ

OUTROS

-nĩ

-nĩ

Assim, vejamos inicialmente os exemplos abaixo que ilustram o marcador de
evidência do tipo relatada:
(1)

ene-φ 1
pake-kiã
água-ABS
cair-EV
‘Ouvi dizer que está chovendo.’

(2)

Feijó anu
peshe ka-a-kiã
aw ĩ hu
mulher(ABS)
Feijó LOC
casa
ir-PAS-EV
‘Ouvi dizer que a mulher foi de casa para Feijó’.

(3)

yuma ĩ -ni
onça-ERG

kamã-φ
cachorro-ABS

rete-a-kiã
matar-PAS-EV

‘Dizem que a onça matou o cachorro.’
(4)

aw ĩ hu
Feijó anu
peshe ka-a-kiã
mulher(ABS)
Feijó LOC
casa
ir-PAS-EV
‘Dizem que a mulher foi de casa para Feijó’.

(5)

kamã-φ
rete-a-kĩ
yuma ĩ -ni
onça-ERG
cachorro-ABS matar-PAS-EV
‘Afirmo que a onça matou o cachorro.’

(6)

Feijó anu
peshe ka-a- kĩ
aw ĩ hu
mulher(ABS)
Feijó LOC
casa
ir-PAS-EV
‘Afirmo que a mulher foi de casa para Feijó’.

Como podemos notar, em (1-4), o valor semântico do sufixo {-kiã} é “dizem”
ou “ouvi dizer” sem, contudo, revelar a identidade da fonte que forneceu a informação
ao falante. Trata-se, portanto, de uma evidência do tipo hearsay (ouvida). Já em (5-6), o
sufixo evidencial {-kĩ} indica que o falante está tomando como verdadeira, certa e
inquestionável a afirmação que está dando, o que nos remete ao chamado “argumento

1

O grafema <e> representa a vogal alta central não-arredondada fechada; <r>, a consoante tepe alveolar.
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de autoridade”. Todavia, ao mesmo tempo, o falante deseja deixar claro que não
presenciou o fato declarado, atenuando a responsabilidade em relação ao que é dito, daí
considerarmos essa evidência como quotativa. Enfim, no âmbito da evidencialidade
relatada é possível, embora não especificando a fonte, qualificar a confiança na
informação que o falante comunica ao ouvinte expressando o grau de precisão dessa
informação.
Vejamos agora exemplos de dados que ilustram a evidencialidade do tipo
sensorial:
(7)

ene-φ
pake-nĩ
água-ABS
cair-EV 2
‘Está chovendo.

(8)

aw ĩ hũ
ixkĩ
xui-nĩ
mulheres(ERG) peixe-ABS
assar-EV
‘As mulheres estão assando peixe.’

(9)

kamã-φ
yuma ĩ -ni
onça-ERG
cachorro-ABS
‘A onça matou o cachorro.’

rete-a-nĩ
matar-PAS-EV

No exemplo em (7) e (8), a fonte da informação dada pelo falante é assegurada
pelo seu próprio sentido, seja ele visual (o falante vê a chuva cair/as mulheres assando
peixe) ou não-visual (ele ouve o som da chuva caindo ou sente o cheiro de terra
molhada/de fumaça e carne de peixe assada, etc.). Em (9), também é possível se ter
certeza da ocorrência do fato informado, já que o próprio falante o presenciou. Desse
modo, em Shanenawa, um mesmo sufixo, {-nĩ}, marca a evidência sensorial
independente de qual seja o sentido (visual ou não-visual).
As duas últimas categorias de evidencialidade apontadas na Tabela 2, inferência
e suposição, são ainda passíveis de discussão para nós, especialmente, a primeira. Na
realidade, parece-nos, pelo que averiguamos até o momento, que não há um marcador
morfológico para o caso de fonte de informação inferida, por isso, por ora, estamos
optando em deixar o espaço na Tabela 1 relativo a essa categoria em aberto.
Quanto à categoria de evidencialidade por suposição, os falantes Shanenawa
costumam recorrer a diferentes marcadores dessa categoria, segundo a sua necessidade
de expressar o grau de precisão da informação transmitida. Nesses termos, vejamos,
primeiramente os exemplos seguintes:
(10)

ene-φ
pake-maĩ
água-ABS
cair-EV
‘Suponho que esteja chovendo.’

(11)

ixkĩ-φ
xui-maĩ
aw ĩ hũ
mulheres(ERG) peixe-ABS
assar-EV
‘Suponho que as mulheres estejam assando peixe’.

2

As abreviaturas usadas neste artigo são: ABS: absolutivo, ERG: ergativo, EV: evidencialidade, LOC:
locativo, NEG: negação, PAS: passado, PRE: presente, SR: Switch Reference (Sistema de Referência
Alternada), 3ps: terceira pessoa singular, φ morfema zero.
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(12)

yuma ĩ -ni
kamã-φ
rete-maĩ
onça-ERG
cachorro-ABS matar-PAS-EV
‘Acho que a onça matou o cachorro.’

(13)

ma
peshe inu
ka-a-raka
já
casa
LOC
ir-PAS-EV
‘Tenho dúvidas de que ele foi para casa.’

(14)

Shuaine-ne
ixkĩ-φ
newe-raka
Shuaine-ERG
peixe-ABS
pegar-EV
‘Tenho dúvidas de que Shuaine (nome próprio) pegou peixe’.

(15)

ma
peshe inu
ka-a-fikaĩ
já
casa
LOC
ir-PAS-EV
‘Acredito que ele já tenha ido para casa.’

(16)

Shuaine-ne
ixkĩ-φ
newe-fikaĩ
Shuaine-ERG
peixe-ABS
pegar-EV
‘Acredito que Shuaine tenha pegado peixe’.

Como se pode notar, em (10-12), o sufixo evidencial {-maĩ} funciona como um
marcador de pressuposição. Trata-se, assim, de uma evidência assumida, porém com a
ressalva de o falante não ter certeza da veracidade do que está afirmando. Como vemos
aqui é possível até mesmo começar a pensar numa espécie de modalização no contínuo
entre a certeza e a não-certeza, sinalizando que algo não está sendo dito de forma
categórica e sugerindo um grau de (des)comprometimento em relação à verdade da
proposição. Em (13-14), a dúvida também vigora, mas com um grau maior de incerteza,
daí o uso do sufixo {-raka}. Já nos exemplos, em (15-16), o falante utiliza outro sufixo,
{-fikaĩ}, pois, apesar de esboçar certa falta de segurança sobre a veracidade da
afirmação, o falante acredita que o que está afirmando realmente ocorreu.
Uma outra marca de evidencialidade usada pelos Shanenawa é {-shafaĩ}, a qual
também expressa uma suposição, porém, falsa, como nos exemplos em (17-18), a
seguir. Comparando com (19-20), percebemos o sufixo {-shafaĩ}, nesse caso, pode
substituir outro marcador de evidência de mesma ordem, {-maĩ}, tornando o enunciado
mais econômico.
(17)

ma
peshe inu
ka-a-shafaĩ
já
casa
LOC
ir-PAS-EV
‘Eu pensei que ele já tivesse ido para casa, mas ele não foi.’

(18)

ixkĩ-φ wasi
newe-a-shafaĩ
atũ
3ps
peixe muito pegar-PAS-EV
‘Eu pensei que ele tivesse pegado muito peixe, mas ele não pegou.’

(19)

ma
peshe inu
ka-a-maĩ
hiay
ka-a-ma
já
casa
LOC
ir-PAS-EV
mas
ir-PAS-NEG
‘Eu pensei que ele tivesse ido para casa, mas ele não foi.’

(20)

ixkĩ-φ wasi
newe-a-maĩ
atũ
3ps
peixe muito pegar-PAS-EV
‘Eu pensei que ele tivesse pegado muito peixe, mas ele não pegou.’
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Um último sufixo detectado no Shanenawa é {-maki}. Este, porém, exprime um

estado de surpresa do falante frente ao que está enunciando, o que nos leva a interpretálo, na realidade, não como uma marca de evidencialidade, mas sim de modalidade
epistêmica, como podemos ver nos seguintes exemplos:
(21)

ma
peshe inu
ka-a-maki
já
casa
para
ir-PAS-EV
‘Estou surpreso que ele já tenha ido para casa.’

(22)

ixkĩ-φ wasi
newe-a-maki
atũ
3ps
peixe muito pegar-PAS-EV
‘Estou surpreso que ele tenha pegado muito peixe.’

Como se pode notar, neste último caso a marca de evidencialidade também
sugere um posicionamento crítico em relação à fonte da informação, permitindo uma
correta avaliação do conteúdo assimilado pelo ouvinte.
Para finalizar, apresentamos, a seguir, um exemplo em que os evidenciais podem
ser observados em uma situação de narrativa na língua Shanenawa.
(23)

Tekahaine
ni-mera
kai-misi-shũ,
atuna ewui-a
nenu
maru
Nome próprio mata-LOC
passear-PRES-SR 3ps dizer-PAS
aqui
cutia
Tikefaine (Inácio), enquanto passeava na mata, ouviu alguém dizer que ali havia muitas
wasi
aya-a.
muita ter-PAS
cutias.

Mae-mera
nuku-i-shey
Tekahaine
tsaĩ-a
Aldeia-LOC
chegar-PRE-SR nome próprio dizer-PAS
Quando ele chegou à aldeia falou que alguém havia dito para ele

ni-mera
maru wasi
mato-LOC
cutia
muito
que no mato tinha muitas cutias.

aya-kiã.
ter-EV

Atũ
maru wasi
uĩ-a-shũ-nĩ.
3ps
cutia
muito ver-PAS-SR-EV
Ele mesmo viu muitas cutias.

Suaine
ni-anu
kaia-a maru-φ
Askanũ
Então
nome próprio
mato-LOC
ir-PAS cutia-ABS
Então, Suaine (Militão) foi para o mato, mas não viu cutia nenhuma.
Askanũ
Tekahaine
tsaĩ-a:
ni-mera
Então
nome próprio
disse-PAS
mato-LOC
Então, Tikefaine disse: eu pensava que no mato tinha muita cutia,

uĩ-a-ma
ver-PAS-NEG

maru-φ
cutia-ABS

wasi
muita

aya-shafaĩ.
ter-EV.
mas eu me enganei.

Como podemos observar no exemplo em (23), acima, inicialmente temos o
evidencial {-kiã, o qual indica na fala do narrador que a informação dada pelo falante
(Tekahaine) é do tipo relatada, ou seja, é uma informação de segunda-mão não
identificada pelo referido falante. Todavia, por alguma razão que foge aos objetivos
desta análise, o falante reforça a informação dada e desta feita evidenciando a fonte, ou
seja, ele mesmo. Neste caso, a forma {-nĩ} expressa uma evidência do tipo sensorial
(visão). O último evidencial que ocorre nessa narrativa é {-shafaĩ}, o qual indica que a
informação dada é uma suposição que em princípio era tida como verdadeira, mas que
pelo que indica o falante, acabou por se tornar falsa.
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Conclusão
A descrição da evidencialidade na língua Shanenawa, apresentada neste artigo,
mostrou que a referida língua codifica de maneira relativamente simples (ou seja, por
meio da adição de sufixos às bases verbais) três dos principais tipos de fonte de
informação conhecidos na literatura: relatada, sensorial (visual e não-visual) e
inferencial.
Portanto, em termos tipológicos, podemos dizer que o Shanenawa é uma língua
que, de acordo com a classificação de Akhenvald (2003, 2004), pode ser classificada
como C1, o que neste ponto a torna “companheira” de várias línguas pertencentes a uma
outra família de línguas indígenas faladas no nordeste da Amazônia: o Tukano do Leste.
Já no âmbito da família Pano, ao contrário de outras línguas, que apresentam um
sistema mais complexo de evidencialidade, como é o caso do Matsés (FLECK, 2003) e
do Matis (FERREIRA, 2005), no Shanenawa, a evidencialidade é considerada
relativamente simples comparável ao que também é visto em outras línguas Pano como,
por exemplo, o Yaminawa (EAKIN, 1991), o Shipibo (FAUST, 1990; LORIOT ET
ALL, 1993) e o Capanawa (LOOS e LOOS, 1998).
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Abstract: Krenak is a language of Je linguistic group spoken in Minas Gerais and São
Paulo and it is considered highly endangered. In spite of the various existing studies, there
is basically one of phonology, which belongs to Silva (1985). The aim of this paper is to
perform a brief review and critical analysis of her work, along with a short discussion of
some questions related to phonetic segments identified in Krenak and Je languages by
other researchers, as Davis, Seki, Emmerich & Monserrat. Also, we present a preliminary
analysis of data from Seki, gathered in the beginning of the 80’s, which lead us to question
issues previously considered by Silva, like the non-existence of prenasalized phonemes
and the quantity of vowels, and still characteristics of voiceless nasals in this language.
Keywords: Krenak; Macro-Je; Phonology.
Resumo: O Krenak é uma língua Jê cujos falantes se encontram em Minas Gerais e São
Paulo, que se encontra em avançado processo de extinção. Apesar de existirem vários
estudos, de fonologia contamos, basicamente, com o estudo de Silva (1985). O objetivo
deste estudo é fazer um breve resumo do trabalho de Silva, e uma reflexão crítica da sua
análise, considerando alguns questionamentos referentes aos segmentos identificados na
línguas Krenak e Jê, em geral, por outros pesquisadores, como Davis, Seki, Emmerich &
Monserrat. Fazemos, ainda, uma análise preliminar de dados da língua Krenak, coletados
por Seki no início da década de 80, que nos levam a questionar certas posturas tomadas por
Silva, como a não-existência de oclusivas pré-nasalizadas fonológicas, a quantidade de
vogais existentes na língua e as características das nasais surdas.
Palavras-chave: Krenak; Macro-Jê; Fonologia.

O Krenak: informações gerais
Os Botocudo foram vítimas de um dos mais violentos processos de repressão
por parte do homem branco, o qual resultou no desaparecimento de quase todos os
membros desse grupo. Atualmente, os únicos representantes sobreviventes são os
índios Krenak, que habitam a Aldeia Krenak, às margens do rio Doce, entre as
cidades de Conselheiro Pena e Resplendor, no estado de Minas Gerais. No decorrer
da história, foram conhecidos também por Aimorés, nominação dada pelos Tupí, e
por Grén ou Krén, sua auto-denominação. No início do século XX, havia vários
grupos de Botocudo na região entre Minas Gerais e Espírito Santo. Segundo Seki1
(1992), “em 1911 havia Pojichás, em São Mateus; Naknanucs e Nakrehes, no
Aldeamento de Lages, às margens do Pancas; Jiporocas, no Posto Indígena
1

Lucy Seki é Lingüista, Professora da Universidade Estadual de Campinas e orientadora do Projeto de
Doutorado em desenvolvimento sobre a língua Krenak, aspectos fonológicos e morfossintáticos, do
qual fazem parte as discussões iniciais realizadas neste artigo.
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Pepinuque; Munhagiruns, entre o Pancas e o São José; Nakrehes em Pancas e em
Itueta e finalmente Gut-kraks, entre a serra de João Leopoldino, às cabeceiras do São
João e o Pancas”.
Dentre estes últimos, os Gut-kraks dividiam-se em dois grupos inimigos: os
Botocudo de Natividade do Manhuaçu, sob a liderança do capitão Tijuqye Tetchuc e
os Botocudo da Lapa, chefiados pelo capitão Crenac, cujo nome terminou sendo
adotado para distinguir o grupo. Embora essa denominação tenha se generalizado, a
comunidade Krenak inclui representantes e descendentes de outros subgrupos
Botocudo, como os Nakrehé e os Gut-krak.
Embora tenham sido considerados em vários momentos da história como
extintos, os representantes Botocudo ainda resistem e falam sua língua nativa,
especialmente as variações Krenak, Nakrehé, Gut-Krak e Munhãjirum. Rodrigues
(2007)2 considera a língua Krenak como uma língua ainda sobrevivente, mas “com
falantes terminais”. De fato, a realidade lingüística dos Krenak, já há cerca de três
décadas atrás, refletia uma língua em limites de desaparecimento completo. Segundo
Seki (1992), a comunidade é caracterizada por ser dispersa e apresenta um alto grau
de miscigenação com não Botocudos (índios e não índios), o que é compreensível se
olharmos para a história do grupo como um todo. Na época da visita da
pesquisadora, no início da década de 80, a língua se encontrava em grande risco de
extinção, apresentando apenas cerca de 15 falantes - em graus diferentes de domínio
da língua e com idades acima de 40 anos. Seki observou também que entre a
comunidade mais jovem, alguns podiam compreender, mas não falavam e que as
crianças que freqüentavam a escola eram alfabetizadas em português. Já nesta época,
podia-se afirmar que a língua não apresentava mais as funções de linguagem na
comunidade, que se comunicava predominantemente em português, mas que, de
qualquer maneira, ainda apresentava uma “função de solidariedade grupal”, ou seja,
uma função em torno das lembranças da história dos seus antepassados e de
demonstrar que podem conservar sua identidade lingüística e étnica.
A língua Krenak: estudos existentes
Os Krenak têm sido estudados desde o século XVI, por cronistas e jesuítas,
ainda sob o nome de Aimorés. Como Botocudos existem várias documentações
oficiais de caráter administrativo, além de relatos de viajantes naturalistas, etnólogos,
religiosos, engenheiros e até de um farmacêutico, sendo ainda tratados em artigos de
jornal ou outros trabalhos mais específicos sobre o grupo (Seki,1992). Também
lingüistas, como Charlotte Emmerich, Ruth Monserrat e Lucy Seki realizaram
estudos acerca da língua Borun. Mesmo assim, nenhuma das línguas ou dialetos do
grupo Botocudo foi documentada de modo satisfatório e não se pode contar com
qualquer descrição da estrutura gramatical mais completa acerca dessa língua.
Sobre a fonologia, a língua dos Krenak conta basicamente com uma descrição
fonética e fonológica feita por Silva (1985). O estudo baseia-se no modelo
fonológico gerativo-transformacional de Chomsky, apresentado em The Sound
Pattern of English (SPE, 1968), que considera os segmentos consonantais e
2

Informações apresentadas em mesa-redonda sob o título “O Tronco Macro-Jê e suas línguas
mortas”, por Aryon Dall’lgna Rodrigues (UnB), no V Encontro de Línguas e Culturas Macro-Jê,
ocorrido em São Paulo, entre 3 e 5 de maio de 2007.
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vocálicos a partir da noção dos traços distintivos, o que acarreta algumas
problemáticas que serão mencionadas mais adiante.
Há também outros estudos como os de Davis (1966), Emmerich & Monserrat
(1975) e Seki (2002), porém que tratam do tema de modo mais genérico, ou seja, de
forma resumida ou como base para verificações do tipo etnológicas, classificatórias
da língua ou para análise de aspectos morfossintáticos, entre outros.
Dados inéditos de Seki
Seki realizou várias visitas aos Botocudos de Minas Gerais e de São Paulo
entre os anos de 1980 e 1982. O vasto material lingüístico coletado pela pesquisadora
para seus estudos sobre os Botocudo, no início da década de 80, resultou em artigos
bastante elucidativos sobre a história dos Botocudo e também sobre a língua Krenak,
realizando estudos fonológicos e gramaticais da língua ( considerado-se, inclusive,
seus manuscritos não-publicados).
Tal material consiste em gravações que tiveram como informante principal a
Ngut-krak Sebastiana de Souza, já falecida, mas, na época, com cerca de 70 anos de
idade, que era considerada como a falante mais competente do grupo. Conta-se
também com dados de outros três falantes adultos, com idades entre 40 e 50 anos,
que foram: José Anato, sobrinho de Sebastiana, Antônio Jorge e Jovelina.
Trata-se de uma ampla coleta que dividiremos em três partes: a primeira
inclui cerca de 500 itens lexicais, isolados e em contexto (sintagmas nominais e
verbais, mini-diálogos e frases espontâneas); a segunda, mais itens pertencentes aos
mesmos domínios e a terceira, que inclui textos produzidos espontaneamente pelos
falantes, que consistem principalmente em ‘cartas faladas’ que os nativos pretendiam
que fossem transmitidas pela pesquisadora em suas visitas a outras aldeias.
A utilização de tais dados se mostra interessante porque, além de inéditos,
estes refletem uma situação da língua menos deteriorada do que a que se pode
encontrar hoje, de modo que sua descrição e análise, segundo teorias fonológicas
mais recentes, permitirão identificar características que podem ter se perdido ao
longo dos últimos anos e não ser mais perceptíveis na fala desta geração dos Krenak.
Este recorte lingüístico possibilitará, assim, a construção de um material que ajude a
resgatar parte da memória lingüística deste povo, além de ampliar a compreensão do
material já existente e disponível sobre o Krenak.
Apesar das muitas deficiências apresentadas por tais materiais, estes
constituem a única fonte para o estudo histórico da língua e podem também
contribuir para um melhor conhecimento da variante existente (Seki, 1992). Julga-se
como importante, assim, tentar buscar novas formas de abordar e compreender esses
materiais.
De acordo com fontes do ISA, desde 1995 até pelo menos 1998 os Krenak
vêm juntando esforços para que as crianças voltem a falar o Borun. Atualmente,
mesmo com todo trabalho de resistência do povo Krenak quanto à preservação de sua
língua e sua cultura, associados aos projetos de educação entre os Krenak, que tem
grande interesse em recuperar sua língua, o estado em que esta se encontra ainda é
preocupante e até onde se sabe, carece de estudos mais abrangentes sobre os
fenômenos internos da língua, que possam explicar melhor o seu funcionamento.
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Objetivos e métodos
A língua Krenak, apesar de contar com algumas descrições lingüísticas,
apresenta várias lacunas na explicação de fenômenos que apresenta na sua estrutura
interna. Tendo em vista ampliar as discussões de tais problemáticas e construir uma
base para o desenvolvimento de um estudo fonológico da língua, esta nossa primeira
apreciação da língua tem por objetivos:
• Fazer uma breve revisão crítica dos estudos de Davis (1966), Seki
(2002), Emmerich e Monserrat (1975) e sobretudo do de Silva,
apresentando suas principais características e observando alguns
problemas que puderam ser levantados a partir da análise dos
mesmos;
• Descrever de modo preliminar aspectos fonéticos e questões
relevantes para a discussão da fonologia da língua Krenak.
O material utilizado para esta fase do trabalho consiste nos estudos de Davis
(1966), Emmerich & Monserrat (1975), Seki (2002), Silva (1985, 1987). Já a análise
preliminar irá se basear nos dados coletados por Seki no início da década de 80.
Trata-se, inicialmente, de um corpus com cerca de 500 itens, entre palavras isoladas
e contextualizadas, a partir do qual foi feita a transcrição e verificação acústica dos
dados, apoiada em programas específicos de análise acústica como o Praat. Dentre os
autores que subsidiarão as reflexões levantadas em nosso estudo estão Ladefoged e
Maddieson (1996).

Revisão da literatura sobre a língua Krenak
Os Krenak falam a língua Borum e têm sido classificados como integrantes
do tronco lingüístico Macro-Jê. Este tronco compreende um grande número de
famílias, além da família Jê. Em 1955, Loukotka (apud Davis, 1968:46) examinou os
dados lingüísticos disponíveis de uma série de tribos não-Tupi que ocupavam regiões
da Bahia, nordeste de Minas Gerais e Espírito Santo. Ele agrupou as línguas em
quatro famílias – Maxakali, Kamakan, Purían e Botocudo – e as considerou
relacionadas ao tronco Macro-Jê. Seu trabalho consistiu basicamente em comparar
itens lexicais que puderam ser reconstruídos para o Proto-Jê. Concluiu, todavia, que a
exata classificação destas línguas requer mais do que estudos comparativos e
lamentou a condição quase extinta dessas línguas, que prejudica ou impossibilita, em
alguns casos, novas pesquisas de cunho lingüístico. Tal dificuldade é enfatizada
também por Rodrigues (1986), que afirma que não se tem evidências, em certos
casos, sobre a filiação de certas famílias ou línguas a esse tronco, como é o caso do
Krenak, sendo a constituição do tronco Macro-Jê ainda bastante hipotética:
Da família Botocudo tenta-se hoje, com grande dificuldade, obter algum
conhecimento da língua dos poucos sobreviventes que restam de dois de seus
subgrupos, os Krenak e os Nakrehé, desarticulados e dispersos pela ação violenta
dos que ocuparam suas terras e das próprias agências governamentais.
(RODRIGUES, 1986, p. 49)

Mais tarde, em 1999, Rodrigues divide as línguas Macro-Jê em: orientais,
centrais e ocidentais, classificando o Krenak como membro do grupo oriental, junto a
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línguas pertencentes às famílias Maxacalí, Yatê, Purí, Kamakã e Kariri, sendo as três
últimas já extintas.
Apesar das dificuldades, Seki (2002) realiza um estudo do tipo comparativo,
onde compara dados do Krenak com outras línguas Jê e com dados do Proto-Jê,
segundo Davis (1966) e dá um primeiro grande passo para resolver problemas do
tipo classificatório, pelo menos quanto a essa língua, apresentando fortes evidências
de relações genéticas entre o Botocudo e a família Jê.

Estudos existentes sobre o Krenak:breves comentários
O Proto-Jê e o Botocudo: estudos de Davis (1966) e Emmerich &
Monserrat(1975)
Segundo Davis (1966), os fonemas consonantais reconstruídos para o ProtoJê incluem 12 consoantes: 4 oclusivas surdas, bilabial, alveolar, palatal e velar – não
havendo oclusivas sonoras; 4 nasais, que também apresentam os quatro pontos de
articulação (bilabial, alveolar, palatal e velar) e, para finalizar o quadro de consoantes
do proto-jê, encontram-se as fricativas bilabial, palatal e velar e o tap, como
visualizamos a seguir:
Consoantes: /p, t, tS, k, m, n, ¯, N, w, Z, x, R/
Já o quadro das vogais apresenta 14 fonemas, sendo 9 orais e 5 nasais:
Vogais: /i, e, E, ˆ, ´, a, u, o, ç, i), e), ˆ), a), o)/

Emmerich e Monserrat (1975) fazem uma análise de vocabulários Botocudos
coletados no séculos XIX e XX, a fim de depreender a estrutura fonêmica da língua e
estabelecer eventuais diferenças dialetais. O sistema fonêmico subjacente a língua
Botocudo é formado, portanto, por 6 vogais orais e 16 consoantes, tal qual expostas a
seguir:
Consoantes: /p, p', m, w, t, t', n, r, c&, c&', n), k, k', N, /, h/
Vogais: /i, e_, o, e, a, u/

Emmerich e Monserrat consideram que a distinção entre surdas e sonoras na
língua não é fonêmica. Sobre a pré-nasalização das oclusivas, é observado que em
todos os vocabulários se registram grupos como mp, mb, nt,Nk, Ng, nc&, etc, os quais
apresentam formas que se alternam com consoantes oclusivas surdas ou nasais.
Concluem que em algum momento da língua provavelmente houve uma série de oclusivas
pré-nasalizadas, que representaremos por p’, t’, c’ , k’, em contraste fonêmico com a série
correspondente de oclusivas surdas p, t, c, k. (EMMERICH E MONSERRAT, 1975, p.34).
A análise dos dados levam as autoras a hipotetizarem que tais diferenças
estariam associadas a: a) diferenças dialetais; ou b) processo histórico da língua. Mas
observam sobre as pré-nasalizadas que:
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Se houvesse uma correlação clara, na cronologia das fontes, entre as formas prénasalizadas, como sendo as fontes mais antigas, e as oclusivas simples como as mais
recentemente registradas, não hesitaríamos em considerar as variantes discutidas
como ilustração de um processo geral de simplificação da língua.... onde: oclusiva
pré-nasalizada > oclusiva sonora > oclusiva surda.(EMMERICH e

MONSERRAT, 1975, p.35).
No entanto, a análise dos vocabulários revela que não necessariamente é esta
a explicação para tais variações.
O Krenak e as línguas Jê: Seki
Seki (2002) faz estudo do tipo histórico-comparativo a fim de comprovar a
inclusão do Krenak nas línguas Jê. Restringe seu estudo ao sistema consonantal além
de basear seus dados em uma ‘transcrição fonética ampla’. Como sua preocupação é
de cunho comparativo, não chega a propor, portanto, qualquer tipo de inventário
fonológico, mas apresenta os fonemas propostos por Silva (1985) para o Krenak e
inclui, entre parênteses, outros segmentos identificados por ela – Seki – , mas cujo
status fonológico ainda não está bem esclarecido e precisa ser verificado:
As consoantes: p, t, tS, k, /, m, n, ¯, m8, n8, ¯8 , w, j Z, x, R,(mb,nd,ndZ,Ng,N, N8)
As vogais:

i, E, ´, a, u, ç (e, ˆ, o, a), o))

A análise de Silva: aspectos fonéticos e fonológicos do Krenak
Silva (1985) fornece uma descrição fonética dos segmentos vocálicos e
consonantais da língua Krenak, baseada no modelo gerativo transformacional
apresentado em ‘The Sound Pattern of English’ – doravante SPE –, de Chomsky &
Halle, 1968. Em seu trabalho, faz uma descrição dos segmentos vocálicos e
consonantais baseada nas propriedades articulatórias do aparelho fonador. O quadro
fonético das consoantes para o Krenak ao qual chega se apresenta como a seguir:
[p, t, k, /, b, d, g, m8, n8, ¯8, N8, m, n, ¯, N, tS, dZ, X, Z, r]
De acordo com Silva, os segmentos oclusivos em Krenak /p, t, k/ podem se
realizar como parcialmente vozeadas [b8, d8, g8], desvozeadas [p, t, k] e brevemente
aspiradas [pH, tH, kH]. Todas são representadas nas transcrições como desvozeadas
[p, t, k] ou vozeadas [b, d, g] apenas. A autora fala ainda de oclusivas desvozeadas
não-explodidas [p|, t|, k|], realizações que poderiam estar associadas a variações
sociolingüísticas e que necessitariam de descrições mais adequadas (SILVA, 1985,
p.34)
As nasais podem ser surdas: /m8/ /n/8 /¯8/ ou plenas /m/ /n/ /¯/. As nasais
apresentam propriedades articulatórias de ‘travamento ou não-explosão’ e ‘explosão
oclusiva vozeada’ ou ‘explosão oral’ em final de enunciado, ou seja, percebe-se que
há a realização de uma oclusiva após a nasal, que não é completamente realizada e
soa como explosão, como explica a autora:
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Ocorre o levantamento do véu palatino. Assim, o fluxo da corrente de ar penetra
apenas na cavidade oral e é expelido pela boca. Essa articulação produz um efeito
sonoro de uma oclusiva. Usaremos a notação [mb, nd, ng], ou seja, a oclusiva
vozeada homorgânica à nasal vozeada é colocada acima do segmento nasal.(SILVA,
1985, p.36)

Vejamos a seguir alguns exemplos desta ocorrência:
(01)

[»ku)m|]

(02)

[ »Ngç3N
) |]

∼

[»ku)mb ] ∼

[»ku)m]

[ »Ngç3N
3) g]

∼ [ »Ngç3N
) ]

∼

‘fumo’
‘cachorro’

Identificam-se ainda na língua o segmento africado surdo /t/, que pode se
vozear se precedido de nasal; as fricativas /x, Z/ e, além destes segmentos, o tap /R/.
O inventário fonológico proposto é composto, portanto, por 15 consoantes e pode ser
resumido no quadro a seguir:
Quadro 1: fonemas consonantais do Krenak segundo Silva (1985)
Bilabial

Alveolar

Palatal

Velar

Glotal

Oclus.Surda

p

t

tS

k

/

Nasais surdas

m8

n8

¯8

Nasais sonoras

m

n

¯

Fric.

w

Tap

j

Z

x

R

Quanto às vogais, inicialmente, a autora as descreve fundamentando sua
análise na teoria das vogais cardeais, apresentada por Abercrombie (1967, apud
Silva,1987). Silva identifica, entre outras características, diferenças de qualidade
vocálica entre as vogais orais e nasais do Krenak.
A autora revê sua análise anterior e reflete sobre alguns problemas para a
análise das vogais do Krenak. Assim, discute e mostra evidências que demonstram a
inadequação do modelo fonológico utilizado por ela mesma para a descrição das
vogais do Krenak. O problema se concentra na dificuldade de caracterizar certos
segmentos vocálicos do Krenak como unidades fonológicas distintas. De qualquer
modo, Silva chega a um inventário de 6 vogais contrastivas: / i, E, a, ç, ´, u /. A
seguir, tentaremos resumir alguns problemas apresentados pela autora.
As três primeiras vogais / i, E, a / formam uma classe natural caracterizada
pelo traço [- recuado] e operam no processo fonológico de palatalização de oclusiva
velar desvozeada. Os outros três segmentos restantes / ç, ´, u / formam uma classe
natural que se opõe ao primeiro grupo pelo traço [+ recuado] e forma ambiente
propício para a realização do processo de velarização do segmento nasal desvozeado.
O quadro apresenta valores (de ‘+’ ou ‘-’) para a caracterização dos
segmentos vocálicos e leva em conta os seguintes traços: alto, recuado, arredondado
e baixo.
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i

E

a

alto

+

–

–

–

–

+

recuado

–

–

–

+

+

+

arredondado

–

–

–

+

–

+

baixo

–

+

+

+

–

–

ç

´

u

Entretanto, segundo a matriz no quadro acima, [E] e [a] não se caracterizam
como segmentos distintivos, pois apresentam os mesmo valores atribuídos a cada
traço. Ou seja, não podemos caracterizar tais vogais como unidades fonológicas
distintas dentro do modelo gerativo transformacional proposto em SPE.
Buscando resolver o problema, Silva resolveu atribuir ao segmento vocálico
[E] o valor [–baixo] para caracterizar tal segmento e, de forma análoga, o segmento
vocálico [ç] também foi caracterizado como [– baixo] . Como conseqüência, [E] e [a]
passaram a ser caracterizados como unidades fonológicas distintas, como é ilustrado
a seguir:
i

E

alto

+

–

–

–

–

+

recuado

–

–

–

+

+

+

arredondado

–

–

–

+

–

+

baixo

–

–

+

–

–

–

a

ç

´

u

Silva conclui seu estudo enfatizando o caráter preliminar de sua descrição e
sugere a realização de novos estudos que possam explicar os fenômenos encontrados
em Krenak.

Alguns problemas e questões em aberto
Inicialmente, percebe-se que o inventário vocálico proposto por Emmerich e
Monserrat para o Botocudo e por Silva para o Krenak parece bastante pequeno (6
vogais orais) em relação ao que se costuma observar em línguas do tronco Macro-Jê.
Além do mais, as autoras não identificam a nasalização como traço distintivo, mas
sim como resultado de processo fonológico de nasalização de vogais. Se
observarmos, por exemplo, o quadro de vogais proposto por Davis – de 14 vogais –,
é plausível pensar que este inventário pode ser, se não questionado, pelo menos
revisado em análises mais recentes e baseados em dados variados.
As vogais precisam ainda ser descritas com base em pressupostos teóricos
que dêem conta de caracterizá-las propriamente. A inadequação do modelo teórico
linear para realizar uma análise do sistema fonológico da língua é enfatizada pela
autora em diversos momentos durante seu estudo, ao afirmar que (....) a teoria dos
traços distintivos proposta em SPE não é totalmente adequada para caracterizar os
segmentos vocálicos em Krenak como unidades fonológicas distintas (SILVA, 1987,
p.183), como ilustramos na seção anterior.
No âmbito das consoantes, outras questões são levantadas. Percebemos
primeiramente que em Silva (1985), afirma-se que não existem oclusivas pré-
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nasalizadas na língua Krenak. Em vez disso considera a existência do padrão
silábico “C’, onde “C” pode ser qualquer consoante da língua, inclusive o segmento
nasal. Desta forma, quando ocorre o encontro “Nasal + C” – sendo C qualquer
oclusiva ou africada surda – este se realiza em limite de sílaba, não se tratando,
portanto, de um segmento tautossilábico pré-nasalizado, como poderia ser
interpretado. Ou seja, a partir dessa consideração, a autora explica por assimilação da
nasal precedente, o vozeamento das oclusivas seguintes [ np, nt, nk > mb,nd,ng ] e
também o vozeamento da africada [ ntS > ndZ], confirmando a existência apenas de
oclusivas e africadas surdas na língua, como se vê nos exemplos abaixo (que incluem
palavras isoladas e juntura de morfema):
(03)

[a)m.bu.ru/]

‘frio, vento’

(04)

[ma)n.d .ko)n]

‘maribondo’

(05)

[ iN.gyu_n
) ]

‘meu dente’

(06)

[a)n.dZuk]

‘2ª. pessoa do plural’

(07)

[tSo)m.bEk]

‘carvão’

(08)

[tSo)n.gHat]

‘canoa’

Em início de sílaba considera-se a queda da nasal:
(09)

[mbr N
) ]

‘caminho’

(10)

[ nd N]

‘torto’

(11)

[ ng N]

‘cachorro’

(12)

[dZukn8aN
) ]

[ndZukn8aN
) ]‘mulher não-índia’

Para justificar a ocorrência destes segmentos em início de sílaba, a autora fala
do processo fonológico de ‘Cancelamento de nasal’, apoiando-se inclusive na
alternância existente entre as formas [ndZ] ~ [dZ] em alguns casos e sugere também
que estudos sociolingüísticos, onde se observe a prioridade de uma ou outra variação,
podem vir a explicar melhor este fenômeno para que se possa associar sua ocorrência
a um processo histórico de perda de nasal em início de sílaba e manutenção do
vozeamento.
Silva (1985) explica ainda que as alternâncias entre as formas surdas e
sonoras indicam que provavelmente o vozeamento de oclusivas e africadas esteja
sofrendo um processo de mudança lingüística (SILVA, 1986, p.90) e que tal variação
se encontrava prestes a desaparecer, vindo a atingir um estágio no qual nem mais se
perceberia se houve pré-nasalização na língua, resultando na chegada de um
momento em que haveria distinção entre surdas e sonoras:
Atualmente se inicia um outro processo de mudança lingüística, no qual o segmento
nasal vozeado é cancelado opcionalmente em início de palavra. Se esta mudança
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prosseguir, poderá se estender aos segmentos oclusivos, africados, vozeados e
desvozeados.” (SILVA, 1985, p.91)

A leitura de Emmerich & Monserrat nos mostrou que, através da análise de
dados das línguas registrados em momentos diferentes da história, esta explicação
não pode ser comprovada
De qualquer forma, até certo ponto, a análise de Silva parece simplificar e
resolver alguns problemas da língua no nível lexical. Por outro lado, foi possível
encontrarmos alguns exemplos num contexto maior, como o da palavra e frase
fonológica que, assomados às reflexões explicitadas nos parágrafos anteriores,
levam-nos a crer que não só se podem registrar pré-nasalizadas em Krenak na
atualidade como se faz primordial refletir acerca do seu status fonológico ou não.
Percebeu-se, assim, a ocorrência de alguns segmentos surdos, que mesmo
estando precedidos por segmento nasal em limite de palavra, não se vozearam, como
previsto pela generalização de Silva:
(13)

[ iN.p /]

‘minha mão’

* [ im.b /]

(14)

[n8aN
) .t )d n
) ]

‘criança’

* [n8aN
) .d )d n
) ]

(15)

[ iN.kruk ]

‘meu filho’

* [ iN.gruk ]

Para reforçar a hipótese de que realmente existem pré-nasalizadas em Krenak,
contamos ainda com alguns exemplos de empréstimos lingüísticos em Seki (2000),
onde o falante nativo Krenak nasalizou o ambiente precedente à oclusiva sonora da
palavra em português. Interpreta-se, então, que a pré-nasalização foi sua forma de
adaptar-se a presença dos segmentos sonoros, que, não existem em sua língua, mas
ocorrem no português, língua da qual tomou o empréstimo, como se vê abaixo:
(16)

‘cabrito’

[ka)mbrit]

(17)

‘medir’

[mi ndi/]

(18)

‘agora’

[aNg /]

Exemplos como estes precisam ser melhor investigados e, a partir de um
corpus que inclua os itens lexicais em contextos mais amplos, como a palavra
fonológica, frase e frase fonológica, poderemos buscar mais evidências que
permitam considerar o status fonológico das oclusivas pré-nasalizadas na língua com
mais precisão.
Outra questão que podemos perceber ainda em todos os estudos realizados se
refere às nasais surdas. Tal segmento foi percebido por Silva e Seki, que, apesar de
reconhecerem o status fonológico das nasais surdas, não explicitam mais detalhes
sobre as características destes fonemas, que são bastante raros nas línguas do mundo.
Mais uma observação sobre estudos prévios está relacionada ao domínio em
que foi estudada a língua. Alguns fenômenos, como processos fonológicos, que
devem ser observados no domínio da frase e não apenas da palavra lexical como foi
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feito por Silva, podem ser melhor compreendidos e explicados se ampliarmos o
contexto onde se inserem os itens lexicais.
Por fim, estudos prosódicos da língua mostram-se bastante escassos. Silva
(1985:65) afirma em seu estudo que: (...) não nos detivemos aqui na análise de
fenômenos como o ritmo e a entoação, embora saibamos que o desenvolvimento de
pesquisa nessas áreas oferecerá uma descrição fonética mais abrangente dessa
língua. (SILVA,1987, p.65).”

Para um estudo da fonologia Krenak: análise preliminar
Os sons e sua distribuição
A análise da primeira parte dos dados de Seki permite-nos chegar às
seguintes observações. As oclusivas: são as surdas /p/, /t/, /t/, /k/ e /// e ocorrem
em posição de onset silábico. As ocorrências observadas demonstram que estes
segmentos podem combinar-se com quaisquer das vogais da língua. Em coda,
porém, apenas /t/, /k/ e /// ocorrem, mas com bastante freqüência.
(19) [»pç˘k]

‘dedo da mão’

-----------

(20) [»tçn]

‘feio’

[»kçt]

(21) [ »ti ]

‘carne’

----------

(22) [»kat]

‘casca’

[»nak]

‘roça, chão’

[ p n
 d!a]

‘dedo do pé’

(23) [a)a)¯iu] ‘ovo de galinha’

‘mamão’

As oclusivas pré-nasalizadas são seqüências de nasal + oclusiva, onde a
nasal, homorgânica ao ponto da oclusiva, é finalizada e a oclusiva iniciada pelo
simples levantamento do velo. Tem sido amplamente discutido que tal movimento
dos gestos em algumas línguas deve ser tratado como segmentos unitários,
principalmente se ocorrem em posição inicial de sílaba (Ladefoged, 1996).
Segmentos como [mb], [nd], [nd!] e [] ocorrem com freqüência em
Krenak, em onset silábico, início e meio de enunciado ou formando onset complexo
com o tap. Ocorrem com menos freqüência em posição de coda.
(24) [»mbç]

‘caminho’

(25) [»nd´]

‘torto’

(26) [»n ç]

‘cachorro’

(27) [nd ud»nd!uk]

‘gambá’

Já em final de sílaba, é comum a ocorrência oclusivas pós-nasalizadas, [bm],
[ n], [ n], mas que são bem menos freqüentes. Sua realização se restringe à posição
d

g
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de coda e pode vir em meio ou final de enunciado. Até o momento, os dados
demonstram que tais segmentos tendem a ocorrer após vogais orais.
(28) [na»tabm]

‘ lagartixa’

(29) [hi$˘»mbçdn]

‘capivara’

(30) [»nç ]

‘cachorro’

As nasais [m], [n], [] e [¯] ocorrem em onset ou coda silábica, adjacente a
qualquer vogal da língua:
(31) [ma»xçn]

‘abóbora’

(32) [nek]

‘banha’

(33) [k´»pi ]

‘capim’

(34) [»¯
¯'komu]

‘agora’

As nasais surdas são consideradas raras nas línguas do mundo. Segundo
Ladefoged (1996), as nasais surdas podem ser encontradas em línguas do Sudeste
Asiático e América do Norte, formando uma série de três nasais (vozeadas, surdas e
laringalizadas). Se forem contrastivas, é mais comum que as nasais vozeadas se
oponham a um dos tipos de nasais mencionados anteriormente. Para a realização
destas nasais, a glote costuma ficar aberta durante maior parte da articulação, mas
há um vozeamento antes dos articuladores finalizarem o movimento. Além disso,
também costumam ser mais longos do que as nasais vozeadas e tem F0 mais alto no
onset da vogal (Ladefoged,1996). Para o Krenak, observamos a ocorrência das
seguintes nasais surdas: [m], [n], [] e [¯]. Sua ocorrência mostrou-se menos
freqüente do que as nasais plenas e ainda observamos alternância com as plenas em
alguns casos, mas só a análise de mais dados poderá revelar suas características e
distribuição de forma mais precisa:
(35) [nak]

‘roça, chão’

(36) [maot]

‘arroz’

(37) [¯
¯ak]

‘ferida’

(38) [» u
 m
 in]

‘cana’

Apesar de ainda não termos realizado uma análise acústica mais detalhada
das nasais surdas, a observação da imagem abaixo mostra um exemplo onde ocorre
tal segmento, contrastado com a nasal plena, ambos pertencentes a sílaba inicial de
duas palavras da língua. A imagem permite observarmos que, pelo menos quanto à
duração, parece pertinente afirmar que as nasais surdas são mais longas do que as
plenas:
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6000

Frequency (Hz)

Frequency (Hz)

6000

0

0

0.2888

0

0

0.3759

Time (s)
m

Time (s)
a

m

0,74 ms

a

0,116 ms

Imagem 1: Espectro, respectivamente, da nasal plena na primeira sílaba da palavra
[maXon] ‘abóbora’ e da nasal surda na palavra [m88aot] ‘chão’. Duração de [m] igual
a 0,74 ms e de [m88] 0,116 ms.

Os glides /j/ e /w/ ocorrem em posição de onset e coda silábica, sendo o
bilabial mais freqüente. Foneticamente, o palatal sofre fricativização, sendo
realizado como [!]
(39) [wa»!ik]

‘flecha’

[aw]

‘ falar’

As fricativas [x] e [h] ocorrem em posição de onset silábico.
(40) [xata»an]

‘arara’

(41) [himb dn]

‘capivara’

O tap // ocorre em posição de onset silábico apenas e pode formar um onset
complexo junto às olcusivas:
(42) [ken]

‘cabeça’

Apesar da análise dos dados não nos permitirem chegar a conclusões sobre
o sistema fonológico da língua ainda, chegamos a identificação dos seguintes
segmentos no Krenak:
Segmentos consonantais:
[p, t, tS, k, /, mb, nd, ndZ, Ng,m8, n8 , ¯8, N8, m , n, ¯, N, w, j, Z, X, h, R]
Os segmentos vocálicos identificados são 12 e se distribuem entre vogais
orais e nasais. As vogais orais podem ser as altas [i], [ˆ] [u]; as orais
centrais [e], [´] e [o] ; as orais médias baixas [e], [´] e [o] e as nasais central
[a)], anterior [i)] e posterior [o)]:
(43) [»pik]

‘formiga’

(44) [ˆˆ»kç]

‘paca’

(45) [»kum]

‘fumo’
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(46) [»ken]

‘cabeça’

(47) [k(´njop /] ‘intestino’
(48) [o»na]

‘ela’

(49) [kˆdn»kEE/]

‘sobrancelha’

(50) [»pçç˘k]

‘dedo da mão’

(51) [xata»an]

‘arara’

(52) [/a/a¯iu] ‘ovo’
(53) [o)o))]

‘gavião’

(54) [ti nak !' /i] ‘to fazendo minha roça’
Chegamos, portanto, a identificação dos seguintes segmentos vocálicos:
[i, ˆ, u, i), e, ´, o, E, a, ç, a), i), o)]

Considerações finais:
Esta breve apreciação dos estudos de Davis, Emmerich e Monserrat , Seki e,
principalmente, de Silva, torna plausível considerar algumas hipóteses que serão
investigadas no restante dos dados de Seki, para realizarmos uma análise apropriada
da fonologia Krenak. É importante ressaltar que a análise da primeira parte dos dados
ainda não permite chegarmos a conclusões precisas sobre o sistema fonológico do
Krenak. De qualquer maneira, podemos chegar a conclusões parciais acerca do que
foi observado.
Primeiramente, foi possível refletirmos de forma especial acerca dos
segmentos pré-nasalizados e sobre o seu potencial para serem considerados como
fonemas da língua Krenak. Tendo em vista sua ampla freqüência e ocorrência –
inclusive em início de sílaba e, ainda, o registro destes segmentos nos dados da
década de 80 e em dados de vários momentos históricos desde o século XVI – , em
dialetos relacionados com o Krenak, é plausível considerarmos que estes segmentos
tem um papel fundamental e possivelmente contrastivo na língua Krenak.
Naturalmente que isto será comprovado a partir de pares mínimos que comprovem
seu status fonológico e analisado apropriadamente segundo os processos fonológicos
atuantes na língua. No que se refere ao número de vogais na língua, foi possível
chegar à identificação de pelo menos 12 segmentos vocálicos, mas que também
precisam ser verificados em suas características acústicas e constrastivas para
podermos afirmar quais se tratam de fonemas e quais são alofones. Por outro lado,
entende-se a pertinência de se realizar uma nova coleta de dados que expressem a
realidade atual da língua, que servirá não só para auxiliar no processo de
documentação da língua, mas que irá também possibilitar a verificação das
generalizações e hipóteses levantadas a partir da análise dos dados gravados e das
fontes históricas. Acredita-se que uma transcrição fonética cuidadosa – com o auxílio
de programas de computador para a análise acústica dos dados, como o Praat -, junto
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a um estudo fonológico com base em preceitos da Fonologia Moderna são condição
básica para a segmentação e identificação dos morfemas ou outros elementos
gramaticais do Krenak.
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Abstract: This paper brings considerations on some aspects of the expression of Time in the
Kaingang language and the uses of adverbial adjuncts that locate events in the time,
representing them in a chronological relationship established with the Moment of the Speech
(MS). Kaingang is an indigenous language of the Jê family (Macro-Jê stock) spoken in the
Southern Brazil.
Keywords: Indigenous languages; Kaingang language; linguistic Time; temporary reference;
Moment of Reference.
Resumo: Este trabalho traz considerações sobre alguns aspectos da expressão de Tempo na
língua Kaingang e os usos de adjuntos adverbiais que localizam eventos no tempo,
representando-os em uma relação cronológica estabelecida com o Momento da Fala (MF).
Kaingang é uma língua indígena da família Jê (tronco Macro-Jê) falada no Brasil Meridional.
Palavras-chaves: Línguas indígenas; língua Kaingang; Tempo lingüístico; referência
temporal; Momento de Referência.

Introdução
A proposta deste trabalho é apresentar considerações sobre a expressão de
Tempo1 na língua Kaingang focando especialmente a utilização de adjuntos adverbiais
que localizam eventos no tempo, representando-os em uma relação cronológica
estabelecida com o Momento da Fala (MF), que pode ser de anterioridade,
simultaneidade ou posterioridade. Há também uma amostragem de exemplos com
indicação gramatical de Futuro.
Durante o desenvolvimento da minha dissertação de Mestrado (‘Aspecto no
Kaingang’ - IEL/Unicamp, 2007) surgiram outras necessidades de esclarecimento na
língua para que fosse possível delimitar meu objeto de estudo. A questão da marcação
de Tempo foi algo desse tipo, que apesar de necessitar, ainda, de estudos posteriores,
trago, aqui, algumas considerações de caráter inicial.2

1

Para se evitar confusões, as referências a Tempo Verbal serão colocadas em maiúsculo, enquanto o
tempo cronológico estará indicado em minúsculo.
2
O foco principal do meu trabalho no Mestrado não era as questões relativas a Tempo e também algumas
dificuldades na metodologia para coleta de dados (vide GONÇALVES, 2007) propiciaram em relação à
questão temporal, mais pistas para futuras investigações que propriamente resultados mais conclusivos.
Por isso, esta é uma apresentação parcial e preliminar sobre o assunto. Em meu Doutorado (em
andamento no IEL, Unicamp, início 2007), as questões de Tempo, Aspecto e Modo no Kaingang estão
sendo trabalhadas em contextos discursivos (orais e escritos), o que certamente levará a resultados que
contribuirão para uma análise de como estão realmente funcionando na língua. Neste momento,
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Os dados analisados (provenientes da minha dissertação) são de enunciados
propostos em Português e traduzidos para o Kaingang, que foram contextualizados
(entenda-se então, propostos com estímulo) e as entrevistas gravadas e depois
transcritas. Foram realizadas 11 entrevistas (uma delas com duas pessoas), gravadas em
fitas cassete e em gravador digital com duração de 40 minutos a uma hora cada
(dependendo do caso) em diferentes áreas, com diferentes falantes de ambos os sexos e
idades variadas (o falante mais novo tem 14 e o mais velho, 110 anos). Os informantes
são bilíngües mas ressalve-se que alguns mais velhos tinham dificuldades para entender
determinadas contextualizações ou palavras em Português. A transcrição das entrevistas
deu-se ainda em campo, com o auxílio de uma professora Kaingang, Nilce Cardoso.
Isso possibilitou uma maior fidelidade à transcrição e questões pertinentes ao
significado das palavras e usos que puderam ser discutidos e conferidos ainda em
campo.

Quem são os Kaingang? É possível falar de uma única língua Kaingang?
A língua Kaingang, classificada na família Jê, tronco Macro-Jê (RODRIGUES,
1999), é falada no Brasil Meridional por um povo formado por aproximadamente 30 mil
pessoas distribuídas em cerca de 30 distintas áreas indígenas entre os Estados de São
Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
Pela extensão na distribuição geográfica desse povo, parece claro que não é
possível falar da língua Kaingang como se fosse uma única língua falada nas diversas
áreas indígenas. Segundo Wiesemann (1971 e 2002)3 as comunidades Kaingang
desenvolveram cinco dialetos:
(i) dialeto de São Paulo: no norte do rio Paranapanema, no Estado de São Paulo
(correspondendo às áreas de Vanuíre, Icatu e Araribá).
(ii) dialeto do Paraná: entre os rios Paranapanema e Iguaçú (áreas de Apucarana,
Barão de Antonina, Queimadas, Ivaí, Faxinal, Rio das Cobras e Guarapuava).
(iii) dialeto Central: entre os rios Iguaçú e Uruguai (áreas de Mangueirinha,
Palmas (PR) e Xapecó (SC)).
(iv) dialeto do Sudoeste: sul do rio Uruguai e oeste do rio Passo Fundo (áreas de
Nonoai, Guarita e Inhacorá (RS)).
(v) dialeto do Sudeste: sul do rio Uruguai e leste do rio Passo Fundo (áreas de
Votouro, Ligeiro, Carreteiro e Cacique Doble (RS)).
D’Angelis (2008), discordando desta classificação, aponta que “embora didática,
não é segura ou razoável em muitos aspectos”. O autor esclarece:
.... por exemplo, no Paraná, a população Kaingáng não é tão homogênea quanto
pareceria; em Santa Catarina, Xapecó sempre foi ponto de passagem e contato intergrupos do Paraná com Rio Grande do Sul, pelo menos desde meados do século XIX; no
Rio Grande do Sul, Nonoai tem mais afinidade histórica e política (e maior proximidade
entretanto, não possuo ainda resultados que apontem mais definitivamente as interações dessas categorias
no Kaingang.
3
Pesquisadora missionária do SIL (Summer Institute of Linguistics) que sistematizou a língua Kaingang
nos anos 60 com base em uma pesquisa conduzida inicialmente sobre o dialeto Kaingang falado em Rio
das Cobras (PR).

250

ESTUDOS LINGUÍSTICOS, São Paulo, 38 (1): 249-258 jan.-abr. 2009

geográfica) com Votouro do que com Guarita e Inhacorá; e Cacique Doble, Ligeiro e
Carreteiro tem muitas relações históricas comuns, que os distinguem de Votouro, com
elas agrupado no “Dialeto Sudeste”. (D’ANGELIS, 2008, p. 13)

Ele pôde verificar em seu trabalho que apesar de em certas regiões haver
distinção dialetal, também foi possível verificar muitos pontos em comum, por exemplo,
entre Nonoai e Votouro que “se situam em lados opostos do Rio Passo Fundo, rio que,
para Wiesemann, seria o ”divisor” entre os dialetos Sudoeste (ao qual pertenceria
Nonoai) e Sudeste (ao qual pertenceria Votouro)”. Alternativamente - e tratando, em seu
trabalho, da Fonologia do Kaingang - D'Angelis emprega uma distinção em macrodialetos: Kaingáng PR, Kaingáng SP e Kaingáng Sul (i.e, SC e RS).
Estou destacando essas questões pois considero importante inicialmente
esclarecer que apesar de no título e no corpo deste trabalho a referência ser a ‘língua
Kaingang’, o leitor deve atentar-se que estou tratando da língua Kaingang que é falada
no dialeto que D’Angelis considera ‘Kaingáng Sul’, já que meus dados são provenientes
dessa região. Para coleta dos dados como local de base, permaneci na Terra Indígena de
Votouro (durante 22 dias não contínuos), fazendo porém, gravações das entrevistas
também em outras áreas, como em Nonoai, na área dos Kandója (um acampamento
próximo a Votouro que reivindica a demarcação daquelas terras) e pude ainda
entrevistar falantes de Ligeiro que estavam fora de suas áreas.4
Feito esse esclarecimento, é necessário, antes da apresentação das ocorrências
nos dados sobre a questão temporal no Kaingang, discorrer, ainda que brevemente,
sobre a questão teórica de Tempo Lingüístico aqui considerado.

Tempo Físico e Tempo Lingüístico
Segundo Bertinetto (1986) há uma imensa distância entre o tempo físico e o
Tempo lingüístico. O tempo físico reporta-se ao mundo externo, sendo medido
variavelmente por critérios subjetivos e objetivos. O Tempo lingüístico, por sua vez, é
por ele assim definido:
Si intende invece il sistema di relazioni temporali che possono essere veicolate dai signi
linguistici. Queste hanno il proprio fulcro nell’atto di parola, ossia nell’attualità del
processo di enunciazione: quando emettiamo un messaggio, noi fissiano anche
(esplicitamente o implicitamente) un punto di ancoraggio rispetto al quale possiamo
calcolare un prima o un dopo. (BERTINETTO, 1986, p. 23)

Para exprimir a idéia de fluir do tempo - continua ele - o falante dispõe
essencialmente de dois recursos: os advérbios de tempo e o Tempo Verbal. Pelo
conteúdo semântico intrínseco, não se pode dizer que tais recursos divergem
substancialmente, pois o Tempo Verbal é diacronicamente retomado pelo advérbio de
tempo. “Tempo não é outra coisa, do ponto de vista diacrônico, que a cristalização em
um paradigma morfológico, da oposição fundamental referente à possibilidade de
conceitualização ou de expressão do desenvolvimento cronológico de um evento”
(BERTINETTO, 1986, p. 25). “O que é importante é considerar que as diversas línguas
diferem no modo como o fazem”.
4

A localização da distribuição das áreas Kaingang está disponível em www.portalkaingang.org.
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Tempo é considerado uma ‘categoria dêitica’ e localiza a situação no ‘tempo’,
usualmente com referência ao momento presente (mas também em outras situações).
Segundo Lyons (1979, p. 290):
a noção de dêixis - que é simplesmente a palavra grega que exprime a ação de ‘apontar’
ou ‘indicar’, e veio a ser um termo técnico da teoria gramatical - foi introduzida para
indicar os traços ‘orientacionais’ das línguas que se relacionam com o Tempo e o lugar
do enunciado.

Comrie (1976, p. 1) aponta que “Tempo (‘tense’) relaciona o tempo da situação
relatada para qualquer outro tempo, usualmente o momento da fala (‘absolute tense’), e
o mais comum nas línguas é a existência de Tempo Presente, Passado e Futuro”.
As representações sobre referência temporal aqui presentes seguem as
representações expostas por Hans Reichenbach em seu livro Elements of Symbolic
Logic (1947).5 O autor sugeriu um modelo para estruturação dos Tempos Verbais para o
Inglês (mas pressupondo que poderia ser extensivo a outras línguas) assumindo que os
Tempos verbais exprimem o tempo em relação ao momento do ato de fala de um
enunciado e a um terceiro momento conhecido como Momento de Referência. Dessa
forma distingue:
i) o momento da fala (MF);
ii) o momento do evento (ME): assim chamado o momento (ou instante,
intervalo) no qual se desenrola (desenrolou ou desenrolará) o evento em questão
localizado a partir do MF;
iii) o momento de referência (MR).
Segundo a perspectiva do autor, em uma frase como:
(01)

O homem atirou no macaco.

o Tempo expresso pela forma verbal do ‘pretérito perfeito’ está relacionado a dois
parâmetros em relação ao MF: o momento da situação (anterior ao Momento da Fala) e
o Momento da Referência (MR) (que, neste caso, é o próprio Momento da Fala).
Quando não há ‘referência temporal’ explicitada textualmente (ou seja, quando o MR
não é uma informação dada pelo adjunto), o Momento da Fala (MF) torna-se o
Momento de Referência (MR).
A partir de sentenças:
(02)

José partiu para São Paulo.

(03)

José partiu ontem para São Paulo.

podem-se estabelecer relações temporais como: para a sentença (02) o ME (‘a partida de
José para São Paulo’) é anterior ao MF; já para a sentença (03) além de situar também o
ME anterior ao MF, com ‘ontem’ o ME é situado mais especificamente, por um dêitico,
em relação ao MF (o evento: ‘a partida de José para São Paulo’ além de ser anterior ao
MF é também “ontem”).
5

Além de outras representações para Referência Temporal feitas a partir de Reichenbach encontram-se
reformulações e propostas que, muitas vezes modificaram seus conceitos radicalmente (vide, por
exemplo, Bertinetto (1986)). Entretanto, neste trabalho, a proposta de Reichenbach aplica-se bem.
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Esquematicamente: 6
Sentença (02): ME - MF
Sentença (03): ME - MF
Ao se tomar uma sentença como por exemplo:
(04)

Maria (já) tinha saído antes de Paulo chegar.

têm-se dois eventos:
Evento 1: Maria (já) saiu.
Evento 2: Paulo chegou.
Sendo que a ‘saída de Maria’ - ME1 é anterior ao ME2 e ambos são anteriores
ao MF. Além disso, o ME1 é situado em algum momento anterior a outro salientado
pelo advérbio ‘já’; a esse momento Reichenbach chama de MR (Momento de
Referência).
Esquematicamente:
Sentença (04): ME-MR-MF
Se a sentença fosse:
(05)

Maria saiu antes de Paulo chegar.

pode-se dizer que o evento (1): ‘Maria saiu’ é anterior ao MF; e, o MR situa-se junto ao
ME, segundo a proposta reichenbachiana.
Esquematicamente:
Sentença (05): ME,MR - MF.7
Após esse breve apontamento estarei, a seguir, procedendo à apresentação
propriamente dita dos dados da língua Kaingang.

A expressão de Tempo na língua Kaingang - algumas pistas
A maioria dos verbos na língua Kaingang tem uma forma básica sem flexão.
Alguns verbos no Kaingang possuem uma forma própria para passado como se
pode ver em (06), onde vyr, é o passado do verbo tĩ (‘ir’):
(06)

Rãkétá
ta
ontem
(3p)+ms
‘Ele foi ontem’.

vyr.8
v. ir (pass.)

Ou uma forma própria para futuro:
(07)

ve = verbo ‘ver’,

6

A , B lê-se A e B são ‘simultâneos’. A - B lê-se ‘A é anterior a B’.
A vírgula [ , ] indica simultaneidade.
8
Lembrando aqui que as sentenças em Kaingang estarão em itálico e as transcrições serão ortográficas.
No Anexo I encontram-se as abreviações utilizadas nas glosas.
7
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mas vej = ‘vai ver’ (futuro), como exemplificado em (08):
(08)

Sa ã
to há
nĩ
ra
isa
ã
véj
1p 2p gostar asp modo(?) (1p)+ms 2p v. ver (futuro)
‘Se eu gostasse de você, viria ver (visitaria) você sempre.’

kãtĩg
v.vir

ge jẽj
mẽ.
sempre muito

Porém as construções com adjuntos adverbiais que localizam eventos temporais
foram os achados mais freqüentes no meu conjunto de dados.
Representando-os em uma relação cronológica estabelecida com o Momento da
Fala (MF) encontram-se:
1. adjuntos adverbiais que localizam eventos temporais em uma relação de
simultaneidade ao MF, como em (09) e (10):
(09)

Ũri
rã
ta
rỹjgy
hoje sol ms muito quente
‘Hoje o sol está muito quente’.

tavĩ
bastante, muito

na.
enfático

(10)

Rãkétá ti vỹ
kaga nỹ nĩ
vẽ
hãra ũri ti vỹ há
ontem 3p ms doente mp asp (modo) mas hoje 3p ms bom
‘Ontem ele estava doente (deitado), mas hoje ele já está bom’.

ja
ser.
(?)9 assim

2. adjuntos adverbiais que localizam eventos temporais em uma relação de
anterioridade ao MF:
(11)

Rãkétá kysãg
ki
ta
ta
ontem cedo
em chuva
ms
‘Ontem de manhã estava chovendo’.

(12)

Inh panh ta
rãkétá
1p
pai
ms
ontem
‘Meu pai chegou ontem’.

kutẽ
v. cair

nỹ nĩ.
mp asp

jun.
v. chegar

Em termos de Tempo passado a utilização de meios lexicais (adjuntos) para
expressá-lo, permite distinguir um passado “recente” (com a utilização, por exemplo, de
rãkétá, ‘ontem’, ou ã hã , ‘recente) e um passado “remoto” ou “antigo” (por exemplo,
com o uso de vãsy, ‘antigamente’) como mostrado abaixo nos exemplos (13) a (15):
(13)

Inh kósin ta
rãkétá
1p filho ms ontem
‘Meu filho chegou ontem.’

jun.
v. chegar

(14)

Ti serviço kãn
ta
ã hã.
3p serviço v.acabar (3p)+ms recente
‘Ele terminou o serviço dele recente.’

No enunciado (14) dado como equivalente à sentença em Português: ‘Ele
terminou o trabalho agora’, esse ã hã (agora), traduzido pelo falante como ‘recente’, não
está se referindo ao momento em que a pessoa está falando, mas ao tempo do evento

9

Utilizo neste trabalho a glosa de interrogação entre parênteses para ja pois possivelmente esta partícula
exerça mais de uma função mas que, por ora, isso ainda está sendo esclarecido.
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‘término do trabalho’, que aconteceu ‘há pouco’, ‘ocorreu recentemente’; ainda que não
possua uma localização exata.
(15)

Vãsy
inh sóg
jẽsĩ
kar
jyjy
kĩgra
nĩg nĩ
vẽ
antigamente 1p ms passarinho todos nomes v.conhecer
aspr
(modo)
hãra ũri inh
pi
kĩgra
nĩ
ha.
mas
hoje 1p
ms(neg)
v. conhecer asp
agora
‘Antigamente eu sabia o nome de muitos passarinhos, mas agora esqueci (hoje não conheço
mais)’.

O uso do advérbio de Tempo vãsy, ‘antigamente’, também localiza o evento
como anterior ao Momento da Fala, mas com uma maior abertura, pode-se dizer,
remetendo indeterminadamente ao ‘passado’, sem precisar o momento em que o evento
se realizou (diferentemente de outros advérbios, como por exemplo ‘ontem’ que fornece
uma indicação mais precisa).
3. adjuntos adverbiais que localizam eventos temporais em uma relação de
posterioridade ao MF. Por exemplo em (16) e (17) com a presença de vajkỹ ‘amanhã’:
(16)

Vajkỹ kysã
ta
ror
amanhã lua
ms redondo
‘Amanhã vai ser lua cheia’.

ke
v. fazer

kej
mf

hã
‘igual’

(17)

Vajkỹ
inh
rẽgró
krãn
rãj.
amanhã
1p
feijão v. plantar v.entrar,começar
‘Amanhã eu vou plantar meu feijão’.

na.
enfático

Entretanto, parece que a categoria gramatical de Tempo, na língua Kaingang,
ocupa-se prioritariamente de indicar “anterioridade” ou “posterioridade” em relação ao
Momento de Referência, como se pode observar, por exemplo, na utilização dos
adjuntos hur e ha, traduzidos no Português como ‘agora’, mas que se empregam
diferentemente em relação ao Momento de Referência, que pode ou não coincidir com o
Momento da Fala. Em (18) encontra-se a forma hur, ‘agora - pass.’, usada quando se
indica um momento passado:
(18)

Inh panh ta
jun
1p
pai
ms v. chegar
‘Meu pai (já) chegou’

hur.
agora - pass.

O ‘agora’ em (18) acima não se relaciona com o Momento da Fala, mas com o
Momento do Evento (ME): “ele chegou ‘naquele momento”. O ‘agora’ refere-se ao
evento de ‘chegar’, ainda que entre este último e a enunciação do ocorrido possa ter se
passado um tempo bastante fugaz: ele pode ter chegado, por exemplo, um minuto antes
do momento em que o falante relata esse fato. Em enunciados como em (19) e (20),
diferentemente, o advérbio de tempo ha ‘agora’, faz referência a um evento no presente,
coincidindo o Momento do Evento com o Momento da Fala:
(19)

Ta
ta
kãtĩg
ha.
chuva ms
v. vir
agora
‘A chuva está vindo agora’.

(20)

Kysã ne
lua
ms

ũri
hoje

kurã
luz/dia

nỹ
asp

ha.
agora
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‘A lua (a noite) está clara’.

A confirmação que há coincidência entre o ME e MF em exemplos como em
(19) e (20) fica claramente apontada quando os falantes da língua sustentam que a
presença do ha, nestes casos, indica que o ouvinte está junto ao enunciador no momento
da enunciação.
É possível também observar a ocorrência de ha ‘agora’, com uma referência
passada, mas fazendo referência ao Momento da Fala, como em:
(21)

Sa
jẽsĩ
jyjy
ki kanhró
nĩ hãra sa
ki
kagtĩg
ha.
(1p)+ms passarinho nome em v. conhecer asp mas (1p)+ms em não saber agora
‘Eu conhecia o nome de (muitos) passarinhos, mas agora já esqueci’.

Para a expressão temporal de posterioridade ao Momento da Fala há ainda
ocorrências com indicação gramatical de Tempo Futuro que pode ser visualizada nos
exemplos que se seguem com a utilização de kej e ke:
(22)

Ũri inh rãnhrãj
tag
tóg
hoje 1p trabalho pron. dem ms
‘Hoje eu terminarei o meu trabalho’.

(23)

Vajkỹ
inh
rãnhrãj
tag
ta
tũ
amanhã 1p
trabalho pron. dem ms v. terminar
‘Amanhã eu vou terminar este trabalho’.

(24)

Isỹ
jakré
koje
ke ja nĩn
kỹ,
isỹ
Paraná ra
tĩg mũ.
(1p)+ms plantação (colher) mf (?) asp (quando) (1p)+ms Paraná para v.andar asp
‘Quando eu tiver colhido minha plantação, eu vou para o Paraná’.

(25)

Vajkỹ
kusẽ
ta mág
amanhã lua
ms grande
‘Amanhã a lua vai ficar cheia’.

(26)

Inh mỹnh fi
ta krẽ
vẽne
kej
1p mãe
fem ms balaio ‘v.vender’
mf
‘Minha mãe vai vender o artesanato (o balaio)’.

(27)

Furũn
kãtãj inh
ta
ta
kutéj
apurado v.sair 1p chuva ms v.cair
‘Eu saí apressado porque ‘iria’ chover’.

kej
mf

tũ
v. terminar

kej
mf
kej
mf

ma.
(enfático)

mũ.
asp

ke
mf

tĩg.
v. andar
nỹn
asp

kỹ.
por causa de

O dado (27) sugere que tais marcas gramaticais de Futuro talvez não se
relacionem necessariamente ao Momento da Fala (embora possam fazê-lo), mas
possivelmente são indicação de Futuro em relação ao Momento de Referência (MR).
Entretanto, como indicam posterioridade, é claro que as marcas de Futuro podem estar
relacionadas com o Momento da Fala, como em (22) acima.

Considerações Finais
Esta apresentação inicial de exemplos oriundos do meu conjunto de dados
parece apontar que a categoria Tempo no Kaingang não se orienta, prioritariamente,
para a indicação de Passado, Presente e Futuro em relação ao Momento da Fala, mas
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ocupa-se de indicar ‘anterioridade’ e ‘posterioridade’ em relação ao Momento de
Referência (MR), que pode ser igual ao Momento da Fala. Minhas pesquisas atuais (em
contextos discursivos) têm mostrado que o Momento de Referência é relevante para o
entendimento e para a localização da questão temporal nos discursos; no entanto, há
muito ainda a ser investigado.
Neste trabalho não foram incluídas algumas outras marcações que, em uma
primeira aproximação, parecem dizer respeito à temporalidade. Entretanto, necessitam
de outras análises com maior sistematicidade e de estudos mais aprofundados que
poderão corroborar ou refutar as hipóteses levantadas. Espero que essas futuras
investigações sobre Tempo no Kaingang possam demonstrar a contribuição desta língua
para a Lingüística Indígena e também para os estudos lingüísticos em geral.

ANEXO I - ABREVIAÇÕES UTILIZADAS
asp = Aspecto
aspr = Aspecto reduplicado
pron.dem = Pronome demonstrativo
fem = marcação de feminino
mf = Marca de Futuro
mp = ‘Marcador Posicional’
ms = Marca de Sujeito10
v. = Verbo
1p = 1ª pessoa singular
2p = 2ª pessoa singular
3p = 3ª pessoa masculino singular
(1p)+ms = 1ª pessoa singular com marcação de Sujeito11
(3p)+ms = 3ª pessoa masculino singular com marcação de Sujeito
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Os nomes compostos do hebraico: uma análise
morfossintática1
(The Hebrew compounds: one morphosyntatic analysis)
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Abstract: In Hebrew, meaning can be construed by the overlapping of two nouns. This
juxtaposition, according to the language’s traditional grammar, is either understood as a
compound, or understood as a very productive construction in this language, named the
Construct State (therefore CS), since there is a superficial resemblance between the
constructions. This work fills a gap between works on compounds and CSs, since it looks for a
unified treatment to these constructions, presenting a morphosyntactic analysis to them
through the theoretic frame of Distributed Morphology. Thus, we analyze the compounds as
being formed by only one root, what can be verified for the non-compositional character of the
construction, while the CSs are formed by two roots, and, consequently, have a meaning
which is built compositionally.
Keywords: compounds; construct state; Distributed Morphology
Resumo: Em hebraico, os significados podem ser construídos por meio da justaposição de
dois nomes. Tal justaposição, segundo a gramática tradicional, ora é entendida como um
composto, ora como uma construção muito produtiva nesta língua, denominada Construct
State (doravante CS), pois há uma semelhança superficial entre as construções. O presente
trabalho preenche uma lacuna nos trabalhos sobre os compostos e os CSs, pois procura dar um
tratamento unificado às construções ao apresentar uma análise morfossintática de formação
das mesmas, por meio da utilização do arcabouço teórico da Morfologia Distribuída (MD).
Assim sendo, analisamos os compostos como sendo formados por apenas uma raiz, o que
pode ser verificado pelo caráter não composicional da construção, enquanto os CSs são
formados por duas raízes e, conseqüentemente, possuem um significado construído
composicionalmente.
Palavras-chave: nomes compostos; construct state; Morfologia Distribuída.

Introdução
Em hebraico, alguns significados são construídos pela justaposição de dois
elementos, que podem ser: N+N, N+A, A+N, N+P, P+A e A+A. Esta justaposição,
segundo a gramática tradicional, ora é entendida como um composto, ora como uma
construção muito produtiva nesta língua: Construct State (doravante CS), por causa da
semelhança superficial que esses dois tipos de construção apresentam. No entanto, não
há pareamento um por um das características presentes nesses sintagmas. Em (01),
exemplificamos os compostos e os CSs:

1

Agradeço ao CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) pelo
financiamento da pesquisa.
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(01)

Compostos
a)
beyt
ha-sefer
casa
DEF-livro
“a escola”

CS
b)

beyt
ha-student
casa.CS.m.sg
DEF-estudante
“a casa do estudante”

No exemplo acima, podemos observar a principal diferença entre as duas
construções: o composto, em (01)a), não possui uma leitura composicional, por sua vez,
o CS, em (01)b), possui uma interpretação composicional. No entanto, as construções
possuem algumas semelhanças, como destaca Pereltsvaig (s.d):
(02)

a)
b)
c)
d)

Palavra prosódica: os compostos e os CS formam uma palavra fonológica2.
Núcleo não-modificado: Quando um adjetivo modifica um núcleo, tal modificador não
pode seguir diretamente o núcleo que ele modifica. Este fato também ocorre com o
marcador de definitude ha-.
O membro não-núcleo deve ser realizado.
Definitude Espraiada: a definitude é marcada no segundo membro, mas o composto ou
o CS inteiros são definidos.

Tendo em mente que os compostos e o CS possuem algumas semelhanças e
diferenças, o objetivo deste trabalho é tratar dessas duas construções e mostrar que,
apesar das semelhanças já ressaltadas, os compostos e os CSs possuem estruturas de
formação diferentes entre si. Além disso, argumentamos que tanto os compostos, quanto
os CSs são formados na sintaxe.
A fim de tratar sintaticamente as construções citadas, nossa hipótese tem como
arcabouço teórico a Morfologia Distribuída, um dos desenvolvimentos recentes da
Gramática Gerativa (Cf. HALLE; MARANTZ, 1993; MARANTZ, 1997 e HALLE,
1997), cujo pressuposto é o de que tanto as palavras, quanto as sentenças são formadas
durante a derivação sintática, uma vez que na Morfologia Distribuída não há léxico.

Os compostos e o CS: semelhanças e diferenças
Nesta seção, vamos comparar o CS e os compostos. As diferenças entre as
propriedades dessas construções nos levam a buscar, para cada uma delas, um
tratamento particular. Nosso estudo poderá ter como conseqüência, portanto, a
possibilidade de formulação de definições particulares para CSs e compostos em termos
estruturais, já que queremos dar a elas tratamentos sintáticos diferentes. Desse modo,
além de mostrarmos que características essas construções têm em comum, ressaltaremos
suas diferenças, as quais nos fazem crer que se tratam de construções distintas.
Partiremos de duas características destacas por Pereltsvaig (s.d) em (02). A
propriedade apontada em (02)b), sobre a impossibilidade de modificação do núcleo de
um CS ou de um composto, está relacionada ao fato de CSs e compostos formarem uma
palavra prosódica. Se essas construções formam uma palavra prosódica, então os
núcleos que as constituem não podem ser separados. Os exemplos em (03) ilustram que
nenhum modificador, tal como um adjetivo, pode intervir entre o núcleo e o não núcleo.

2

Ao analisarmos as duas construções mais de perto, podemos notar que os morfemas que estão presentes
no CS são os mesmos que estão presentes nos compostos. Mesmo quando há apenas uma mudança
morfo-fonológica, sem a presença de um morfema propriamente dito, como no caso de bayit ‘casa’ para
beyt ‘casa’, a mudança é igual em ambas as construções.
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(03)

Composto
a)
beyt
sefer
xadaš
casa(m) livro
novo
‘uma escola nova’

CS
b)

c)

d)

*beyt
casa

xadaš
nova

sefer
livro

beyt
more
casa.CS.m.sg
professor
‘casa de professor nova’
*beyt
casa.CS.m.sg

xadaš
novo

xadaš
novo

more
professor

A propriedade em (02)d) diz respeito ao fato de que o núcleo do CS e dos
compostos não pode carregar o chamado artigo definido ha-.
(04)

Composto
a)
(*ha-)beyt
sefer
DET-casa
livro
significando: ‘a escola’

CS
b)

(*ha-)beyt
more
DET-casa.CS.m.sg
professor
significando: ‘a casa do professor’
ou ‘a casa de um professor’

Nos CSs e nos compostos a definitude é marcada no segundo membro e se
espraia para o núcleo, ou seja, para o primeiro membro. Dessa forma, o CS e o
composto inteiros são interpretados como definidos. Um teste que comumente se faz
para indicar a definitude do núcleo do CS e do composto é utilizar a partícula ‘et,
chamada de marca de Caso acusativo pela gramática tradicional, pois essa partícula é
sensível à definitude do sintagma que ela precede.
(05)

a)
b)
c)
d)

Ra’iti ‘et
beyt
ha-sefer3
vi
ACC
casa
DET-livro
‘Eu vi a escola’
Ra’iti (*‘et) beyt
sefer
vi
ACC
casa
livro
‘Eu vi uma escola’
Ra’iti ‘et
beyt
ha-more
vi
ACC
casa.CS.m.sg
DET-professor
‘Eu vi a casa do professor’
Ra’iti (*’et) beyt
more
vi
ACC
casa.CS.m.sg
professor
‘ Eu vi uma casa de um professor’

Os exemplos em (05)a-c) mostram a presença do chamado artigo definido no
segundo membro do composto e do CS e a obrigatoriedade da partícula ‘et; porém em
(05)b-d) a partícula ‘et não pode aparecer, pois o artigo definido não está presente.
Como conseqüência da falta do ha- o CS e o composto são indefinidos.
Dadas as similaridades entre os CSs e os compostos nos perguntamos quais são
as diferenças entre essas duas construções.
A primeira diferença logo percebida entre os compostos e os CSs diz respeito à
composicionalidade de significado. Os últimos constroem seu significado
composicionalmente, enquanto os primeiros não o fazem dessa forma. Por exemplo, por
um lado, os compostos beyt sefer (literalmente: casa-livro) e beyt šimuš (literalmente:
casa-uso) significam, respectivamente, ‘escola’ e ‘toalete’, significados construídos não
composicionalmente; por outro lado, o CS beyt yeled (literalmente: casa-menino) tem
seu significado ‘casa de menino’ construído composicionalmente. A diferença entre
3

Os exemplos em (05) são de Pereltsvaig (s.d), p.6.

ESTUDOS LINGUÍSTICOS, São Paulo, 38 (1): 259-271 jan.-abr. 2009

261

composicionalidade e não composicionalidade, portanto, pode resultar em um teste para
se diferenciar compostos de CSs. Apenas CSs podem ser parafraseados por Free State
(FS), uma construção que apresenta a preposição šel. Vejamos os exemplos em (06).
(06)

CS
a)

FS
b)

beyt
ha-mora
casa
DET-professora
‘a casa da professora’
Composto
c)
beyt
xolim
casa
doentes
‘hospital’
e)
pinkas xaver
cartão membro (amigo)
‘carteirinha de sócio’
g)
ben
ha-zug
filho
DET-casal
‘o cônjuge’

FS
d)
f)
h)

ha-bayit
šel
ha-mora
DET-casa prep DET-professora
‘a casa da professora’
bayit
šel
xolim
casa
prep
doentes
‘uma casa de pessoas doentes’
pinkas šel
xaver
cartão prep
membro (amigo)
‘cartão de um colega (amigo)’
ben
šel
ha-zug
filho
prep
DET-casal
‘um filho do casal’

Nos exemplos acima, percebemos que é possível parafrasear o exemplo (06)a),
um CS por meio de um FS, que está em (06)b). Essa observação nos sugere que, de fato,
os CSs, assim como os FSs, são formados composicionalmente. No entanto, uma
correspondência de significado, e conseqüente possibilidade de paráfrase, não pode ser
percebida entre os exemplos em (06)c-e-g), que são compostos e (06)d-f-h), que estão
na forma livre, ou seja, apresentam a preposição. Não queremos dizer que os exemplos
em (06)d-f-h) são agramaticais, mas a intenção é mostrar que tais exemplos podem ser
interpretados apenas composicionalmente.
Contudo, há expressões que são ambíguas entre uma leitura de composto e uma
leitura de CS, como o caso de ben ha- melex (literalmente: filho DET-rei), que pode
significar tanto ‘o príncipe’,quanto ‘o filho do rei’. Há que se levar em conta que esse é
um exemplo típico de expressão tomada do hebraico bíblico. No hebraico moderno,
existe uma palavra para ‘príncipe’: nasix, de forma que um falante de hebraico moderno
optará por utilizar a forma nasix para significar príncipe.
Outra diferença entre compostos e CSs, que pode estar ligada ao fenômeno de
opacidade semântica e sintática que a primeira construção apresenta, encontra-se no fato
de que a marca de número do segundo membro nos compostos não possui um papel
relevante na determinação do significado do composto como um todo. Assim, pode
haver compostos com o segundo membro no plural (beyt xolim Lit: casa doente(pl)),
outros com o segundo membro no singular (beyt sefer Lit: casa livro(sg)), sem que esse
traço de número seja importante para a interpretação do composto. Em contraste, nos
CSs, o número do segundo membro tem um papel importante, provocando uma
alteração na interpretação global do construto.
(07)

a)
b)
c)
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beyt
xolim
casa(sg) doente(pl)
‘hospital(sg)’
batey xolim
casa(pl) doente(pl)
‘hospital(pl)’
šmot
ha-xolim
nomes DET-doente(pl)
‘os nomes dos doentes/pacientes’
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d)

šmot
ha-xole
nomes DET-doente(sg)
‘os nomes do doente/paciente’

Em (07)a), o nome xolim ‘doentes’ está no plural, mas o significado formado
com este nome está no singular ‘hospital’, o número plural do composto é marcado no
primeiro membro, como em (07)b). Já em (07)c-d), vemos que a pluralidade ou a
singularidade do segundo membro, xolim ‘doentes’ e xole ‘doente’, respectivamente,
influem no significado do sintagma.
Uma terceira diferença entre as duas construções diz respeito à modificação
direta do segundo membro. Em (08)a), vemos que é possível modificar o segundo
membro dos CSs, mas não é possível modificar o segundo membro dos compostos,
como o dado em (08)c) nos mostra. Isso nos sugere que a modificação também pode
servir como um teste para identificar um composto ou um CS.
(08)

a)
b)
c)

gan
perot
tropiyim
jardim.CS.m.sg fruta (pl)
tropical(pl)
‘um jardim de frutas tropicais’
gan
yeladim
jardim crianças(pl)
‘um jardim de infância’
*gan
yeladim
katanim
jardim criança(pl)
pequeno(pl)
significando: ‘ um jardim de infância para crianças pequenas’

Assim como ocorre com a modificação, é possível coordenar os membros não
núcleos do CS, mas não é possível coordenar os membros não núcleos dos compostos.
(09)

a)
b)
c)

gan
perot
ve-praxim
jardim.CS.m.sg fruta(pl)
e-flor(pl)
‘um jardim de frutas e de flores’
gan
xayot
jardim animal(pl)
‘um zoológico’
*gan
yeladim
ve-xayot
jardim criança(pl)
e-animal(pl)
significando: ‘um jardim de infância e um zoológico’

Em (09)a), não temos a repetição do núcleo do CS no segundo CS formado.
Mesmo assim, a coordenação dos dois CSs é possível. Por sua vez, em (09)c), a
formação do composto gan xayot ‘zoológico’ não é possível sem a repetição do núcleo
gan ‘jardim’, sendo impossível a coordenação.
Do mesmo modo, CSs aninhados, ou seja, encaixados, são possíveis, enquanto o
encaixamento de compostos não é.
(10)

a)
b)

delet
beyt
morat
ha-kita
porta.CS.m.sg casa.CS.m.sg professora.CS.f.sg DET-classe
‘a porta da casa da professora da classe’
*gan
xayot ha-bar
jardim animais DET-selva/ermo
significando: ‘o zoológico de animais da selva’
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c)
d)

*beyt xoley nefeš
casa
doentes espírito
significando: ‘hospital mental’
beyt
xolim le-xoley
casa
doentes para-doentes
‘hospital mental’

nefeš
espírito

No exemplo em (10)a) temos três CSs sendo encaixados. Podemos analisá-los da
seguinte forma: delet bayit ‘porta de casa’; delet ‘porta’ como núcleo do primeiro CS;
beyt mora ‘casa de professora’; beyt ‘casa’ como núcleo do segundo CS; morat ha-kita ‘
a professora da sala’, morat ‘professora’ como núcleo do terceiro CS. Vale ressaltar que
a marca de definido ha-, também chamado de artigo definido, está presente no membro
genitivo do terceiro CS, porém a definitude se espraia até o núcleo do primeiro CS,
tornando todo o CS encaixado definido. No exemplo em (10)b), xayot ‘animais’ não
pode ser tomado como núcleo de um segundo composto ou CS formando xayot ha-bar
‘os animais da selva’, assim como em (10)c) xoley ‘doentes’, que ocupa a posição de
segundo membro do composto e, portanto, junto com o núcleo beyt ‘casa’ forma o
significado de ‘hospital’, não pode ser núcleo de um CS como xoley nefeš ‘doentes de
espírito’. Em (10)d), temos um exemplo de boa formação com a repetição de xoley em
um sintagma preposicionado formando o CS adjetival.
Por último, Pereltsvaig (s.d) e Siloni (2003) ressaltam que é possível se referir ao
núcleo de um CS por um elemento pronominal, como mostra o exemplo em (11)a), mas
não é possível se referir ao núcleo de um composto dessa forma, como aponta o
exemplo em (11)b):
(11)

a)

b)

Carix
la-Бavor
[bdikat
mizvadot]
necessário
inf-passar
[exame.CS.f.sg
malas]
‘axat
ve-od ‘axat
[šel
tikey-yad]
um
e-outro um
[prep bolsa-mão]
‘É necessário fazer um exame de malas e também um de bolsa’ (PERELTSVAIG, s.d)
*Hu
bana
lanu
šney
[batey xolim] ve-Бod ‘exad
Ele
construiu
para nós
dois
[hospitais]
e-outro um
[sefer]
[livro]
(significando ‘Ele construiu para nós dois hospitais e uma escola’)
(cf. beyt sefer ‘escola’)
(PERELTSVAIG, s.d)

Assim, discutimos algumas similaridades e mostramos algumas diferenças entre
os compostos e CSs. Argumentaremos sobre uma possível análise dessas construções
em seção posterior.

Pressupostos teóricos
Nesta seção, apresentaremos alguns pressupostos teóricos essenciais para uma
boa compreensão da análise a ser proposta.
A Morfologia Distribuída
A Morfologia Distribuída (MD) é um dos desenvolvimentos recentes da Teoria
da Gramática Gerativa; sendo assim, ela se caracteriza como uma teoria sobre a
arquitetura da faculdade da linguagem.
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São três as propriedades que definem a MD:
(12)

a)

Inserção tardia (Late Insertion): refere-se à hipótese de que expressões fonológicas de
terminais sintáticos são fornecidas no mapeamento para a Forma Fonológica (PF). Em
outras palavras, categorias sintáticas são puramente abstratas, não possuindo conteúdo
fonológico. Apenas depois da sintaxe, elas recebem traços fonológicos, por meio de
regras que unem “som” a traços de um nó terminal, chamadas de itens de vocabulário,
que caracterizam um processo chamado spell-out.

b)

Subespecificação dos itens de vocabulário (Underspecification of vocabulary items):
as expressões fonológicas não precisam ser completamente especificadas para as
posições sintáticas onde elas podem ser inseridas. Apenas os morfemas (nós da estrutura
sintática) são totalmente especificados em relação ao seu conteúdo.

c)

Estrutura sintática hierárquica em toda a derivação (Syntactic hierarchic structure
“all the way down”): implica que elementos que juntam sintaxe e morfologia entram
nos mesmos tipos de estruturas de constituintes. A Morfologia Distribuída está baseada
na proposta de que os elementos da sintaxe e da morfologia são entendidos como
discretos, em vez de resultados de processos morfo-fonológicos. Não há a necessidade
de derivações ou processos pré-sintáticos.

O léxico é explodido em três listas (Cf. MARANTZ, 1997) que são acessadas
em diferentes lugares da derivação sintática.
A Lista A (Elementos Primitivos) contém as raízes e os morfemas abstratos. Os
morfemas abstratos são terminais sintáticos que possuem apenas traços não fonológicos.
Atualmente, existe uma grande discussão sobre a natureza das raízes na MD. Para
Embick e Noyer (2004), as raízes são definidas como complexos de traços fonológicos4
e, em alguns casos, traços diacríticos não-fonológicos.
A Lista B (Vocabulário), segundo Embick e Noyer (2004), contém os itens de
vocabulário, ou seja, a expressão fonológica dos morfemas abstratos5 e as regras
necessárias para combinar a parte fonológica com a parte morfológica da estrutura
sintática.
A Lista C (Enciclopédia) é uma lista de informação semântica que deve ser
consultada. Por exemplo, uma propriedade de certa raiz, ou de um objeto construído
sintaticamente, tal como uma expressão idiomática, será consultada para, então, ter seu
significado definido. Essa lista também define sentidos especiais para determinadas
raízes, dependendo do contexto sintático em que tais raízes aparecem.
As raízes hebraicas
É unanimidade entre os estudiosos da língua hebraica a afirmação de que o
hebraico possui um sistema de raízes que, na maioria das vezes, é tri consonantal e
impronunciável (Cf. ARAD, 2004). Elas apenas podem ser pronunciadas quando
recebem uma vocalização e, por meio da vocalização, a raiz receberá uma categoria.
Dessa forma, há uma vocalização para os nomes, outra para os adjetivos e outra para os
verbos, como podemos notar em (13):
4

Trabalhos recentes, como Rocha (2008), tentam mostrar que as raízes não possuem conteúdo
fonológico. O presente trabalho também está engajado em discutir os traços presentes nas raízes da MD e,
para tanto, irá tomar as raízes apenas como um conjunto de traços abstratos, sem conteúdo fonológico.
5
Para aqueles que defendem a inserção tardia de conteúdo fonológico para as raízes, como é o nosso
caso, a Lista B também contém os itens de vocabulário para as raízes.
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(13)

√gdl
Padrão vocálico
CaCaC (v)
CaCoC (a)
CoCeC (n)

Palavra
gadal ‘crescer’
gadol ‘grande’
godel ‘tamanho’

Também não é novidade entre os lingüistas e gramáticos que as raízes hebraicas
carregam algum campo semântico (especificamente, neste trabalho, estamos chamando
esse campo semântico de conceito) nas palavras que são formadas a partir de uma
determinada raiz. Vejamos o exemplo de outras duas raízes em (14) e (15):
(14)

(15)

√xtv
mixtav
lixtov
ktiva6
haxtava
katav

carta
escrever
escrita/escritura
ditado
correspondente, repórter, jornalista

√sfr
safra
sefer

escritor (palavra de origem aramaica, mesma raiz de contar/narrar)
livro

De (14), podemos depreender um conceito que pode ser traduzido como “o que é
escrito” ou “o que escreve”, ou ainda no caso de um nome, “aquele que escreve”. E por
que escritor não é construído a partir da mesma raiz de escrever? Como vimos em (15),
a palavra escritor vem da mesma raiz de livro, que é a mesma raiz de narrar. Isso nos
permite intuir sobre o modo como a língua organizou a realidade. Parece-nos, nesta
língua, que o escritor possui a função de narrar como a principal, e não a função de
escrever.
Neste trabalho, não estamos defendendo que todas as línguas possuam raízes
como as hebraicas (tri-consonantais, impronunciáveis etc). Um estudo mais detalhado
irá revelar que as raízes hebraicas não correspondem exatamente às raízes abstratas e,
como demonstraremos a seguir, muitas vezes o hebraico não possui uma raiz triconsonantal para representar o conceito que a raiz abstrata, aquela localizada na Lista A,
possui.
O fato de o hebraico representar algumas raízes abstratas, mas não todas as
raízes, que são formadas pelas três consoantes e mantidas em algumas palavras, permite
um estudo sobre o tipo de informação semântica que permanece nas palavras formadas.
De um modo mais específico, o sistema de raízes tri-consonantais pode permitir um
estudo de quais traços compõem o conceito que as raízes carregam. Um estudo como
esse, em línguas que possuem muitas raízes, ou que não permitem a visualização das
raízes a partir da morfologia dos vocábulos formados, é mais difícil.
Tendo refletido sobre o que as raízes hebraicas representam, passaremos, na
próxima seção, a uma análise dos compostos e dos CSs baseada na noção de raízes
abstratas, na noção de conceito7 e no princípio de inserção tardia de conteúdo
fonológico.
6

Há uma mudança fonética quando a letra xaf está no início da palavra.
Hjelmslev (1973) propõe, a partir de Saussure, que o signo lingüístico seja composto de um Plano da
Expressão e de um Plano do Conteúdo. Cada um desses planos, por sua vez, é composto de dois níveis:
uma forma e uma substância. A forma corresponde ao que Saussure chama de valor, ou seja, é o conjunto
7
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Uma análise alternativa: com quantas raízes um composto é formado?
Voltemos ao exemplo dado em (01) e repetido aqui como (16):
(16)

Composto
a)
beyt
ha-sefer
casa
DET-livro
‘a escola’

CS
b)

beyt
ha-student
casa.CS.m.sg
DET-estudante
‘a casa do estudante’

Para explicar a estrutura de um composto como beyt sefer ‘escola’, temos de
pensar que, no momento em que o falante de hebraico quer dizer alguma coisa, por
exemplo ‘escola’, ele deve selecionar da Lista A uma raiz que, nessa língua, expresse o
conceito de ‘escola’. Essa raiz é uma raiz abstrata, e para nós, sem nenhum conteúdo
fonológico.
Uma vez selecionada a raiz, ela entra na derivação e toma um morfema abstrato
que lhe dará uma categoria, nesse caso a categoria de nome. E então, a raiz, ao longo da
derivação, recebe todos os traços que devem compor a palavra ‘escola’. Ao término da
derivação, a estrutura sintática que forma ‘escola’ vai para spellout e segue para Forma
Fonética (PF) e para a Forma Lógica (LF).
Para a MD, há a inserção tardia de conteúdo fonológico no caminho para PF.
Neste momento, a Lista B, lista de expoentes fonológicos/itens de vocabulário, entra em
ação.
Nossa análise sugere que há uma “falha” no momento da inserção do item de
vocabulário correspondente à raiz que o falante selecionou da Lista A, uma vez que não
há, na língua hebraica, um único item totalmente especificado para o conjunto de traços
que compõem o conceito de escola. Dessa forma, para que seja inserido um item de
vocabulário naquele nó terminal, deve haver uma fissão dos traços que o compõem.
Sugerimos, assim, que ocorra uma fissão dos traços semânticos que compõem a raiz
abstrata que foi selecionada.
Sabemos que nesse nó terminal, agora fissionado, irão entrar os expoentes
fonológicos beyt sefer (literalmente: casa-livro). Desse modo, por meio da semântica
lexical, podemos tentar delimitar os semas, traços distintivos próprios do conteúdo, que
compõem a raiz. Para esta análise, nos apropriaremos da teoria hjelmsleviana, que,
como já dissemos, propõe uma forma do conteúdo, composta de regras combinatórias e
diferenças semânticas. Assim, sugerimos que o nó terminal de escola deve conter, por
exemplo, os traços: +lugar coberto, +ensino, +saber, +cultura, +lugar em que pessoas
estão juntas, +estudo, +conhecimento, +narrar (no sentido que alguém transmite algo
pela narrativa, já que a raiz de sefer ‘livro’ é a mesma de narrar), +instrução,
+experiência etc. Dessa forma, nenhum item de vocabulário disponível na Lista B do
hebraico pode, sozinho, dar conta de todos os traços do morfema abstrato. Por esse
motivo, são inseridos dois itens de vocabulário: beyt ‘casa’ e sefer ‘livro’. Se fôssemos
dizer qual é o conjunto de traços que cada item de vocabulário dá conta, poderíamos
sugerir a seguinte divisão.
(17)

/beyt/ ↔ [___, +lugar coberto, +lugar em que pessoas estão juntas, ...]

das diferenças. A forma da expressão são diferenças fônicas e suas regras combinatórias; a forma do
conteúdo são diferenças semânticas e suas regras combinatórias. Cada uma das formas gera uma
substância. A substância da expressão são os sons, a substância do conteúdo são os conceitos.
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/sefer/ ↔ [___, +ensino,+saber, +cultura, +estudo, +conhecimento, +narrar (no sentido que
alguma pessoa transmite algo pela narrativa), +instrução, +experiência, ...]

Resumindo, nossa análise defende que um composto como beyt sefer ‘escola’ é
formado por uma única raiz. Essa raiz, por sua vez, é formada por traços semânticos que
não possuem um expoente fonológico correspondente. A aplicação da operação de
fissão, que separa os traços da raiz quando não há um único item de vocabulário capaz
de saturar todos os traços que estão presentes no nó terminal, torna possível que dois
Itens de Vocabulário sejam inseridos.
Voltemos agora aos construtos. Os construtos não seriam formados por uma raiz
apenas, tal como os compostos, mas, em nossa hipótese de formação, eles seriam
formados por duas raízes, tendo em vista seu caráter composicional. Dessa forma, no
momento da inserção de expoente fonológico, será inserido um item de vocabulário
para cada raiz. Sugerimos que as raízes estejam sob a mesma projeção funcional, o que
explicaria, por exemplo, o porquê de nenhum elemento, como adjetivos ou
modificadores preposicionados, poder ser inserido entre os dois membros do construto.
Apenas a marca de definitude pode ser encontrada entre os membros do construto. A
não modificação direta do núcleo do CS está ilustrada em (18):
(18)

a)
b)

dirat
ha-sar
apartamento.CS.f.sg
DET-ministro
‘o apartamento grande do ministro’
*dirat
ha-gdola
apartamento.CS.f.sg
DET-grande

ha-gdola
DET-grande
ha-sar
DET-ministro

Portanto, depois das operações morfológicas relevantes, teremos as seguintes
estruturas sintáticas para o composto beyt sefer ‘escola’, em (19)a), e para os CSs em
(19)b):
(19)

a)

Composto
n

ty
√RAIZ n
ei
[+lugar,...]
[+ensino, +cultura,...]
b)

CS
n
ru

n
n
ru
ru
√RAIZ
n √RAIZ
n
[
]
[
]

Evidência para a análise: a língua Miraña8 e os Marcadores de Classe Semânticos
Nesta subseção, como uma evidência independente para a formação de
compostos a partir de uma única raiz, vamos refletir sobre os dados da língua Miraña. A
8
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Os dados da língua Miraña foram retirados de Seifart (2005).
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língua Miraña é uma língua Witotoan falada na região da Amazônia Colombiana e
possui mais de 60 marcadores de classe nominais, de maneira que a maior parte deles
denota a forma dos referentes nominais, ou seja, se tal nome denota um elemento
alongado, estreito, pontudo etc.
Os marcadores de classe em Miraña, diferentemente dos marcadores de classe
encontrados em outras línguas, como o chinês, atuam na composicionalidade do
significado de uma palavra ou expressão e não apenas marcam a classe gramatical da
palavra a qual estão presos, como podemos ver no exemplo em (20):
(20)

a)

b)

Pihhúi-ko
Pesca-marcador de classe específico (SCM).1D9.pontudo
‘vara de pesca’
túiБa-hui
pé-SCM.orifício
‘sapato’

Em (20)b), por exemplo, temos uma raiz túiБa, que significa ‘pé’ e um marcador
de classe específico que significa ‘orifício’. Juntos, raiz e marcador de classe significam
‘sapato’. Parece que em línguas como o hebraico e também na língua Miraña, quando
um novo conceito, expresso por uma nova raiz, entra na língua e não há um item de
vocabulário que expresse a significação do nó sintático da raiz, a língua utiliza os
expoentes fonológicos já existentes. No caso da língua Miraña, a língua utiliza o sistema
de marcadores de classe. Já o hebraico, língua que não possui marcadores de classe,
utiliza itens de vocabulário correspondentes a raízes com traços que são semelhantes aos
traços dos marcadores de classe do Miraña. Podemos dizer, por exemplo, que o traço
em questão para beyt sefer (casa-livro) ‘escola’, em hebraico, seja um traço [+locativo],
no qual será inserido o item beyt ‘casa’. Por sua vez, o traço em questão para a língua
Miraña seja um traço como: [+pontudo], [+orifício] etc.
Outras evidências para a análise: o deslocamento da definitude e a marcação do
plural
Um fato que nos chama a atenção diz respeito à posição da marca de definitude
nos compostos. No hebraico padrão, a marca de definitude, tanto nos compostos quanto
nos CSs, aparece entre os dois elementos que fazem parte dessas construções, como já
notamos no exemplo em (16).
No entanto, no hebraico coloquial, os compostos podem apresentar a marca de
definitude no primeiro membro da expressão; por sua vez, os CSs tornam-se
agramaticais se a marca de definitude estiver no primeiro membro do construto. Esse
fato sugere que o falante interpreta beyt sefer ‘escola’ como um único item de
vocabulário, a ponto de não inserir o ha- entre os dois membros. Esses fatos estão
exemplificados em (21):
(21)

9

a)

Composto
ha-beyt
DEF-casa
‘a escola’

b)
sefer
livro

CS
*ha-beyt
student
DEF-casa
estudante
‘a casa do estudante’

1D (uma dimensão).
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Ainda no hebraico coloquial, principalmente entre os falantes mais jovens,
podemos encontrar, segundo Shlonsky (2004), compostos com duas marcas de
definitude. Esse fato levanta a hipótese de que a língua, que não possuía um item de
vocabulário para expressar uma significação, com o tempo, passa por mudanças e
adquire um item de vocabulário novo. Nesse item de vocabulário adquirido, o ha-, que
antes era realização de um traço de definitude, já não marca a definitude, pois, como
vemos nos exemplos em (22), quando o composto é definido, para esses falantes mais
jovens, é necessário um novo ha- que marque a definitude. Dessa forma, beyt ha-sefer
nesse dialeto significa ‘escola’ e não significa ‘a escola’. Essa análise só é possível se
tomarmos a estrutura dos compostos como sendo composta por apenas uma raiz. Em
(22), temos os compostos já com os novos itens de vocabulário adquiridos pela língua e
com a marcação de definitude.
(22)

a)
b)
c)

ha-[beyt
ha-xolim]
DEF-[hospital]
‘o hospital’
ha-[beyt
ha-sefer]
DEF-[escola]
‘a escola’
ha-[orex ha-din]
DEF-[advogado]
‘o advogado’

Ainda podemos destacar a marcação do plural nos compostos. Como já
havíamos indicado no momento em que descrevemos as características dos compostos,
se um membro está no plural, isso não quer dizer que o composto será interpretado no
plural, como no caso de xolim ‘doentes’ que está no plural, porém o composto beyt
xolim ‘hospital’ está no singular. O plural é marcado apenas uma vez no primeiro
membro da expressão, como ilustrado em (23):
(23)

a)
b)

beyt
casa(sg)
‘hospital(sg)’
batey
casa(pl)
‘hospital(pl)’

xolim
doente(pl)
xolim
doente(pl)

Conclusões
Neste trabalho, mostramos que compostos e CSs se diferem no modo como
constroem seu significado, além de se diferenciarem em algumas propriedades como:
modificação do segundo elemento da construção, coordenação e opacidade semântica.
Tais fatos nos levaram a propor estruturas sintáticas distintas para as duas construções.
Propusemos, para a análise dos compostos, que haja uma fissão dos traços de sua
raiz no Componente Morfológico localizado no caminho para PF, de modo que em PF
são inseridos dois itens de vocabulário, um para cada grupo de traços fissionados. Já
para a análise dos CSs, propusemos uma estrutura formada por duas raízes retiradas da
Lista A, de modo que não há fissão. Um item de vocabulário é inserido para cada uma
das raízes.
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Enfim, tentamos dar evidências para a análise tomando os marcadores de classe
da língua Miraña e dois fenômenos internos à língua hebraica: o deslocamento da marca
de definitude e a marcação de plural.
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Abstract: Although the notion of equivalence in translation is extremely controversial, we
hardly find a precise definition of it, even in works that take this notion as a basis to define what
translation is. More than that, the notion of equivalence very often is related to a normative
understanding of translation, which makes its productivity in the field of Translation Theory
doubtful. Besides, in spite of the lack of precision in the formulations concerning the term
equivalence in the frameworks or theories that work with this notion, some theoretic trends, as
Deconstruction and Functionalism, are categorical in stating the impossibility of there being
equivalence in translation. Starting from an essentially semantic perspective and from a
framework of model-theoretic semantics, the present work intends to analyze the possibility and
the heuristical productivity of a possible understanding of equivalence in translation, that can be
useful even for the understanding of what it means to translate, taking into account purely
descriptive interests.
Key-words: equivalence; translation theory; model-theoretic semantics; meaning.
Resumo: Embora a noção de equivalência em tradução seja extremamente controversa,
dificilmente encontramos uma definição precisa para ela, mesmo em trabalhos que partem dela
para definir o que é tradução. Mais do que isso, a noção de equivalência freqüentemente
aparece relacionada a uma concepção normativa da tradução, o que torna duvidosa sua
produtividade no âmbito da Teoria da Tradução. Além disso, não obstante a imprecisão nas
formulações acerca do termo equivalência em modelos ou teorias em que ele figura, dadas
vertentes dos Estudos da Tradução, como a Desconstrução e o Funcionalismo, são categóricos
ao afirmar a impossibilidade de haver equivalência em tradução. Partindo de uma perspectiva
essencialmente semântica e de um instrumental teórico da semântica da teoria de modelos, o
presente trabalho pretende a analisar a possibilidade e a produtividade heurística de um possível
entendimento de equivalência tradutória, que possa inclusive ser útil para o entendimento do
que significa traduzir, levando em conta interesses exclusivamente descritivos.
Palavras-chave: equivalência; teoria da tradução, semântica, teoria de modelos, significação.

1. Críticas à noção de equivalência e possíveis respostas
1.1. Críticas
Para uma parte considerável da crítica contemporânea, traduzir não é transportar
sentenças de uma língua A para uma outra língua B, nem “a substituição de material
textual numa língua [fonte] (LF) por material textual equivalente noutra língua [meta]
(LM)” (CATFORD, 1980, p. 20), ou encontrar “o equivalente natural mais próximo”
(NIDA, 1964, p. 166) – traduzir é um complexo processo de recriação ou re-escritura
que transcende a mera troca de códigos lingüísticos. Como aponta Rodrigues
(RODRIGUES, 2000, p. 27), não se trata apenas do conceito de equivalência não
encontrar uma definição precisa mesmo em autores que partem dele para definir
tradução, como são exemplos Nida e Catford citados acima – a própria natureza da
tradução seria incompatível com a noção de equivalência.
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Para teóricos de formação desconstrucionista, a natureza instável e deslizante do
signo lingüístico aponta para a impossibilidade de haver a construção de uma mesma
significação para línguas, ou mesmo indivíduos, diferentes. A interpretação seria
essencialmente produtora de sentidos e a tradução, dependente do processo de
interpretação, seria uma atividade fundamentada não na lógica do mesmo, mas sim na
diferença – uma tradução é um texto autônomo na língua de chegada e não o original
em outra língua (Cf. RODRIGUES, 2000). Além disso, a recusa desconstrucionista à
noção de equivalência parece também estar relacionada à recusa do assim chamado
logocentrismo, identificado com a concepção de interpretação da hermenêutica clássica,
em que o hermeneuta adequadamente capacitado seria capaz de apreender a totalidade
do sentido de um texto de forma adequada (Cf. SCHLEIERMACHER, 1999;
STEINER, 2005). Para a vertente desconstrucionista, não há um “todo interpretativo”
humanamente apreensível. Assim, indivíduos diferentes partindo de backgrounds
diferentes apreenderiam, ou melhor, construiriam, interpretações diferentes e,
poderíamos dizer, complementares.
Também a vertente funcionalista apresenta uma séria de objeções ao conceito de
equivalência. A primeira delas, nas palavras de Nord é que
“não é o texto de partida como tal, ou o seu efeito no receptor do TP, ou a função
associada a ele pelo autor, que opera o processo de tradução, como é postulado pela
teoria da tradução baseada na equivalência, mas a função pretendida ou o escopo do
texto de chegada como determinado pelas necessidades do iniciador”.1 (NORD, 2005,

p. 10)
Para Nord, uma vez que uma tradução pode assumir diferentes formas a
depender dos objetivos e da demanda do iniciador, não é possível estabelecer uma
relação de um para um entre original e tradução e, portanto, não é possível falar em
equivalência. A segunda diz respeito à impossibilidade de duas palavras em línguas
diferentes significarem exatamente a mesma coisa. Snell-Hornby cita como exemplo
em um capítulo intitulado “A ilusão da equivalência” (Die Illusion der Äquivalenz) a
própria palavra Äquivalenz em contraposição com o inglês equivalence (SNELLHORNBY, 1994, p.14 ). A autora aponta como diferenças, por exemplo, o fato de que
já podemos encontrar registros dicionarizados de usos para a palavra equivalence já a
partir de 1460, enquanto Äquivalenz seria muito mais recente (por volta de 1960). Além
disso, os campos de utilização das palavras não seriam exatamente os mesmos – ainda
que ambas tenham uma conotação científica marcante, equivalence também seria usada
na língua comum, contrastando com o termo em alemão.
1.2. Respostas
1.2.1. Biunivocidade da relação de equivalência
Não deveria nos preocupar, a princípio, o fato de que a um mesmo original
possam corresponder várias traduções por duas razões. A primeira diz respeito aos
1

“It is not the source text as such, or its effect on the ST receiver, or the function assigned to it by the
author, that operates the translation process, as is postulated by equivalence-based translation theory, but
the intended function or skopos of the target text as determined by the initiatior’s needs” (minha
tradução). O iniciador é, na teoria do escopo, a parte interessada em obter a tradução, a parte responsável
pela demanda. Todas as traduções são minhas, exceto indicado contrário.
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diversos aspectos que um texto possui, sendo que uma dada tradução pode enfatizar um
dado aspecto (ou dados aspectos) em detrimento de outro(s). Assim, em uma tradução
de um poema a forma pode eventualmente ser mais relevante que o sentido (embora
dificilmente a tradução de um poema possa prescindir do sentido – se assim fosse,
qualquer soneto em decassílabos heróicos poderia ser considerado como tradução e.g.
do poema “O poeta do hediondo”, de Augusto dos Anjos, desde que tivesse o mesmo
esquema de rimas). Desse modo, embora seja difícil falar em uma equivalência plena,
em que duas palavras fossem idênticas em todos os aspectos (o que, por definição é
impossível, afinal, duas palavras idênticas em todos os aspectos seriam literalmente a
mesma palavra), podemos falar em equivalência em diferentes aspectos – semânticos,
pragmáticos, rítmicos, etc. Embora a questão da equivalência seja posta centralmente
em termos de significação (ainda que a noção de significação normalmente não seja
posta de maneira clara, como veremos adiante), assumir diferentes níveis de
equivalência ao invés de uma noção de equivalência plena significaria relativizar esse
conceito. Uma decorrência dessa opção, no entanto, seria a de que poderíamos ter uma
palavra equivalente em mais aspectos do que outra, tornando a noção de equivalência
uma noção fuzzy (ou seja, a aplicação do predicado equivalente não seria uma
categorização do tipo tudo ou nada, mas uma noção gradual). Veremos adiante que
temos mais razões para adotar essa postura.
Quanto à questão da não biunivocidade da relação de equivalência (em termos
estritamente semânticos), não deveria nos espantar que não tenhamos uma relação
biunívoca. Afinal, as línguas naturais não são livres de redundâncias – uma língua pode
possuir várias palavras para um mesmo conceito ou entidade, e.g. rapaz, cara, sujeito.
Não há inclusive uma distinção de registro entre as duas últimas palavras, elas podem
ocorrer de forma livre dentro de um mesmo contexto, inclusive em um mesmo falante.
De um ponto de vista teórico, não haveria, em princípio, um problema em se admitir
que a relação de equivalência não seja biunívoca, desde que possamos estabelecer um
critério igualmente rígido para julgar o mérito da relação.
1.2.2. Equivalência e Significação
A questão da significação parece ser central para a compreensão do que significa
traduzir. No caso da poesia, citado acima, a forma apenas não é suficiente para que
consideremos um dado texto como tradução de outro, mas, por outro lado, uma
alteração completa da forma do poema ainda permite a identificação de um dado texto
como tradução de outro. Assim, não há o menor problema em se referir à “tradução da
Eneida de Jaime Bruna”, um texto escrito em prosa. Mesmo para casos em que a forma
tem maior relevância, parece ser necessário que se mantenha, no mínimo, um
paralelismo semântico.2 Além disso, de acordo com a vertente funcionalista, um texto
pode ter um propósito ou função diferente(s) do texto de partida e ainda assim ser
considerado uma tradução. A questão da significação parece, portanto, ser de suma

2

Um exemplo é a opção de Cardozo do poema de e.e. cummings, que opta por traduzir snow por garoa,
mantendo-se no campo das precipitações atmosféricas. Mais do que isso, embora o termo snow seja
substituído por garoa, a descrição da queda, descrita em ambos os casos como bela, mantém-se. Note-se,
contudo, que essa observação diz respeito não à avaliação do aspecto literário ou da qualidade das
traduções, mas sim à tentativa de se compreender, de um ponto de vista puramente descritivo, quais
critérios estão envolvidos no julgamento de um dado texto como pertinente à tradução.
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importância para se entender a natureza da tradução enquanto fenômeno lingüístico.3
Neste trabalho, portanto, quando falarmos em equivalência, estaremos sempre pensando
em equivalência em termos de significação. Isso não significa, contudo, que os demais
aspectos não sejam relevantes, ou que seja possível tratar de todos os aspectos do
fenômeno tradutório abordando apenas a significação, significa apenas que, por
questões de recorte, deixaremos de lado essas outras questões e nos concentraremos na
significação.
Desse modo, a possibilidade ou impossibilidade de haver equivalência entre
duas palavras ou expressões vai estar relacionada com a concepção de significação
adotada. Obviamente não há qualquer espaço para noção de equivalência na concepção
desconstrucionista de significação. Mais do que isso, não há mesmo espaço para se
explicar como é possível que haja um mínimo de entendimento entre falantes, mesmo
nos limites de uma língua em comum. Se por um lado a língua é uma entidade dinâmica
em constante mudança, essa mudança não pode se dar de modo descontrolado e
completamente imprevisível, ou seja, o signo lingüístico pode ser dinâmico, mas parece
admitir muito pouca instabilidade. Mesmo a velocidade dessa dinâmica não pode
extrapolar certos limites.4 Assim, se por um lado a interpretação é dinâmica e produtora
de sentidos, por outro ela deve garantir um mínimo de intersubjetividade para que a
comunicação possa ocorrer de modo eficaz.
Além disso, parece ser interessante aproveitar a divisão de trabalho entre
pragmática e semântica (mais ou menos) estabelecida na lingüística. Uma vez que os
limites entre pragmática e semântica são controversos, havendo diferentes propostas
para o tratamento da questão, seria interessante discutir e procurar explicitar o que estou
entendendo aqui como limite entre as duas áreas. Contudo, essa discussão ficará adiada
para outra ocasião. Apenas apontarei alguns fenômenos como sendo pragmáticos ou
semânticos, sem dar grandes explicações, equacionando grosso modo semântica com
composicionalidade. Essa divisão pode ser útil na discussão das diferenças apontadas
por Snell-Hornby entre as palavras Äquivalenz e equivalence – de um ponto de vista
semântico, elas teriam basicamente o mesmo significado, enquanto que diferenças de
contexto de uso poderiam ser de relevância pragmática. No entanto, essas diferenças
podem apenas significar que, embora Äquivalenz e equivalence sejam semanticamente
equivalentes, pragmaticamente a relação de equivalência se estabelece com outros
pares, uma vez que não vemos nenhum problema em uma relação não-biunívoca de
equivalência.
Quanto aos aspectos históricos, de fato, parece pouco provável que encontremos
algum grau de equivalência se os considerarmos e, se os encontrarmos seria de modo
meramente fortuito. Não pretendo adentrar essa discussão aqui, uma vez que o foco
deste trabalho é outro. Contudo, embora esses aspectos possam eventualmente ser
3
No entanto, a significação pode não desempenhar um papel central em dadas vertentes teóricas
preocupadas, por exemplo, com relações de poder envolvidas no ato tradutório, ou com a influência das
traduções no desenvolvimento das literaturas nacionais, etc.
4
Encontramos um exemplo interessante no RPG Tormenta (CASSARO et alii, 2001). Nesse RPG, a raça
dos halflings (a versão sem direitos autorais dos hobbits) possui uma língua que apenas eles conhecem.
Não se trata, contudo, de uma limitação biológica – a questão é que sua língua muda tão rapidamente que
qualquer um que se afaste do contato dos halflings por algumas semanas que seja já não mais é capaz de
reconhecer o idioma (assim como os hobbits de Tolkien, também os halflings são pouco dados a grandes
viagens ou migrações).
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relevantes para algum tipo muito específico de texto, essa parece não ser a regra. De
fato, o argumento central do estruturalismo para evitar explicações diacrônicas na
descrição das línguas era justamente o fato de que, de modo geral, os falantes não estão
cientes de aspectos históricos de sua língua.
Embora tenha apontado para algumas possibilidades diferentes de equivalência,
o presente trabalho não abordará todas elas. Nosso foco será especificamente o aspecto
semântico da questão, tratada a partir de um instrumental da semântica da teoria de
modelos.

2. Significação, condições de verdade e teoria de conjuntos
No quadro teórico da semântica da teoria de modelos, poderíamos dizer que
duas sentenças têm o mesmo significado se eles possuírem as mesmas condições de
verdade. Para verificar se duas sentenças significam a mesma coisa nós traduziríamos
então cada uma delas em uma fórmula e compararíamos cada uma delas: se as
condições de verdade forem as mesmas, as sentenças serão equivalentes. Contudo, o
nome representando, digamos, uma fórmula, seria uma escolha arbitrária - ainda que
usualmente costume-se empregar recursos mnemônicos para nomear funções, nossa
escolha não poderia dizer muito a respeito da relação entre as duas fórmulas em
questão. Assim, afirmar que corre(a) e run(a), como traduções para as sentenças “Anna
corre” e “Anna runs” respectivamente, podem de alguma forma ser tomadas uma pela
outra seria uma estipulação arbitrária (assumindo que suas condições de verdade sejam
as mesmas).
A semântica da teoria de modelos também não nos diz muito a respeito do
significado de itens lexicais, uma vez que no quadro da teoria, a significação é dada
integralmente no modelo. Uma alternativa seria considerar as extensões dos
significados. Considerando o conjunto representando a extensão de um significado, nós
poderíamos dizer que duas palavras seriam equivalentes se os conjuntos-extensão de
ambas fossem idênticos. Um tal critério seria uma decisão do tipo tudo ou nada, com
duas palavras sendo inteiramente equivalentes ou completamente diferentes. Esse
parece ser o caso de palavras como pássaro e bird: ambos os termos incluem animais
como pingüins e avestruzes, mas não morcegos. Uma vez que ambas as palavras são
baseadas em conceitos científicos, podemos dizer com bastante segurança que sempre
que o termo pássaro é aplicável, o termo bird também é, e nós poderíamos mesmo
especular que mudanças na classificação científica refletiriam também no tipo de
criatura que consideramos como pássaros (ou birds).
Esse seria o que poderíamos chamar de relação de equivalência no sentido
“forte” e talvez não seja a regra. Wierzbicka, citando Heath (HEATH, 1978 in
WIERZBICKA, 1990, p. 351), apresenta como exemplo a língua australiana
Nunggubuyu, em que o termo mais próximo para bird também incluiria morcegos, bem
como gafanhotos.5 Postular equivalência como identidade de extensão resultaria desse
modo em descartar essa palavra como equivalente do inglês bird. Contudo, essa opção
deixaria de capturar o fato de que boa parte dos membros incluídos em cada conjunto
coincide. Nós poderíamos desejar capturar essa sobreposição (parcial) dos conjuntos em
termos de sua intersecção sendo não-vazia. Algumas conseqüências, no entanto,
5

Infelizmente a autora não nos informa qual é essa palavra.
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decorreriam dessa opção: a primeira diria respeito à hierarquia de categorias – seria
adequado dizer que animal e pássaro têm o mesmo significado? Afinal, a intersecção
entre os conjuntos representando a extensão dos dois termos não seria vazia, seria o
próprio conjunto extensão de pássaro. Se considerarmos as condições de verdade,
teríamos efeitos interessantes, já que “ver um pássaro” acarreta “ver um animal”. O
curioso é que essa parece ser uma estratégia válida de tradução – não é incomum
traduzir um dado termo por um outro menos especificado, por razões culturais, por
exemplo (a chamada hiperonímia, e.g. traduzir “o pão nosso de cada dia nos dai hoje”
por “o alimento nosso de cada dia nos dai hoje”, em uma cultura em que o pão não
exista ou não seja tão relevante). No entanto, indo adiante no nível de categorização,
poderíamos ter “ver um pássaro” acarretando “ver uma coisa”, o que parece muito
pouco adequado enquanto tradução. Assim, quanto maior a coincidência dos membros
de cada conjunto, mais próximo seria o significado dos termos. Seguindo esse
raciocínio, teríamos uma noção gradual de equivalência, ou seja, equivalência seria
uma noção fuzzy. Isso nos colocaria fora da teoria clássica de conjuntos, uma vez que o
conjunto de pares ordenados de termos equivalentes não seria mais uma questão tudo ou
nada, mas sim um conjunto cuja pertinência à categoria teria mais de dois valores (Cf.
ZADEH, 1965). A palavra Nunggubyu para pássaro teria, assim, um valor de
equivalência próximo de 1, já que somente gafanhotos e morcegos estariam fora da
intersecção.
Uma outra possibilidade de intersecção não-vazia entre conjuntos poderia se dar
em uma língua que tivesse uma palavra para pássaros que incluísse morcegos, mas
excluísse pingüins, por exemplo. Novamente o grau de equivalência entre essa palavra e
a palavra pássaro seria próximo de 1, já que somente morcegos e pingüins estariam fora
da intersecção. Esse seria o caso também do termo Nunggubuyu para pássaro e da
palavra inseto, em que nenhum dos conjuntos conteria o outro e a intersecção seria não
vazia (o que poderíamos definir em termos de intersecção não vazia e conjunto
complemento da intersecção também não vazio), mas nesse caso o grau de equivalência
seria próximo de zero, uma vez que apenas gafanhotos estariam incluídos na intersecção
dos conjuntos. Assim, quanto maior o grau de sobreposição entre os conjuntos, maior
seria o grau de equivalência entre os termos.
Como uma alternativa, nós poderíamos definir equivalência tradutória em
termos de expressões e atribuições de condições de verdade, ao invés de nos
concentrarmos em palavras e seus significados individuais. Partindo dessa abordagem,
nós poderíamos definir equivalência forte como equivalência lógica (dois termos são
logicamente equivalentes se e somente se eles possuírem o mesmo valor em cada
modelo, cf. CARPENTER, 1997, p. 48) – se uma sentença como “eu vi um pássaro”
acarreta “I saw a bird” e o contrário também é verdadeiro, então podemos dizer que
ambas as sentenças tem o mesmo significado. De fato, usando o português como
metalinguagem não parece haver problema em afirmar, por exemplo, que “I saw a bird”
é verdadeiro se e somente se eu vi um pássaro - estaríamos apenas trocando a
metalinguagem, empregando uma língua natural ao invés de uma língua lógica, como se
costuma fazer.
Uma vez que estabelecer condições de verdade na semântica da teoria de
modelos significa traduzir o significado das sentenças na linguagem do cálculo de
predicados, poder-se-ia mesmo levantar uma objeção sobre a validade de se tratar a
questão da tradução nos termos do modelo escolhido. Contudo, se as fórmulas do
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cálculo de predicado são uma tradução das expressões em língua natural, as condições
de verdade em si não o são – elas existem independentemente da metalinguagem. O
único problema é que não há um meio de falar sobre condições de verdade sem utilizar
alguma metalinguagem.
Podemos expressar a noção de hiperonímia em termos de condições de verdade
também. Para isso, podemos utilizar a noção de monotonicidade, na forma definida por
Carpenter (CARPENTER, 1997, p. 88):
(1)

DEFINIÇÃO: MONOTONICIDADE Uma função α do tipo (τ → Bool) → Bool
é dita monotonicamente crescente (decrescente) se e somente se sempre que
α(T) = sim e T ⊆ T’ (T ⊇ T’), nós tivermos α(T’) = sim.
Onde τ seria uma expressão de qualquer tipo.

Essa definição capturaria o fato de que “ver um pássaro” acarreta “ver um
animal” e que em alguma medida “to see a waterfall” pode traduzir “ver uma cascata” –
embora as duas sentenças não signifiquem exatamente a mesma coisa, o seu significado
estaria relacionado de alguma maneira.6 A definição de monotonicidade crescente pode
capturar a noção de hiperonímia na maioria dos casos, mas a negação de sentenças
demanda o emprego da definição de monotonicidade decrescente também (já que, e.g.
“não ver um pássaro” acarreta “não ver um animal”).
A relação de hiponímia, no entanto, não poderia ser completamente definida em
termos de monotonicidade decrescente, uma vez que “ver um pássaro” não acarreta “ver
um pardal” e, de uma perspectiva lógica, essa estratégia pareceria ser menos adequada.
Contudo, certos efeitos de prototipicalidade (que não serão discutidos em detalhe aqui –
para uma discussão do conceito de prototipicalidade, ver ROSCH, 1978) podem
justificar esse tipo de estratégia: “ver 20 pássaros” pode ser traduzido de maneira muito
razoável por “to see 20 pigeons”, se estivermos falando, por exemplo, da praça Santos
Andrade, em Curitiba - se, é claro, o tradutor tiver alguma razão de ordem mais
pragmática para fazê-lo. Além disso, parte daquilo que chamamos hiponímia pode ser
capturado pela noção de monotonicidade decrescente, no caso de expressões como
“todo peixe nada”, que acarretaria “todo dourado nada”, ou monotonicidade crescente,
novamente no caso da negação (e.g. “nem todo dourado nada” acarretando “nem todo
peixe nada”).
Desse modo, embora não possamos identificar a noção de hiperonímia com a
noção de monotonicidade crescente e hiponímia com a de monotonicidade decrescente
de forma simétrica, podemos capturar uma relação interessante para a noção de
equivalência em tradução, os casos em que teríamos uma equivalência parcial com uma
relação adicional de acarretamento.
No caso de divergências na atribuição de valores de verdade sem relações de
acarretamento envolvidas, nós poderíamos comparar as atribuições de valores de
verdade para estabelecer o grau de equivalência – quanto maior a coincidência, mais
equivalentes as sentenças seriam.

6

A princípio o termo waterfall poderia cobrir igualmente o campo semântico das palavras cascata,
cachoeira e queda d‘água.
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O critério acima delineado é marcadamente extensional e, portanto, teria
problemas em tratar de entidades que encontram seus referentes em outros mundos
possíveis que não o real, como unicórnios e centauros. O problema óbvio de uma
abordagem unicamente extensional seria a embaraçosa afirmação de que expressões
como o atual rei da França, Sisiphus e the round square teriam exatamente o mesmo
significado, i.e. seriam equivalentes no sentido forte. Esse problema pode ser resolvido
se acrescentarmos um componente intensional ao critério apresentado. De acordo com
Lewis (LEWIS, 1972, p. 174), podemos entender intensão como uma função que toma
índices e resulta em referentes. Um dos índices seria mundo possível, o que nos daria
diferentes referentes para, e.g., quimera, em diferentes mundos possíveis.7 Assim, duas
expressões seriam equivalentes (no sentido forte) se para cada valor assumido para o
índice “mundo possível” nós obtivéssemos uma mesma extensão. Nos termos de Carnap
(CARNAP in LEWIS, 1972, p. 182), poderíamos falar em equivalência no sentido forte
quando houvesse isomorfismo intensional. Assim, poderíamos entender que duas
expressões seriam intensionalmente equivalentes se e somente se para cada atribuição
de valor de um dado índice elas resultassem em um mesmo referente. Outros índices
poderiam nos ajudar a tratar de outras questões inclusive, como pronomes pessoais,
anáforas ou dêixis.
Contudo, essa solução tem um problema, como o próprio Lewis aponta: se
considerarmos que co-intensionalidade, no sentido dado pelo autor, acarreta identidade
de significação, teríamos a desconfortável conclusão de que todas as tautologias teriam
o mesmo significado, uma vez que duas tautologias terão sempre a mesma extensão (um
valor de verdade positivo) independentemente de qualquer variação dos índices. O
problema é embaraçoso, e até o presente não vejo nenhuma saída imediata para ele, que
permanece em aberto.
Para verificar equivalência parcial entre expressões, poderíamos controlar a
variação dos índices e, uma vez obtida a extensão da expressão, aplicar o critério
extensional delineado acima. Assim, poderíamos variar os valores atribuídos a cada
índice (tomando o cuidado de atribuir sempre o mesmo valor de um determinado índice
a ambas as funções) a fim de verificar o grau de sobreposição dos conjuntos
representando a extensão de cada expressão. Essa solução parece bastante atraente, mas
um controle mais rígido sobre os efeitos da variação desses índices precisa ser
estabelecido, especialmente no que diz respeito ao índice de mundos possíveis, o que
deve se dar num desenvolvimento posterior do presente trabalho.

3. Conclusão
O critério aqui apresentado se pretende um critério formal que estabeleça as
condições necessárias para que seja o caso que duas expressões ou termos sejam
equivalentes. Desse modo, a existência ou não de uma relação de equivalência nos
termos expostos acima permanece uma questão empírica. No entanto, parece claro que,
de uma perspectiva puramente semântica (i.e. deixando de lado questões que parecem
ser pragmáticas ou de alguma outra ordem) é mais que plausível aceitar a possibilidade
de que duas sentenças tenham o mesmo significado. Trata-se de entender que há sim
7

Outros índices incluiriam tempo, lugar, falante, audiência, objetos indicados e discurso prévio. (Cf.
LEWIS, 1972, p. 174 - 175)
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instabilidade e variabilidade dentro da língua, bem como diferenças inevitáveis, que são
mesmo definidoras do que seja tradução (afinal, são as diferenças entre o texto de
partida e o texto de chegada que nos permitem distingüí-los e nos referirmos a eles
como textos diferentes), mas que sem um mínimo de estabilidade lingüística não seria
possível sequer haver comunicação, quanto mais tradução. Se as diferenças são
fundamentais, as semelhanças são imprescindíveis para que se estabeleça uma relação
tradutória entre dois textos, i.e. para que se aponte determinado(s) texto(s) de chegada
como tradução de um certo texto e não de outro(s).
Se o presente critério se mostrar funcional, nós poderíamos julgar se uma dada
sentença é uma tradução de uma outra ou não. O critério apresentado é puramente
semântico e, portanto, poderia dizer apenas que uma dada sentença é uma tradução de
uma outra (uma tradução potencial, ou uma tradução efetiva, certas condições sociais
tendo sido satisfeitas), mas esse critério não pode nos dizer que uma dada sentença não
é uma tradução de uma outra, pelo simples fato de que ele não dá conta de variáveis
pragmáticas, textuais ou estéticas. Ele não dará conta, por exemplo, do fato de que um
provérbio pode ser traduzido por um provérbio “equivalente” em outra língua, nem de
qualquer outra forma de significado não composicional, e permanece, portanto,
incompleto.
Além disso, a escolha por trabalhar com um instrumental da semântica da teoria
de modelos poderia ser criticada, uma vez que apenas sentenças, e não porções maiores
de texto, foram discutidas aqui. Contudo, não faz parte dos objetivos do presente
trabalho uma descrição detalhada de um corpus a ser comparado com suas respectivas
traduções, a fim de se avaliar a adequação de uma dada tradução, por exemplo. Esse
não é o caso em primeiro lugar porque não estamos interessados na descrição de um
corpus, mas sim na possibilidade teórica de haver equivalência entre diferentes línguas,
e na produtividade heurística de um possível conceito de equivalência para explicar o
que significa traduzir.
A segunda razão é que os objetivos deste trabalho são puramente descritivos e,
assim sendo, não estamos interessados em julgar se uma tradução é boa ou ruim, em
reafirmar algum “imperativo da fidelidade” ou legislar de alguma forma sobre as opções
do tradutor. Não é de modo algum objetivo deste trabalho limitar o espectro de
possibilidades de um tradutor no exercício de suas funções. Muito pelo contrário,
estamos interessados em explicar o fato de que há um limite entre o que é considerado
tradução e aquilo que não o é. Esse limite pode ser colocado mais perto ou mais distante
do “centro” daquilo que normalmente se considera tradução, um fato que podemos ver
claramente quando consideramos diferentes vertentes teóricas no campo dos estudos da
tradução, mas isso não muda o fato de que nós ainda precisamos de um limite, ainda
que seja um limite vago (fuzzy). Há coisas que são claramente traduções e outras que
claramente não são, e uma teoria que pretenda explicar a tradução enquanto fenômeno
deve dar conta desse fato.
Ao final, o conceito proposto para a noção de equivalência parece ter ficado tão
distante e tão pouco semelhante àquela monolítica forma da equivalência biunívoca e
irrestrita, ainda que jamais definida por ninguém (cf. RODRIGUES, 2000), que se
poderia questionar se ainda é possível chamá-la de equivalência e, para cada exemplo
que se pudesse encontrar para palavras ou sentenças equivalentes, vários outros contraexemplos poderiam ser dados. Como resposta a esse possível argumento, poderíamos
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responder com o célebre argumento dos analogistas, citado por Varrão, no seu De
Lingua Latina (VARRÃO, 1999): um anomalista, defensor da tese de que não é
possível tratar a língua em termos de regularidades, uma vez que podemos encontrar
irregularidades em toda parte, nos perguntaria se seria possível dizer que um etíope é
branco só pelo fato de ele ter os dentes brancos. Já um analogista, defensor da tese de
que, apesar das irregularidades da língua, é possível tratá-la em termos de suas
regularidades nos perguntaria se não seria possível dizer que um homem está de sapatos,
só porque os sapatos não estão por todo seu corpo. Essa é a resposta que gostaríamos de
dar também a esse possível argumento contra uma noção relativizada de equivalência:
não estamos aqui afirmando que sempre será possível encontrar equivalência ou que ela
será plena em qualquer ocasião – o que estamos afirmando aqui é que podemos
encontrar equivalências parciais, ou mesmo plenas em relação a um único um mais
aspectos, de modo bastante recorrente e, se for possível dar um tratamento a essas
ocorrências, não vemos porque não fazê-lo. E nesse sentido, este trabalho é uma
primeira proposta.
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Abstract: We intend, in this paper, to present a study about the semantic aspect of
complements of the action-process verbs. Considering these verbs select as the subject an
Agent, a Causative or an Instrumental, we want to analyze its respective sentence structures,
identifying the characteristics and conditions in which the thematic roles are done. It’s
believed that the study of the sentence constituents, as the verb complements, regarding their
thematic roles and their possible relations to the subject, makes the study (teaching/learning)
of syntax functions easier. So, this is the importance of this paper.
Keywords: action-process verbs; affected complements; thematic roles.
Resumo: Pretende-se, neste trabalho, apresentar um estudo da natureza semântica dos
complementos dos verbos de ação-processo. Considerando-se que tais verbos selecionam
como sujeito um Agentivo, um Causativo ou um Instrumental, procura-se fazer uma análise
das respectivas estruturas oracionais, identificando as características e as condições de
realização dos papéis temáticos. Acredita-se que o estudo dos constituintes oracionais, como,
por exemplo, dos complementos verbais, levando-se em conta a natureza dos papéis temáticos
e não se perdendo de vista suas possíveis relações com o sujeito, facilite o estudo
(ensino/aprendizado) das funções sintáticas. Daí a importância do presente estudo.
Palavras-chave: verbos de ação-processo; complementos afetados; papéis temáticos.

1. Considerações iniciais
O presente estudo faz parte de um projeto maior em que discutimos as vantagens
de se partir do componente semântico para se desenvolver o ensino da sintaxe. Temos,
assim, por hipótese, que o entendimento por parte do aluno do mecanismo funcional e
das características dos papéis temáticos próprios dos diversos constituintes oracionais
pode facilitar o entendimento das diversas funções sintáticas. Por ser de caráter mais
lógico e menos abstrato, é mais fácil, por exemplo, identificar um Agentivo, um
Paciente, um Instrumental, do que um Sujeito, um Objeto Direto, um Adjunto
Adverbial. Por outro lado, considerando-se o verbo como ponto de partida, como centro
gerador das estruturas oracionais (Tesnière, 1965; Chafe, 1979) e levando-se em conta
suas propriedades semânticas e sintáticas na seleção dos elementos componentes da
oração, tem-se uma idéia mais clara dos componentes argumentais ou nucleares,
também chamados complementos, e dos componentes periféricos, chamados adjuntos.
Nessa perspectiva semântico-sintática, classificam-se os verbos em ação, processo,
ação-processo e estado (Chafe, op. cit.). O recorte que se faz aqui dos verbos de açãoprocesso se justifica por pertencerem à tipologia mais recorrente e com maior variedade
de papéis temáticos na estruturação oracional. A análise da natureza semântica do(s)
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seu(s) complemento(s) é fundamental por ser(em) este(s) o(s) caracterizador(es)
básico(s) da ação-processo.
Os verbos de ação-processo têm como característica fundamental a presença de
um complemento afetado. Esse afetamento, de natureza semântica, implica na
experimentação por parte do argumento de segundo grau (objeto direto ou indireto,
segundo a nomenclatura tradicional) de uma alteração física ou psicológica. No
primeiro caso, essa alteração se processa tanto na modificação da estrutura física quanto
na simples mudança de lugar, sendo prototípicos desses casos verbos como “quebrar”,
“ferir”, “partir”, “levar”, “transportar”, etc., e os complementos são, em princípio,
concretos, sendo indiferente o traço animacidade (Dois meses depois, Keysers foi
atacado por um cachorro que feriu sua perna./ É bom ter alguém que leve os remédios
na cama.). No segundo caso, há uma alteração de natureza psicológica que pode ser
tanto disfórica quanto eufórica. Nesse caso, o complemento apresenta o traço animado e
são prototípicos verbos como “magoar”, “indignar”, “obrigar”, “alegrar”, “satisfazer”,
etc. (A expressão indignou os conservadores, mas foi ao longo dos anos assumida pelo
discurso oficial.).
Para Borba e Dezotti (1985), verificam-se quatro tipos de afetamento do
complemento: a) mudança de estado (A costureira rasgou o pano./ A nota alegrou os
alunos.); b) mudança de condição (Dei um livro a Pedro./ Meu pai vendeu a casa para
seu pai.); c) mudança de posição (Pus o livro na gaveta./ Pedro tirou o livro da
estante.) e d) existência – em que o complemento não é propriamente afetado, mas
efetuado, visto que passa a existir como resultado da ação-processo (Maria fez um bolo,
tricotou uma blusa e escreveu um poema.1).
Conforme lembra Chafe (op. cit.) os verbos de ação-processo se caracterizam
por indicarem um FAZER por parte do sujeito e um ACONTECER em relação ao
complemento. No entanto, o autor se limita a classificar o sujeito desses verbos como
agente e o objeto afetado como paciente. Neste trabalho, estendemos a análise dos
papéis temáticos, considerando que causativo e instrumental também participam da
ação-processo na função de sujeito e que os objetos animados podem apresentar o
subtraço experimentador no caso de afetamento psicológico.
Com a intenção de trabalhar com exemplos reais das estruturas lingüísticas
analisadas, recorremos aos dados do “corpus” de língua escrita contemporânea do
Brasil, produzida nos últimos 50 anos, disponível no Centro de Estudos Lexicográficos
da Unesp (Araraquara). Embora o “corpus” contemple vários gêneros, restringimo-nos,
para o presente estudo, ao gênero jornalístico, especialmente à Folha de S. Paulo, por
ser o gênero que apresenta grande variedade de circulação lexical e de estruturas
oracionais. Assim, a partir de exemplos veiculados pelo jornal, fizemos, às vezes,
algumas adaptações, sem, contudo, descaracterizar a estrutura original.

2. Propriedades semânticas dos papéis temáticos numa estrutura oracional
de ação-processo
Em princípio, as orações ativo-processivas constroem-se a partir de um verbo
de, no mínimo, dois lugares que, como visto, seleciona na posição de sujeito um
1
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argumento Agentivo ou Causativo ou Instrumental, e na posição de objeto um
argumento Paciente afetado, havendo uma relação de causa e efeito entre o fazer
realizado pelo sujeito e o acontecer verificado no objeto. São, pois, considerados
verbos de ação-processo todos os que apresentarem uma atividade2 por parte do
sujeito.
2.1 Argumento 1: o sujeito Agentivo, Causativo ou Instrumental
Apresenta-se como propriedade comum a esses três papéis temáticos –
Agentivo, Causativo e Instrumental – a capacidade de desencadear uma atividade
ditada pelo verbo. Distinguem-se, no entanto, entre si, em primeiro lugar pelo poder de
manipulação ou controle e pela intencionalidade/volição: enquanto o Agentivo é
manipulador e volitivo, o Causativo é não-manipulador, não-manipulado e não-volitivo
e o Instrumental é manipulado e não-volitivo. Sendo manipulado, o Instrumental
pressupõe um Agentivo como o desencadeador mediato da atividade. É preciso não
confundir o traço causatividade (ser a causa imediata do desencadeamento de uma
atividade), comum a esses três tipos de papéis temáticos – e então todos são
causativos –, com o caso semântico Causativo.
Nessa proposta, estende-se o termo ação também aos casos em que o sujeito
assume um papel não-agentivo, o que, do contrário, tornaria inadequado chamar de
ação-processo um verbo cujo sujeito fosse Causativo ou Instrumental3. É, pois, o
fenômeno da causatividade4 que coloca – dada sua maior abrangência – esses três
papéis temáticos como possíveis de assumir a função sintática sujeito com verbos de
ação-processo:
(1)

Indivíduos inescrupulosos estão devastando a floresta amazônica. (Ag)

(2)

A seca devastou as plantações. (Ca)

(3)

Serras criminosas devastam árvores centenárias. (Instr)

Outras propriedades revelam características próprias dos casos semânticos da
função sujeito: o traço (1) animacidade, sempre presente no Agentivo, não é relevante
para o Causativo e para o Instrumental, sendo estes últimos predominantemente nãoanimados:
(4)

Uma árvore caída na estrada provocou o acidente. (Ca -anim)

(5)

Um cavalo solto na pista provocou o acidente. (Ca +anim)

(6)

A bengala do cego ajudou-o a furar a fila. (Instr –anim)

2

O termo “atividade”, relacionado ao conceito de ação, desmembra-se em agentividade, no caso de
sujeito Agentivo, e causatividade, no caso de sujeito Causativo (Ignácio, 2007).
3
Esse problema se teria, especialmente, com o sujeito Causativo, uma vez que o Instrumental pressupõe
um Agente que o manipula.
4
Como afirmam Franchi e Cançado (2003:26), a causatividade distingue-se da agentividade claramente,
embora ambas impliquem o desencadear de uma atividade. A noção de causa, diferentemente da de
agente, estende-se não apenas a ações, mas a processos e estados também. Além disso, a causatividade
está presente na agentividade, e não o contrário (Ignácio, 2007).
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(7)

Uma criança de colo ajudou a mãe a furar a fila. (Instr +anim) [= A mãe usou a criança para
furar a fila.]

Também o traço (2) concretude, relevante para o Agentivo, não é crucial para o
Causativo e o Instrumental. Como abstratos, estes dois últimos casos semânticos podem
derivar-se de um sentimento ou uma atividade de um ser humano, ou apresentar-se
independentes de uma manifestação humana:
(8)

O ódio destrói os mais recônditos sentimentos de afeto.

(9)

A omissão da CPI prejudicou inocentes e inocentou culpados.

(10)

A seca castiga a região nordestina.

(11)

A medida provisória determina que a escola deve fornecer, se solicitada, uma planilha de
custos.

Cabe aqui considerar os traços distintivos entre Causativo e Instrumental em
estruturas formalmente semelhantes:
(12)

O sorriso de Vera deixou o noivo preocupado.

(13)

A fala mansa do pai não convencia a filha.

Em (12) e (13), assim como na maioria dos casos em que há um Agentivo em
potencial, o sujeito caracteriza-se como Instrumental, caso haja intencionalidade na
prática da ação. Se não, será Causativo. Logo, nesses casos, é o contexto ou a dimensão
pragmática o fator decisivo para a caracterização. Nos exemplos acima, O sorriso de
Vera e A fala mansa do pai se configuram como Instrumental, se as frases puderem ser
assim parafraseadas:
(12a)

Vera utilizou-se do seu sorriso para deixar o noivo preocupado.

(13a)

O pai utilizava-se de fala mansa para convencer a filha.

ou ainda:
(12b)

Com seu sorriso, Vera deixou o noivo preocupado.

(13b)

O pai convencia a filha com sua fala mansa.

De qualquer forma, em havendo um Instrumental na posição de sujeito, haverá
sempre um Agentivo implícito ou pressuposto, isto é, há uma agentividade pressuposta:
(14)

A polícia chegou atirando e uma bala perdida atingiu um adolescente.

(15)

Durante a Segunda Guerra Mundial, armas convencionais fizeram vítimas em números
comparáveis aos das bombas atômicas contra Hiroshima e Nagasaki.

(16)

Uma tesoura de prata ia cortando os tecidos com rapidez.

Em (14), o Agentivo “polícia” está implícito na segunda oração, sendo
recuperado da primeira oração. No exemplo (15), a partir do Instrumental “armas
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convencionais” recupera-se, pelo contexto, o Agentivo “soldados”. Em (16), pressupõese que alguém (um Agentivo) manipulava a tesoura.
2.2 Argumento 2: o complemento afetado
A presença do objeto Paciente afetado é que vai caracterizar o “processo” nas
estruturas ativo-processivas. Esse afetamento inclui, como já citado, segundo a proposta
de Borba e Dezotti (op. cit.), uma modificação que pode ser:
(i) alteração na estrutura física:
(17)

Juca chegou bêbado em casa e quebrou a televisão.

(18)

Os biscoitos à disposição do exército inglês também fizeram suas vítimas. Um deles [um
biscoito] quebrou a dentadura do general Montgomery logo após o desembarque.

(ii) alteração psicológica:
(19)

Juca magoou profundamente a mulher.

(20)

Não é somente a perda de seus empregos que faz os homens se revoltarem. [Não é somente a
perda de seus empregos que revolta os homens.]

(iii) mudança de posição ou lugar:
(21)

Colocou o livro na geladeira e o sorvete na estante.

(22)

O Waldemar espalhou os boletos na feira de amostras, a pedir voto pro Caboclinho.

(iv) mudança de condição5:
(23)

O Santos vendeu o jogador Giovanni para o Barcelona, da Espanha.

(24)

Todas elas [empresas] deram dinheiro a alguma das 12 empresas de PC durante o governo
Collor.

(v) o resultado de uma ação, em que o objeto é, então, efetuado:
(25)

Chefe da equipe que criou Dolly fala da 'velhice' da ovelha e diz que tentará duplicar porco e
boi.

(26)

Cientistas recrutados para esforço de guerra desenvolveram aparelhos como radar e sonar.

Em relação aos verbos do grupo (ii), também chamados verbos psicológicos, é
importante lembrar o que diz Cançado (1997:2):
(...) esses verbos podem ser divididos em dois grupos: um primeiro que tem o
Experienciador na posição de sujeito e um Tema na posição de objeto (verbos do tipo
temer); e um segundo que apresenta uma estruturação sintática inversa: o Tema aparece
na posição de sujeito e o Experienciador na posição de objeto (verbos do tipo
preocupar).
5

Neste caso, estabelece-se uma relação de pertencimento entre o sujeito e o complemento, o qual passa a
ser propriedade de outro elemento.
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No exemplo (19), o verbo “magoar” se enquadra no segundo grupo citado pela
autora; todavia, é de se notar que esse verbo, como outros da mesma natureza
(“preocupar”, “acalmar”, etc.), pode participar de uma estrutura processiva, com sujeito
afetado (Experienciador), passando, portanto a pertencer ao primeiro grupo citado por
Cançado, desde que se construam na forma pronominal:
(19a) A mulher de Juca magoou-se profundamente.
Como se trata de verbos que lexicalizam o processo, admitem estruturas
derivadas, como demonstraremos adiante.
Cumpre considerar que, nas estruturas em estudo, as relações entre papéis
temáticos e as posições que ocupam, ou seja, as funções sintáticas de sujeito e objeto,
são prototípicas e nada impede que um determinado argumento seja ao mesmo tempo
Agentivo e Paciente, independentemente de sua posição. A própria língua cria
expedientes em que um mesmo argumento assume características comuns a mais de um
papel temático. Vejamos:
(27)

Josué chegou à fazenda galopando um belo alazão.

(28)

Embora pobre, Paulo estuda os filhos em escola particular.

(29)

Dona Marisa só faz as unhas com uma manicure francesa.

Em (27), uma estrutura ergativa, um belo alazão é ao mesmo tempo Paciente e
Agentivo. Em (28), o constituinte os filhos, sendo um participante com controle sobre a
ação, é, além de Paciente, também Agentivo. Em (29), não há dúvida de que Dona
Marisa seja Paciente da ação praticada pelo Agentivo manicure francesa, mas que
também seja Agentivo, pois controla a ação de “mandar fazer”.
De acordo com Cançado (2000b: 308-309),
“É conhecido que uma das dificuldades para se caracterizar esses papéis de modo
inequívoco está no fato de que os critérios usados nas definições nem sempre permitem
distinguir argumentos de modo inteiramente exclusivo. Isto é, propriedades associadas
ao agente, como a iniciativa, o controle e a intencionalidade, são reconhecidas em
beneficiários e comitativos; a mudança ou afetação do objeto em determinados
processos, que se gostaria de tomar como critério para a caracterização do paciente,
atribui-se em muitos casos ao agente; agentes, pacientes, beneficiários comportam-se,
se colocado o foco sobre o movimento envolvido em determinadas ações, como fonte,
tema e meta; e assim por diante.”

A proposta da autora, retomando Dowty (1989) e Franchi (1998), tem como
objetivo uma maior flexibilidade na caracterização dos papéis temáticos, a serem
definidos pelo que chama de acarretamentos – características partilhadas por
argumentos de uma mesma posição sintática aberta pelo verbo. Isso mostra a forte
ligação entre sintaxe e semântica, visto que ambas se “afetam” mutuamente.
Pelo que ocorre em (27, 28 e 29), parece não se sustentar a clássica noção de que
se na frase houver um Agentivo, este será o sujeito. A menos que se considere uma
escala hierárquica de Agentivos em que o de “primeiro grau” será sempre o sujeito. Por
outro lado, há que se considerar certas restrições quando se tem um Causativo ou um
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Instrumental na posição de sujeito: o Causativo bloqueia a ocorrência, na mesma
oração, de um Agentivo ou de um Instrumental. Isso porque (i) sendo o Causativo nãocontrolador, exclui o Instrumental (essencialmente controlado) e o Agentivo
(essencialmente controlador); (ii) sendo o Causativo e o Instrumental ambos
desencadeadores de uma atividade, quando na posição de sujeito, bloqueiam o Agentivo
que, em qualquer posição, é também desencadeador da ação. E embora o Instrumental
pressuponha sempre um Agentivo, torna-se agramatical uma frase como: *A chave
abriu a porta com/por João. Esta agramaticalidade decorre do fato de que o verbo
“abrir” não lexicaliza ação e sim processo, logo não pode haver um Agentivo explícito
na posição de complemento. Aqui, prevalece a regra de Fillmore (1968) segundo a qual
se houver dois SNs em uma sentença, o que for mais alto na hierarquia semântica será o
sujeito. Logo, o Agentivo não pode estar na posição de complemento, ressalvando os
casos de ergatividade, em que há na oração dois Agentivos, como se viu em 27, 28 e 29.

3. Transformação de uma estrutura ativo-processiva em uma estrutura
processiva
Convém considerar, ainda, que a partir de certas estruturas de ação-processo é
possível obter-se estruturas derivadas correspondentes, que se caracterizam como de
ação ou de processo, passando o objeto Paciente à função de sujeito Agente ou
Paciente6, sob as seguintes condições:
a) Se o verbo lexicaliza ação e processo ou apenas processo, a oração derivada se
realiza com o mesmo verbo:
(30)

O jogador estende a mão ao adversário e o levanta. [lexicalização de ação e processo]

(30a)

O adversário levanta(-se).

(31)

Paulo abriu a porta. [lexicalização de processo]

(31a)

A porta abriu.

b) Se o verbo lexicaliza apenas a ação, a oração derivada se realiza com outro verbo
que corresponde ao processo resultante da ação:
(32)

O zagueiro derrubou o centroavante dentro da área.

(32a)

O centroavante caiu dentro da área.

Essas condições são válidas também para os casos de sujeito Causativo com
algumas particularidades restritivas:
(33)

O volume das águas levantou a ponte.

(33a)

A ponte levantou(-se).

6

Esse processo denomina-se alçamento; a partir deste, um elemento de uma função mais baixa (neste
caso, o objeto), é alçado a uma função mais alta, acarretando o rebaixamento ou, às vezes, o apagamento
de outro elemento (neste caso, o sujeito).
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(34)

O volume das águas derrubou a ponte.

(34a)

A ponte caiu.

Uma das restrições para tal processo de derivação é a possibilidade de
recuperação do Causativo na posição de complemento na estrutura derivada, o que não
ocorre com o Agentivo:
(33b)

A ponte levantou-(se) com o volume das águas.

(33b)

A ponte caiu com o volume das águas.

Entretanto, seriam agramaticais:
(30b)

*O adversário levanta(-se) com o jogador.

(32b)

*O centroavante caiu com o zagueiro.

Considere-se ainda que embora o complemento afetado se alce a sujeito nas
estruturas derivadas, ele carrega consigo esse afetamento, ainda que seja considerado
um Agentivo. Assim, em (30a): O adversário levanta(-se); (31a): A porta abriu; (32a):
O centroavante caiu dentro da área; (33a): A ponte levantou(-se); (34a): A ponte caiu,
há sempre a pressuposição de uma causa responsável pela ação (30a) ou pelo processo
(31a, 32a, 33a, 34a). Os sujeitos experimentam os efeitos, isto é, seus atos se realizam
sob uma consecutividade (Ignácio & Sperança, 2008), logo, são afetados.
O que chamamos aqui de estruturas derivadas se assemelha à transformação que
se processa na passagem da voz ativa para a passiva e vice-versa. Trata-se da expressão
de uma mesma realidade por meio de arranjos formais (sintáticos) diversos. O fato
relevante a ser considerado é que nessas “transformações” alteram-se as funções
sintáticas, mas se conservam as funções semânticas. Uma frase como Suzana Marcolino
matou o empresário PC Farias, na voz passiva correspondente O empresário PC Farias
foi morto por Suzana Marcolino, alteram-se as funções sintáticas (objeto direto da ativa
passa a sujeito da passiva e sujeito da ativa passa a agente da passiva), no entanto se
conservam as funções semânticas de Agente (Suzana Marcolino) e Paciente (PC
Farias) e, conseqüentemente, o traço afetado do Paciente.
Igualmente, com verbos de processo em que se explicita um Causativo como
complemento, pressupõe-se uma estrutura derivada de ação-processo na qual o sujeito
se realiza como complemento afetado. Ex.:
(35)

A cada 18 segundos uma mulher apanha do marido e cerca de quatro mulheres são assassinadas,
por dia, pelo próprio cônjuge.

Pressupõe-se:
(35a)

O marido bate na mulher...

O mesmo se observa com verbos suportes:
(36)

Criança que recebe o desprezo dos próprios pais está sujeita a traumas futuros.

(37)

Sertanista sofre ataques de índios no Pará.
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Pressupõe-se:
(36a)

Os próprios pais desprezam a criança...

(37a)

Índios atacam sertanista...

Os papéis temáticos até aqui considerados são prototípicos das estruturas ativoprocessivas bivalentes; no entanto, em estruturas trivalentes e tetravalentes, podem
ocorrer, ainda, na posição de objeto preposicionado (objeto indireto e complemento
circunstancial de lugar), os papéis Beneficiário/Destinatário e Locativo, permanecendo,
todavia, o argumento de segundo grau (objeto direto) como o complemento afetado.
(38)

O coronel destinou sua fortuna a uma cabrocha. [Ben/Dest]

(39)

João leva calçado do Sul para o Norte. [Loc-Or e Loc-Met]

Acrescente-se, ainda, que, em razão das cenas que se desenvolvem na dimensão
pragmática, pode haver a superposição de traços semânticos. Por exemplo, o Agentivo
pode caracterizar-se também como Experimentador. Nesse caso há como que um
afetamento psicológico por parte do sujeito, permanecendo também afetado o
complemento:
(40) Com imenso pesar, Abelardo entregou sua filha para adoção.

Este exemplo mostra, através do operador “com muito pesar”, o
constrangimento (afetamento psicológico) experimentado pelo sujeito Abelardo,
enquanto que o objeto sua filha sofre afetamento por mudança de condição.

4. Considerações finais
O caráter afetado do objeto nas estruturas verbais de ação-processo é
conseqüência da relação de causa e efeito em que se encontra esse constituinte
com o sujeito. Assim, se a partir do sujeito há uma relação da causatividade, no
que se refere ao objeto há uma relação de consecutividade. Trata-se do FAZER
e do ACONTECER referidos por Chafe (op. cit.). Pode-se então dizer que o
afetamento do objeto é condição “sine qua non” para que o verbo seja
considerado como de ação-processo.
Considerando-se que as funções semânticas, diferentemente das funções
sintáticas, conservam suas características temáticas nas estruturas derivadas,
quando um objeto se alça a sujeito numa derivação realizada a partir de uma
estrutura ativo-processiva, ele conserva o papel temático original assim como
traço semântico de afetado. Embora se tenha feito aqui o recorte de apenas uma
estrutura oracional, pôde-se constatar que essa invariabilidade semântica facilita
a identificação dos participantes do “drama” da estrutura frasal qualquer que seja
o arranjo sintático de dois segmentos lingüísticos que retratem a mesma
realidade. De acordo com Dowty (1989), as relações temáticas e suas
propriedades podem ser identificadas em situações reais, até certo ponto
independentes da linguagem, ou seja, são perceptíveis no mundo real. Portanto,
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estão bem mais próximas das nossas experiências de mundo. Esse fato, por sua
vez, nos leva à hipótese de que o ensino da sintaxe se torna mais fácil a partir da
compreensão das relações semânticas, uma vez que, acredita-se, seria muito mais
simples aos alunos, a princípio, compreenderem as noções de Agente, Causativo,
Instrumental, Paciente, etc. do que as noções de Sujeito, Objeto, etc.
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Abstract: This paper focuses on the expression of individuation and number in natural languages.
It investigates mechanisms of meaning composition, more specifically, with functional
morphemes. It looks at phenomena related to individuation, number and distributivity in Karitiana,
an Amazonian language. Its goal is to describe and explain how Karitiana expresses number. More
generally, it aims at bringing Karitiana facts to bear in the debate about the expression of
individuation within human languages.
Keywords: semantic variation; individuation; number; plural, native languages.
Resumo: Este artigo enfoca os mecanismos que expressam individuação e número nas línguas
naturais. Situa-se portando dentro de um estudo dos mecanismos de composição do significado,
em particular, dentro de um estudo dos morfemas funcionais. O trabalho toma como objeto de
investigação empírico os fenômenos de individuação, número e distribuição na língua karitiana,
uma língua amazônica. Tem por objetivo específico explicitar como o karitiana expressa número.
Como objetivo geral, o trabalho pretende inserir os fatos do karitiana em uma discussão sobre os
mecanismos de individuação presentes nas línguas humanas.
Palavras-chave: variação semântica; individuação; número; plural; línguas indígenas.

Introdução
Este artigo insere-se em uma discussão sobre o que seria geral e o que seria
particular na semântica das línguas humanas, trazendo para o debate fatos do karitiana,
língua indígena brasileira do tronco tupi. Existem poucos trabalhos sobre variação
semântica entre as línguas naturais.2 Além disso, karitiana é uma língua pouco estudada e
discutida pela lingüística teórica. Assim, espera-se que a investigação de línguas pouco
discutidas pela lingüística teórica venha a contribuir para nossa compreensão sobre o que é
geral e o que é particular na semântica das línguas humanas, uma vez que as teorias
lingüísticas atuais estão, na grande maioria das vezes, ancoradas principalmente em fatos de
umas poucas línguas indo-européias.
O artigo enfoca os mecanismos que expressam individuação e número nas línguas
naturais. Estuda, portanto, os mecanismos de composição do significado e, em particular,
os morfemas funcionais. O trabalho toma como objeto de investigação empírico os
fenômenos de individuação, número e distribuição na língua karitiana. Tem por objetivo
específico explicitar como karitiana expressa número. Como objetivo geral, o trabalho
1
Pesquisa financiada pelo CNPq e FAPESP a quem agradeço. Agradeço também a Luciana Storto – sem sua
ajuda com a língua Karitiana este trabalho não seria possível.
2
Ver von Fintel & Matthewson 2007 para uma revisão da literatura sobre o assunto.
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pretende inserir os fatos do karitiana em uma discussão sobre os mecanismos de
individuação presentes nas línguas humanas.
Este artigo discute a variação semântica na expressão de individuação e número nas
línguas humanas sob a ótica da lingüística teórica, e, em particular, dentro do paradigma da
semântica formal, um paradigma teórico que tem como vertentes formadoras a lógica e a
gramática gerativa.
Partindo da hipótese que todas as línguas devem possuir mecanismos para expressar
individuação de eventos ou de indivíduos, o artigo mostra que esses mecanismos variam
significativamente de língua para língua. Podem estar embutidos no léxico ou na sintaxe
através de morfemas funcionais, como classificadores, morfemas de singular-plural ou
operadores distributivos, entre outros mecanismos, que operam sobre denotações nominais
ou sobre denotações verbais.
Em karitiana, os morfemas lexicais ‘nascem’ cumulativos, o que dá suporte à
proposta de que a cumulatividade das raízes lexicais seria um universal semântico (cf.
Kratzer 2005). Karitiana não expressa número em seu sistema nominal. As operações de
individuação e de número em karitiana acontecem no sintagma verbal através de afixos
verbais e de operadores distributivos.
A seção 1 apresenta uma visão geral sobre o papel dos morfemas funcionais nas
línguas naturais. A seção 2 enfoca a expressão da individuação nas línguas naturais
enquanto questão teórica. Na seção 3, discute-se a expressão de número em karitiana.
Finalmente, a última seção conclui fazendo um balanço do que os fatos do karitiana dizem
sobre a expressão de número nas línguas naturais.

1. Morfemas Funcionais
Esta seção discute o papel dos morfemas funcionais na composição de significados
complexos nas línguas humanas. Seu objetivo é mostrar que a investigação do que seria
constante e do que seria variável na semântica dos morfemas funcionais é essencial para a
compreensão da amplitude e os limites da variação translingüística.3
A semântica formal assume que significados de constituintes complexos são criados
composicionalmente a partir dos significados de suas partes tendo como ponto de partida os
itens lexicais. Composicionalidade tem aqui um sentido estrito, qual seja, o de que a
derivação composicional dos significados depende sistematicamente da estrutura sintática
das expressões. Finalmente, o paradigma assume que, quando uma expressão é usada em
um determinado contexto, mecanismos pragmáticos podem modificar e enriquecer os
significados gerados pela gramática.4
Dentro desse quadro teórico universais semânticos, se existirem, deverão ser
procurados (i) nos significados possíveis para os itens lexicais; (ii) nos mecanismos de
composição do significado, seja no inventário dos morfemas funcionais, seja no inventário
dos princípios de composição; e, finalmente (iii) nos mecanismos pragmáticos.

3
4

296

Grande parte das questões levantadas nesta seção baseiam-se em von Fintel & Matthewson 2008.
Ver Chierchia 2000, Portner 2005, entre outros, para uma introdução à semântica formal.

ESTUDOS LINGUÍSTICOS, São Paulo, 38 (1): 295-308 jan.-abr. 2009

A lingüística tem assumido tradicionalmente a existência de dois tipos de morfemas.
Os morfemas lexicais, que são de tipos semânticos mais simples e os morfemas gramaticais
ou funcionais, de tipos semânticos mais complexos. Semanticamente, morfemas lexicais
são expressões que denotam entidades ou eventos, ou expressões que modificam essas
denotações.5 Um substantivo, como por exemplo, gato (1a), denota um conjunto de
entidades, nesse caso, gatos. Um verbo, como por exemplo, miar (2a), pode ser descrito
como denotando um conjunto de eventos, no caso, eventos de miar. Já adjetivos modificam
expressões nominais, como por exemplo, gordo em (1b), que modifica (restringe) o
conjunto dos gatos para o conjunto dos gatos gordos. Advérbios, como alto, em (2b),
modificam (restringem) o conjunto dos eventos de miar para o conjunto dos eventos de
miar alto.
(01)

a.
b.

gato
gato gordo

(02)

a.
b.

miar
miar alto

Já os morfemas chamados funcionais ou gramaticais possuem tipos semânticos mais
complexos. Esses morfemas expressam operações lógicas sobre morfemas lexicais ou
estabelecem relações lógicas entre dois ou mais desses morfemas. Podemos dizer que eles
realizam o que von Fintel e Matthewson 2008 chamam de “cola semântica”. Assim, os
morfemas funcionais nos dão a possibilidade de expressar significados mais complexos.
Por exemplo, o quantificador algum em (3) nos permite afirmar a existência de pelo menos
uma entidade que pertence ao mesmo tempo ao conjunto dos gatos e ao conjunto dos
miadores. Ou seja, algum estabelece uma relação entre dois conjuntos. Já os morfemas de
aspecto em (3) e (4) nos possibilitam situar o evento ‘gato miar’ dentro de um intervalo de
tempo (perfectivo) ou como extravasando esse intervalo (imperfectivo).
(03)

Algum gato miou.

(04)

Algum gato miava.

Existem vários tipos de morfemas tradicionalmente classificados como funcionais:
classe nominal; gênero; número; determinante; quantificador; caso; voz; aspecto; tempo;
modalidade; negação; complementizador; grau, entre outros. Sabe-se, entretanto, que esses
morfemas formam classes fechadas, cujo inventário de membros por classe é limitado.Isso
significa que o número de marcadores aspectuais, de quantificadores ou de qualquer outro
morfema funcional é pequeno e altamente especializado.

5

Denotação é um termo técnico da semântica formal e se refere ao conjunto de entidades ou eventos abar
cados por um constituinte.
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A importância das operações realizadas por morfemas funcionais pode ser percebida
contrastando-se a mera justaposição de dois morfemas lexicais em (5), com sua composição
através do uso de operações funcionais como aspecto (6a), quantificação, aspecto e tempo
(6b e 6c). Em (6a), a morfologia de aspecto é responsável pela interpretação habitual. Em
(6b), a palavra não inverte a situação descrita em (6a). Em (6c), a interação entre o
quantificador algum (‘existe pelo menos um’) e o aspecto perfectivo (‘o evento de um gato
miar está contido em um certo intervalo de tempo’) marcado no verbo, faz com que a
sentença seja interpretada como descrevendo um evento episódico. Tem-que na sentença
(6d), por sua vez, afirma que os eventos de gatos miarem são eventos necessários.
(05)

gato miar

(06)

a.
b.
c.
d.

Gato mia.
Gato não mia.
Algum gato miou.
Gato tem que miar.

Se assumirmos que uma das principais diferenças entre uma língua e outra está na
maneira como elas compõem sintática e semanticamente seus constituintes, temos que a
variação entre as línguas humanas deverá ser atribuída em grande parte aos tipos de
morfemas funcionais que elas possuem (cf. Borer 1983, Chomsky 1991). Seria possível
haver línguas sem categorias funcionais? Existem morfemas funcionais que são
universalmente atestados? Essas são alguma das grandes questões que servem de pano de
fundo para investigações de tipologia semântica dentro da lingüística teórica.
Existe uma visão na literatura lingüística de que morfemas funcionais são apenas
gramaticais. Daí conclui-se, muitas vezes de modo implícito, que eles são vazios de
significado e que não caberiam em um estudo semântico. No entanto, a semântica da
maioria dos morfemas funcionais é extremamente rica. Pense em como mudam as situações
descritas pelas sentenças em (7) ao variarmos o aspecto (7a), ou o tipo de determinação
(7b) ou a escolha do operador modal (7c).
(07)

a. O gato estava miando/miou/miava.
b. Os gatos/uns gatos/todos os gatos miaram.
c. O gato quer/pode/deve/precisa miar.

Já sabemos que sistemas lingüísticos particulares podem não possuir certos
morfemas funcionais. O karitiana, por exemplo, não possui morfemas nominais de singular
e plural (cf. Müller et al. 2006). A palavra gooj (‘canoa’) em (8) é apropriada em contextos
definidos e indefinidos, singulares e plurais. Sabemos também que significados funcionais
podem ser realizados de modos distintos em línguas distintas. Por exemplo, karitiana não
possui quantificadores nominais e a quantificação é realizada por advérbios sentenciais (cf.
Müller et al. 2006). A sentença (9) ilustra a inexistência de quantificadores nominais em
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karitiana. Nesse exemplo, a pluralidade nominal é inferida a partir de uma pluralidade de
eventos.
(08)

Contextos:

Maria fez o/um barco.
Maria fez (os) barcos.

Maria nakam'at
Maria naka-m-'a-t
Maria DECL-CAUS-fazer-NFUT
‘Maria fez barco’

(09)

Contexto:

gooj6
gooj
barco

Muitos homens vão partir amanhã

Kandat
nakahori dibm
taso
kandat
naka-hot-i
dibm
taso
muito
DECL-ir-FUT
amanhã homem
‘Homem vai partir muitas vezes amanhã’

Por outro lado, é razoável supor que os significados dos morfemas funcionais
pertencem a um inventário pequeno e possivelmente universal de significados naturais aos
seres humanos. Um argumento a favor dessa hipótese é o de que os significados funcionais
expressam operações lógicas pontuais e não domínios abertos. Por exemplo, a conjunção
‘e’ no português e em outras línguas expressa uma operação de adição entre denotações.
Trata-se de uma operação lógica presente em grande parte das línguas, se não em todas.
Não existem tantas variações lexicais de conjunções aditivas como existem substantivos
que designam, por exemplo, diferentes tipos de vegetais, ou móveis, ou.... E,
diferentemente dos morfemas lexicais, morfemas funcionais não estabelecem relações
anafóricas entre si e não são passíveis de serem modificados, quantificados ou interrogados
(cf. Chierchia 1984).
Um argumento adicional para a naturalidade dos significados funcionais é que, se
existirem restrições fortes e universais sobre quais seriam os significados funcionais
possíveis, aprendê-los se tornaria consideravelmente mais fácil (cf. Partee 1992).
Nesta seção, vimos que morfemas funcionais expressam operações altamente
especializadas e tem um papel crucial na construção de significados complexos. Na
próxima seção, vamos examinar com mais detalhe os morfemas funcionais que expressam
individuação nas línguas humanas.

6

Os dados são apresentados da seguinte forma: 1as linhas: contexto, 2ª linha: transcrição ortográfica da
sentença em Karitiana, 3a linha: segmentação morfológica. 4a linha: glosa morfema a morfema e 5 a linha:
tradução. Símbolos usados: NFUT= não futuro, AUX = auxiliar, PART = particípio, DUPL = duplicação, DECL =
declarativa, NEG = negação, 3 = concordância de 3 a pessoa, 3P = 3 a pessoa, 1S = 1a pessoa singular
possessivo, EXIST = existencial, SUB = subordinador, ASSERT = assertivo, POS = posposição, PASS = passiva,
OBL = obliquo, VERB = verbalizador, FUT = futuro, CAUS = causativo, 3ANAF = terceira pessoa anafórica, COP =
cópula, CONC.ABS. = concordância com absolutivo.
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2. Individuação e Número
Esta seção enfoca a expressão da individuação nas línguas naturais. Introduz as
noções de cumulatividade, massividade e contabilidade para itens lexicais e apresenta o
Universal da Cumulatividade. Discute também a fonte de interpretações plurais nas línguas
humanas. Seu objetivo é introduzir o pano de fundo sobre o qual será investigada a
expressão de individuação na língua karitiana.
O ‘mundo’ pode ser apresentado pelas línguas humanas como individuado ou não.
Somos capazes de falar de entidades e de eventos não individuados (massivos ou
cumulativos) como o sintagma nominal (SN) gato em (10a) e o sintagma verbal (SV) está
miando em (10b). Ambos os constituintes são completamente indeterminados quanto ao
tipo de individuação e número. Em (10a) gato pode estar se referindo a pedaços, indivíduos
ou porções de um ou mais gatos. Em (10b), está miando pode se referir tanto a um único
evento contínuo de miar ou a eventos intermitentes.
(10)

a. Tem gato na salada.
b. O gato está miando.

Por outro lado, muitas de nossas operações lingüísticas exigem individuação do
universo do discurso. Por exemplo, contar, distribuir e estabelecer quantidades (quantificar)
exigem entidades e eventos tratados como descontínuos e individuados, como se pode ver
pela estranheza em se tentar contar entidades ou eventos que não estão individuados (11ac).
(11)

a. ?? Jorge comprou dois mercúrios.
b. ?? Jorge foi alto duas vezes.
c. ?? Cada paz tem seu preço.

As línguas humanas são capazes de se referir a entidades e a eventos individuados e
muitas vezes os dividem em singulares e plurais. Em (12a-b) temos gatos e eventos de miar
já atomizados – temos denotações individuadas, ou contáveis, sejam elas singulares ou
plurais (duas ou mais entidades ou eventos).
(12)

a. O gato miou uma vez/várias vezes.
b. Os gatos miaram uma vez/várias vezes.

Os contrastes entre as sentenças em (13a-f) ilustram a diferença massivo-contável
nos domínios nominal e verbal. Expressões contáveis possuem denotações individuadas
que podem, por sua vez, ser singulares ou plurais. Assim, podemos ter um sujeito massivo
que se combina com um predicado massivo (13a); um sujeito massivo que se combina com
um predicado plural (13b); um sujeito singular que se combina com um predicado massivo
(13c); um sujeito singular que se combina com um predicado singular (13d); um sujeito
plural que se combina com um predicado singular (13e(i)); um sujeito plural que se
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combina com um predicado plural (13e(ii)); um sujeito plural que se combina com um
predicado plural coletivo (13f(i)) ou com um predicado plural distributivo (13f(ii)) e assim
por diante.
(13)
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Sentença
Gato come peixe.
Gato cai sete vezes e não se
machuca.
Meu gato come peixe.
Meu gato comeu um peixe.
Meus gatos comeram um peixe
Meus gatos
peixes.

comeram

três

Tipo de entidade
denotada pelo SN sujeito
Entidade massiva
Entidade massiva
Entidade singular
Entidade singular
Entidade plural
Entidade plural

Tipo de evento denotado pelo SV
Evento massivo
Evento plural
Evento massivo
Evento singular
(i) Evento coletivo singular
(ii) Evento distributivo plural
(i) Evento coletivo plural
(ii) Evento distributivo plural

Vemos que a semântica do singular e do plural implica existência de individuação.
No contexto de uma investigação sobre a variação semântica entre as línguas humanas,
colocam-se então as seguintes questões: (i) que operações são estas?; (ii) como essas
operações são expressas em diferentes línguas?.
Neste artigo, vou tomar como ponto de partida a hipótese de que os morfemas
lexicais nascem cumulativos – o Universal da Cumulatividade (cf. Kratzer 2003, 2005,
Krifka 1992 e Landmann 1996). Um predicado é cumulativo se, sempre que ele se aplica a
dois indivíduos em sua denotação, ele também se aplica a sua soma. Um exemplo clássico é
o plural nominal. Se Maria e João são gatos e Carlos e Andrea são gatos, então Maria e
João e Carlos e Andrea são gatos. Isto é, qualquer soma de gatos também pertence à
denotação de gatos. O mesmo exemplo pode ser dado para denotações de predicados: se
e+e’ é uma soma de eventos de miar e e’’+e’’’ é uma soma de eventos de miar, então
e+e’+e’’+e’’’ pertence à denotação de miar. Uma conseqüência dessa hipótese é que
operações de individuação, de singularização e de pluralização seriam realizadas na sintaxe.
Denotações cumulativas podem ser massivas ou contáveis, i.e., podem ou não
conter indivíduos atômicos em suas denotações. Uma vez contáveis, as denotações podem
ser singulares ou plurais. Denotações singulares incluem apenas indivíduos atômicos, ao
passo que denotações plurais incluem indivíduos plurais.
Outro ponto de partida desta pesquisa é a hipótese de que interpretações plurais
podem ser geradas por razões distintas. Para o inglês, Kratzer 2005 sugere pelo menos duas
fontes para as interpretações plurais: a denotação cumulativa dos itens lexicais; e a
pluralização do sintagma verbal. A diferença entre os dois plurais pode ser percebida nos
exemplos em (14-15). As sentenças (14a e 15a) são indeterminadas quanto ao número de
peixes comidos e isso se deve a que itens lexicais ‘nascem’ cumulativos, i.e., peixe, nesse
contexto sintático, é indeterminado quanto a ser singular ou plural. A sentença (14b), por
outro lado, possui apenas uma interpretação coletiva, na qual um único peixe foi comido
pelo time. Já (15b) é ambígua entre uma leitura coletiva na qual apenas um peixe foi
comido, e uma leitura distributiva na qual cada jogador comeu um peixe diferente. O que
seria responsável por desencadear a leitura plural (distributiva) do predicado em (15b)?
Esta não pode ser atribuída ao item lexical, pois o artigo indefinido garante uma
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interpretação contável, no caso, singular, do sintagma verbal. Podemos inferir que houve
uma pluralização do sintagma verbal. Segundo Kratzer 2005, essa operação seria realizada
pelo morfema [plural] do determinante.
(14)

a. O time comeu peixe.
b. O time comeu um peixe.

(15)

a. Os jogadores comeram peixe.
b. Os jogadores comeram um peixe.

Esta seção se propôs a esclarecer as questões teóricas sobre os fenômenos que serão
observados e discutidos nas próximas seções. Vimos que singular e plural implicam
existência de individuação e que interpretações plurais podem ser geradas por
cumulatividade lexical e por pluralização do predicado verbal.

3. Individuação e Número em Karitiana
Nesta seção, exponho os resultados atingidos na investigação dos processos de
individuação e expressão de número em karitiana, língua nativa brasileira, da família
Arikén, do tronco Tupi e que possui cerca de 320 falantes. Sua reserva encontra-se em
Rondônia (cf. Storto & van der Velden 2005). O objetivo é mostrar que os mecanismos de
individuação em Karitiana diferem dos mecanismos usados por línguas discutidas mais
freqüentemente pela lingüística teórica como o inglês.
Os fatos relevantes a serem levados em conta na discussão são: (i) substantivos
comuns e sintagmas nominais não são marcados para número em karitiana (cf. Müller et al.
2006); (ii) verbos são marcados para número em Karitiana - a língua possui morfemas
pluracionais (Sanchez-Mendes 2006, Müller & Sanchez-Mendes 2008).
Karitiana não possui flexão de número, determinantes ou classificadores. A
ausência de marcação de número no SN está ilustrada pela sentença (16) que é apropriada
em contextos singulares e/ou plurais, conforme descritos.
(16)

Contextos:

O/algum homem comeu a/alguma cobra.
Os/alguns homens comeram as/algumas cobras.
O/algum homem comeu as/algumas cobras.
Os/alguns homens comeram a/alguma cobra.

Taso
naka’yt
taso
∅-naka-’y-t
homem 3-DECL-eat-NFUT
‘Homem comeu cobra’

boroja
boroja
cobra

Já a marcação de número no verbo é feita através de morfemas de reduplicação,
chamados pluracionais na literatura sobre o assunto. Esses morfemas indicam que uma
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multiplicidade de eventos ocorreu (cf. Lasersohn 1995). O contraste entre a sentença (17),
que é usada no contexto de um único evento e na qual não ocorre reduplicação do verbo, e
a sentença (18), que é usada no contexto de mais de um evento e na qual ocorre a
reduplicação, ilustra o fenômeno da pluracionalidade na língua.
(17)

Contexto: Um menino quebrou dois ovos ao mesmo tempo.
Õwã
nakakot
õwã
∅-naka-kot-∅
menino 3-DECL-quebrar-NFUT
‘Menino quebrou ovo em/de dois’

(18)

sypomp opokakosypi.
sypom-t opok-ako-sypi
dois-OBL
ovo

Contexto: Um menino quebrou dois ovos um depois do outro.
Õwã
nakokonat
sypomp opokakosypi.
õwã
∅-na-kot-kot-a-t
sypom-t opokakosypi
menino
3-DECL-quebrar-DUPL-VERB-NFUT dois-OBL
ovo
‘Menino quebrou (mais de uma vez) ovo em/de dois’

Em Müller & Sanchez-Mendes 2008, os afixos pluracionais em karitiana são
analisados como operadores de pluralização sobre a denotação cumulativa dos verbos – eles
subtraem os eventos atômicos de sua denotação. Os fatos descritos a seguir fundamentam
essa tese.
A sentença (19) mostra que o verbo não pluracionalizado é neutro para número, ou
seja, sua denotação é o que estamos chamando de cumulativa. A sentença é adequada tanto
em contextos em que ocorreu apenas um evento como em contextos em que ocorreram
eventos múltiplos. Já o contraste entre as sentenças (20) e (21), ilustra o fato que um
predicado singular não pode ser pluracionalizado. A sentença (20) refere-se a um evento
singular de ‘levantar Nádia uma vez’ e é gramatical com o verbo em sua forma neutra. Já a
sentença (121), que difere de (20) apenas por ter seu verbo pluralizado, é agramatical. Sua
agramaticalidade deve-se à incompatibilidade entre um verbo pluracional que denota dois
ou mais eventos – namangatmandn -e um predicado singular – namangat - que denota
apenas um evento. Ou seja, não é possível usar um afixo pluracional porque, neste caso, o
evento deveria ser plural como em (22). Conclui-se então que karitiana é uma língua que
marca a diferença singular/plural em seus verbos e não em seus substantivos.
(19)

Contexto:

Inácio levantou Nádia uma vez hoje.
Inácio levantou Nádia várias vezes hoje.

Inacio
namangat
Nadia ka’it
Inacio
∅-na-mangat-∅
Nadia ka’it
Inacio
3-DECL-levantar-NFUT Nadia hoje
‘Inacio levantou Nádia hoje’ (evento singular ou plural)
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(20)

Inacio
namangat
myhint Nadia
Inacio
∅-na-mangat-∅
myhin-t Nadia
Inacio
3-DECL-levantar-NFUT um-OBL Nadia hoje
‘Inacio levantou Nádia uma vez hoje’ (um evento apenas)

(21)

*Inacio namangatmangadn
Inacio
∅-na-mangat-mangat-∅
Inacio
3-DECL-levantar-DUPL-NFUT
‘Inacio levantou-PL Nádia uma vez hoje’

(22)

Inacio
namangatmangadn
Inacio
∅-na-mangat-mangat-∅
Nadia
Inacio
3-DECL-levantar-DUPL-NFUT
‘Inacio levantou Nádia hoje’ (mais de um evento)

ka’it
ka’it

myhint Nadia
myhin-t Nadia
um-OBL Nadia hoje

Nadia
Nadia
hoje

ka’it
ka’it

ka’it
ka’it

A questão seguinte a ser enfrentada neste artigo é a questão de se essa marcação de
pluralidade no verbo seria suficiente para pluralizar também o predicado, ou seja, se a
pluracionalização produziria leituras distributivas do tipo ilustrado em (13e(ii)), (13f(ii)) e
(15b) para o português brasileiro. As sentenças (14b) e (15b), repetidas abaixo como (23a)
e (23b), explicitam o que estamos chamando de pluralização de um predicado. Em (23a),
temos um único evento de comer um peixe. Já em (23b), além da leitura de evento único –
a leitura coletiva - temos uma leitura distributiva em que existe um evento de comer um
peixe para cada um dos jogadores. Ou seja, o predicado comer um peixe foi pluralizado.
(23)

a.
b.

O time comeu um peixe.
Os jogadores comeram um peixe.

Nas sentenças (24) e (25) do karitiana, temos um predicado originalmente singular –
’at myhint gooj (‘construir um barco’). Nesse caso, nem a sentença (24), não
pluracionalizada, nem a sentença (25), pluracionalizada, possuem leituras distributivas.
Esse fato nos permite concluir que nem a pluracionalidade, nem a cumulatividade de um
item lexical são suficientes para pluralizar um predicado em karitiana.
Evento singular/verbo não-pluracional:
(24)

Luciana Leticia nakam’at
myhint
Luciana Leticia Ø-naka-m-’at
myhin-t
Luciana Letícia 3-DECL-CAUS-construir-NFUT um-OBL
‘A Luciana e a Leticia construíram uma canoa’

gooj
gooj
canoa

 Interpretação coletiva
× Interpretação distributiva

Evento singular/verbo pluracional:
(25)
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*Luciana Leticia

nakam’abyadn

myhint gooj
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Luciana Letícia
Ø-naka-m-’at-’atLuciana Leticia 3-DECL-CAUS-construir-DUPL-NFUT um-OBL canoa
‘A Luciana e a Leticia construíram uma canoa’
×
×

myhin-t gooj

Interpretação coletiva
Interpretação distributiva

Vemos então que afixos pluracionais operam apenas sobre a denotação massiva dos
verbos, não sendo capazes de pluralizar o sintagma verbal. Portanto, podemos concluir que
um verbo plural é distinto de um predicado plural. O plural do Sintagma Verbal em
karitiana deve ser feito por operadores distributivos como tamyry tamyry em (26). Em (26)
temos um operador distributivo (tamyry tamyry), o verbo cumulativo (’at) e um predicado
singular (’at myhint gooj).
(26)

Contexto: Luciana e Letícia construíram uma canoa cada uma

Tamyry tamyry
ta-myry ta-myry
3ANAF-POS/3ANAF- POS

Luciana

Luciana
Luciana
Letícia

Letícia
nakam’at
Letícia
∅-naka-m-‘a-t
3-DECL-CAUS-construir-NFUT

myhint
gooj.
myhin-t
gooj
um-OBL canoa
‘A Luciana e a Letícia construíram canoa em um cada uma’
×


Interpretação coletiva
Interpretação distributiva

Nossa incursão pelo karitiana mostrou que essa língua tem seus itens lexicais
cumulativos e que a diferença singular-plural é marcada no verbo e não nos nomes. Já a
pluralidade verbal é gerada por operadores distributivos.

Conclusões
Vimos que as línguas humanas variam em suas maneiras de expressar individuação
e número. No português e no inglês, por exemplo, a diferença entre singular e plural é
marcada no substantivo. Para (27) ser verdadeira, João pode ter comido uma ou mais
cobras. Já para (28) ser verdadeira, João deve ter comido pelo menos duas cobras. Os
verbos, por outro lado, não são marcados para número.7 Note-se que o verbo em (27-28)
pode estar descrevendo um ou mais eventos de comer, ou seja, ele é neutro em relação ao
número de eventos. O significado de cada uma das sentenças é indicado por uma paráfrase
lógica abaixo da sentença.

7

Ver Müller 2000 para uma análise do nome nu no português brasileiro.
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(27)
João comeu cobra.
Paráfrase lógica: ‘Existe pelo menos uma cobra e existe pelo menos um evento em que João comeu cobra.’

(28)
João comeu cobras.
Paráfrase lógica: ‘Existem pelo menos duas cobras e existe pelo menos um evento em que João comeu cobra.’

Por outro lado, em karitiana não há como expressar a diferença correspondente aos
significados de (27) e (28) por meio de uma marcação de número no substantivo. A
sentença (29) é neutra para o número de cobras e não é possível marcar boroja para
singular ou plural. Se quisermos descrever uma situação que envolva mais de uma cobra,
teremos de pluralizar o verbo, como em (30). Novamente, o significado de cada sentença é
parafraseado logicamente abaixo da tradução.
(29)

João
naka’yt
boroja
João
∅-naka-’y-t
boroja
João
3-DECL-comer-NFUT
cobra
‘João comeu cobra’
Paráfrase lógica: ‘Existe pelo menos uma cobra e existe pelo menos um evento de João comer cobra.’

(30)

João
naka’yt-yt
boroja
João
∅-naka-’y-t-’y-t
boroja
João
3-DECL-comer-DUPL-NFUT
cobra
‘João comeu cobra (mais de uma vez)’
Paráfrase lógica: ‘Existiram pelo menos dois eventos de João comer cobra.’

É importante notar que os significados das sentenças em português e os significados
das sentenças em karitiana não são totalmente equivalentes, como se pode perceber por
suas paráfrases lógicas. As sentenças do português se diferenciam entre si pelonúmero de
cobras envolvidas no evento. Já as sentenças do karitiana diferenciam-se uma da outra pelo
número de eventos envolvidos. A sentença (28) do português, por exemplo, só é verdadeira
se João comeu mais de uma cobra. Já a sentença (30) do karitiana, é verdadeira apenas se
existem dois ou mais eventos de comer cobra. Nesse caso poderíamos ter a mesma cobra
sendo comida em diferentes ocasiões. Essa interpretação não é possível para a sentença do
português.
Neste artigo, vimos também que para pluralizar um predicado karitiana
necessariamente faz uso de operadores distributivos, como tamyry tamyry em (31). Já em
português, a mera existência de um sujeito plural é suficiente para gerar um significado
distributivo, como em (32). Ao contrário da sentença em karitiana, que possui apenas uma
leitura distributiva; a sentença em português possui também uma leitura coletiva.
(31)
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Tamyry
tamyry
ta-myry ta-myry Luciana
3ANAF-POS/3ANAF- POS

Luciana
Letícia
Luciana

Letícia
nakam’at
∅-naka-m-‘a-t
Letícia
3-DECL-CAUS-construir-NFUT
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myhint
gooj.
myhin-t
gooj
um-OBL canoa

(32)

A Luciana e a Letícia construíram uma canoa.

Nossa incursão pela expressão de número em karitiana, mostra que operações de
individuação podem diferir de língua para língua. Tratam-se, no entanto, de operações
realizadas por morfemas funcionais sobre morfemas lexicais. Essas operações demandam
que as denotações dos itens lexicais sobre o qual operam estejam individuadas.
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“Todo” versus “não”: restrições à negação sentencial em
presença do quantificador “todo”
(Why sentences with the universal distributive “todo” (all) and sentential negation are
ill-formed in Brazilian Portuguese)
Ana Paula Quadros Gomes1
1

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas – Universidade de São Paulo (USP)/ bolsa do CNPq
(doutorado)
anaquadrosgomes@yahoo.com
Abstract: The ill-formedness of sentences containing the universal distributive “todo” and
sentential negation (*Todos os alunos não leram um livro”, Every student didn’t read a
book”) is explained by the analysis of “todo” as a maximal degree charger. We claim that
“todo” closes the upper bound of a scale, marking the completion of an event or the integrity
of an individual. “Todo” requires the distribution of the event in its nuclear scope over the
nominal in its restriction. The incrementality associated to closed scales requires the existence
of a minimal event.
Key-words: sentential negation; universal distribution; scales.
Resumo: Sentenças com o universal “todo” são incompatíveis com a negação da existência
de eventos (Todos os alunos (*não) vieram.). “Todo” e “não” só co-ocorrem negando a
maximalidade/ integralidade da participação de um argumento do evento (“Todos os alunos
que não entregaram o trabalho fizeram prova”).“Todo” promove a distribuição do
predicador pelas partes da denotação do sujeito da predicação. Defendemos que “todo”
satura o grau máximo numa escala. A incrementalidade característica de escalas fechadas só
se obtém na existência de um evento mínimo.
Palavras-chave: negação sentencial; “todo”; distribuidor universal; escala.

1. Relações de escopo entre distributivos universais e operador de negação
sentencial nas línguas naturais: a singularidade do português (PB)
A interação entre dois quantificadores têm sido muito examinada na literatura
sobre a sintaxe e a semântica das línguas naturais. Foi observado que as relações de
escopo variam de língua para língua. Nas germânicas (de dupla negação), a presença de
um quantificador universal distributivo e de um marcador de negação sentencial na
mesma sentença produz ambigüidade. A sentença em inglês (1) tanto pode significar
que ninguém leu um certo livro ( > ) quanto que menos que a totalidade dos alunos
leu o livro ( > ). Já nas línguas românicas, de concordância negativa, o operador
universal não pode ter escopo sobre o de negação. A sentença em italiano (2) apresenta
apenas a leitura de que ninguém leu o livro ( > ). Espantosamente, a versão dessa
sentença em PB é mal formada com qualquer relação de escopo: os brasileiros não
produzem (3) para dizer que ninguém leu certo livro ( > ) nem para dizer que alguns,
mas não todos os alunos, leram um livro específico ( > ).
(1)

Every student didn’t read a book.

(2)

Tutti gli studenti non hanno letto il libro.
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(3)

*Todos os alunos não leram um livro.

O impedimento para a leitura em (3) não é de ordem lógica (tanto que ela é
atestada em italiano e inglês). Então o que é que impede a expressão de ( > ) ou de
( > ) por sentenças como (3)? É isso que nos propomos a explicar.
Outros dados intensificam o mistério da incompatibilidade entre “todo” e a
negação da existência do evento. Observe-se que “não” pode co-ocorrer com “todo”
modificando o objeto direto da sentença (4), mas não com “todo” modificando o sujeito
sentencial (5):
(4)

(a) Todas as crianças (*não) comeram pizza.
(b) Nem todas as crianças comeram pizza.

(5)

(a) As crianças não comeram toda a pizza.
(b) As crianças comeram (*nem) toda a pizza.

Não obstante a assimetria entre “todo” em posição de sujeito, que só admite
negação de constituinte (4), e “todo” em posição de objeto, compatível apenas com a
negação sentencial (5), vale notar que as sentenças negativas bem formadas (4b/5b)
preservam a existência do evento em que crianças comeram pizza. Para ambas as
sentenças, a única leitura possível é a que estabelece que menos que a totalidade do
domínio (menos que toda as crianças ou menos que toda a pizza) participou do evento
relevante ( > ).
Interessante também é o fato de que é possível atribuir uma predicação negativa
a um sujeito modificado por “todo”, utilizando negação lexical (6); mas não se pode
utilizar “não” para negar a atribuição do predicado em sua forma lexical positiva (7):
(6)

Todo brasileiro é desafinado./Todo brasileiro canta desafinado.

(7)

Todo brasileiro é (*não) afinado. / Todo brasileiro (*não) canta afinado.

Para explicar esses dados, temos de examinar que operações “todo” faz.

2. A forma lógica da distribuição universal
Quantificadores universais como “all” e “always” são tratados por Partee (1995)
como instauradores de uma estrutura tripartite: quantificador, restrição e escopo nuclear
(ver 8b/9b). A forma lógica de sentenças como (8) e (9) recebe a mesma representação
(10). O fato de que essas sentenças soam como praticamente sinônimas é captado pelo
fato de ambas requererem que o predicador “desafina”, que está no escopo nuclear do
quantificador, seja distribuído pelas partes da denotação que está dentro da restrição,
gerando para a sentença condições de verdade tais como “para cada brasileiro, esse
brasileiro desafina”:
(8)

(a) Todo brasileiro desafina.
(b) quantificador Todo[restrição brasileiro] [escopo nuclear desafina]

(9)
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(a) Um brasileiro sempre desafina.
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(b) quantificador Sempre [restrição (se é) brasileiro] [escopo nuclear desafina]
(10)

x [brasileiro (x)

desafina (x)]

Nem “todo” nem “sempre” licenciam a negação sentencial dentro de seu escopo
nuclear (11b/ 12b). Nem (11) nem (12) expressam a idéia de que, para cada um dos
brasileiros, ele não canta afinado (13):
(11)

(a) *Todo brasileiro não canta afinado.
(b) quantificador Todo [restrição brasileiro] [escopo nuclear não canta afinado]

(12)

(a) *Um brasileiro sempre não desafina.
(b) quantificador Sempre [restrição (se é) brasileiro] [escopo nuclear não desafina]

(13)

x [brasileiro (x)

não-desafina (x) (*PB)

Na restrição, porém, a negação sentencial é licenciada (14b/15b). Isso ocorre
porque “todo” e “sempre” são quantificadores de acarretamento negativo na sua
restrição (em inglês, DE, downward entailing) e quantificadores de acarretamento
positivo (em inglês, UE, upward entailing) no seu escopo nuclear.
(14)

(a) Todo aluno que não estuda fica de exame.
(b) quantificador Todo [restrição aluno que não estuda] [escopo nuclear fica de exame]

(15)

(a) Aluno que não estuda sempre fica de exame.
(b) quantificador Sempre [restrição (se é) aluno que não estuda] [escopo nuclear fica de exame]

(16)

x [aluno-que-não-estuda(x)

fica-de-exame(x)]

Entretanto, (14/15) não expressam a idéia de que, para cada um dos alunos, é
falso que esse aluno fica de exame. O que (14/15) dizem é que, dentre os alunos, só
ficam de exame aqueles que não estudam; os que estudam passam direto. Em (16), o
domínio dos alunos é partido em dois, para que a predicação contida no escopo nuclear
só incida sobre uma parte do domínio dos alunos, a parte que não é estudiosa. Essa
partição do domínio com “não” na restrição do quantificador equivale à leitura obtida
com negação de constituinte:
(17)

(a) Nem todo aluno fica de exame.
(b) quantificador Nem todo[restrição aluno] [escopo nuclear fica de exame]

(18)

(a) Um aluno nem sempre fica de exame.
(b) quantificador Nem sempre [restrição (se é) aluno] [escopo nuclear fica de exame]

(19)

x [aluno(x)

fica-de-exame(x)]

Logo, o PB dispõe de duas estratégias para expressar > em sentenças com
distribuidores universais: (i) usar “não” na restrição, para promover uma partição no
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domínio e, assim, operar um encolhimento no domínio de distribuição (por exemplo, em
(14/15), “ficar de exame” não se aplica aos alunos que estudam); ou (ii) usar a negação
de constituinte (17/18). Entretanto, a expressão de > em sentenças com universais
conta com uma única estratégia em PB: a negação lexical (8/9).
Referenda essa conclusão o exame de indefinidos negativos como “nada”,
“nenhum”, “ninguém”, que, não sendo distributivos, não acionam necessariamente uma
forma lógica com estrutura tripartite, apesar de sua co-ocorrência com “não” ser
assimétrica em línguas de concordância negativa (cf. DE SWART, 2006): em posição
de sujeito, “ninguém” e a negação sentencial não podem co-ocorrer (20)1; já em posição
de objeto, a presença de “não” é obrigatória (21).
(20)

Ninguém (*não) viu os meninos.

(21)

Os meninos *(não) foram vistos por ninguém.

Apesar da assimetria quanto ao licenciamento de “não”, dependendo da posição
do indefinido negativo na sentença (sujeito ou agente da passiva), (20) e (21) têm o
mesmo valor de verdade: negam que alguém tenha visto os meninos na ocasião
relevante. Crucialmente, a interpretação disponível ( > ) é exatamente aquela que
não pode ser obtida de uma sentença com “todo” ou “sempre”.
Em sentenças com indefinidos negativos pode-se recorrer à negação sentencial
para dividir o domínio sobre o qual recai a predicação (22); não obstante, em nítido
contraste com o comportamento dos distributivos, nada impede que o “não” apareça
também no predicado nas sentenças com indefinidos negativos:
(22)

(a) [sujeito Os meninos que não trajavam vermelho] [predicado não foram vistos por ninguém].
(b) [sujeito Os meninos que trajavam vermelho] [predicado não foram vistos por ninguém].

Em (22a/b), o domínio está dividido: uma parte dos meninos está de vermelho, e
o resto deles, de qualquer outra cor. Em (22a), a predicação negativa só se aplica
àqueles que vestem as demais cores; a sentença é compatível com uma situação em que
meninos trajando vermelho foram vistos. Complementarmente, em (22b), só não podem
ter sido vistos meninos cujos trajes eram vermelhos (mas os que usavam outras cores
podem ter sido vistos). Temos em (22a) um exemplo de partição de domínio com o
emprego de uma condição negativa, tal como em (14/15); mas vemos também em
(22a/b) que, independentemente da presença desse “não” divisor de domínios, um outro
“não” pode entrar no predicado da sentença, para negar a existência do evento de ver a
parcela relevante do domínio dos meninos. A negação da existência do evento
exemplificada em (22) não é permitida com os universais, como ilustrado em (11/12).
É importante apontar também que a impossibilidade de se ter “todo” em posição
de objeto junto com a negação de constituinte não pode ser atribuída à necessidade de
um “não” com escopo sobre “nem”, nos moldes do que se observa em (21) para o
licenciamento de sintagmas indefinidos negativos, visto que a inserção de um “não” no
predicado não “salva” a sentença (5b), como vemos a seguir:
1

A aceitação da construção pode variar conforme a geração do falante, dado que, segundo De Swart
(2006), o PB está em pleno processo de mudança, passando de uma língua do tipo III para uma língua
híbrida entre os tipos I (inglês) e III (italiano).
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(23)

*As crianças não comeram nem toda a pizza.

Concluímos que o mecanismo de licenciamento de indefinidos negativos não
explica a distribuição de “todo” mais negação (de constituinte ou sentencial). Os dados
indicam que a explicação reside na distributividade de “todo”. É na relação que “todo”
estabelece entre o predicado em seu escopo nuclear e o sujeito de predicação em sua
restrição que vamos encontrar a resposta à questão de por que não se produz a leitura
> com o distributivo universal “todo”.

3. “Todo” satura o grau máximo de uma escala associada à sua restrição
A análise de “todo” como um saturador de grau máximo numa escala explica
porque “todo” pode modificar alguns adjetivos (26b/28a/28b), mas não outros
(24a/24b/25a/25b/26a/27a/27b):
(24)

(a) João é (*todo) alto.
(b) João é (*todo) baixo.

(25)

(a) O copo está (*todo) cheio.
(b) O copo está (*todo) vazio.

(26)

(a) Encontrei a gaveta (*toda) fechada.
(b) Encontrei a gaveta todinha aberta.

(27)

(a) Andar de avião é (*todo) seguro.
(b) Andar de avião é (*todo) perigoso.

(28)

(a) João está todo triste.
(b) João está todo alegrinho.

Na teoria de Kennedy & McNally (2005), um adjetivo denota uma função de
medida que mapeia o indivíduo de que predica a um certo grau numa escala. Por
exemplo, “O copo está cheio” associa o copo a uma medida, a da capacidade desse copo
de reter conteúdo (no caso, 250 ml), que, por sua vez, corresponde a um grau na escala
de “ocupação” (no caso, é o grau máximo, pois não cabe nada além de 250 ml nesse
copo particular). Uma escala é uma pluralidade de graus alinhados numa ordem
completa, segundo uma dimensão (“ocupação”), propriedade (“felicidade”) ou um
evento (“conhecido” descreve um estado de y instalado pela culminação de um
evento/processo de “x conhecer y”). As funções de medida denotadas pelos adjetivos
são convertidas em propriedades de indivíduos pela morfologia de grau, que aparece em
comparativos (“x é menos cheio que y”). E quando não há morfologia de grau
abertamente realizada? Um morfema nulo de grau faz a conversão das funções de
medida denotadas por adjetivos nus (“cheio”) a propriedades de indivíduos.
Nessa teoria, os adjetivos de grau (AGs) se distinguem uns dos outros pelos tipos
de escala a que estão associados. Os pares em (24) e em (28) estão associados a escalas
abertas, mas para (24) existem unidades-padrão ligadas à função de medida do
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indivíduo (podemos medir a estatura de João em metros ou em pés), ao passo que, para
estados emocionais, como os que estão em (28), não há unidades de medida. Assim,
uma generalização cabível é que, se a escala for aberta, “todo” só pode modificar os
AGs que não tenham uma unidade de medida apropriada. Os demais AGs que aparecem
de (24) a (28) são associados a escalas (parcial ou totalmente) fechadas. “Cheio”
corresponde ao grau máximo da escala (100% de ocupação) e “vazio”, ao grau mínimo
(0% de ocupação): a escala é fechada nas duas pontas. Se “todo” satura grau máximo,
então não pode se combinar com AGs cujo grau máximo já está saturado, como é o caso
de “cheio” (25a); e, dado que “vazio” significa nenhuma ocupação, “todo”, significando
grau máximo de ocupação, seria contraditório com esse AG (25b). O par em (26) ilustra
uma escala fechada apenas no grau mínimo: a gaveta está “fechada” se não tem nenhum
grau de abertura, e está “aberta” se apresentar qualquer grau positivo de abertura. Como
ocorre em (25b), (26a) não é bem formada porque “todo”, marcando grau máximo,
conflita com a necessidade de que não haja grau algum de abertura, a fim de que a
gaveta seja considerada “fechada”. Por outro lado, o grau máximo é um entre os vários
graus positivos de abertura, e “toda aberta” é uma boa composição (26b). Por fim, o par
de adjetivos em (27) representa uma escala fechada apenas no grau máximo: se algo é
seguro, é maximamente seguro; portanto, “todo seguro” (27a) não é bem-formado pela
mesma razão que explica a má formação de (25a/b) e (26a): não se pode saturar um grau
que já está saturado. Quanto a (27b), “perigoso” significa “ter segurança em qualquer
grau inferior a 100%”; há vários graus de segurança admissíveis para se considerar algo
perigoso, mas o máximo não é um entre eles; se “todo” marca o máximo grau na escala,
não pode haver compatibilidade entre “todo” e “perigoso”, uma vez que 100% de
segurança é o significado de “seguro”, e não um possível significado de “perigoso”.
Resumindo, os AGs que “todo” pode modificar são aqueles que (i) não trazem seu
grau máximo inerentemente saturado; e (ii) incluem em seu significado, como um valor
possível, o grau máximo da escala. É o caso de “sujo” e “aberto”, que requerem apenas
que o indivíduo de que predicam apresente algum grau positivo da propriedade
associada à escala que introduzem; seus pólos opostos (respectivamente, “limpo” e
“fechado”) requerem que o indivíduo de que predicam exiba grau zero de sujeira ou de
abertura. O valor máximo é um valor incluído então entre os possíveis para “sujo” e
“aberto”. Daí admitirem modificação por um operador que satura grau máximo, como
“todo”. Um sinal de que essa análise está correta é o fato de que a inserção de “todo”
em sentenças com AGs de grau mínimo resulta em mudanças nas condições de verdade,
gerando leituras de grau máximo:
(29)

(a) A gaveta está aberta. (está minimamente aberta)
(b) A gaveta está todinha aberta. (a gaveta está maximamente aberta)

Quanto a AGs de escala aberta sem uma unidade de medida definida, como é o
caso de avaliativos como “triste” ou “alegre”, há um uso metafórico, em que é medida a
capacidade de um indivíduo de experimentar ou manifestar um certo estado de espírito.
Também nesse caso, a sentença sem “todo” requer qualquer quantidade positiva do
sentimento, e a sentença com “todo” exige que a quantidade do sentimento seja
máxima, isto é, que supere em grau todas as ocasiões anteriores em que esse mesmo
indivíduo experimentou ou manifestou esse mesmo sentimento:
(30)
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(b) Pedro está todo contente. (significa que o enunciador nunca tinha visto Pedro tão contente até
então; o momento da enunciação é o momento do máximo contentamento de Pedro que o
falante jamais presenciou)

Concluímos que a distribuição de “todo” por AGs é explicada pela análise de
“todo” como um saturador de grau máximo. Mas como essa análise nos ajuda a
compreender “todo” modificador nominal? É fato que o item “all” do inglês foi
associado por muitos autores, incluindo Link (1983), Brisson (1998) e Dowty (1987) a
um “efeito maximizador”. O exemplo abaixo é baseado num de Dowty (1987):
(31)

(a) Os jornalistas fizeram perguntas ao presidente.
(b) Todos os jornalistas fizeram perguntas ao presidente.

A sentença em (31a) será verdadeira mesmo que apenas alguns entre os
repórteres presentes à coletiva tenham feito uma ou outra pergunta ao presidente.
Entretanto, nessa situação, (31b) é falsa. Após a inserção de “todo” em (31a), a sentença
resultante requer, para ser verdadeira, que cada jornalista, sem exceção, faça ao menos
uma pergunta ao presidente. A mudança nas condições de verdade de (31a) para (31b)
estará explicada se tratarmos a cardinalidade de indivíduos na descrição definida “os
jornalistas” como uma escala. “Todo” satura a ponta superior dessa escala, que é o grau
máximo de integralidade do grupo de jornalistas. Sem “todo”, a sentença é verdadeira
com qualquer grau positivo da cardinalidade daquele grupo, ou seja, basta que qualquer
número de jornalistas, mesmo que um só entre eles, participe do evento. Uma vez
saturado o grau máximo da escala, o domínio de distribuição tem de estar inteiro: o
domínio não pode ter menos que a quantidade máxima, correspondente à íntegra da
cardinalidade do grupo de jornalistas. Dada a interação entre a distribuição e grau
máximo, a verdade de sentenças com descrições definidas na restrição de “todo” não
admite exceções.
Decorrentemente, o que interessa reter, a respeito de “todo”, é que esse operador
satura o grau máximo da escala em sua restrição (aqui, com Kennedy & McNally e
outros autores, assumimos que escalas não são exclusividade de adjetivos, mas também
estão no domínio nominal e no dos eventos); ao fazê-lo, por se tratar de um universal
distributivo, “todo” “fecha” o maior domínio de distribuição possível. A combinação da
distributividade do quantificador (do predicado no escopo nuclear sobre o sujeito de
predicação na restrição) à maximalidade com que ele marca no domínio da restrição tem
efeitos peculiares em sentenças eventivas. O primeiro efeito é que sentenças com “todo”
não admitem exceções:
(32)

(a) Os convidados comeram o bolo, mas sobraram várias fatias.
(b) # Os convidados comeram todo o bolo, mas sobraram várias fatias.
(c) Os convidados comeram bolo, mas alguns deles quiseram sorvete no lugar de bolo.
(d) # Todos os convidados comeram bolo, mas alguns deles quiseram sorvete no lugar do bolo.

Em (32b), o grau máximo se aplica à denotação da descrição definida (DD) em
objeto direto; em (32d), “todo” fecha a escala da DD sujeito no grau máximo. Sempre é

ESTUDOS LINGUÍSTICOS, São Paulo, 38 (1): 309-321 jan.-abr. 2009

315

marcada com grau máximo a denotação na restrição de “todo”; e o evento que está
contido no escopo nuclear é então distribuído sobre a restrição maximalizada:
(33)

(a) Os convidados comeram todo o bolo.
(b) quantificador todoi [restrição o bolo (Maxi)] [escopo nuclear os convidados comeram]
(c) x [bolo(x)

(34)

os-convidados-comeram(x)])

(a) Todos os convidados comeram bolo
(b) quantificador todosi [restrição os convidados (Maxi)] [escopo nuclear comeram bolo]
(c) x [convidado(x)

comeu-bolo(x)])

Dessa forma, (33) implica logicamente que não sobrou bolo após a culminância
do evento; e (34), que não ficou nenhum convidado de fora do evento de comer bolo.
Por conveniência, vamos atribuir uma unidade específica para partes do bolo (“fatias”) e
definir uma cardinalidade máxima para a integralidade da denotação das duas DDs que
servem de argumentos ao evento. Aceitemos que o bolo tinha cinco fatias e que os
convidados eram Lia, Luís e Bel. A situação descrita em (35) torna verdadeira (34a) e
falsa (33a); já a situação em (36), inversamente, torna verdadeira (33a) e falsa (34a):
(35)

Lia comeu 1 fatia
& Luís comeu 1 fatia
& Bel comeu 1 fatia
Existe um evento completo de comer bolo de que todos os convidados participaram

(36)

A fatia 1 foi comida por Lia
& A fatia 2 foi comida por Lia
& A fatia 3 foi comida por Lia
& A fatia 4 foi comida por Bel
& A fatia 5 foi comida por Bel
Existe um evento completo de comer bolo em que um bolo inteiro foi comido.

Em (35) e (36), ilustramos a interação entre distribuição e grau máximo, quando
há um evento no escopo nuclear de “todo”. A verdade de (33a) pede a existência de um
subevento para cada fatia do bolo, sem exceção (cf. 36), até o consumo completo do
bolo. A verdade de (34a) pede a existência de um subevento por convidado, até que o
grupo, em sua íntegra, tenha comido bolo (cf. 35). Para a verdade de (33), não importa o
fato de que Luís ficou sem bolo em (36): reversamente, o fato de terem sobrado duas
fatias de bolo em (35) não afeta a verdade de (34). Para (33), o que importa é haver
tantos subeventos quanto fatias; e, no caso de (34), importa haver tantos subeventos
quantos forem os convidados.
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Uma conseqüência da interação entre maximalidade (da restrição) e distribuição
de um evento (no escopo nuclear do quantificador) é a exigência de existir pelo menos
um subevento para cada parte da denotação na restrição de “todo”. É sobre essa
exigência que a negação opera, seja ela de constituinte ou sentencial:
(37)

Os convidados não comeram todo o bolo.
(Existe um evento de comer bolo em que se comeu menos de um bolo inteiro.)

(38)

Nem todos os convidados comeram bolo.
(Existe um evento de comer bolo do qual menos que o grupo inteiro participou.)

A sentença em (37), que é a forma negativa de (33), é verdadeira no cenário
dado em (35) e falsa no cenário dado em (36); reversamente, a sentença em (38), que é a
forma negativa de (34), é verdadeira no cenário dado em (36) e falsa no cenário dado
em (35). Depreendemos disso o valor da negação em sentenças com “todo”: o consumo
de qualquer número positivo de fatias de bolo, inferior ao máximo, torna (37)
verdadeira; e a participação de qualquer número positivo de convidados no evento de
comer o bolo, desde que esse número permaneça inferior ao máximo, torna (38)
verdadeira. Se “não” sempre nega a saturação da escala em grau máximo por “todo”, a
única leitura disponível para sentenças com interação entre negação e “todo” será > .
Entretanto, nossa análise de “todo” como um saturador de grau máximo, por
mais correta e interessante que seja, ainda não explica o dado em (3). Por que a sentença
em (39) é mal construída em PB? Em línguas românicas, de concordância negativa, é
exatamente a leitura que se obtém em PB para a interação entre universalidade e
negação que está bloqueada. Para o italiano (2), não está atestada a leitura > , mas
apenas aquela que não é produzida em PB: > . Caso tal leitura estivesse disponível
para o PB, dada a maximalidade introduzida por “todo”, teríamos, hipoteticamente, a
interpretação dada em (40/41) para a sentença em (39):
(39)

(a) *Todos os convidados não comeram bolo.
(b) quantificador todosi [restrição os convidados (Maxi)] [escopo nuclear não comeram o bolo]
(c) x [convidado(x)

(40)

não-comeu-bolo(x)]) (*PB) (o.k. italiano)

Lia não comeu qualquer fatia
& Luís não comeu qualquer fatia
& Bel não comeu qualquer fatia
Numa dada situação, não existiram subeventos de comer bolo de que os convidados
participassem (*PB)

Para darmos conta de por que existe o impedimento para a leitura ilustrada em
(40) para o PB, o próximo passo é examinar a interação entre negação e eventos.
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4. A negação da existência de eventos
A semântica de eventos de linha davidsoniana assume um argumento evento (e),
interno ao predicado verbal. Esse argumento sofre um fechamento existencial
(existential closure) ( e) dentro do sintagma verbal. Essa análise prediz uma interação
entre dois operadores, o de existência do evento e o da negação. Em virtude disso, a
negação sentencial é a negação da existência do evento. Foi observado que o operador
existencial não vozeado ( ) nunca tem escopo sobre a negação sentencial. Por exemplo,
(41a) não afirma a existência de um evento diferente de nevar (41b); se assim fosse,
(41a) seria trivialmente verdadeira, desde que qualquer evento, menos o de cair neve,
tivesse ocorrido ontem. Mas a única interpretação possível para (41a) é a de que a de
que não existiu ontem um evento de nevar (cf. 41c):
(41)

(a) Não nevou ontem.
e[nevar(e) & ontem(e)] (

)

(c) e[ nevar(e) & ontem(e)] (*

)

(b)

Entretanto, a interação entre a negação sentencial e um quantificador
abertamente realizado na sentença dá margem à ambigüidade, como atestam as duas
interpretações para (42):
(42)

(a) Maria não comeu carne mais de dois dias esta semana.
(b) Entre os sete dias desta semana, houve mais de dois dias em que faltou carne no prato de
e))
Maria. ( 2 (
(c) Entre os sete dias desta semana, não houve mais de dois dias em que Maria teve carne para
comer. ( e (
2))

Numa leitura, a quantificação opera sobre a negação de existência de um certo
tipo de evento no período (42b); na outra leitura, a negação opera sobre a quantificação
dos eventos do tipo relevante no período em consideração (42c). Dado que há inversão
de escopo entre operadores vozeados e a negação sentencial, seria de esperar que a
interação entre “todo” e “não” também rendesse ambigüidade. Mas, como já vimos,
essa putativa ambigüidade não ocorre em sentenças com distribuidores universais e
negação em PB. Por quê?
Primeiro, vamos definir melhor o que significa negar a existência de eventos. De
Swart (2006) afirma que, em todas as línguas naturais, a negação sentencial (“não”)
opera no contraditório e/ e. Ou seja, operadores como “não” negam a existência de
(um) certo(s) evento(s). Por outro lado, segundo a autora afirma, a negação de
constituinte (de que o “nem” do PB é um exemplo) opera no contraditório / .
Podemos resumir o que estivemos defendendo até este momento na generalização de
que só um dos contrários pode ser expresso em sentenças com universais ( ) em PB:
e/ x (* x/
e). A interação entre o operador de negação sentencial “não” e um
quantificador vozeado que informa quantidade (“mais de 2 vezes”) gera ambigüidade.
Mas a interação entre um quantificador vozeado como “todo”, que informa quantidade e
também satura o grau máximo, não é ambígua: nega a participação da integralidade da
entidade (que aparece na restrição) no evento (interno ao escopo nuclear do
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quantificador distributivo), mas nunca pode ser interpretada como a negação da
existência do evento. Postulamos uma razão para a indisponibilidade da leitura de
existência de eventos em sentenças com operador de negação e um distribuidor
universal que satura grau máximo: acusamos a incrementalidade como a responsável
por essa proibição. A seguir, explicaremos quem é o acusado e porque o
responsabilizamos por tornar o PB peculiar quanto ao escopo de quantificadores
negativo e universal.

5. Incrementalidade: o produto da combinação entre grau máximo e
distribuição
Apesar do nome comprido, o conceito de incrementalidade não é estranho a
quem já precisou decorar a tabuada. Operações algébricas em que se soma ou multiplica
um número numa coluna pelo de outra coluna são incrementais, pois quanto maior o
cardinal em cada coluna, maior será o produto da operação. Por exemplo, 8 x 7 dará um
produto maior que 6 x 6. Há duas exceções importantes: as operações de multiplicação
por zero (0) ou por (1) não são incrementais, pois o produto não aumenta à medida que
a cardinalidade de uma das parcelas aumenta. Por exemplo, o produto de 9 x 0 é igual
ao produto de 2 x 0, mesmo 9 representando uma quantidade maior que 2. Defendemos
que “todo” requer incrementalidade. A situação ilustrada em (35) rende uma sentença
afirmativa (34a) e uma sentença negativa (37) verdadeiras. Igualmente, a situação
ilustrada em (36) rende uma sentença afirmativa (33a) e uma negativa verdadeiras (38).
A situação representada em (40), que tornaria verdadeira a versão em italiano da
sentença negativa em (39), no entanto, não torna verdadeira nenhuma das versões
afirmativas de sentenças com “todo”. O que falta a (39) é incrementalidade.
O produto da soma de subeventos inexistentes se mantém igual, qualquer que
seja a quantidade das parcelas: é sempre zero. E o tempo restante para a culminação do
evento principal não diminui a cada novo subevento, pois um evento inexistente não
tem duração temporal. Uma condição essencial para a construção da incrementalidade,
quando se trata de distribuir um predicado eventivo por uma restrição maximizada, é a
de haver um subevento por (indivíduo ou parte de indivíduo) participante. Quanto mais
pares de (partes de) participantes e subeventos houver, mais próximo da culminância o
evento estará. Obviamente, não há como manter a distribuição do escopo nuclear sobre
a restrição maximizada junto com a negação da existência do evento. A existência do
evento é um requisito para construir participação máxima da integralidade de um dos
argumentos no evento.
A conexão entre a saturação de escalas no grau máximo e a necessidade da
existência de (sub)eventos está bem estabelecida na literatura sobre adjetivos de grau
(AGs). Kennedy e McNally (2005, p. 385) predizem que todo adjetivo deverbal estará
associado a uma escala fechada no grau mínimo; o que pode ocorrer é essa escala ser
aberta ou fechada na ponta superior. “O motivo é que é necessário haver um evento
mínimo que suporte a verdade do adjetivo predicacional, o qual está homomorficamente
relacionado à ponta inferior da escala”. Para esses autores, é um requerimento intrínseco
a adjetivos deverbais que o indivíduo de que predicam apresente a propriedade relevante
num grau positivo da escala, já que o estado a que o AG associa seu argumento advém
de uma mudança de estado a que esse indivíduo foi submetido. Por exemplo, “a porta
foi aberta” requer que a porta exiba algum grau de abertura porque “aberto” pressupõe a
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existência de um evento de “abrir” em que a porta participou. Assim, todo AG deverbal
pressupõe a existência de um evento anterior.
Kennedy e McNally (2005) também relacionam o papel argumental que o
argumento do adjetivo teve no evento que deu origem ao novo estado ao tipo de escala
associada ao AG. Se o argumento do AG for o tema incremental do evento, a escala
associada ao adjetivo-particípio será fechada no grau máximo, em decorrência de o
argumento incremental passar por uma mudança de estado completa: uma vez que o
evento que expressa essa mudança de estado culminou, então, necessariamente, a
aquisição da nova propriedade pelo argumento incremental se completou e atingiu o seu
limite máximo. Para esses autores, os adjetivos deverbais medem o grau pelo qual seus
argumentos participaram do evento descrito pelo verbo de origem. As escalas dos AGs
deverbais são assim definidas: (i) o grau mínimo na escala representa participação em
um número mínimo de (sub)eventos do tipo apropriado, por parte de (uma parte mínima
da) entidade que foi argumento do evento (ou a aquisição da propriedade relevante num
grau mínimo mensurável); (ii) o grau máximo na escala representa a participação de
todo o tema incremental no evento máximo, e/ou a aquisição da propriedade relevante
na íntegra ou o percurso completo do Path. Como vimos, “todo” marca o grau máximo
da escala associada à sua restrição. Em sentenças afirmativas com “todo”, se há um
argumento evento davidsoniano no escopo nuclear, o nominal na restrição do
quantificador é sempre o tema incremental. Para a verdade de uma sentença eventiva
com “todo”, tem necessariamente de existir um subevento para cada (parte relevante da)
entidade na restrição de “todo”. A relação distributiva estabelecida entre o predicado
eventivo no escopo nuclear e a entidade que participa do evento na restrição de “todo”,
aliada à marcação de grau máximo na escala associada à entidade na restrição, produz
incrementalidade na mudança de estado. Se o evento está no escopo nuclear de “todo”,
segue que a negação da existência do evento impede não a distribuição (que é atestada
para o italiano e o inglês), mas a incrementalidade, um efeito da maximização da
denotação sobre a qual vai recair a distribuição.
É exatamente o tipo de distribuição que Krifka (1998) prevê para os argumentos
incrementais (com formação de pares entre cada parte x’ da entidade x que está na
restrição do quantificador e subeventos e’ do evento geral e que está no escopo nuclear
do quantificador) que “todo” promove. Por exemplo, em (33) e (36), podemos
identificar partes únicas do bolo que foram consumidas a cada subevento de comer bolo.
Reversamente, podemos saber quanto do evento de comer o bolo já foi completado
examinando quanto do bolo já deixou de existir.
Segundo Krifka (1998), a relação de predicação que se estabelece entre o
argumento evento davidsoniano e um de seus argumentos pode ser incremental;
defendemos que a relação entre o sujeito da predicação na restrição de “todo” e o
predicado eventivo em seu escopo nuclear deve ser incremental, dado o cruzamento
entre relação predicativa (a entidade na restrição de “todo” é um participante do evento
no seu escopo nuclear), distributividade e grau máximo (“todo” exige que haja um
subevento para cada parte da denotação em sua restrição, sem exceção). Por marcar a
restrição com grau máximo, “todo” sempre mede a duração do evento de acordo com o
número de pares formados entre subeventos e partes do argumento na restrição, que, em
última instância, é idêntico ao número de partes relevantes em que o argumento na
restrição é dividido.
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Para que seja preservada a incrementalidade na relação distributiva, a negação
não pode incidir sobre a existência do evento. Daí serem boas apenas as construções em
que a negação incide sobre a integralidade (o grau máximo) da restrição de “todo”:
x e’ (* e’ x). É precisamente o requerimento de incrementalidade na forma de
distribuição de “todo” que bloqueia a ocorrência de “não” no seu escopo nuclear.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BRISSON, Christine. Distributivity, maximality, and floating quantifiers. Thesis (Ph.D.)
– Rutgers University, New Brunswick, NJ, EUA. 1998.
DE SWART, Henriëtte. Expression and interpretation of negation. Book manuscript.
2006. Disponível em: <http://www.let.uu.nl/~Henriette.deSwart/personal/Negot/
negotbook.htm>. Acesso em: 02 mar 2008.
DOWTY, David. Collective predicates, distributive predicates, and all. In: The
proceedings of the 3rd ESCOL. Eastern States Conference on Linguistics, 1987.
KENNEDY, Christopher & MCNALLY, Louise. Scale structure, degree modification,
and the semantics of gradable predicates. In: Language. vol.81, n. 2, junho de 2005, pp.
345-381. Disponível em: <http://www.ling.northwestern.edu/~kennedy/Docs/kmscales.pdf>. Acesso em: 12 abr. 2004.
KRIFKA, Manfred. The origins of telicity. In: ROTHSTEIN, Susan (ed.). Events in
Grammar. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. 1998, pp. 197-235.
LINK, Godehard. The logical analysis of plurals and mass terms: a lattice-theoretical
approach. In: SCHWARZE, C. et all (eds.). Meaning, use and interpretation of
language. Berlim: De Gruyter, 1983. pp. 250-209.
PARTEE, Barbara. Quantificational structures and compositionality. In: BACH, E. et
all (eds.). Quantification in natural languages. Dordrecht: Kluwer, 1995. pp. 541-601.

ESTUDOS LINGUÍSTICOS, São Paulo, 38 (1): 309-321 jan.-abr. 2009

321

O funcionamento semântico-argumentativo da negação na
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Abstract: In this paper, based on the theoretical presuppositions of the Argumentative
Semantics developed by Ducrot and co-authors, we try to describe how, by summarizing the
oral report produced by the witness, the locutor-judge builds the argumentation through
negative utterances inexistent in the original version.
Keywords: Judicial paraphrasis; negation; argumentation; Argumentative Semantics.
Resumo: Neste artigo, baseado nos pressupostos teóricos da Semântica Argumentativa
desenvolvida por Ducrot e colaboradores, procuramos descrever como, ao resumir o relato
oral produzido pela testemunha, o locutor-juiz constrói a argumentação por meio de
enunciados negativos inexistentes na versão original.
Palavras-chave: Paráfrase judicial; negação; argumentação; Semântica Argumentativa.

Introdução
Neste estudo, baseado nos pressupostos teóricos da Semântica Argumentativa
desenvolvida por Ducrot e colaboradores, procuramos descrever como, ao resumir o
relato oral produzido pela testemunha, o locutor-juiz constrói um texto argumentativo, o
que pode ser observado pelo exame da negação.
Pelo sistema processual brasileiro, em regra, o juiz interroga o depoente e, a
seguir, faz um resumo do ocorrido em audiência.1 O presente trabalho compara as
versões oral e escrita, indagando se, nessa transposição, o juiz impregnaria alguma
direção argumentativa, até porque ele fez a leitura prévia dos autos e conhece as
alegações das partes adversas e os documentos juntados ao processo, podendo já ter
formado sua convicção.
Nos registros escritos dos depoimentos, chama-nos atenção a abundância dos
enunciados negativos, o que, à primeira vista, parece ser um efeito da disputa de vozes
que se embatem nos processos judiciais. No entanto, um olhar mais acurado sobre esses
registros permite agrupar três distintos gêneros de enunciados negativos: aqueles, já
esperados, que simplesmente parafraseiam as palavras do depoente; aqueles que, ao
contrário, contrastam com um relato oral de feição positiva; e ainda aqueles que
excedem ao conteúdo informado, acrescentando coisas que o interrogado não disse.
Neste trabalho, analisamos as três modalidades e seus diferentes efeitos de sentido,
procurando fazer a correspondência com os tipos de negação descritos por Ducrot.

1

Prescreve o art. 457 do Código de Processo Civil que: “O escrivão lavrará, sob ditado do juiz, termo que
conterá, em resumo, o ocorrido na audiência”. Também no âmbito penal o procedimento costuma ser o
mesmo. Na linguagem jurídica, esse procedimento é conhecido como “redução a termo”. O Direito
brasileiro admite o registro por estenotipia e meios mecânicos de gravação, entretanto pouco
implementados nas comarcas do país.
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A Negação na Perspectiva da Semântica Argumentativa
Ao longo de seu desenvolvimento, as teorizações propostas pelo grupo de
Ducrot vêm passando por diversas reformulações, porém sem nunca se desviar do
princípio básico segundo o qual a argumentação está na língua. Esta não é considerada
descritiva, mas argumentativa e, nesse contexto, os autores constroem uma semântica
não-referencialista, inscrita no quadro do estruturalismo saussuriano e das teorias da
enunciação.
No que toca especificamente à negação, Ducrot (1987, 1988) descreve-a como
um fenômeno de polifonia para o qual concorrem dois enunciadores: um enunciador
positivo que afirma p, e um enunciador negativo que rechaça esse ponto de vista.2
Porém esta é uma descrição geral, pois os enunciados negativos não têm exatamente as
mesmas características, apontando-se, nessa etapa da teoria, três tipos de negação:
descritiva, polêmica e metalingüística.
A negação descritiva corresponde ao enunciado que simplesmente veicula um
conteúdo negativo, sem que o locutor apresente sua fala como oposição a um discurso
contrário. Por conseguinte, pode ser parafraseado, sem perda de sentido, por um
enunciado positivo. Na negação descritiva, o aspecto opositivo se mostra atenuado ou
apagado, e por isso Ducrot propõe analisá-la como um derivado delocutivo da negação
polêmica.
Já a negação metalingüística opõe dois locutores, contradizendo uma fala
anterior.
Por fim, a negação polêmica, correspondente à maior parte dos enunciados
negativos, opõe dois enunciadores com pontos de vista antagônicos. Assim, em “Pedro
não é inteligente”, o locutor mobiliza dois enunciadores: E1, que afirma um enunciado
positivo: “Pedro é inteligente”, e E2, que rechaça aquele ponto de vista, fornecendo o
enunciado negativo: “Pedro não é inteligente”. Quanto ao locutor, este se identifica com
o enunciador negativo E2 e rejeita o ponto de vista do enunciador positivo E1.3
Recentemente, Ducrot e Carel (2008) remodelaram a descrição da negação,
articulando à teoria polifônica algumas das ferramentas trazidas pela Teoria dos Blocos
Semânticos, como se verá adiante.
Apresentada a primeira versão da teoria polifônica da negação, passa-se, a
seguir, à exposição da noção de gradualidade, necessária à análise.

A Gradualidade
A noção de gradualidade foi introduzida por Ducrot (1988, 1995a) na Teoria dos
Topoï, em que define o topos como o princípio geral de argumentação que assegura a
passagem do argumento à conclusão. O topos caracteriza-se por ser universal, geral e
gradual: universal por ser apresentado como compartilhado por uma coletividade; geral,
2

Deslocando a noção bakhtiniana de polifonia, o autor propõe que os enunciados comportam diferentes
vozes, distinguindo três elementos na enunciação: autor empírico, locutor e enunciador. O primeiro é o
sujeito falante, que não interessa à Lingüística; o locutor (L) é a figura discursiva responsável pelo
enunciado; e o enunciador (E) é o ser discursivo que apresenta um ponto de vista. Da mesma forma que
há enunciados com mais de um locutor (por exemplo, os que envolvem discurso direto), também os há
com mais de um enunciador. O papel do locutor é organizar os diferentes pontos de vista, seja
identificando-se a eles, seja rechaçando-os.
3
Sobre a negação, v. explicação de Negroni e Colado, 2001.
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por se aplicar a um grande número de situações; e gradual, por colocar em relação duas
escalas P e Q, cujos movimentos se condicionam reciprocamente. Exemplificando, o
enunciado Faz bom tempo, vamos à praia relaciona dois predicados graduais: a escala
“tempo bom” e a escala do “prazer”.
O autor estende o conceito ao léxico, entendendo que as palavras apresentam
uma gradualidade que lhes confere maior ou menor força argumentativa (DUCROT
1995b, 1998). Nesse ponto, agrega a sua teoria o conceito de modificador, tido como o
adjetivo ou advérbio que determina os predicados (nome ou verbo), podendo diminuir
ou aumentar a aplicabilidade destes. Denomina “realizantes” (MR) os modificadores
que aumentam essa força, e “desrealizantes” (MD) aqueles que a diminuem ou invertem
(MD atenuador e MD inversor). Dentro de tal quadro explicativo, o autor repensa o
exemplo-fetiche de sua teoria, o par pouco / um pouco, classificando o primeiro termo
como inversor, e o segundo como atenuador.

A Teoria dos Blocos Semânticos
Em sua atual descrição da negação, Ducrot incorpora várias das ferramentas
concebidas pela Teoria dos Blocos Semânticos (TBS), como os conceitos de
argumentação normativa e transgressiva, argumentação interna e externa, assim como as
relações de conversão, transposição e reciprocidade.
Conforme a TBS, desenvolvida em conjunto com Carel (2001), o enunciado
expressa uma interdependência semântica entre seus dois segmentos, de modo que o
sentido de uma entidade lingüística é dado pelos encadeamentos que ela evoca.
Exemplificando novamente com o enunciado Faz bom tempo, vamos à praia, a teoria
agora entende que não se trata da associação de conceitos independentes (“tempo bom”
e “prazer”), mas de uma representação unitária em que os dois segmentos formam um
só bloco semântico, expresso pelo discurso “O bom tempo convida ao prazer”.
Os dois segmentos podem articular-se sob o aspecto de um encadeamento
normativo (com os conectivos então, portanto...) ou transgressivo (com os conectivos
no entanto, porém, apesar de...), sendo expressos pelos modelos “a ET b” e “a NE negb”, respectivamente. Essa é a grande diferença da TBS em relação à Teoria dos Topoï,
pensados apenas como encadeamentos em PT. São possíveis assim dois blocos
semânticos, cada qual com quatro aspectos, conforme ilustra o quadrado argumentativo
abaixo (CAREL e DUCROT, 2005, p. 46):

neg-a NE b

Co
nve
rs o

neg-a ET neg-b

s

Recíprocos

a NE b

Transpostos

a NE neg-b

BS2:

a ET b

neg-a NE neg-b

Co

neg-a ET b

nve
rs o

s

Recíprocos

Transpostos

BS1:

a ET neg-b

Os aspectos de um bloco se constituem por três tipos de relação: conversão,
transposição e reciprocidade, constituindo encadeamentos em que figura a negação. A
conversão é o procedimento representado na diagonal, pelo qual se altera o conector
CON e o segundo elemento, formando o par a CON b // a CON’ neg-b. A transposição,
no eixo vertical, faz alterar o primeiro segmento e o conector, constituindo o par a CON
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b // neg-a CON’ b. Pela reciprocidade, na linha horizontal, alteram-se os dois
elementos, configurando o par a CON b // neg-a CON neg-b. Dito de outra forma, a
reciprocidade mantém o conector; a conversão, o primeiro elemento; e a transposição, o
segundo.
As argumentações evocadas por uma entidade lingüística podem ser internas ou
externas a ela. Tais conceitos foram concebidos por Carel (1995) e logo incorporados à
teoria.
A argumentação externa (AE) de uma entidade lingüística deve conter
aspectos em que ela figura como antecedente ou como conseqüente, como na palavra
prudente, que evoca tanto a AE normativa “prudente ET confiança” quanto o seu
converso, a AE transgressiva “prudente NE neg-confiança”.
Já a argumentação interna (AI) descreve a entidade lingüística,
correspondendo aos encadeamentos que a parafraseiam, como em prudente, cuja AI
pode ser descrita como “perigo ET precaução”.
A partir de tais conceitos, os autores (2008) propõem que a negação de uma
entidade lingüística incide tanto sobre sua AE quanto sobre sua AI, por meio de três
diferentes funcionamentos: a negação comum transforma a AE em seu recíproco e a AI
em seu converso, sendo que, em se tratando de negação metalingüística, a AI adquire o
aspecto transposto.4 Exemplificando:
(a) o enunciado João foi prudente ET chegou ileso será negado, em sua AE, sob
o aspecto recíproco João não foi prudente ET se acidentou;
(b) o enunciado João é prudente, cuja AI exprime, entre outros, o aspecto
“perigo ET precaução”, será negado como João não é prudente, cuja AI evoca o aspecto
converso “perigo NE neg-precaução”.
(c) o enunciado João é prudente pode ser negado metalingüisticamente como
João não é prudente, ele é medroso, sendo que esses enunciados comportam AIs que
evocam os aspectos transpostos “perigo ET precaução” e “neg-perigo NE precaução”,
respectivamente.
Apresentados os construtos teóricos, passa-se agora à analise.

Análise dos Enunciados Negativos na Versão Escrita
Os registros escritos de nosso corpus apresentam grande abundância e variedade
de enunciados negativos, que agrupamos em três classes: a negação que simplesmente
parafraseia as palavras do depoente, a negação que contrasta com as palavras do
depoente, e a negação que vai além das palavras do depoente – isto é, estabelecendo
com a versão oral uma relação de semelhança, diferença ou acréscimo. A partir desse
parâmetro, categorizamos, para fins de análise, três modalidades de negação, às quais
denominamos parafraseante, contrastante e excedente. A seguir, analisamos cada uma
delas, procurando observar seus diferentes efeitos de sentido e associando-as às
negações polêmica e descritiva descritas por Ducrot (1987), bem como refletindo sobre

4

Os autores mencionam agora apenas dois tipos de negação: comum ou ordinária, e metalingüística.
Depreende-se que a primeira corresponda à antiga “negação polêmica”, encontrada na grande maioria dos
enunciados negativos. Não mais se faz alusão à “negação descritiva”; pensamos estar ela, nesta fase,
englobada na negação comum, pois já era anteriormente considerada como um derivado delocutivo desta.
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a ausência da negação metalingüística. Como ferramenta de análise, recorremos ainda
aos conceitos de “gradualidade” e de “argumentação interna / externa”.
Para melhor compreensão dos recortes, cumpre esclarecer que se trata de ação
de cobrança, promovida por empresa de jardinagem contra cliente que deixara de pagar
o serviço prestado. Nos enunciados analisados, o juiz interroga como testemunha um
dos jardineiros que fizeram o trabalho.
A Negação Parafraseante
Em nosso corpus, a maioria dos enunciados negativos da versão escrita se
constrói, visivelmente, como mera paráfrase das respostas negativas obtidas, como
ilustram os recortes a seguir, que trazem a pergunta do juiz (J), a resposta da testemunha
(T) e a respectiva transcrição escrita (TE):
Recorte 1
J

Cê ficou sabendo o preço desse serviço?

T

Não (inaudível).

TE

que não sabe dizer qual o valor ajustado.5

Recorte 2
J

Por que que ele se recusou a pagar, ficou sabendo?

T

Não.

TE

que não ficou sabendo o motivo da recusa do pagamento.

Recorte 3
J

Se o patrão tem contrato por escrito com... 6

T

Não.

TE

que não sabe dizer se entre autor e réu foi feito contrato por escrito.

Os recortes acima mostram três movimentos discursivos: o juiz faz uma
pergunta; o depoente responde com uma negação (“não sei”); o juiz retoma a negação,
expandindo-a a partir de sua própria pergunta.
Propomos que as transcrições escritas (TE) constituem casos de negação
polêmica, pois opõem dois enunciadores: E1, que apresenta o ponto de vista positivo
sabe dizer e é rechaçado pelo locutor L; e E2, que nega essa asserção, adotando a
perspectiva não sabe dizer, à qual L se identifica.

5

O resumo do juiz omite as perguntas, que permanecem implícitas na fórmula ritual que inicia o termo de
depoimento: “Perguntado, respondeu:”. Portanto, por trás da versão escrita do depoimento, é possível
perceber o questionário subjacente, podendo-se, pelas respostas, recuperar em parte as perguntas que
foram apagadas.
6
A pergunta “se o patrão” é uma redução de “Sabe se o patrão...?” A fórmula inquisitiva iniciada por “se”
indica que se trata de repergunta do juiz, a partir de pergunta formulada pelo advogado. Pelo sistema
processual cível, os advogados não podem dirigir-se diretamente ao depoente, devendo dirigir-se ao juiz
para que este refaça as perguntas (art. 416 do Código de Processo Civil). Trata-se de um mecanismo de
triangulação, em que o magistrado atua como um filtro, para evitar perguntas ardilosas, direcionadas ou
com resposta sugerida (SILVA, 2003, p. 267). Já o processo penal, informado pelo princípio da verdade
real, passou recentemente a admitir que a pergunta à testemunha seja feita diretamente pelos advogados
(art. 212 do Código de Processo Penal; alterado em 9 jun. 2008).
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É importante ressaltar que a negação incide sobre o verbo factivo “saber”, assim
desqualificando a testemunha enquanto ao quesito indagado, pois, conforme a definição
jurídica do termo, testemunha é aquele que “sabe”. Assim, o enunciador E1 aponta essa
condição, exigida pelo Direito, enquanto E2 traz a perspectiva refutadora do locutor L,
daí advindo o caráter polêmico da negação.
Sob a ótica da TBS, propomos que os recortes acima põem em confronto dois
pontos de vista conversos. De um lado, o enunciador positivo E1 evoca o aspecto
“testemunha ET sabe dizer”, enquanto o enunciador negativo E2 evoca o aspecto
“testemunha NE neg-sabe dizer”. O locutor-juiz, por sua vez, assimila-se a este último,
porém deixando entrever a perspectiva do outro.
Observe-se que não se trata de oposição entre locutores, mas entre enunciadores,
de confronto de pontos de vista. Não há conflito entre os locutores juiz e depoente; o
primeiro faz uma pergunta p?, e não uma asserção positiva p, assim como a fala do
segundo constitui uma resposta a que ele é obrigado por força da pergunta
(ANSCOMBRE e DUCROT, 1983). Não é uma resposta opositiva ao interlocutor (seria
este o caso da negação metalingüística); é apenas uma obrigação de resposta, tanto que
ele está livre para responder por meio de uma expressão de dúvida, “não sabe”, como
efetivamente o faz.
Assim, entendemos que os enunciados negativos que parafraseiam a fala do
depoente correspondem à forma de negação polêmica (ou comum, na terminologia da
TBS), em que o locutor, identificado ao enunciador negativo, rechaça a perspectiva
assertiva do outro enunciador, colocando-se frente a ele numa relação de reciprocidade,
dentro de um quadro polifônico previsível nos litígios judiciais.
A Negação Contrastante
Nos registros escritos de nosso corpus também chamam atenção alguns
enunciados negativos que, à primeira vista, parece se desviarem da versão oral. É o que
ocorre no recorte abaixo, em que a redação não houve qualquer reclamação contrasta
com seu correspondente oral, que aponta para houve alguma reclamação.
Recorte 4 7
J

Houve alguma reclamação, algum pedido de... pra fazer alguma coisa?

T

É... a gente teve uma coisa na frente da casa dele, que a mãe dele viu, que tava errado no projeto,
e pediu pra trocar, pra mudar. Foi a única coisa que mudou. O resto foi tudo direitinho

J

Cê lembra o que que é que ela pediu?

T

É, acho que é corte de um desenho que parecia, falando assim, um túmulo, então aí ela pediu pra
mudar só o desenho ali, foi a única coisa que mudou.

TE

não houve qualquer reclamação, esclarecendo, entretanto, que havia um trabalho de terra que ao
final lembraria aspecto de um túmulo; que então a mãe do réu não gostou disso e pediu para que
fosse feito diferente do projeto.

Perguntado pelo juiz se houvera alguma reclamação, a testemunha especifica
que houve uma coisa e, a seguir, que se trata de uma única coisa, assim atenuando o
sentido de reclamação. Propomos para esses itens lexicais as descrições semânticas
abaixo, lançando mão dos conceitos ducrotianos de argumentação externa /
argumentação interna e gradualidade / modificadores:
7

328

Adotamos as siglas: J: para indicar o juiz; T: testemunha; TE: transcrição escrita.
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• reclamação pode ser descrito, em sua AI, sob o aspecto “problema ET queixa” e,
em sua AE, como “reclamação ET culpa”;
• coisa pode ser descrito como “ATT-reclamação ET ATT-culpa”; 8
• única coisa comporta o aspecto “ATT-ATT-reclamação ET ATT-ATT-culpa”,
atenuando duplamente a direção argumentativa existente na pergunta, dado que o
adjetivo única enfraquece coisa.
Dito de outra forma, coisa desrealiza reclamação, e única coisa desrealiza coisa,
atenuando seu sentido e funcionando como MD atenuador, conforme representa a escala
abaixo:
culpa

reclamação?
coisa
única coisa

Por fim, há ainda que se notar a expressão tudo direitinho, finalizando a fala do
depoente, na qual o quantificador e o adjetivo apontam a boa qualidade dos serviços
prestados e, assim, jogam o sentido para a escala argumentativa oposta, neg-reclamação.
Tanto é visível o deslizamento para a nova escala, que a testemunha inicia o segmento
final com a palavra o resto, sinalizando essa mudança e, ainda, muito bem poderia tê-lo
iniciado por meio do conector concessivo mas ou outro afim (já, por outro lado etc):
T

É... a gente teve uma coisa na frente da casa dele, que a mãe dele viu, que tava errado no projeto,
e pediu pra trocar, pra mudar. Foi a única coisa que mudou. [Mas] o resto foi tudo direitinho.

Quanto ao uso do diminutivo direitinho, propomos que o sufixo inho reforça
direito, funcionando como MR em direção a neg-reclamação.
Dito de outra forma, caminhando de grau em grau, ATT-reclamação desrealiza
reclamação e inverte seu sentido para neg-reclamação, funcionando como um MD
inversor, como ilustra o quadro abaixo:
Quadro 1. Gradualidade incidente sobre “reclamação” / “neg-reclamação”.

neg-reclamação

reclamação
reclamação
MD

uma coisa

não houve qualquer reclamação
(não houve reclamação)

única coisa

MR

tudo direitinho

As sucessivas atenuações permitem que o juiz, ao consignar o texto escrito,
negue a existência de reclamação na TE - não houve qualquer reclamação9 - dando a
impressão de que ele teria invertido a orientação argumentativa inicial (teve uma coisa).
8

Propomos esta descrição a partir de Ducrot (2000, p. 30), que sintetiza a fórmula ATT-X ET REAL-Y
para o enunciado “Apenas tiene una mínima obligation de hacer algo, la cumple con toda diligencia”,
onde ATT indica atenuação e REAL, realização. Porém, enquanto este exemplo ilustra a descrição
semântica de um enunciado que combina atenuação e reforço, a nossa proposta descreve uma palavra cuja
argumentação comporta aspectos atenuadores nos dois segmentos.
9
Essa postura é abrandada pelo enunciado concessivo que se segue (“esclarecendo, entretanto, que...”), o
qual, todavia, não constitui objeto do presente estudo.
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Na verdade, ocorre que os sentidos de ATT-reclamação, insistentemente atenuados pelo
depoente, na fala do juiz deslizam para neg-reclamação, de modo que as reiteradas
atenuações acabam por provocar efeito inversor, fazendo o primeiro segmento da TE
derivar para o eixo oposto. Ao especificar, o depoente atenua de tal forma a reclamação,
a ponto de permitir que o locutor-juiz represente essa atenuação como uma negativa,
deslizando para a escala oposta (neg-reclamação). É o que se representa no quadro
abaixo, onde a notação > aponta as atenuações e, por fim, a negativa:
Quadro 2. Desrealização / realização incidentes sobre “reclamação” / “neg-reclamação”.
Pergunta
reclamação?

Respostas
uma coisa
> ATT >

única coisa
ATT

Transcrição Escrita
tudo direitinho

>

REAL-NEG

não houve qualquer reclamação
>

REAL-NEG

Tem-se, assim, dois movimentos distintos – atenuação de reclamação” e reforço
de “neg-reclamação” –, cujo efeito final é o mesmo em direção a “neg-reclamação”.
Esse duplo movimento fica claramente marcado pelo contraste entre os quantificadores
uma-única e tudo, em que os primeiros debilitam o sentido de reclamação, enquanto o
último reforça neg-reclamação (“tudo direitinho”).
Na TE, o juiz reforça o sentido de neg-reclamação, ao dizer que não houve
qualquer reclamação. Acrescenta o MR qualquer, construindo uma argumentação de
grau forte no sentido de negar a reclamação, que pode ser descrita não simplesmente
como neg-X, mas como REAL-neg-X.
Por fim, não se pode deixar de notar que o magistrado, em sua pergunta, já havia
de certa forma antecipado essa postura atenuadora-inversora, ao reformular reclamação
por pedido, na pergunta houve alguma reclamação, algum pedido [...?].
Acompanhando Alves (1992), acreditamos que tais antecipações – que se observou
serem freqüentes nos processos judiciais – explicam-se pelo fato de o juiz, nessa fase
processual, já conhecer as alegações das partes, possivelmente já tendo firmado sua
convicção.
Em resumo, ao passar das reformulações do discurso oral para a estabilização da
forma escrita, o discurso constrói a progressão “reclamação? >>>> neg-reclamação”,
fazendo com que nesse percurso os sentidos derivem, seja por mecanismos de atenuação
de X (reclamação), seja por reforço de neg-X. Assim, a descrição semânticoargumentativa do recorte estudado pode ser esquematizada como: X? > ATT-X > ATTATT-X > neg-X > REAL-neg-X.
Em conformidade com as ferramentas teóricas da Teoria dos Modificadores,
pode-se dizer que não só o locutor-testemunha aplica uma força desrealizante sobre
“reclamação”, como também o locutor-juiz exerce uma força realizante sobre “negreclamação”, caminhando ambos na mesma direção argumentativa, embora cada qual
acentuando pólos opostos.10 Resumindo, pode-se dizer que a fórmula “ATT-X” da
testemunha desliza para o “neg-X” do juiz, o que não é um fenômeno inesperado, uma

10

O quadro acima também pode ser explicado pela Teoria dos Topoï como uma mudança de escala, em
que se percorre a direção descendente da escala “reclamação” e, após, a direção ascendente da escala
“neg-reclamação” (quadro 1). Campos (2007) lembra que Ducrot abandona a noção de topos, sob a
alegação de que ela não só não explica os encadeamentos argumentativos transgressivos, como também
incorpora elementos extralingüísticos.
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vez que a atenuação e a inversão compartilham o mesmo caráter desrealizante,
conforme Ducrot.
Por fim, importa salientar que, mudando conjuntamente escala e direção, os
locutores mantêm a mesma orientação argumentativa: quando a testemunha diz que teve
uma coisa e o juiz escreve que não houve qualquer reclamação estão ambos no mesmo
quadro argumentativo, um atenuando e outro negando.
Porém, embora mantendo a orientação sinalizada pelo depoente, o juiz aumenta
a força argumentativa em não houve qualquer reclamação, deixando traços de sua
subjetividade e criando um novo acontecimento discursivo.
Trata-se, pois, de enunciado em que a fratura entre a versão oral e a escrita
deriva da transposição de escala propiciada pelas sucessivas atenuações, que permitem
passar da forma débil “ATT-X” para a fórmula negativa “NEG-X”. Na escolha léxica,
tanto por parte do juiz quanto do depoente, percebe-se um embate de sentidos, de
caráter argumentativo, nascido do jogo que ambos os interlocutores empreendem com a
gradualidade das palavras.
Examinado sob o aspecto de sua formulação negativa, o enunciado não houve
qualquer reclamação põe em confronto dois enunciadores, em situação de negação
polêmica:
• E1 expressa o ponto de vista do réu no processo (o cliente inadimplente), segundo o
qual há reclamação. É a posição com a qual concorda o locutor-depoente, porém de
forma atenuada, ao argumentar “ATT-reclamação”, quando diz que “a gente teve uma
coisa”;
• E2 apresenta a perspectiva do autor da ação judicial (o dono da empresa de
jardinagem), que nega ter havido reclamação. É a posição com a qual o locutor-juiz se
identifica ao elaborar o resumo do depoimento, fazendo desde já um prejulgamento.
Analisado sob a perspectiva da TBS, pode-se dizer que, em sua AE, o enunciado
em foco mobiliza dois enunciadores colocados em pontos recíprocos, equivalendo à
negação comum: de um lado, E1 evoca o aspecto “reclamação ET culpa” e, de outro, E2
evoca o seu recíproco “neg-reclamação ET neg-culpa”.
A Negação Excedente
Por fim, nos registros escritos de nosso corpus, encontram-se acréscimos e
informações não constantes do relato oral, alguns dos quais sob a forma de enunciados
negativos, como ilustra este recorte:
Recorte 4’ 11
T

É, acho que é corte de um desenho que parecia, falando assim, um túmulo, então aí ela [a mãe
do réu] pediu pra mudar só o desenho ali, foi a única coisa que mudou.

TE

[...] que então a mãe do réu não gostou disso e pediu para que fosse feito diferente do projeto.

Muito embora o depoente não refira à apreciação subjetiva da mãe do réu, o juiz
interpreta que ela não gostou. Propomos que a inserção desse segmento possa-se
explicar a partir das AI de “túmulo” e “mudar”, as quais não são explicitadas na fala do
depoente.

11

O Recorte 4’constitui um fragmento do Recorte 4.
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Como se observa, o enunciado produzido pelo depoente – “parecia, falando
assim, um túmulo, então aí ela pediu pra mudar” – constrói-se sobre o encadeamento
“túmulo ET mudar”. Já a TE – “a mãe do réu não gostou disso e pediu que fosse feito
diferente” – acrescenta o elemento “não gostar”, apresentando-se sob o encadeamento
“não gostar de túmulo ET mudar”.
Qual mecanismo lingüístico permitiu que o magistrado acrescesse o item lexical
“não gostar”, ausente do texto-base? Pensamos que o fenômeno possa ser explicado a
partir das AI de túmulo e mudar, para as quais propomos o mesmo elemento comum
“não gostar”, configurando a seguinte descrição semântica:
• AI de túmulo: “morte ET não-gostar”;
• AI de mudar: “não-gostar ET fazer diferente”.
Entendemos que, se o juiz pôde parafrasear “mudar” por “não-gostar”, tal se dá
porque este aspecto compõe a AI de “mudar”, de modo que exceder as palavras
parafraseadas é, nesse caso, um permissivo inerente ao funcionamento da língua.
Por isso, quanto ao aspecto da negação, o enunciado a mãe do réu não gostou
configura-se, a nosso ver, como negação descritiva, pois simplesmente descreve um
estado de coisas – não-gostar – sem nenhuma oposição a discurso adverso. Sem que se
polemize ou se suponha a existência de uma proposição positiva prévia, trata-se nesse
caso de simples asserção que mobiliza uma AI de aspecto negativo “não gostar”.
Pelo prisma da TBS, propomos explicar a negação de “não-gostar” não como um
confronto entre aspectos, mas como já estando contida na própria AI de túmulo,
correspondente a “morte ET não-gostar”, que, por sua vez, expressa o bloco semântico
“não-gostar de túmulo”, assim configurando-se como a chamada “negação descritiva”.
Por outro lado, restando a TBS silente sobre essa modalidade de negação, entendemos
que ela esteja hoje englobada na negação comum, já que era tida como derivada desta,
por delocutividade.
Por sua vez, o apontamento de um bloco semântico como “não-gostar de
túmulo” suscita questões deixadas de lado pela teoria ducrotiana, que se mostra limitada
quanto aos aspectos socioculturais que envolvem as práticas discursivas. A Semântica
Argumentativa, especialmente na fase da TBS, deixa intocada a discussão sobre como,
em que condições e sob qual materialidade discursiva constitui-se um ou outro bloco,
ignorando as questões que ultrapassam a dimensão lingüística. O encadeamento “nãogostar de túmulo”, produzido com força de evidência no ambiente jurídico, teria qual
estatuto numa comunidade com outros padrões culturais, por exemplo, em um meio
(neo)gótico que cultua a morte, ou em um grupo espiritualizado que evoca a vida alémtúmulo, ou ainda num centro de tratamento de doentes terminais? Ou entre terroristas
fanáticos? Ou entre empresários que vivem do comércio da morte? Estas questões, que
nos limitamos a apontar, parecem estar relacionadas com aquilo que Carel e Ducrot
denominam “argumentação contextual”, sem por ora desenvolver a discussão. Nesse
sentido, uma das críticas que se têm feito à Semântica Argumentativa é seu apego às
estruturas lingüísticas, ignorando as questões do contexto, da sociedade e do discurso.
Sendo a língua um construto cultural e ideológico, a teoria ressente-se da falta de tais
considerações, apresentando-se limitada nesse sentido, na medida em que se mantém
fiel a seu estruturalismo de origem.
A negação metalingüística
A negação metalingüística não nos parece existir na cena do interrogatório
perante o juiz. Com efeito, nessa fase processual não há oposição entre locutores, pois
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aquilo que o juiz lança ao depoente são perguntas – e não asserções às quais este deva se
contrapor. A bem da verdade, o juiz jamais protagoniza cena de oposição entre
locutores, pois se coloca acima das partes em litígio; quando muito, adota a perspectiva
de um ou outro enunciador, como examinado.

Conclusões
Os vários instrumentos de análise fornecidos pela Semântica Argumentativa
construída por Ducrot – e mais recentemente em colaboração com Carel – permitem
observar o caráter argumentativo do resumo dos depoimentos, a partir do exame dos
enunciados negativos, cujo grande número em relação à versão oral chama a atenção do
analista.
Em nosso corpus, agrupamos três categorias de enunciados negativos no
procedimento de paráfrase judicial: aqueles que tão-somente parafraseiam a fala do
depoente, aqueles que dela divergem e aqueles que a ultrapassam.
Nos dois últimos casos, ao assumir feição negativa, alguns enunciados por vezes
se distanciam daquilo que disse o depoente, seja negando p quando ele o afirmara
debilmente, seja asseverando não-p quando ele se silenciara a respeito. É o que se
observa respectivamente no parafraseamento de teve uma coisa por não houve
reclamação e na reescrituração de a mãe do réu pediu pra mudar por a mãe do réu não
gostou. Em ambos os casos a negação aflora por meio de mecanismos de caráter
estritamente lingüístico, sejam eles MD atenuadores que acabam por provocar efeito
inversor, e portanto negativizante; sejam eles aspectos negativos contidos na AI de uma
palavra e recuperados na versão escrita. Portanto, a análise possibilita observar que
aquela divergência e aquele excesso em relação ao texto-base explicam-se por
mecanismos próprios ao funcionamento da língua.
Assim inscrita na língua, a argumentação manifesta-se no resumo escrito dos
depoimentos, o qual só aparentemente seria neutro. Ao transformar em enunciado
negativo o texto-base, o locutor-juiz identifica-se à perspectiva de um dos enunciadores,
rechaçando o ponto de vista do outro, assim fazendo vir à tona as vozes adversas que se
confrontam nos litígios judiciais, mas também adotando a perspectiva de um em
detrimento do outro. Conforme a descrição geral da negação, mantida ao longo das
teorizações propostas pelo grupo de Ducrot, os enunciados negativos mobilizam dois
enunciadores em posição de confronto – atualmente entendido este como uma relação
de conversão, transposição ou reciprocidade entre dois aspectos de um bloco semântico.
Tal confronto, exteriorizando a polifonia inerente aos processos judiciais, é o
que explicaria, a nosso ver, o grande número de enunciados negativos observados na
redução a termo. Assim, no resumo, a voz da parte adversa aflora como contraponto à
fala efetiva produzida pelo depoente.
No actum trium personarum que constitui o processo (NERY, 2007), o juiz tem
o dever funcional de dar voz a ambas as partes, e assim o faz convocando o enunciador
adverso ao resumir o depoimento. Mas o magistrado tem também o dever de colocar-se
sobre as partes litigantes – o que, à luz da Semântica Argumentativa, não parece fazer,
uma vez que os enunciados negativos que constrói o fazem assimilar-se a um
determinado ponto de vista, assim assumindo uma posição frente a seu dizer.
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Alternância no uso das preposições para e em na fala de
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communities: analysis in a Cognitive Linguistics perspective)
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Abstract: Starting with works in a variacionist approach about the variable uses of the verb in (to go)
in the moving sense and the possibility of alternation between prepositions in Brazilian Portuguese
(BP), it is proposed here an analysis of the phenomena in question under the Cognitive Linguistics
(CL) perspective. For those purpose, this work is limited to para (to) and em (in) of BP,
demonstrating the compatibility of the variacionist studies with CL principles, at the same time that
possible cognitive explanations are pointed for a variable phenomenon in the semantics of the
prepositions of BP.
Keywords: Prepositions; conceptual space; Brazilian Portuguese.
Resumo: Partindo de trabalhos de cunho variacionista sobre a regência variável do verbo ir de
movimento e a problemática da alternância entre preposições no português brasileiro (PB), propõe-se
aqui uma análise dos fenômenos em questão sob a perspectiva da Lingüística Cognitiva (LC). Para
tanto, restringindo a análise às preposições para e em na fala de comunidades quilombolas,
demonstra-se a compatibilidade dos resultados dos estudos variacionistas com alguns pressupostos da
LC, ao mesmo tempo em que são apontadas possíveis explicações cognitivas para um fenômeno
variável na semântica das preposições do PB.
Palavras-chave: Preposições; espaço conceptual; português brasileiro.

Apresentação
A conceptualização do espaço, seja em uma língua particular ou em diversas
línguas geneticamente próximas ou não, é uma das questões investigadas pelo
empreendimento cognitivo em Lingüística. Categorias espaciais como as preposições
oferecem casos de análise que podem desvendar muitas das operações espaciais e
cognitivas produzidas pelos falantes. A semântica das preposições do português
brasileiro (PB) tem recebido a atenção de pesquisadores em linhas de investigação bem
diversificadas. A exemplo, menciona-se o trabalho de Berg (2005) e Ilari et alii (no
prelo), este último numa linha funcionalista e cognitivista.
Este trabalho se ocupa de um caso particular na semântica de duas preposições
do PB, para e em, como nos exemplos abaixo:
(1)

a. Os alunos foram pro cinema hoje.
b. Os alunos foram no cinema hoje.

1

Agradeço às sugestões e comentários do Prof. Dr. Leland McCleary, do Departamento de Letras
Modernas da USP e às sugestões dos pareceristas anônimos. A responsabilidade por possíveis problemas
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Pesquisa do Estado do Maranhão-FAPEMA/CAPES, 2007/2008.
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que já foi objeto de estudo em trabalhos de cunho variacionista e gerativista. Para tanto,
toma-se como instrumento de análise alguns princípios defendidos no âmbito da
Lingüística Cognitiva (LC) aplicados ao exame do fenômeno de alternância entre
preposições, tendo como ponto de partida resultados de trabalhos anteriores sobre o
mesmo tema. Com isso, espera-se não só que um olhar alternativo sobre o fenômeno de
alternância entre preposição seja apresentado, como também que a explicação de caráter
semântico em jogo nesse caso seja mais bem entendida ao se levar em conta a
representação do espaço na língua.
Na próxima seção, trabalhos de cunho sociolingüístico sobre a regência variável
do verbo ir de movimento e da alternância entre preposições são apresentados,
juntamente com os questionamentos e problemáticas de cada abordagem. Na seção
seguinte, são traçados alguns pontos do enfoque da Lingüística Cognitiva (LC) nos
estudos das preposições, para que então seja discutido o caso das preposições para e em
na variedade do PB falado em comunidades quilombolas2, ao mesmo tempo em que se
buscam possíveis propostas de explicação, sob a perspectiva cognitivista, para os
estudos apresentados.

A regência variável do verbo ir de movimento e o problema da alternância
entre preposições
O hoje já clássico estudo de Mollica (1996) sobre a regência variável do verbo ir
de movimento tornou-se referência obrigatória nos estudos posteriores sobre o mesmo
tópico e/ou sobre as preposições a, para e em, principalmente na linha sociolingüística
(ASSIS, 2006; VALLO, 2003; RIBEIRO, 2000), sendo que mesmo em trabalhos de
outras abordagens teóricas, como a gerativa (FARIAS, 2006), há citação dos resultados
de Mollica.
A referência inicial ao trabalho de Mollica deve-se ao fato de que os demais
trabalhos na linha variacionista que se ocuparam da mesma variável terem adotado os
mesmos fatores apresentados pela pesquisadora no seu estudo de 1996, a Configuração
do Espaço e o Grau de Definitude, chegando aos mesmos resultados obtidos por
Mollica. Nos seus resultados, a autora mostra que a escolha de uso pela forma dita nãopadrão, a preposição em com verbos de movimento como o verbo ir, teria razões
funcionais, sofrendo assim interferência de variáveis semânticas, nas palavras de Gryner
e Omena (2004, p. 89).
Os dois grupos de fatores utilizados para a análise entre as variáveis a/para,
consideradas padrão, e em, considerada não-padrão, comprovaram as hipóteses
levantadas por Mollica (1996). Os dois grupos de fatores mencionados, Configuração
do espaço e Grau de definitude dos SN locativos, tornaram-se as principais referências
para o tratamento da variação com verbos de movimento no PB, pelo menos nos
trabalhos variacionistas.

2

Para uma melhor delimitação do problema, o trabalho se restringirá apenas ao PB, na variedade dita
popular, por ser esse o corpus preliminar utilizado para a investigação sobre a alternância de preposição.
Restringir-se-á também apenas à alternância entre as preposições para e em, já que nessa variedade não se
encontraram ocorrências com a preposição a com o verbo ir de movimento no sentido de locativo.
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Para a operacionalização e análise dos dados, Mollica especificou a
Configuração do espaço como [+fechado] e [-fechado] (MOLLICA, 1996, p. 155)
definindo [+fechado] como: “lugar cercado, com uma entrada definida, com ou sem
teto.” Assim, locativos como “escola”, “clube”, “cinema”, etc. foram considerados
[+fechado]. Foram incluídos como [-fechado] os locativos que não se enquadravam no
critério acima, portanto, “praia”, “cidade”, “rua”, etc. Quando a Configuração do
espaço era [+fechado], a variável não-padrão era favorecida, em contrapartida, na
configuração do espaço [-fechado], era desfavorecida.
Quanto
ao
Grau
de
Definitude, Mollica (1986, p. 158) relacionou o grau de definitude dos referentes
locativos a partir de marcas morfo-semânticas como a presença ou ausência de
determinante de N, juntamente com os traços definido/não definido. Considerando
[+definido] como o referente conhecido do falante ou ouvinte, enquanto [-definido]
como o referente vago ou pouco identificável pelo falante ou ouvinte. Comprovando as
hipóteses apresentadas, Mollica observa que quanto maior o grau de definitude do
referente locativo, a variável não-padrão era também favorecida.
Interessante que, partindo desses mesmos fatores, Farias (2006, p. 218)
argumenta que a alternância entre as preposições a, para e em com verbos de
movimento não se configura como variação lingüística nos termos labovianos, por
serem “representações cognitivas de espaço” diferentes, portanto, não serem “formas
distintas de se dizer a mesma coisa”. Dentro do modelo gramatical advogado pelo
Gerativismo, a categoria preposição pode ser analisada como item introdutor de
argumentos e adjuntos, neste caso, considera-se a existência de preposições lexicais e
funcionais (FARIAS, 2006). Sob essa perspectiva, encontra-se no trabalho de Farias
(2006) uma tentativa de analisar a alternância3 entre as preposições a, para e em com
verbos de movimento como ir e chegar, no português brasileiro (PB) e português
europeu (PE), como nos exemplos abaixo (FARIAS, 2006, p. 215):
(2)

a. O João foi a Lisboa (PB/PE)
b. O João foi para Lisboa (PB/PE)
c. o João foi em Lisboa (PB/*PE)
d. O João chegou a Lisboa (PB/PE)
e. O João chegou para Lisboa (*PB/*PE)
f. O João chegou em Lisboa (PB/*PE)

Considerando que Farias toma muito ao pé da letra o critério laboviano de
variação lingüística, a análise para se comprovar se a alternância entre essas preposições
se configura ou não como um caso de variação lingüística só pode se dar se for
demonstrado que as formas estão em competição em determinados contextos de uso.
Portanto, o autor não atenta para outro critério na configuração de um fenômeno
variável, a adoção de uma forma “de se dizer a mesma coisa” em concorrência com
outra nos mesmos contextos (TARALLO, 1986). Fato bem conhecido é a quase que
total substituição da preposição a em construções com o verbo ir de movimento pela
3

O termo “alternância” é utilizado aqui no lugar de “variação” indistintamente, porém, chama-se a
atenção para o fato de que, apesar de terem sido alguns questionamentos de ordem variacionista o ponto
de partida para esta discussão, uma análise variacionista não será a preocupação imediata neste trabalho,
pois não se sabe até que ponto todos os casos de alternância entre preposições podem se apresentar como
um caso de variação nos critérios labovianos.

ESTUDOS LINGUÍSTICOS, São Paulo, 38 (1): 335-346 jan.-abr. 2009

337

preposição para, principalmente em variedades não-padrão do PB. Mesmo a e para
apresentando configurações espaciais diferentes (Cf. ILARI, et alii, no prelo) não
impediu que um fenômeno de competição entre duas variáveis produzisse um fenômeno
variável fazendo com que a preposição para se tornasse mais produtiva em contextos
onde se esperaria a preposição a.
Mesmo não concordando com a posição de Farias sobre o status ou não de
variação entre essas preposições, o que chama a atenção no trabalho dele é o seguinte
trecho para a argumentação de que o uso alternante de a, para e em com verbos de
movimento não constituiria um caso de variação:
Curioso, porém, é observar que os constituintes estruturais em que ocorre variação dos usos das
preposições parecem ser condicionados por fatores relacionados a representações cognitivas do
espaço, mapeadas de formas distintas em cada contexto estrutural: configuração no espaço, grau
de definitude, etc., o que me faz inferir que parecem não ser formas distintas de se dizer a mesma
coisa. (FARIAS, 2006, p. 219). (Negrito nosso)

Farias remete a “fatores” num nível que se reflete na estrutura lingüística que
confirmariam sua argumentação de que a alternância entre a, para e em no PB e PE não
constitui um caso de variação lingüística. Como cada forma daria uma “representação
específica” em cada construção, ou seja, ao fazer uso de uma das preposições acima o
falante estaria, ao menos cognitivamente, representando o espaço de forma diferente,
conseqüentemente estaria utilizando formas distintas para dizer coisas distintas. Com
isso, Farias faz uso de alguns testes usados na literatura gerativa como o “clitic
extraction”, “preposition-orphaning” e “tópico selvagem” para explicar essa alternância.
Chega à conclusão de que tal alternância é possível devido ao status “half-way” das
preposições envolvidas, além das propriedades predicativas distintas em PB e PE, nos
contextos estruturais construídos com os verbos de movimento ir e chegar.
Nas duas abordagens de análise utilizadas nesses trabalhos, observa-se que nos
trabalhos de cunho sociolingüístico, os autores fizeram uso de “grupos de fatores”
pautados em traços semânticos. Na análise de cunho gerativista, foram utilizados
“testes” já conhecidos na literatura gerativista para preposições em outras línguas. Os
questionamentos que surgem após a leitura desses trabalhos são: (i) que “representações
cognitivas do espaço” seriam essas mencionadas por Farias para a justificativa de que a
alternância entre preposições com verbos de movimento não seja um caso de variação
lingüística; e, (ii) se os mesmos grupos de fatores utilizados em Mollica (1996) também
se aplicariam para outros casos em que se observa o uso alternante de preposições.
Casos como nos exemplos que se seguem abaixo:
(3)

a. Os filhos dela estão no Rio.
b. Os filhos dela estão pro Rio.

em que as preposições para e em parecem aceitar a mesma alternância, entretanto não
mais em contextos com verbos de movimento, mas em possíveis construções locativas.4
Propõe-se agora a verificação, a partir de pressupostos da Lingüística Cognitiva, de que
forma o mesmo fenômeno: alternância entre preposições, aqui, especificamente as
4

Em Araújo (em preparação) esse caso é tratado com mais detalhes e Pinheiro (2007) se ocupa das
construções locativas no PB, fazendo uso da abordagem teórica da Gramática de Construções de
Goldberg.
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preposições para e em, poderia ser explicado levando-se em conta a forma como os
falantes podem representar o espaço na língua. Para tanto, na próxima seção,
apresentam-se os conceitos que nortearão esta empreitada.

As preposições no enfoque da Lingüística Cognitiva
Como atestado por Geeraerts e Cuyckens (2007, p. 3): “A Lingüística Cognitiva
constitui-se de um conjunto de abordagens parcialmente convergentes mais do que de
uma única e bem definida teoria”.5 Evans e Green (2006, p. 3) também ressaltam esse
caráter da LC, atentando para o fato de que mesmo partindo de princípios guias comuns,
as teorias existentes na LC são complementares e às vezes estão até mesmo em
competição:
Cognitive linguistics is described as a ‘movement’ or an ‘enterprise’ because it is not a specific
theory. Instead, it is an approach that has adopted a common set of guiding principles,
assumptions and perspectives which have led to a diverse range of complementary, overlapping
(and sometimes competing) theories.

Desses princípios, parte-se para dois pressupostos básicos da LC: o conceito de
esquema imagético (image schema) e a tese do sentido corporificado (embodied
meaning), discutidos por Johnson (1987) e que se mostram interessante para a análise
de sistemas preposicionais (TYLER; EVANS, 2003; ILARI et alii, no prelo). Os
esquemas imagéticos seriam estruturas abstratas que organizam os padrões recorrentes
de nossa experiência sensório-motora (EVANS; TYLER, 2005, p. 18), e, portanto,
seriam decorrentes da “corporificação” do sentido. O sentido corporificado é a premissa
básica de que nosso sistema conceitual emerge do corpo, isto é, funciona a partir de
nossas experiências corporais, também básicas, possibilitando a emergência de sentidos.
Evans e Tyler (2005, p. 17-8) atestam que: i) a estrutura conceitual é modelada por
nossas percepções humanas de interação com o mundo real; ii) e a linguagem é reflexo
da estrutura cognitiva humana. Nesse caso, a experiência e arquitetura neuro-anatômica
humanas, ou seja, a natureza de nosso corpo e a relação dele com o mundo, é que dão
origem ao sentido em nosso sistema representacional. Vale ressaltar a natureza nãoproposicional dessa estrutura conceitual.
Lakoff (1987), Johnson (1987), Evans e Tyler (2005), Tyler e Evans (2003),
entre outros, têm investigado como esses esquemas pré e não-lingüísticos, que
começariam com nossa experiência corpórea, são mapeados ou transferidos para outros
domínios, por processos de metáfora como também de metonímia, principalmente para
o domínio lingüístico.
Partindo desses princípios, Evans e Tyler (2005), ao se ocuparem da semântica
das preposições do inglês e de como aplicar pressupostos da LC ao ensino de gramática
em L2, adotam a premissa de que as preposições podem ser consideradas cenas
espaciais, originárias de esquemas imagéticos pautados em um esquema de relação
espacial conceitual entre dois construtos: Trajector (TR, do inglês trajector) e Marco
(MR, do inglês landmark) (2005, p. 18). Cada preposição teria uma cena espacial mais
abstrata chamada pelos autores de proto-cena. A partir dessa proto-cena haveria uma
5

Tradução nossa do original: “It (Cognitive Linguistics) constitutes a cluster of many partially
overlapping approaches rather than a single welldefined theory.”

ESTUDOS LINGUÍSTICOS, São Paulo, 38 (1): 335-346 jan.-abr. 2009

339

extensão da primeira cena, mais prototípica, de sentido primário, para outras mais
periféricas, o que os autores chamam de “rede polissêmica” (polyssemy network).
As operações decorrentes entre os construtos TR e MR dariam a determinação
da proto-cena da preposição, e com isso, das outras cenas periféricas. Evans e Tyler
(2005, p. 21) se utilizam então de dois princípios cognitivos para que se possa lidar com
os diversos usos de uma determinada preposição: (i) cenas espaciais podem ser
construídas de diversas formas; e (ii) o sentido básico de dado elemento associado com
a proto-cena pode ser extendido por padrões recorrentes da experiência humana com o
espaço físico do mundo. Do primeiro princípio, têm-se uma melhor explicação para a
falta de correspondência (the cross-linguistic mismatch problem) em traduções para
línguas estrangeiras de preposições, como no caso de em certa língua uma configuração
do espaço ser privilegiada para a representação do espaço que em outra língua seria
privilegiada uma representação diferente. Evans e Tyler (2005, p. 27) dão como
exemplo a representação de alguém andando na chuva. Enquanto em inglês alguém
anda “dentro” da chuva, em francês alguém anda “sob” a chuva. O uso dos construtos
TR e MR, representaria a cena nas duas línguas como representação nas figuras 1 e 2,
respectivamente:6

.
.
.
.

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .

Figura 1. The woman walks in the rain

.
.
.
.

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .

Figura 2. La femme marche sous la pluie

A determinação da proto-cena de uma preposição e de suas cenas periféricas
poderia dar conta da “rede polissêmica” apresentada por uma dada preposição,
oferecendo para alguns casos uma explicação satisfatória para os seus comportamentos
semânticos. Dentre os vários exemplos que poderiam ser apresentados aqui, cita-se o
trabalho de Lee (2001) que fazendo uso das operações entre Trajector e Marco,
demonstra como esquemas imagéticos indicariam a regularidade na semântica das
preposições do inglês, além dos diversos trabalhos em parceria de Evans e Tyler
relacionados às preposições inglesas (2003; 2005).7
6

Para efeito de análise, convenciona-se: os círculos menores como Trajector, que tem a proeminência na
cena, e os maiores como Marco, que serve como o fundo de referência.
7
O capítulo “A preposição” Ilari et alii (no prelo), a ser incluído no Vol. II da Gramática do Português
Culto Falado no Brasil (ILARI; MOURA NEVES, no prelo) trata mais detalhadamente das preposições

340

ESTUDOS LINGUÍSTICOS, São Paulo, 38 (1): 335-346 jan.-abr. 2009

Busca-se agora apresentar de que forma é possível demonstrar a possibilidade de
alternância entre para e em no PB a partir das “representações cognitivas do espaço”
apontadas por Farias como razão para a não variação entre elas nas construções com
verbos de movimento.

Alternância entre as preposições para e em na fala de comunidades
quilombolas: a perspectiva da LC
Para o caso do fenômeno de alternância entre preposições em contextos com
verbos de movimento, a LC apresenta alternativas de análise baseadas em componentes
cognitivos originados da estrutura conceptual humana, refletidos na linguagem levando
em conta o caráter corporificado do sentido. As operações de base espacial entre
Trajector e Marco, tiradas de Langacker (Apud LEE, 2001, p. 3) e o conceito de
esquema imagético, esclarecem muito da semântica das preposições, consideradas às
vezes como caóticas e irregulares, a exemplo das preposições da língua inglesa
(EVANS; TYLER, 2005).
No PB, a alternância entre para e em com verbos de movimento pode muito bem
ser explicada pelos esquemas imagéticos e as operações entre Trajector e Marco. A
título de exemplo, tem-se a análise feita por Lee (2001), onde o autor demonstra que a
aparente irregularidade na polissemia das preposições inglesas se deve, às vezes, à
similaridade ou oposição entre esquemas imagéticos de cada preposição, abrangendo até
as extensões de sentido apresentadas pelas preposições.
Para início de análise, buscou-se em Ilari et alii (no prelo) um resumo dos
sentidos etimológicos das duas preposições em questão. Para a preposição em:
A preposição portuguesa em é proveniente da preposição latina in, que tinha as acepções de
“localização dentro de” ou “deslocamento em direção a”, dentre outras, menos concretas e
menos comuns, e portanto marcava sobretudo relações de espaço e tempo. (..) Em português a
preposição em tomou o lugar de várias outras preposições latinas. Emprega-se em no lugar de
para ou a, com verbos de movimento, com acepção diretiva [...] (Negrito nosso)

Para a preposição para:
A preposição para é derivada da preposição latina (tardia) pera (ou pora), que é por sua vez
resultado da junção de per + ad (ou pro + ad). Em latim esta preposição marcava “percurso em
direção definida”, ao passo que em português arcaico lhe são acrescentadas as acepções de
“chegada” e “permanência”. (Negrito nosso)

Não foi possível aqui traçar o sentido primário das preposições em questão como
também os sentidos expandidos delas, a exemplo da preposição “over” do inglês feito
por Evans e Tyler (2003), e a preposição sob, do português, feito por Oliveira (2007),
por questão de espaço. Passa-se, entretanto, diretamente para a proposta de análise da
alternância entre as preposições para e em na fala de comunidades quilombolas, a partir
dos construtos TR e MR, com figuras adaptadas de Ilari et alii (no prelo) para
exemplificar as possíveis configurações espaciais de ambas as preposições no caso
específicos de uso com verbos de movimento e construções locativas. Para Ilari et alii
do PB sob o enfoque cognitivista e da gramaticalização. Para este trabalho, entretanto, optou-se por seguir
a metodologia proposta por Tyler e Evans (2003) e Evans e Tyler (2005).
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(no prelo), para e em apresentariam a possibilidade de atuar na configuração de dois
espaços: estático e dinâmico, conforme as acepções antigas atestadas acima pelos
autores. Abaixo, apresentam-se quatro figuras com as possíveis configurações do espaço
para as duas preposições nos contextos considerados como os prototípicos, em para
locativos e para em construções com verbos de movimento, além das construções
consideradas alternantes, que seriam o uso de em com verbo de movimento e para em
construções similares às construções locativas, conforme atestado por Poggio (2002, p.
259). Seguem-se às figuras, exemplos retirados do corpus de fala de comunidades
quilombolas: 8
(I) Para o espaço estático: 9

Figura 1. Representação do espaço estático de em
(4)

e Santana dus Cabocu é lá... É lá na Santana das Mercêis. (SAN04)

Figura 2. Representação do espaço estático de para
(5)

Tem, mas (os documentos) tá pa casa da procuradora em que (...) (SAN04)

8

Os exemplos foram retirados de entrevistas com moradores de comunidades quilombolas, do Maranhão
e São Paulo. A maioria com escolaridade de até 4 anos, e todos os informantes tinham acima de 40 anos.
As três primeiras letras referem-se ao nome das comunidades onde foram feitas as entrevistas, e os
números que seguem são o número da entrevista transcrita.
9
Os gráfico aqui apresentados seguem o modelo de Ilari et alii (no prelo), entretanto, a representação foi
adaptada. Ressalte-se que as representações aqui exibidas são apenas uma tentativa de exemplificar como
o falante deve representar a cena espacial ao utilizar uma ou outra preposição, portanto, outras
representações, até melhores, poderiam ter sido utilizadas. As retas esquematizam trajeto e direção.
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(II) Para o espaço dinâmico:

Figura 3. Representação do espaço dinâmico de em
(6)

(eles) Foru no rio, vê se pega pexe. (SAN03)

Figura 4. Representação do espaço dinâmico de para
(7)

eiz vão pra roça as veiz as veiz sete e meia oito hora (CAN01)

As configurações espaciais acima, para exemplificação da semântica das duas
preposições nos espaços aqui chamados de estático e dinâmico, podem apontar para a
possibilidade de uso entre essas duas preposições em construções como as apresentadas
em (1)c. e (1)f. como também de (2)a e (2)b, exemplificadas por Farias (2006), além das
construções em (5) e (6), os casos ditos alternantes em que para é usado numa acepção
similar a em e a preposição em com verbos de movimento.
A explicação para essa alternância ou troca, de acordo com Evans e Tyler,
estaria na possibilidade de ambas as preposições apresentarem configuração espacial
similar entre Trajector e Marco: “We hypothesize that two prepositions are
interchangeable in select contexts because they encode very similar spatial
configurations between the TR and LM.” (EVANS; TYLER, 2005: p. 32). O que se
tentou demonstrar pelas figuras acima.
Assim, seria possível explicar a possibilidade da alternância entre as construções
(1)b e (1)c existente no PB. Quanto à agramaticalidade de (1)c no PE, poderia ser
explicada da mesma forma que a análise do uso das preposições em inglês e francês
feita por Evans e Tyler (2005). Os autores afirmam que inadequações na tradução entre
línguas, no que concerne ao uso da preposição, se devem dentre outros fatores aos
diferentes aspectos da posição (no caso as relações entre TR e MR) que é privilegiada
na língua, da cena apresentada pela preposição. Neste caso, a configuração espacial
estática de em no PE não seria privilegiada como no PB, mesmo que as duas variedades
de português tenham origem comum, a forma de privilegiar a representação no espaço é
outra, nas duas variedades.
Essas poderiam ser as “representações cognitivas do espaço” mencionadas por
Farias. Conclui-se com isso que mesmo que os falantes representem cognitivamente o
espaço de forma diferente, há similaridade na forma como o falante faz a configuração
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de um ponto móvel, o TR, e um ponto de referência, o MR, possibilitando assim um
fenômeno variável com verbos de movimento, ao mesmo tempo também que a mesma
similaridade permite alternância em construções locativas como em (4) e (5).
Após as especificações feitas entre as duas preposições e como ambas parecem
compartilhar da mesma cena espacial, direciona-se agora a discussão para as possíveis
implicações dos conceitos da LC examinados até aqui para a semântica de para e em,
nos estudos sociolingüísticos que se ocuparam da regência variável do verbo ir de
movimento.
Até o momento, o enfoque cognitivista das duas preposições, para e em, tem se
mostrado compatível com os resultados dos estudos sociolingüísticos variacionistas
(ASSIS, 2006; VALLO, 2003; RIBEIRO, 2000; MOLLICA, 1996).
A semântica da preposição em apresenta a possibilidade de atuar em duas
configurações espaciais, estática e dinâmica. Assumindo aqui que a proto-cena da
preposição em se dá no esquema imagético CONTÊINER, ou nas palavras de Ilari et
alii (no prelo), esquema de caixa, a configuração espacial estática da preposição em se
mostra como a mais prototípica. É de se esperar então que em construções em que o
sentido prototípico de em, no espaço estático, seja mais privilegiado e certamente mais
produtivo. Em outras palavras, ao estabelecer a Configuração do espaço e o Grau de
definitude dos referentes locativos como grupos de fatores para a sua análise
quantitativa, Mollica segue, “intuitivamente” ou não, as pistas da prototipicidade da
preposição em. Portanto, o fato de ser justamente na Configuração do espaço
[+fechado] e no Grau de definitude [+ definido] que a variável não-padrão é favorecida,
explica-se por esses traços serem identificados com a representação do espaço
prototípico da preposição em.
Uma outra observação a ser feita entre a relação das representações espaciais de
para e em com os resultados dos estudos sociolingüísticos é que, mesmo as duas
podendo operar em dois espaços, que chamamos aqui estático e dinâmico, para cada
uma das preposições um sentido será mais central e outro periférico, de acordo com a
Polissemia Sistemática de Tyler e Evans (2003, 2005).10 No caso da preposição em, seu
espaço estático é mais central do que o seu sentido dinâmico, este mais periférico; as
mesmas razões para a preposição para, porém, no sentido inverso.
Ao olhar para a semântica das duas preposições sob a perspectiva da LC,
buscou-se abranger não apenas a questão da regência variável do verbo ir de
movimento, como também o problema da alternância entre elas em locativos,
respondendo de certa forma às indagações de Farias (2006) sobre as “configurações
cognitivas do espaço” que impediriam que a regência variável do verbo ir de
movimento se mostrasse como um caso de variação aos moldes labovianos. Até aqui,
reforça-se a idéia de que algumas das representações cognitivas do espaço mencionadas
por Farias, pelo menos para as preposições para e em, no PB, de fato atuam em
configurações espaciais similares, guardadas as devidas particularidades da semântica
de cada preposição. Portanto, deve haver algum ponto de convergência entre fenômenos
cognitivos e de variação lingüística que tornem possível uma configuração variável
mesmo em categorias espaciais como as preposições.
10

Por questão de espaço não foi possível uma apresentação da proposta dos autores para o estudo da
semântica de preposições denominada Polissemia Sistemática. Em Oliveira (2007) tem-se uma rápida
apresentação e em Gucht; Willams; Cuypere (2007) uma crítica à proposta dos autores.
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Considerações finais
Começando por questionamentos sobre o conceito de variação lingüística no
trabalho de Farias (2006), partiu-se do argumento usado pelo autor de que
“representações cognitivas do espaço” distintas seriam a prova de que a alternância
entre preposições não seria um caso de variação lingüística nos critérios labovianos, por
não serem “formas distintas de se dizer a mesma coisa”, ao mesmo tempo que buscouse demonstrar a confusão do autor quanto ao conceito de variação lingüística e a
tentativa de explicação do fenômeno da alternância entre preposições no PB sob a
perspectiva da LC.
A proposta aqui apresentada, de que as a semelhança na configuração do espaço
das preposições para e em no PB explicariam a possibilidade de alternância entre elas
em construções com verbos de movimento, além de outras, como em locativos, parece
ser satisfatória ao basear-se nas representações do espaço privilegiadas no PB. Mostrouse assim não ser impossível haver um fenômeno de variação lingüística, como também
a compatibilidade dos resultados de estudos variacionistas com os pressupostos da LC
quanto a fenômenos de alternância de preposições, a partir de representações espaciais
para as duas preposições objeto deste trabalho.
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Estratégias de indeterminação em sentenças infinitivas nãoflexionadas do português brasileiro
(Strategies of indetermination in infinitive sentences of Brazilian Portuguese)
Andrea Colsato
Universidade de São Paulo (USP)
colsato@usp.br
Abstract: This paper arises questions about the referential system in infinitive sentences of
Brazilian Portuguese. It describes the conditioning factors of the “se” insertion in
opposition to the null category or other arbitrary items in embedded clauses, more precisely
in the adverbial clauses and noun and adjective clauses complements. We promote an
analysis of the matter with the Generative Theory as our scope (Chomsky 1981, 1986).
Keywords: indetermination, referential system; se; null category; preposition
Resumo: No presente estudo, levantam-se questões a respeito do sistema de
referencialidade em sentenças infinitivas não-flexionadas do PB atual, a partir da descrição
de contextos mais favorecedores da inserção do pronome fraco se em oposição à categoria
vazia ou, ainda, a outros itens referenciais arbitrários em sentenças encaixadas adverbiais e
completivas de nomes ou adjetivos. As discussões propostas aqui se inserem naquelas
produzidas dentro do quadro da Teoria Gerativa (Chomsky 1981, 1986).
Palavras-chave: indeterminação; referencialidade; pronome se; categoria vazia;
preposição

1. Introdução
A indeterminação, tanto em sentenças finitas como em infinitivas, é assunto
longamente discutido na literatura sobre o português brasileiro. Dentre vários trabalhos,
destacam-se os estudos de Galves (2001), Duarte (1993, 2000,2002), Cavalcante (1999,
2006), Duarte & Lopes (2002), que contribuíram não apenas em termos descritivos, como
também em termos teóricos na busca de uma categorização adequada do sistema de
referencialidade do português brasileiro dentro da Teoria Gerativa.
No presente estudo, procura-se delimitar uma análise desse sistema em sentenças
infinitivas não-flexionadas do PB atual, a partir da descrição de contextos mais
favorecedores da inserção do pronome fraco se em oposição à categoria vazia ou, ainda,
a outros itens referenciais arbitrários em sentenças encaixadas adverbiais e completivas
de nomes ou adjetivos.
Nesses tipos de sentenças encaixadas, o se (1) compete com a categoria vazia (2),
ou com outras formas de referência arbitrária, como você arbitrário em (3):
(1)

Depois de se chegar no trabalho, pega-se a pasta do dia.

(2)

Depois de _ chegar em casa, toma banho e vai dormir.

(3)

Depois de você descer do metrô, você pega a primeira à direita.
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Pretende-se observar o comportamento das estratégias do sujeito de referência
arbitrária em relação aos de referência definida de verbos infinitivos não-flexionados1,
com o intuito de detectar os fatores que atuam na escolha de índices referenciais junto a
essas estruturas.
Para tanto, a metodologia empregada envolve a elaboração de testes de produção2,
a fim de verificar estatisticamente o desempenho das variantes. Como exemplificação,
numa estrutura como A chance de .... é mínima, o informante pode escolher preencher a
lacuna com um infinitivo precedido da categoria vazia, de se ou de qualquer outro índice
referencial.

2. Construções sintáticas envolvendo estratégias de indeterminação
Para a verificação das estratégias de indeterminação empregadas, fez-se a
distribuição das sentenças em dois grupos. O primeiro grupo é formado de sentenças
encaixadas adverbiais, cabendo ao informante a construção de uma oração matriz.
Inversamente, o segundo é formado de orações matrizes, cabendo o preenchimento de
uma encaixada completiva de nome ou adjetivo.
2.1. Encaixadas Adverbiais
Com base em Galves (1987, 2001), parte-se da hipótese de que a presença do se
na encaixada ativa um sujeito indeterminado na matriz. Por sua vez, a ausência do se
detona um sujeito determinado. Na primeira tabela, obteve-se a seguinte distribuição:
Tabela 1- Distribuição quanto à referencialidade da matriz

SE
Ø

SUJEITO REF.[+DET]
n°
%
49
29
120
71

SUJEITO REF.[-DET]
n°
%
119
71
48
29

TOTAL
n°
168
168

Do total de 168 exemplos, a distribuição de se e Ø ocorre da seguinte maneira: o
se aparece junto a orações matrizes cujo sujeito é referencial indeterminado. O
informante relaciona presença de se na oração encaixada à marcação de sujeito
indeterminado na matriz em 71% das sentenças analisadas; e, na mesma proporção,
relaciona a categoria vazia da oração encaixada a sujeito determinado na oração matriz,
também em 71% das respostas obtidas.
Assim, de posse dos resultados gerais, procede-se a um maior detalhamento do
grupo das orações adverbiais, estabelecendo alguns pares comparativos com o intuito de
verificar variações relacionadas à estrutura argumental dos verbos dados na encaixada.
Nas tabelas 2 a 4, estão computados os resultados encontrados sobre referencialidade da
oração matriz no primeiro grupo em relação ao tipo de verbo da encaixada.
1

Em outras palavras, a estratégia de indeterminação observada neste trabalho encontra-se na oração
subordinada, que, no caso, e seguindo a nomenclatura da gramática normativa, é uma reduzida de
infinitivo.
2
Os testes são uma ferramenta bastante interessante na análise de dados que, segundo Tarallo (2001),
“levam o informante a construir a variável”. Ao completar a sentença, o informante opta por uma ou outra
variante, o que possibilita ao pesquisador mapear as variantes produzidas em torno de uma variável.
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O primeiro paralelismo contempla uma oração adverbial temporal com verbo
biargumental de complemento preposicionado - falar de3. Ao inventar uma oração
matriz, o informante incorre na introdução de um sujeito determinado ou indeterminado
na encaixada.
Tabela 2- Paralelismo 1 - VERBO FALAR
SUJEITO REF.[+DET]
n°
%
32
57.1
11
19.6

(S1) AO _ FALAR DE
(S2) AO SE FALAR DE

SUJEITO REF.[-DET]
n°
%
24
42.9
45
80.4

TOTAL
n°
56
56

Na comparação entre S1 e S2, observa-se que o sujeito referencial indeterminado
é muito mais recorrente com a presença do se na encaixada, configurando 80,4% das
ocorrências. Quando a encaixada é marcada com a categoria vazia, há uma leve
preferência pelo preenchimento com sujeito referencial determinado, 14,2% pontos a
mais sobre a preferência à indeterminação. Veja os exemplos:
(4)

Ao se falar de filme brasileiro, critica-se a produção. (se [-DET])

(5)

Ao Ø falar de literatura, (eu) sinto enorme prazer.

(eu [+DET])

No exemplo (4), o informante indetermina o sujeito na oração matriz (critica-se).
Quando a encaixada apresenta Ø, exemplo (5), o informante usa um verbo finito na 1ª
pessoa (sinto), determinando o sujeito.
No segundo paralelismo, o verbo da oração adverbial é biargumental, sem
complemento preposicionado:
Tabela 3- Paralelismo 2 – VERBO INICIAR

(S3) ANTES DE _ INICIAR
(S4)ANTES DE SE INICIAR

SUJEITO REF.[+DET]
n°
%
32
57.1
17
30.4

SUJEITO REF.[-DET]
n°
%
24
42.9
39
69.6

TOTAL
n°
56
56

Na comparação entre S3 e S4, observa-se que sem o se, 57,1% apresentam sujeito
determinado na matriz, contra 42,9% de sujeito indeterminado. Com a presença do se, o
índice de indeterminação aumenta para 69,6%. Alguns exemplos:
(6)

Antes de Ø iniciar o trabalho, (eu) respirei fundo e me concentrei. (eu [+DET])

(7)

Antes de se iniciar a discussão, _ é melhor acalmar os ânimos.

(Ø [-DET])

(8)

Antes de Ø iniciar o trabalho, (nós) falaremos sobre o assunto.

(nós [+DET])

(9)

Antes de se iniciar a discussão, deve-se estudar o seu tema.

(Ø [-DET])

O terceiro grupo contempla a análise de um verbo inacusativo, mantendo o tipo de
oração adverbial:

3

Tendo em vista a estrutura dada (verbo com complemento preposicionado), o verbo falar foi analisado
como biargumental, apesar da dupla interpretação que poderia ser atribuída a este verbo.
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Tabela 4- Paralelismo 3 – VERBO CHEGAR

(S5) DEPOIS DE __ CHEGAR
(S6)DEPOIS DE SE CHEGAR

SUJEITO REF[+DET]
n°
%
56
100
21
37.5

SUJEITO REF[-DET]
n°
%
0
0
35
62.5

TOTAL
n°
56
56

O resultado deste terceiro grupo é bastante interessante, apresentando uma leitura
determinada de forma categórica (100%) na ausência de se. Quando colocada a partícula,
a indeterminação ocorre em 62,5% dos casos. Veja:
(10)

Depois de Ø chegar em casa, (eu) fui tomar banho.

(eu [+DET])

(11)

Depois de se chegar no trabalho, pegou-se a pasta.

(se [-DET])

Assim, os dois primeiros grupos paralelísticos examinados mostram a tendência
para a correlação entre Ø na oração encaixada e preenchimento de sujeito referencial
determinado na matriz; bem como presença de se na encaixada e preenchimento de
sujeito referencial indeterminado. Entretanto, no terceiro grupo, com a introdução de um
verbo inacusativo, Ø foi relacionado categoricamente com sujeito determinado. Esse
resultado mostra o comportamento diferenciado do verbo inacusativo, que parece instituir
a regra nas construções infinitivas: se Ø, então [+DET].
2.2. Completivas de Nome e Adjetivo
O segundo grupo de sentenças consiste de uma oração matriz dada, na qual o
informante deve inserir uma encaixada completiva de nome ou adjetivo. Neste caso, é
esperado que o informante construa uma estrutura infinitiva na qual os itens referenciais
sejam distribuídos. Neste grupo, ainda, observa-se a presença ou não de um item
preposicional.
2.2.1. Completivas de Nome
No sub-grupo das completivas de nome, contrapõem-se as sentenças S7 e S9,
estruturas em que não é dada preposição, à estrutura S8, com o item preposicional dado.
(S7)

A probabilidade... é uma em um milhão.

(S8)

A chance de .... é mínima.

(S9)

A dificuldade... é avaliada pelos economistas.

Verifica-se, inicialmente, se há ou não o preenchimento por preposição,
comparando as duas sentenças nas quais o item preposicional não é dado:
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Tabela 5- Preenchimento de preposição (S7-S9) 4
(S7)
(S9) 5
TOTAL

DE
52-98,1%
33-78,5%
89,5%

PARA
01-0,9%
04-9,5%
5,25%

EM
05-12%
5,25%

Ø
-

Total
53
42
95

Depreende-se da tabela acima que o uso de preposição nesse tipo de estrutura é
categórico. O preenchimento com a preposição de é o mais alto, acontecendo em 89,5%
dos casos. A preposição para aparece com 5,25% dos preenchimentos, da mesma forma
que a preposição em. São exemplos de preenchimento com preposição de em S7:
(12)

A probabilidade de_ cair um avião é uma em um milhão.

(13)

A probabilidade de_ acertar a alternativa é uma em um milhão.

São exemplos de preenchimento com preposição de em S9:
(14)

A dificuldade de se importar diesel é avaliada pelos economistas.

(15)

A dificuldade de_ arranjar emprego é avaliada pelos economistas.

Quanto à sentença S86, embora o item preposicional seja um item dado, este não
impede o preenchimento com uma estrutura finita, o que ocorreu em 4 preenchimentos.
Veja um exemplo:
(16)

A chance de que ela passe por isto sem traumas é mínima.

O passo seguinte é mapear o observar as estratégias de indeterminação utilizadas
nessas sentenças (S7-S8-S9). Observa-se a realização plena ou nula da posição de sujeito
do verbo infinitivo. São excluídos os casos de sujeito determinado, visto que a posição de
sujeito dessas formas verbais é categoricamente plena, com itens lexicais ou pronomes
tônicos. A começar com S8:
Tabela 6 – Preenchimento da posição de sujeito (S8)
Ø
19-65,5%

PRONOME
04-13,8%

[-DET]

SE
6-20,7%

TOTAL
29

Ainda que o se seja usado para marcar a leitura indeterminada do sujeito
referencial do verbo infinitivo, os resultados apontam a preferência pela forma Ø, com
65,5% das ocorrências. Segue-se o se com 20,7% e pronome tônico com 13,8%.
Abaixo, exemplos de cada um dos preenchimentos verificados:
Ø - [-DET]
(17)

A chance de _ encontrar um grande amor e verdadeiro é mínima.

4

Em S7, houve preenchimentos com “de que” e, em S9, com “que”, ativando uma estrutura finita, itens
retirados da contagem estatística.
5
De S9, foram retirados, ainda, 9 respostas que não preenchiam a lacuna com uma oração, como fora
pedido.
6
Foram descartados os 4 preenchimentos com de que, bem como uma resposta que não atendeu ao
especificado no exercício, isto é, não houve preenchimento da lacuna com uma oração.
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PRONOME TÔNICO [-DET]
(18)

A chance de você ganhar na megasena é mínima.
SE [-DET]

(19)

A chance de se conseguir dar aula na USP é mínima.

A seguir, segue-se o mesmo procedimento para nas sentenças S7 e S9, cruzando a
presença de preposição e o preenchimento da posição de sujeito indeterminado. Foram
selecionadas apenas 49 respostas7. Dessas, 30 respostas preenchem a posição de sujeito
com elementos [-DET].
Tabela 7- Preenchimento da posição de sujeito (S7)
Ø
25-83,4%

PRONOME
01-3,3%

[-DET]

SE
4-13,3%

TOTAL
30

Em S7, o uso de Ø para indeterminação tem predominância alta sobre as demais
formas (83,4%), seguido do se (13,3%) e do pronome tônico (3,3%). Abaixo, elencamos
as ocorrências em S4:
Ø [-DET]
(20)

A probabilidade de _ pegar a doença é uma em um milhão.
PRONOME TÔNICO [-DET]

(21)

A probabilidade de você ser o vencedor é uma em um milhão.
SE [-DET]

(22)

A probabilidade de se achar uma agulha em um palheiro é uma em um milhão.

Quanto ao preenchimento por preposição, todas as sentenças foram marcadas por
de, com exceção de um caso, preenchido com a preposição para. À preposição para,
seguiu-se o elemento nulo:
(23)

A probabilidade para _ alcançar tal propósito é uma em um milhão.

Manteve-se o mesmo tipo de análise em S9, descartando 24 respostas inválidas.
Houve 25 preenchimentos com elementos indeterminados:
Tabela 8- Preenchimento da posição de sujeito (S9)
Ø
20-80%

PRONOME
-

[-DET]

SE
5-20%

TOTAL
25

Na leitura indeterminada, não houve preenchimento por pronome tônico. O
elemento nulo manteve-se na preferência de preenchimento (80,0%), seguido do se
(20,0%).
Ø [-DET]
(24)

A dificuldade de_ manter o superávit é avaliada pelos economistas.
SE [-DET]

7

Em S7, dos 56 testes elaborados, foram descartadas 7 respostas que não atendiam ao especificado no
enunciado do teste, isto é, as lacunas não foram preenchidas com uma oração.
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(25)

A dificuldade de se importar diesel é avaliada pelos economistas.

Em relação à escolha de preposições, em S8, além da preposição de, observa-se 3
preenchimentos com a preposição para e 3 ocorrências com a preposição em. Esta última
figura apenas junto a Ø, enquanto para ocorre na seguinte distribuição: item lexical (1), Ø
(1) e se (1). Ao agrupar os resultados encontrados em S4 e S13, constata-se que a maior
incidência é de preposição de.
Quanto à referencialidade, o resultado é que a indeterminação é preferencialmente
marcada com Ø, seguido de se e do pronome tônico, como pode ser visto na tabela
comparativa entre as três sentenças:
Tabela 9 – Estratégias de indeterminação (S7-S8-S9)
[-DET]

Ø
65,5%
83,4%
80%

S8 – Chance de
S7- Probabilidade
S9 – Dificuldade

SE
20,7%
13,3%
20%

PRONOME
13,8%
3,3%
-

O índice de ocorrência de se mantém-se estável, sendo menor apenas em S9 com
13,3%, única sentença na qual não figura o pronome tônico.
2.2.2. Completivas de Adjetivo
No grupo de completivas de adjetivo, contrapõe-se a sentença S6, estrutura com o
item preposicional dado, à S12, sem o item preposicional.
(S6)

É impossível de...

(S12)

É difícil...

Mantendo o paralelismo de análise, primeiramente, em S12, observa-se a presença
ou ausência de preposição; e, em seguida, qual o item preposicional usado. Veja:
Tabela 10- Preposição 8 X Preenchimento do sujeito (S12)
DE
Ø
TOTAL

Ø
49
49-92,5%

SE
01
03
04-7,5%

Total
01-1,9%
52-98.1%
53

Em S12, 52 respostas não apresentam preposição, sendo 49 com a marcação Ø de
sujeito e apenas 3 com se. Observe alguns exemplos com Ø:
Ø
(26)

É difícil _ saber o que escrever agora.

(27)

É difícil _ não repetir palavras.

(28)

É difícil _ ficar indiferente às eleições.

8

Em S12, houve um preenchimento com “que”, ativando [+FIN]. Vejamos:
É difícil que haja outra discussão sobre esse tema.
Houve um único teste que não foi preenchido com uma oração:
É difícil demais.
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O se, nos únicos três casos encontrados, não apresenta nem função sintática, nem
semântica:
SE
(29)

É difícil não se render às tentações.

(30)

É difícil se esquecer alguém que foi importante para você.

(31)

É difícil se concentrar em meio a multidão.

O único caso de se [-DET] é o que é precedido de preposição e apresenta um
verbo inacusativo (morar):
(32)

É difícil de se morar nessa casa.

O adjetivo “difícil” não aciona o uso da preposição na quase totalidade dos casos
(98,1%). Entretanto, é interessante observar que o único caso com preposição ativa a
presença de um se. Comparativamente, passa-se à observação de S6 (É impossível de...),
sentença na qual é dada a preposição:
Tabela 11- Preenchimento da posição de sujeito (S6)9
Ø

SE

PRONOME
TÔNICO

TOTAL

26-63,4%

14-34,1%

01-2,5%

41

A tabela nos mostra que, com a preposição dada, o número de preenchimentos
com se aumenta substancialmente, chegando aos 34,1%. No entanto, a marcação Ø
mantém-se em primeiro lugar com 63,4% das ocorrências. O pronome tônico fica com
2,5%, apresentando apenas uma ocorrência.
Ø
(33)

É impossível de _ averiguar os fatos.

(34)

É impossível de _ prever acidentes aéreos.
SE

(35)

É impossível de se entender a teoria marxista.

(36)

É impossível de se pensar nisso sem sentir incômodos.
PRONOME TÔNICO

(37)

É impossível de você achar respostas certas.

Interessante observar que, em 9 respostas, o informante risca a preposição. Nesses
casos, assim como ocorre em S12, a marcação Ø de preposição ativa Ø na marcação do
sujeito. Alguns exemplos:
(38)

É impossível (de) _ sonhar duas vezes o mesmo sonho.

(39)

É impossível (de) _ entender trigonometria.

Da comparação entre as estratégias de indeterminação encontradas nas duas
sentenças completivas de adjetivo analisadas, produz-se a seguinte tabela:
9

Foram descartadas duas respostas que não preenchiam a lacuna com uma oração. Houve uma resposta em
branco, uma preenchida com verbo [+FIN] e duas preenchidas com sujeito [+DET].
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Tabela 12 – Estratégias de indeterminação (S12-S6)
DIFÍCIL
IMPOSSÍVEL DE

Ø
49-92,5%
26-63,4%

SE
04-7,5%
14-34,1%

PRONOME
01-2,5%

Constata-se que o Ø predomina na leitura [-DET] do sujeito de V-FIN. Pelo
resultado encontrado em S6, o se é acionado na presença de preposição, sentença na qual
a preposição de é um item dado.

3. Algumas considerações
Dos resultados obtidos com os testes de produção, algumas generalizações podem
ser produzidas sobre o sistema de referencialidade em orações infinitivas nãoflexionadas. Primeiramente, sobre as orações adverbiais, observa-se que Ø marca sujeito
referencial determinado, enquanto se marca sujeito referencial indeterminado. A
tendência, nas orações adverbiais, é a correlação entre Ø na oração encaixada e
preenchimento de sujeito referencial determinado na matriz, instaurando coindexação
entre o Ø da encaixada com o sujeito da matriz. O sujeito do verbo infinitivo é se se o
sujeito da matriz for indeterminado. Não havendo coindexação entre os dois sujeitos, o
sujeito do verbo infinitivo passa a ter leitura indeterminada.10
Nas orações completivas de nome e adjetivo, ao contrário das orações adverbiais,
Ø marca sujeito [-DET], enquanto se marca sujeito [-DET] na presença de preposição.No
caso das completivas, ainda que o pronome se seja uma estratégia para marcar a
indeterminação do sujeito, a forma nula de sujeito de verbos [-FIN] prevalece nas
construções de complemento de nome com essa mesma função. Além disso, nessas
estruturas, o sujeito indeterminado de verbos [-FIN] pode ser um pronome tônico.
Como nas completivas de nome e de adjetivo não foi criado um ambiente para a
coindexação entre o sujeito do V-FIN e o sujeito da matriz, devido à ausência de um
antecedente, o elemento Ø ativa a leitura indeterminada:
(40a)

É impossível _ chegar no horário.

(40b)

A Mariai acha que é impossível _i/j(top)/arb chegar no horário.

Num contexto em que ocorre antecedente na sentença, o sujeito nulo do V-FIN
teria interpretação ambígua. Já em (a), como não há nenhum elemento nominal que possa
servir de antecedente, é detonada uma leitura [-DET] do sujeito nulo, como se tivéssemos
uma estrutura do tipo (148):
(41)

Diz-se[-DET] que é impossível _ [-DET] chegar no horário.

Assim, o uso de diferentes formas pronominais para a posição de sujeito, inclusive
com referência indeterminada, tira a exclusividade do pronome se dessa função com
verbos finitos. Testes de produção contemplando verbos infinitivos não-flexionados em
orações adverbiais mostraram que o sujeito nulo dessas orações tem primordialmente a
interpretação determinada, carregando o índice de correferencialidade com a oração
matriz. No confronto com verbos finitos, os infinitivos não-flexionados asseguram
10

Não foi atestada a presença de pronome tônico nas matrizes dessas orações, pois não foi prevista a
elicitação de orações adverbiais, mas sim de orações matrizes para as encaixadas propostas.
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interpretação referencial determinada ao sujeito nulo. Já a interpretação referencial
indeterminada passa a ser marcada com o pronome se. Ou seja, o pronome se mantém a
função de indeterminar a referencialidade do sujeito, mas esta função é deslocada de uma
estrutura sintática finita para uma infinitiva, conforme já postulara Galves (1987).
Constata-se, ainda, o comportamento diferenciado do verbo inacusativo, que
parece instituir a regra nas construções infinitivas não-flexionadas: ‘se Ø, então [+DET]’.
O uso categórico de Ø como sujeito referencial determinado sugere que o gatilho da
inovação no sistema não está na inserção de se como sujeito indeterminado, nas na
interpretação de Ø como sujeito determinado com verbos infinitivos não-flexionados.
Sendo assim, a inserção de se é um ajuste no sistema de referencialidade para marcar a
indeterminação. Ou seja, a “consolidação” da regra ‘se Ø, então [+DET]’ ativa a busca de
um elemento pleno para marcar a contraparte [-DET]. Este elemento é o se, usado nas
sentenças finitas com esse mesmo valor.

4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
CAVALCANTE, S.R.O. A indeterminação do sujeito na escrita padrão: a imprensa
carioca nos séculos XIX e XX. Dissertação de Mestrado, Faculdade de Letras/ UFRJ, Rio
de Janeiro, 1999.
______ O sujeito indeterminado na escrita dos séculos XIX e XX: uma mudança
encaixada?. In: Rosa Virgínia Mattos e Silva. (Org.). Para a história do Português
Brasileiro: Primeiros Estudos. 1 ed. São Paulo: Humanitas/ FFLCH/USP, 2001, v.2, p.
233-249.
______ Formas de indeterminação na imprensa carioca. In: Tania Alkmin. (Org.). Para a
história do Português Brasileiro: novos estudos. V.3 1ed. São Paulo: Humanitas, 2002,
v.3, pp.197-219.
_______ O uso do se com infinitivo na história do Português: do Português Clássico ao
Português Europeu e Brasileiro Modernos. Tese de Doutorado, Universidade Estadual de
Campinas, Unicamp, São Paulo, 2006.
CHOMSKY, N. Lectures on Government and Binding, Dodrecht: Foris, 1981.
_______ Knowledge of Language: its nature, origin and use. New York: Praeger, 1986.
DUARTE, M.E.L. Do pronome nulo ao pronome pleno: a trajetória do sujeito do
português do Brasil. In: ROBERTS, I.; KATO, M. (Orgs.), Português brasileiro: uma
viagem diacrônica. Campinas: Editora da Unicamp, 1993. pp.107-28.
_______ The loss of the ‘Avoid Pronoun’ Principle in Brazilian Portuguese. In: KATO,
M.A.; NEGRÃO, E.V. (Eds.). Brazilian Portuguese and the Null Subject Parameter.
Vervuert, Frankfurt, 2000.
_______ Construções com se apassivador e indeterminador em anúncios do século XIX.
In: ALKMIM, T. (Org.) Para a História do Português Brasileiro Vol.III – Novos
Estudos. São Paulo: Humanitas/FFLCH/USP, 2002. pp.155-195.
DUARTE, M.E.L.; LOPES, C.R.S. Realizaram, Realizou-se ou Realizamos...?. In:
DUARTE, M.E.L.; CALLOU, D. (Org.). Para a História do Português Brasileiro Vol.

356

ESTUDOS LINGUÍSTICOS, São Paulo, 38 (1): 347-357, jan.-abr. 2009

IV: Notícias de corpora e outros estudos, Rio de Janeiro: UFRJ/Letras – FAPERJ, 2002.
pp. 155-165.
GALVES, C. A sintaxe do português brasileiro. In: Ensaios sobre as gramáticas do
português. Campinas, São Paulo: Editora da Unicamp. 2001.
NUNES, J.M. O famigerado se: uma análise sincrônica e diacrônica das construções
com se apassivador e indeterminador. Dissertação de Mestrado em Lingüística. São
Paulo: Unicamp, 1990.

ESTUDOS LINGUÍSTICOS, São Paulo, 38 (1): 347-357, jan.-abr. 2009

357
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Abstract: The goal of this paper is to show the role of the aspectuality in the puzzle of free
small clauses. The correct interpretation of the aspectual value shall allow an adequate
generalization and more accurate description of the data. It will help to know whether the
copula is actually needed in a sentence or not.
Keywords: free small clauses, predicative small clauses, aspect, predicative absolute small
clauses.
Resumo: O objetivo desse trabalho é mostrar o papel da aspectualidade no enigma das small
clauses livres. Interpretar corretamente o valor aspectual da absoluta permitirá uma melhor
generalização e uma descrição mais apurada dos dados. Ajudará a predizer a necessidade ou
não da cópula na sentença.
Palavras-Chave: small clauses livres, small clauses predicativas, aspecto, small clauses
absolutas predicativas.

1. Introdução
Neste trabalho examinaremos a intrigante agramaticalidade de alguns adjetivos
quando prepostos sem cópula (cf (01)) e a paradoxal gramaticalidade dos mesmos
quando em predicação secundária (retratada em (02)). Em outras palavras, tentaremos
responder o porquê de alguns adjetivos não aceitarem estar prepostos sem cópula
(observável pelo contrate de gramaticalidade quando se considera - ou não - o
fragmento parentetizado nos exemplos (1)) enquanto outros facultarem ambas as
possibilidades (vide exemplo (3)). Recobriremos um enigma ainda mais intrigante:
porque esses mesmos adjetivos (que, em small clauses livres, só podem ocorrer com
cópula) podem vir prepostos sozinhos à esquerda quando estão em uma predicação
secundária (caso dos exemplos (2)).
(1)

a. * (É/Está) Vermelho, esse tapete!
b. *(Está) Grávida, a Maria!

(2)

a. Vermelho, esse tapete desbota ao sol.
b. Grávida, a Maria vive indisposta.

(3)

a. (É) Rápida, essa entrega!
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b. (Está) Gostoso, esse sorvete!
c. Rápida, essa entrega chega em 5 minutos.
d. Gostoso, esse sorvete acaba rápido.

Adotando a proposta desenvolvida por Pinheiro (2008) - que considera as
small clauses livres como pertencentes ao grupo das small clauses absolutas
predicativas1 - o objetivo deste artigo será examinarmos como o aspecto pode ajudar a
entender e explicar o paradigma dessas construções.
O trabalho possui a seguinte estrutura: na seção 2 apresentaremos o problema e
o tratamento que este vem recebendo na literatura. Na seção seguinte, discutiremos
como o aspecto pode ser tratado dentro do paradigma apresentado. A seção 4 será
devotada às características aspectuais dos dados apresentados.
Concluiremos apresentando, na seção 5, a importância de adotar uma nova
perspectiva aspectual para os núcleos dessas construções e como essa caracterização
aspectual afeta o comportamento das sentenças.
2. Small clauses livres e small clauses absolutas predicativas: o que são e em

que trabalhos surgiram
2.1. Small Clauses Livres e sua relação com small clauses absolutas predicativas
As construções ora analisadas (veja (4)) apresentam um adjetivo predicativo
preposto ao DP. Nota-se, porém, que nem toda a gama de adjetivos aceita tal preposição
com a ausência da cópula como atesta a agramaticalidade de 4 (c-d). Movidos por tal
indagação, os trabalhos de Kato (1988, 1988) apresentam originalmente essas curiosas
small clauses denominando-as ‘small clauses livres’.
(4)

a. Rápida essa entrega!
b.

Gostoso esse sorvete!

c. * Redondo esse pote!
d. * Bêbado o Joaquim!

Pinheiro (2008) aponta as limitações das análises apresentadas por Kato. Frente
a essa evidência propõe que essas sentenças figurem em um subconjunto das small
clauses absolutas predicativas seguindo a distinção elaborada por Dini (1994) e Marín
(1996, 2000, 2002).
Tais autores distinguem as construções predicativas das aspectuais. Uma
distinção justificável pelas diferentes propriedades dessas construções. Dentre essas
diferenças ressaltam-se as seguintes propriedades das small clauses aspectuais que
inexistem nas predicativas: (i) imperatividade da presença de um DP sujeito à esquerda,
1

Essa relação de inclusão (small clauses livres com um subconjunto de small clauses absolutas
predicativas) é feita com vistas à distinção entre small clauses predicativas e aspectuais trabalhada em
Dini (1994) e Marín (1996, 2000, 2002).
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(ii) incompatibilidade com negação, (iii) impossibilidade de comportar predicados
individual level, (iv) exclusão de outros predicados que não os eventivos.
Outro forte argumento a favor dessa distinção reside na dualidade de leituras
encontradas em small clauses absolutas predicativas, mas não em absolutas aspectuais.
Mais precisamente, small clauses absolutas predicativas possuem tanto a leitura
terminativa com anterioridade (a situação descrita na absoluta ocorre e termina antes da
situação expressa pela matriz) como uma leitura de simultaneidade dos eventos. Para as
aspectuais, porém, a única leitura possível é a terminativa.
Como veremos abaixo as sentenças que são objeto de investigação nesse artigo
conformam-se com as predicativas, já que não incorporam as restrições das aspectuais.
Mais do que inexigibilidade, há inaceitabilidade de um DP sujeito à esquerda
nessas construções (ilustrado pelo contraste de gramaticalidade entre as alíneas em (5 ab) e (5a´-b)). Nesse ponto, diferem das predicações secundárias, nas quais ambas as
ocorrências são possíveis (exemplos (5 c-d) e suas respectivas alíneas).
(5)

a. Rápida, essa entrega ontem!
a´. ?? Rápida essa entrega, ontem!
b. Gostoso, esse sorvete recém-lançado!
b´. ?? Gostoso esse sorvete, recém-lançado!
c. Rápida, essa entrega chega em 5 minutos.
c´.Rápida essa entrega, ela chega em 5 minutos.
d. Gostoso, esse sorvete acaba logo.
d´. Gostoso esse sorvete, ele acaba antes de derreter.

Ao testarmos a propriedade (ii) verificamos que não há incompatibilidade com
negação desde que respeitadas questões de seleção sintática. Assim, não é possível
termos uma negação por ‘não’ (6a´- 6d´), mas é possível negar a partir de outras
palavras negativas como ‘nada’ (6a - d). Tal fato relaciona-se ao caráter de negação
frásica do ‘não’ em oposição ao caráter de negação argumental do ‘nada’.
Note-se ainda, quanto a este ponto, que a inserção de um auxiliar torna aceitável
inclusive a presença do ‘não’ (as sentenças em (6 a´- d´) corporificam este teste) .
(6)

a. Nada rápida, essa entrega.
a´. Não *(é) rápida, essa entrega.
b. Nada gostoso, esse sorvete.
b´. Não *(é) gostoso, esse sorvete.
c. Nada rápida, essa entrega só chega no dia seguinte.
c´ Não*(sendo) rápida, essa entrega só chega no dia seguinte.
d. Nada gostoso, esse sorvete fica na geladeira até vencer o prazo de validade.
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d´. Não*(sendo) gostoso, esse sorvete fica na geladeira até vencer o prazo de validade.

A propriedade de comportar exclusivamente predicados stage level – terceira
propriedade listada- também não se sustenta nesses casos. Small clauses livres assim
como as predicações secundárias comportam tanto predicados individual level (IL)
quanto stage level (SL).
Embora a correspondência não seja inequívoca, estamos utilizando as cópulas
‘ser’ e ‘estar’ como emblemas respectivamente de IL e SL. A possibilidade de algumas
sentenças comportarem as duas cópulas advém de seus adjetivos poderem ora se
comportar com IL, ora como SL a depender do contexto (ou de modificadores
adicionais como, por exemplo, ‘hoje’).
(7)

a. (Está/ É) Rápida essa entrega!
b. (Está) Quente esse café!
c. (É) Gostosa essa cadeira!
d. (Está/ É) Interessante esse filme!

Quanto ao argumento da dupla interpretação, este só é avaliável em sentenças
mais complexas com dupla predicação. Isto porque é necessário ter um evento expresso
na matriz para que tal situação (as interpretações sentenciais das situações) tenha
visibilidade.
(8)

a. Rápida, essa entrega chega em 5 minutos.
b. Gostoso, esse sorvete acaba rápido.

Os exemplos apresentados acima permitem apreender a simultaneidade dos
eventos descritos na absoluta e na matriz. A leitura de anterioridade, embora não seja
única e quiçá a mais saliente também é possível ao contemplar o evento da absoluta
como uma causa da qual o evento da matriz é decorrente.
Com exceção da caracterização aspectual (discutida oportunamente nas
próximas seções), as demais características apresentam evidências para incluir-se as
construções estudadas no conjunto das small clauses absolutas predicativas.

2.2. A importância do Aspecto nas construções absolutas: diferentes visões
2.2.1. Relevância do caráter eventivo: eventivizável X evento
De forma geral, boa parte dos trabalhos com construções absolutas – tornando
relevantes, ou não, as distinções entre small clauses e full clauses, entre predicativas e
aspectuais ou presença versus ausência do NP sujeito nas absolutas - ressalta a
relevância do aspecto na descrição e explicação do fenômeno.
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Assumindo uma categoria funcional aspectual – AspP - ou codificando o aspecto
em traços lexicais, os autores atribuem direta ou indiretamente grande parte das
restrições assim como sua diversidade tipológica à aspectualidade. 2
Muitos imputam a distinção entre gramaticalidade e agramaticalidade à presença
ou não de sintagmas eventivos na estrutura à esquerda. Quando nessas estruturas
encontramos (i) um núcleo marcado já no léxico por um traço de evento, ou (ii) não
portando tal traço, que na derivação encontre algum modificador que possa torná-lo
gramaticalmente um evento, o sintagma será aceito na absoluta.
Há casos em que essa exigência é alcançável apenas com a inserção do
predicador (adjetivo, particípio, etc.), em outros, o predicador não se constitui
propriamente como um evento, sendo apenas eventizável. Quando é eventizável faz-se
necessária a introdução de outros elementos, tais como argumentos ou auxiliares, a fim
de tornarem todo o sintagma um evento no cômputo do cálculo gramatical.
Essa análise explicará o bem notado fenômeno das absolutas do Espanhol ao
permitir (9) e rechaçar (10).
(9)

a. Construidas las casas…
‘Construídas as casas …’

(MARÍN, 1996, p. 5)

b. Una vez descubierta la vacuna por Esteban, se comercializará.
´Uma vez descoberta a vacina por Esteban, será comercializada’
(MARÍN, 2000, p. 224)
c. Siendo Juan tímido, no abrió la puerta
‘ Sendo Juan tímido, não abriu a porta´
(10)

(HERNANZ, 1991, p. 99)

a. *Construidas casas,…
´ Construídas casas …’

(MARÍN, 1996, p. 5)

b. ?? Descubierta la vacuna por Esteban, se comercializará.
‘Uma vez descoberta a vacina por Esteban, será comercializada’
(MARÍN, 2000, p. 249)
c *Tímido Juan, no abrió la puerta / * Juan tímido, no abrió la puerta.
‘Tímido Juan, não abriu a porta/ Juan tímido não abriu a porta’
(HERNANZ, 1991, p. 99)
(11)

a. *De buena família Juan, …
‘De boa família Juan, …’
b. *Siendo Juan completamente de buena família.
‘Sendo Juan completamente de boa família’

(HERNANZ, 1991,p. 108)

Os exemplos (a) de (9) e (10) ilustram a distinção entre eventos e eventividade
no item lexical. Formados pelo “mesmo” verbo ‘construir’, este é lexicalmente apenas
eventivizável, pois dependerá de um complemento quantificado ([+ SQA]) para tornarse um evento ao nível gramatical (nível do VP). Ao encontrar um bare plural como em
2

Eis alguns tipos de distinções tipológicas: absolutas livres x adjuntos livres; small clauses absolutas
versus full clauses absolutas; absolutas de particípio X todas as demais; absolutas gerundivas versus
absolutas participais e predicativas X aspectuais
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(10a) passa a ser um processo, sendo excluído de absolutas aspectuais. Fato que
motivará a agramaticalidade do exemplo.
As sentenças (9-10 b) apresentam situação similar. A passiva ‘descoberta’
dependerá interpretativamente de outros elementos para lhe confirmar o caráter
eventivo. A ausência de modificadores, como ‘uma vez’ pode gerar uma leitura de
culminação (achievement) tornando a sentença degradada.
O último exemplar dos pares de sentença (9 -10) apresenta um caso adjetival.
Este, não sendo lexicalmente um evento, só será aceito se eventizado. É o que ocorre
quando acompanhado pelo verbo ‘ser’ em (9c).
O exemplo (11) mostra que não basta um auxiliar para salvar a sentença – o que
se poderia interpretar como sendo um problema de ausência de flexão – é preciso que o
elemento adicionado (argumento, auxiliar ou advérbio) modifique o aspecto da
sentença, colaborando para sua leitura eventiva.
2.2.2. A perfectividade
Há autores que defendem a perfectividade como fator limítrofe entre a
gramaticalidade e agramaticalidade de algumas sentenças. Há que se considerar, porém,
que esses estudos fecham os olhos para a distinção trabalhada por Dini e Marín entre as
construções aspectuais e as predicativas. As primeiras, mas não as segundas excluem
sentenças cujo evento descrito pela absoluta não seja temporalmente anterior – e,
portanto, terminado - em relação evento da matriz.
É o caso de Leborans (1995) que, descartando tal diferença, não deixa de atestar
o valor fulcral do aspecto. A autora aborda o fenômeno da (a)gramaticalidade das
sentenças como resultado da conjunção entre valor eventivo e valor aspectual
habilitador da dimensão temporal de sintagmas sem flexão temporal visível.
O aspecto perfectivo será, em seu trabalho, apenas um dentre os possíveis
valores aspectuais capazes de habilitar uma construção absoluta.
Hernanz (1991) filia-se à tradição evocando a perfectividade que emerge do
traço [+V] presente nos núcleos do sintagma absoluto. Dessa forma, o traço verbal de
perfectividade codificaria o aspecto: apenas núcleos marcados positivamente teriam
habilidade para subcategorizar um argumento eventivo.
Apenas eventos seriam permitidos em sentenças absolutas. O que explicaria a
necessidade que alguns adjetivos apresentam de serem modificados por sintagmas que
impliquem em um valor perfectivo na absoluta quando seu núcleo não é eminentemente
perfectivo.
Como se pode perceber a perfectividade convém especialmente às teorias que
separam as sentenças nucleadas por particípios das demais.
Uma contra-evidência empírica a pura e simples adoção de tal traço vem das
sentenças absolutas predicativas que permitem leitura de simultaneidade de eventos
(logo, sem perfectividade na absoluta) não contemplável quando se adota o pressuposto
de que a perfectividade é condição necessária para a gramaticalidade da absoluta.
O caminho mais apropriado seria detalhar melhor a eventividade – o que não
significa abandonar o valor da perfectividade, apenas relativizá-lo- de forma a entender
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como esta possa, enfim, estender-se a adjetivos que, a priori, seriam entendidos como
estados.

2.2.3. Retornando ao evento: distinção por traços
Preocupado com a distinção casual encontrada nos sujeitos pronominais da
absoluta em italiano (permite acusativos) e espanhol (geralmente nominativos), Martín
(2006) defende a existência não apenas de projeções aspectuais como de traços que
codifiquem a distinção aspectual de quantificação. Serão esses traços em interação com
a projeção de categorias funcionais aspectuais (quando conformes ao valor default
ativado) ou não (quando possuírem valores diferenciados) regidos pelo tipo de estrutura
(se ativa ou passiva) que determinarão o caso dos DPs e a aceitabilidade, ou não, de
determinados sujeitos.
Ao reavaliar e acrescentar novos dados, autores como Dini e Marin contestam
tamanha generalização por verem tipos diferentes de construções absolutas, a saber:
aspectuais e predicativas. Tal distinção não é mera casualidade ou pendor
classificatório. Afeta a interpretação temporal das sentenças e reflete restrições
sintáticas também diversas.
Uma das razões desta distinção está na inclusão de núcleos adjetivos em
absolutas predicativas (como se comprova pela gramaticalidade de (13)) que são
sumariamente excluídos nas aspectuais. Distinção empiricamente corroborada pela
agramaticalidade dos exemplos (12) construídos sobre o mesmo núcleo que gerou
sentenças absolutas predicativas gramaticais em (13).
(12)

a. *Acariciada su mujer, ...
‘ Acariciada sua mulher,…’
b. *Conducido el coche,…
‘Conduzido o coche,…’

(13)

a. María, acariciada por su marido, ...
‘Maria, acariciada por seu marido, …’
b. El coche, conducido por Emilio, ...
‘ O coche, conduzido pelo Emílio, …’

(MARIN, 2002, p.1)

Essa e outras diferenças surgem condicionadas ao aspecto de tais núcleos. Se em
absolutas aspectuais só são admissíveis predicados de eventos; em absolutas
predicativas ocorrem tanto predicados eventivos como não eventivos correspondendo,
grosso modo, a categoria das ocorrências na tipologia de Mourelatos (1981).
A impossibilidade da leitura durativa em absolutas aspectuais segue do fato
dessas construções abortarem VPs que contenham traço de duratividade na sentença
absoluta. A duratividade maior do evento da absoluta responderá diretamente pela
possibilidade de se ter eventos simultâneos na matriz e na absoluta. Em outras palavras,
como o evento apresentado na absoluta aspectual não deve ser durativo, mas
terminativo, sua duração não pode ser estendida de forma a coincidir com o evento
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descrito pelo predicado da matriz, resultando na impossibilidade de leituras ambíguas
para aspectuais.
De forma similar, a variação que as absolutas predicativas exibem entre permitir,
ou não, uma leitura de durativadade e uma terminatividade está relacionada ao aspecto
da absoluta. Enquanto as não eventivas limitam-se a interpretação de simultaneidade de
eventos, as que possuem um predicado exclusivamente eventivo permitem ambas. Tal
constatação decorre diretamente dos traços que tais VPs comportam: se em eventos têm
disponível tanto o traço terminativo como o durativo, se em não eventivos dispõem
apenas do traço durativo.
Grosso modo, podemos generalizar as small clauses absolutas aspectuais como
estando em distribuição complementar de traços em relação as small clauses absolutas
predicativas.
Fica claro também que há, nesse ponto, uma interação entre o aspecto da matriz
e da absoluta derivados da temporalidade explícita, ou não, dos eventos apresentados.
Essa interação é capaz de anular algumas possibilidades de leitura predizíveis
pelos traços de duratividade e terminatividade. Um exemplo advém de culminações na
sentença matriz. Tais eventos por comportarem curtos períodos de tempo dificultam a
leitura de simultaneidade com o evento da absoluta. É o que demonstra o exemplo
seguinte.
(14)

a. Irritada com o assunto, Joana levantou
b. Irritada com o assunto, Joana já começou a entregar os relatórios aos participantes

Embora, comportem a mesma sentença absoluta, as interpretações são
diferenciadas devido à temporalidade do evento da matriz. A sentença (a) exclui (ou
dificulta) a simultaneidade, por comportar uma culminação (achievement).
Favorecimento a leitura de anterioridade também pode ser visto quando
evocamos uma temporalidade distinta (passado X futuro) entre essas sentenças. É o caso
de (15):
(15)

a. Questionado pelos jornalistas, o técnico não dará explicações.
b. Questionado pelos jornalistas, o técnico sentiu-se acuado.

O único caso em que se consegue interpretar como simultâneos os eventos de
(15a) é empregando uma leitura de probabilidade futura ao particípio ‘questionado’3. De
tal forma, anula-se o vão temporal que inviabiliza semanticamente tal interpretação e
retorna-se à dupla interpretação.
Em suma, vemos que, além dos traços apresentados no quadro abaixo, é crucial
que os tempos da absoluta e da matriz coincidam (para ocorrer a leitura de
simultaneidade) ou que sejam temporalmente consecutivos (para emergir a de
anterioridade).
Quadro 1. Sumário dos traços presentes nas small clauses absolutas

3

A leitura que permite essa probabilidade futura é: se for questionado pelos jornalistas, o técnico não dará
explicações.
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Tipo de Sentença

Terminativo

Durativo

Small clauses absolutas aspectuais

+

_

Small clauses absolutas predicativas eventivas

+

+

Small clauses absolutas predicativas não- eventivas

_

+

(MARÍN, 1996, p.19)

2.3. A aspectualidade no subconjunto estudado: há relevância?
Admitindo, portanto, que as small clauses livres são um exemplar de small
clauses absolutas predicativas como poderíamos computar seu aspecto?
Lexicalmente estaremos tratando de núcleos adjetivos. Tais categorias são
tomadas na literatura aspectual como estados. Resta explicar qual seu aspecto
predicativo, isto é, seriam predicados eventizáveis ou não eventizáveis?
É necessário ainda verificar como o correto entendimento do cálculo aspectual
do predicado da absoluta poderá (ou não) contribuir para a explicitação das restrições
encontradas e dos casos de agramaticalidade, com especial relevo para a
indispensabilidade da cópula junto a alguns adjetivos predicativos da absoluta.
3. O grande paradigma
Frente a sentenças tão similares como as que encontramos no contraste entre
(16) e (17) o que será responsável por tornar as últimas, mas não as primeiras
agramaticais, posto que todas são formadas por um adjetivo preposto e predicando sobre
um DP à direita?
(16)

a. Gostoso, esse sorvete!
b. Quente, esse café!

(17)

a. * Redondo, esse pote!
b. * Grávida, a Maria!
c. *Alucinado, o Márcio!

Outra questão que surge em uma primeira sondada nos dados concerne ao papel
da presença de cópulas expressas (como as que vemos em (18)). Notamos que estas são
capazes de ‘salvar’ as sentenças (17). Deve-se observar ainda que não se trata de uma
única cópula – ‘ser’ ou ‘estar’- para todas as sentenças, caso em que seriam suscetíveis
de explicação unicamente via distinção IL (predicado de indivíduo) X SL (predicado de
cena).
(18)

a. É redondo, esse pote!
b. Está grávida, a Maria!
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c. Está alucinado, o Márcio!

Admitindo que dados como (16 - 18) apresentem uma amostra de small clauses
absolutas predicativas, causa-nos estranhamento o fato de sentenças como (19) serem
gramaticais quando confrontadas as contrapartes (17) sem predicação secundária.
(19)

a. Redondo, esse pote dificulta o aproveitamento do espaço da geladeira.
b. Grávida, a Maria sente enjôos quase todos os dias.
c. Alucinado, o Márcio não consegue dirigir com prudência.

A pergunta que se impõe, a partir de então é: qual o papel da predicação
secundária na gramaticalidade dessas sentenças, uma vez que envolvem os mesmos
adjetivos e são paralelas a (17)?
Há relação entre os fenômenos, isto é, o aspecto salvífico de sua presença é
derivado de uma única fonte? Qual?
Para explorar esse paradigma encontramos três hipóteses plausíveis: i) há
alguma propriedade especial nesses adjetivos que os impedem de ser prepostos ao DP;
ii) há uma restrição relacionada ao tipo de construção/predicação envolvida nesses casos
ou iii) há uma interação entre o tipo de construção e os adjetivos presentes nas
construções agramaticais.
A primeira solução é empiricamente contrariada já que é possível termos a
seqüência ADJ>DP em situações de complemento de verbos como achar, considerar,
etc. Os dados (19) ratificam a improcedência da primeira hipótese levantada. Neles, o
peso maior à direita do adjetivo retifica sua pertença ao rol dos adjetivos que permitem
a predicação à esquerda sem cópula, como se percebe ao confrontá-los com (17).
Calcada no contraste entre as sentenças construídas na forma direta (DP> ADJ)
e indireta (ADJ> DP), a segunda hipótese busca explicar a questão como fruto de uma
característica especial da construção, já que há uma uniformidade na agramaticalidade
quando os adjetivos estão pospostos ao DP.
Um forte contra-argumento à segunda hipótese diz respeito à dificuldade de
encontrar dados empíricos agramaticais quando se tem outra categoria que não a
adjetival como predicadora (a esse respeito veja (20)).
(20)

a. Sem noção, essa garota!
b. Um gato, aquele ator!
c.. Uma lesma, aquela atendente!
d. Sem açúcar esse refrigerante!
e. De graça, esse convite!

Se fosse uma restrição devida exclusivamente ao tipo de construção, seria
esperado encontrarmos agramaticalidade em construções envolvendo outras classes
além dos adjetivos.
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Da análise de (19) advém uma questão: há influência de peso fonológico à
direita ou influência da predicação principal?
As construções em que essa predicação aparece como complemento de verbos
avaliativos como ‘perceber’, ‘julgar’, ‘achar’ (21) favorecem a proposta de influência da
predicação principal.
(21)

a. Eu achei rápida essa entrega !
a´. Eu achei essa entrega rápida!
b. Eu considero gostoso esse sorvete !
b´. Eu considero esse sorvete gostoso!
c. Eu achei quente esse café !
c´. Eu achei esse café quente!
d. Eu considero belíssima essa estampa !
d´. Eu considero essa estampa belíssima!
e. Eu julguei estupendo esse corte!
e´. Eu julguei esse corte estupendo!
f. Eu acho comportada essa saia !
f´. Eu acho essa saia comportada!

E surge a questão: Qual o tipo de influência? Como não há categorias lexicais
expressas interligando a sentença, as opções recaem sobre aspectos temporais ou
aspectuais que conectam essas sentenças.
Por fim, a terceira hipótese parece adequar-se mais aos dados quando considera
como fonte do paradigma a conjunção de características dos diferentes adjetivos e das
construções em que aparecem.
Um ponto empírico a favor dessa hipótese é a melhora no nível de
gramaticalidade dessas sentenças quando os adjetivos aparecem acompanhados de
modificadores. É o que se verifica ao contrastar a agramaticalidade das sentenças sem
os modificadores (entre parênteses) em (22) com as que o possuem.
(22)

a. *(Muito) bêbado, o João (ontem)!
b.*(Pouco) vermelho, esse tomate da caixa!
c.*(Bem) redonda essa mesa!
d. *(Totalmente) alucinado, o Márcio!

Esse contraste ressalta uma característica importante dessas sentenças: sua
avaliatividade. Podemos perceber que à medida em que aumenta o caráter avaliativo do
falante maior é a aceitabilidade da sentença.
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Sentenças que envolvem adjetivos entendidos como frutos de observação direta,
ou com pouca influência do falante sobre a situação relatada, tendem à
agramaticalidade.
Dessa forma, adjetivos entendidos como objetivos como os de forma e cor
resultam em graus maiores de gramaticalidade se comparados aos que envolvem maior
julgamento como sabor e beleza.
A partir dessa observação falta considerar como a avaliatividade atua na
derivação de forma a resultar no paradigma apresentado.
Nossa hipótese é que a avaliatividade é codificada no aspecto lexical dos itens
adjetivais. Em outros termos, temos no léxico dois tipos de adjetivos: estativos e
eventivos para os avaliativos, mas apenas estativos para os não-avaliativos.
4. O papel da aspectualidade: Esses adjetivos são realmente estativos?
Como primeiro passo na análise, vamos assumir que o aspecto dos adjetivos
fosse estativo, como é corrente assumir para essa constelação de predicadores.
Nesse caso, deveria apresentar as seguintes características sintáticas levantadas
por Smith (1991): não aceitar progressivos, não aparecer como complementos de verbos
que forcem agentividade, não aceitar auxiliares inceptivos ou ingressivos, não aparecer
em pseudoclivadas e não aparecer com advérbios de duração indireta, apenas com os de
duração simples ou instantânea.
A inaceitabilidade de progressivos – testada em (23) - responde pelo traço de
estaticidade dos estativos. O teste, contrariamente as expectativas, prova haver
aceitabilidade em small clauses livres com progressivos.
(23)

a. Está ficando gostoso, esse sorvete!
b. Está ficando quente, esse café!
c. Está ficando belíssima, essa pintura!

Também relacionado com estaticidade, a proibição de aparecerem como
complementos de verbos que forcem agentividade e/ou volição está relacionada com o
traço [+dinâmico], inexistente em estativas. Os verbos de controle forçam a inserção de
um agente externo que introduz uma mudança de estado. Uma mudança que força o
término do estado, o que não é característico dessa classe aspectual. As sentenças (24)
mostram esse teste.
(24)

a. Eu convenci /persuadi *(a Maria a achar gostoso), esse sorvete!
b. Eu convenci /persuadi *( o Júnior a provar) quente, esse café!
c. Eu convenci /persuadi *(a Isabella a achar) belíssima, essa estampa!

Ainda que, à primeira vista, as sentenças pareçam não aceitar esses verbos na
matriz conformando-se a classe dos estados, deve-se considerar as características
específicas das construções absolutas.
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Sentenças absolutas apenas permitem a inserção de um agente via preposição.
Se tal item é inserido (conforme se fez entre parênteses) as sentenças resultantes são
boas. Afasta-se, assim, o falso positivo para o teste de estatividade, já que está
relacionado com s-seleção e não com a incompatibilidade entre os traços aspectuais que
se deseja testar.
A terceira característica – não aceitar inceptivo ou ingressivo - tem dupla
motivação: esses modificadores forçam a imperfectividade e focalizam um processo.
A gramaticalidade das sentenças (25), testando esta característica, corrobora a
hipótese de que tais construções não se comportam sintaticamente como estados.
(25)

a. Começou a ficar gostoso, esse sorvete!
b. Manteve-se quente, esse café!
c. Pôs-se a ficar belíssima, a noiva!

Testando a quarta característica (não aparecer em pseudo–clivadas) obtemos
inicialmente um resultado favorável à estatividade.
(26)

a. O que o sorvete é, é gostoso.
b. O que o café é, é quente.
c. O que essa estampa é, é belíssima.

Não podemos, contudo, descartar a distinção interpretativa entre essas sentenças
e a que está no foco de investigação. Como alerta Modesto (2003), construções clivadas
são sentenças especificacionais (= identificacionais) em que o movimento sintático
dispara leituras de contraste, exclusividade e exaustividade. Nossas sentenças
contrariamente são claramente predicativas, o que invalida tal teste.
O último teste arrolado é o da incompatibilidade com advérbios de duração
indireta. Tal incompatibilidade é explicada pelo fato desses advérbios implicarem em
atividade. Abaixo, há o teste com advérbios de duração indireta e com os de duração
simples, compatíveis com estados (27).
(27)

a. Gostoso *em/? por vinte minutos (apenas), esse sorvete!
b. Quente *em/ por alguns minutos, esse café!
c. Belíssima *em/ por duas horas, essa estampa! (Contexto: ‘depois desbota’)

Considerando que, no total de testes, apenas um dos cinco testes resultou
compatível com estatividade, tomamos como inapropriado considerar tais sentenças
como simples estativas.
Esse resultado corrobora nossa hipótese de que essas sentenças não são
verdadeiros estados quando têm um caráter avaliativo. Defendemos que tais sentenças
igualam-se às que apresentam eventos perceptuais tais como ‘ver o João andando´,
‘cheirar a flor’. Essas sentenças envolvendo experiência visual, sensorial ou resultado
de atividades cognitivas são reconhecidas na literatura (MOURELATOS, 1981;
SMITH, 1997) não como estativas, mas como culminações (achievements).
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Essa classe aspectual (culminações) apresenta certa similaridade com os estados
por apresentarem um único estágio, porém apresentam um ponto determinado para
acontecer: o momento em que há o julgamento, ou o reconhecimento da propriedade.
Não apresentam uma relação parte/todo, sendo compatível com a característica
demonstrada em tais construções. De forma paralela não se pode estender a condição de
verdade de tais sentenças por todo um período de tempo.
Por fim, podemos realçar o foco lexical de achievements: o resultado.
Notadamente, nas small clauses livres que viemos trabalhando não há foco sobre a
avaliatividade, mas sobre o resultado da avaliação codificado na adjetivação resultante.
5. Concluindo
Este trabalho mostrou a inadequação de se entender small clauses livres
adjetivais como aspectualmente estativas. Ressaltando suas características sintáticas
defendemos tratar-se de processos culminados.
Espera-se que uma análise futura e mais detalhada dos dados seja capaz de
explicar tecnicamente como o aspecto influencia o aparecimento ou não das cópulas.
Por ora, o que temos é que sentenças cuja caracterização como accomplishment está
menos evidente por não representarem o resultado de um julgamento precisam estar
acompanhadas de cópulas.
Cópulas afetam o cálculo aspectual ao nível gramatical. Portanto evidencia-se
que adjetivos não avaliativos precisem sofrer uma mutação aspectual para aparecerem
na posição de absoluta (prepostos). Nessa condição deixariam de ser estativos.
As sentenças de predicação secundária aceitam todos os tipos de adjetivos por
influência da interação entre aspecto da matriz e o aspecto da absoluta. O aspecto da
matriz induz a uma leitura de mudança de estado, realçando o caráter eventivo (e de
culminação), alterando o cálculo aspectual da absoluta.
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Abstract: The purpose of the paper is to show that, in the evolution of focus structures in
Brazilian Portuguese, two processes were involved: a) word order change and b)
gramaticalization. Changes in word order were involved in the evolution from Old to Modern
Portuguese, while contemporary Brazilian Portuguese was the result of further
grammaticalization.
Keywords: focus constructions, word order change, gramaticalization, Old Portuguese,
Modern Portuguese, Brazilian Portuguese.
Resumo: O objetivo do trabalho é mostrar que, na evolução das estruturas de foco no
Português Brasileiro, houve dois processos envolvidos: a)mudança de ordem e b)
gramaticalização. O processo de mudança de ordem esteve envolvido na evolução do
português antigo para o português moderno, enquanto a mudança via gramaticalização
resultou no português brasileiro contemporâneo.
Palavras-chave: construções de foco, mudança de ordem, gramaticalização, português antigo,
português moderno, português brasileiro.

1. Introdução
O presente trabalho pretende: a) apresentar um resumo dos resultados de uma pesquisa
diacrônica da evolução das estruturas de focalização desde o português antigo (PA) até
o português brasileiro contemporâneo (PB) (apud Kato e Ribeiro, 2007, Kato e Ribeiro,
no prelo, e Kato e Mioto, 2005), b) mostrar que há dois tipos de processos envolvidos
nas mudanças: mudança de ordem de palavras e gramaticalização e c) mostrar que
apenas o PB sofreu o último tipo de mudança.
Mudança de ordem:
(1)

a. Maravilhosas son estas cousas que contas, padre.

(PA)

b. São maravilhosas estas coisas que o senhor conta, padre

(PB)

Gramaticalização:
(2)

a.

Foi [o Pedro] que a Maria viu.

*

O projeto contou com a ajuda da Bolsa pesquisa CNPq 303274?2005-0 e faz parte do projeto Temático
Fapesp 2006/00 965-2. Agradeço a Ilza Ribeiro, que não só foi co-autora na pesquisa e em diversos
artigos, mas também pela leitura cuidadosa.
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b.
c.

É [o Pedro] que a Maria viu.
[O Pedro] que a Maria viu.

2. Definindo Foco
O conceito do foco sentencial na gerativa, complementar à noção de
pressuposto, vem desde Chomsky (1971). O autor trata o primeiro como informação
extraível a partir do elemento com acento nuclear e o segundo como a parte da sentença
que resta substituindo-se o foco por uma variável.
O elemento que responde a uma pergunta-Q é, em geral, tomado como teste para
identificar o foco informacional (F) da sentença (Chomsky 1971, Jakendoff 1972)
(3)

A:
B:

O que o ladrão levou?
O ladrão levou [F o meu laptop].
Pressuposto: O ladrão levou x

(4)

A:.
B:

O que o ladrão fez?
O ladrão [F levou o meu laptop].
Pressuposto: O ladrão fez x

(5)

A:
B:

O que aconteceu?
[F O ladrão levou o meu laptop].
Pressuposto: Aconteceu x

Note-se que a mesma sentença pode ter diferentes focos, dependendo da
pergunta contextual. Repare, porém, que em todas elas a frase que contém o acento
nuclear é também a frase que contém o foco1.

3. O foco no sujeito
Em línguas românicas que contam com a inversão românica2, o sujeito
focalizado recebe o acento nuclear na posição pós-verbal, como nos demais casos, casos
em que não representamos em maiúsculas. Em línguas como o inglês e o francês, que
não contam com a inversão V(O)S, é o sujeito que recebe acento (representado em
maiúsculas), com os demais sendo desacentuados. É o que chamamos focus-in-situ.
(6)

A: Chi ha parlato?
B: Ha parlato [FGianni]. (Foco no sujeito posposto)
Pressuposto: x há parlato

(7)

A: Who called?
B: [F JOHN ] called.
Pressuposto: x called

(8)

(Foco-in-situ)

A: Qui a téléfoné?
b. [FJEAN] a téléfoné.
Pressuposto: x a telefone

1

Veja exemplos em espanhol em Zubizarreta (1998)
O Francês é, por exemplo, uma língua que não conta com sujeito posposto, propriedade daquelas que
pertencem ao parâmetro do sujeito nulo.
2
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No caso do sujeito no PB, se o verbo permitir sujeitos pós-verbais3, o foco pode
aparecer em posição pós-verbal, utilizando o mesmo acento nuclear da sentença. Caso
contrário, com verbos transitivos e outros tipo de inergativos a estratégia é de línguas
como inglês e o francês, isto é, foco-in-situ.
(9)

A. Quem chegou?
B1. Chegou [F o cliente das 10].
Pressuposto: x chegou

(10)

A: Quem perdeu o avião?
B2. [F A MARIA] perdeu o avião./ * Perdeu o avião [F a Maria]
Pressuposto: x perdeu o avião

4. Foco contrastivo
O foco-in-situ é uma estratégia mais geral quando se trata de foco contrastivo
(representado em maiúsculas), que pode ser usado para qualquer constituinte,
independentemente de língua. A função é, em geral, metalingüística, corretiva.
(11)

a. Roubaram o MEU laptop, não o teu.
b. They stole MY laptop, not yours.

Quando o sujeito recebe acento in-situ em línguas que não contam com sujeito
posposto, o tipo de foco é ambíguo: não contrastivo ou contrastivo. Só o contexto pode
dizer de que foco se trata. Mas se o foco informacional pode ser extraído de um sujeito
posposto, o sujeito com acento nuclear in-situ só recebe interpretação de contraste.
(12)

a. Comió uma manzana Pedro.
b. Ha mangiato una mela Gianni.

(13)

a. JUAN comió una manzana ( no Pedro).
b. GIANNI ha mangiato una mela (non Piero)

5. Foco via pseudo-clivagem e clivagem
Há um tipo de padrão sintático no português e em outras línguas que marca o
Foco através da cópula em construções especializadas. São as chamadas sentenças
clivadas e pseudo-clivadas. A diferença entre as duas está no tipo de palavra-Q que
introduz a subordinada. Nas clivadas é um subordinador invariável que, do tipo
complementizador, enquanto nas pseudo-clivadas é o mesmo introdutor das relativas
livres4. A subordinada de ambos os tipos pode aparecer elíptica.
As clivadas e pseudo-clivadas podem exercer as mesmas funções da sentença
não-marcada sem a cópula. Elas podem, assim, transmitir um foco informacional
(14)

A:O que o ladrão levou?
B1 (O ladrão levou) [F o meu laptop].

(sentença não-marcada)

3

O PB está perdendo a inversão românica, com exceção de verbos inacusativos e alguns verbos
inergativos (cf. Andrade Berlinck 1995).
4
Veja uma análise diferente em Mioto e Negrão (2007), para quem nenhum tipo de clivada contém uma
relativa.
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B2: Foi [F O MEU LAPTOP] (o que o ladrão levou) (pseudo-clivada)
B3: Foi [F O MEU LAPTOP] (que o ladrão levou).
(clivada)
(15)

A: Quem falou?
B1: [F O JOÃO] falou.
B: Foi [FO JOÃO] (quem falou).
B’: Foi [FO JOÃO] (que falou)

(sentença não-marcada)
(pseudo-clivada)
(clivada)

Mas as clivadas e pseudo-clivadas podem também marcar um foco contrastivo:
(16)

a. Foi [F O MEU] laptop o que o ladrão levou, não o teu.
b. Foi [F O JOÃO] quem falou, não o Pedro.

(pseudo-clivada)
(pseudo-clivada)

(17)

a. Foi [F O MEU] laptop que o ladrão levou, não o teu.
b. Foi [F O JOÃO] que falou, não o Pedro.

(clivada)
(clivada)

6. Variação de ordem nas pseudo-clivadas e nas clivadas (Cf. Casteleiros
1979, Wheeler 1982, Kato et al 1996, Modesto 2001)
Vimos até agora que as pseudo-clivadas e as clivadas aparecem com a cópula
em posição inicial. Mas este é apenas um padrão de ordem possível
Com as pseudo-clivadas, podemos ter as seguintes possibilidades de variação de
ordem:
a)
a cópula em primeira posição (I)
PC-I
b)
a cópula em segunda posição (II), precedida do foco
PC-II-1
c)
a cópula em segunda posição (II), precedida da relativa livre
PC-II-2
(18)

a. Sou [F EU] quem mais trabalha na empresa.
b. [FEu] sou quem mais trabalha na empresa.
c. Quem mais trabalha nesta empresa sou [FEU].

Padrão PC-I
Padrão PC-II-1
Padrão PC-II-2

Com as clivadas, podemos ter as seguintes ordens:
a)
b)

a cópula em primeira posição (I)
a cópula em segunda posição (II)

(19)

a. Sou [F EU ] que mais trabalho nessa empresa.
b. [FEU ] é que mais trabalho nessa empresa.

Padrão Cl-I
Padrão Cl-II
Padrão Cl I
Padrão Cl II

7. Tipo de clivagem e concordância
Além da diferença entre tipos de palavra-Q -- variável nas pseudo-clivadas e
invariável nas clivadas – há outra diferença entre os dois tipos de clivagem. O fator
concordância.
Com as pseudo-clivadas, a cópula concorda com o foco, enquanto a
concordância dentro da relativa livre é sempre na terceira pessoa, pois o verbo concorda
com a cabeça da relativa livre, que é terceira pessoa.
(20)
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a. Sou eu quem mais trabalha nesta empresa.
b. Eu sou quem mais trabalha nesta empresa.
c. Quem mais trabalha nesta empresa sou eu.

(Padrão PC I)
(PadrãoPC II-1)
(Padrão PC II-2)
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(21)

a. São os livros o que mais pesa na mala.
b. Os livros são o que mais pesa na mala.
c.. O que mais pesa na mala são os livros.

(Padrão PC I)
(PadrãoPC II-1)
(Padrão PC II-2)

Com as clivadas, por outro lado, o verbo da subordinada concorda com o
elemento focalizado.
(22)

a. Sou eu que sou preguiçosa?.
b. São as crianças que fazem barulho.

(Padrão Cl I)
(Padrão Cl I)

Mas o aspecto mais instigante é o Padrão Cl II (chamado também de Clivada
Inversa), no qual a cópula está em segunda posição e não apresenta concordância nem
com o foco e nem com o verbo da subordinada. Isso mostra que a Clivada (II), Inversa,
não é derivada da Cl I.
(23)

a. Eu é que sou preguiçosa /*EU sou que sou preguiçosa.
b. Nós é que fazemos o trabalho./ *NÓS somos que fazemos o trabalho.

A explicação desse fato virá na seção 9.

8. Evolução das estruturas de focalização no português (apud Kato e Ribeiro
2007)
O Português Antigo (PA) foi analisado como uma língua V2 (Ribeiro, 1995a,
1995b), isto é, cujo padrão mais geral é xVy , com o sujeito frequentemente como o
elemento y. Padrões com mais de um elemento antecedendo o verbo são excepcionais.
Comparem-se os padrões do PA com os do PB:
(24)

(25)

a. Com tanta paceença sofria ela esta enfermidade
b. Maravilhosas son estas cousas que contas, padre
c. Que tem Deus de ver comigo?

PA
PA
PA

a.Com tanta paciência ela sofria esta enfermidade.
b. São maravilhosas estas coisas que o senhor conta, padre.
c. O que Deus tem a ver comigo?

PB
PB
PB

Veja-se que, no PB, podemos ter mais de um sintagma antes do verbo,
constituindo uma construção V3, ou ainda podemos ter o verbo iniciando a sentença,
inclusive a cópula.
No PA o foco aparecia em posição inicial com o padrão V2, stricto sensu, isto é,
com quaisquer verbos ocupando a segunda posição. O elemento-Q das interrogativas é
um tipo de foco.
(26)

a.e [F EN ESTO [ pecava ainda mortalmente
b. [FBEN [sei eu ainda algüa cousa deste santo homen
c. [F COMO [ posso eu seer monge?

PA
PA
PA

Os padrões que têm o foco em posição inicial, também chamadas Clivadas II, e
Pseudo-clivadas II, ou inversas, têm a cópula em segunda posição. Logo, são também
estruturas V2, mas, no início, só as pseudo-clivadas inversas aparecem timidamente no
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PA5. As clivadas inversas começam a aparecer no final do século XIV e início do XV,
ou na gramática a que vamos nos referir como do Português Clássico (PCL).
Pseudo-Clivadas Inversas:
(27)

a.[FDEUS SOO] é o que me ha de julgar.
PA
b. [FEL SOL] é aquel que pode perdoar os pecados. PA

Clivadas Inversas:
(28)

(XIV)
a. E[F ASSI] foy que a molher houve de morrer.
b. ca [FTAL COUSA] é que eu quiria mais encobrir ca vos mesmo.(XV)
c. [FAQUESTE] é que eu cuido .
(séc XVI )
d. E [FISSO] é que se chama postura
(sécX VII)
e. E [FQUANDO] é que o mostra?
(séc XVII)

Clivadas e pseudo-clivadas com cópula inicial e foco pós-cópula é uma inovação
do século XVIII , no Português Moderno (PMOD), com o declínio da sintaxe V2.
(29)

a. é [FO REI LEGÍTIMO] que devemos opor ao usurpador.
(sécXVIII)
b. é [FNAS MÃOS DE VOSSA EMINÊNCIA] que êles depositam hoje a sorte
(séc. XVIII)
da Igreja e da França

(30)

é [FÊLE MESMO] a quem a França ameaça.

(séc XIX)

Fica claro, pois, que o padrão inverso das clivadas e pseudo-clivadas aparece
posteriormente às clivadas com a cópula inicial. Derivar, portanto, as inversas das nãoinversas não parece ser o caminho certo para a análise derivacional
Passamos a seguir a forma como Kato e Ribeiro (no prelo) derivam as sentenças
clivadas e pseudo clivadas.

9. A derivação das diferentes ordens das pseudo-clivadas e clivadas (apud
Kato e Ribeiro , no prelo)
9.1. As pseudo-clivadas6
Kato e Ribeiro (no prelo) propõem que os três padrões das pseudo-clivadas se
originem de uma mesma estrutura de mini-oração (MO), que dá origem a sentenças
equativas (v. tb Kato e Nascimento, 1995; Kato et alii ,1996 e Modesto, 2001). Para dar
o exemplo da derivação de uma equativa, vejamos como se originam os 3 tipos de
sentença
(31)

a. O culpado sou [eu].
b. Sou [EU] o culpado.
c. [EU] sou o culpado.

5

O único pronome relativo que aparece inicialmente é o que , tanto para antecedente +humano quanto –
humano. Os adjuntos aparecem só mais tarde (Lopes Rossi 1996).
6
Estamos considerando apenas as pseudo-clivadas especificacionais e não as predicacionais. A sentença
O que o João é é importante, tem duas leituras; a) É o que o João é que é importante (predicacional) e b)
É o João que é importante (especificacional). (cf. Mioto 2008
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Para (31a), monta-se a MO, mas não se acrescenta o traço de foco a nenhum
constituinte.
(32)

[MO o culpado [eu]]

A seguir a) insere-se a cópula em VP, que sobe para T ; b) a cópula em T faz a
concordância7 com o pronome de 1ª pessoa8; e finalmente c) o predicado o culpado
sobe para Spec de T, que tem traços EPP. A interpretação de foco se dá apenas pelo
acento nuclear.
(33)

a. ser [MO o culpado [eu]]
b. [ soui [VP ti [MO o culpado [ tj ]]
↑__ ___________________|
c. [TP o culpadoi [souc [VP tc [MO ti [ euj ]]

Para (31b. e c.) monta-se uma mini-oração (MO), mas com o predicado da MO
com traço de foco;
(34)

[MO o culpado [FEU]]

Para (31b) a) insere-se uma projeção FP para onde o foco pode subir; b) em
seguida acrescenta-se a cópula em VP; c) com a subida do verbo copular para T faz-se a
concordância por AGREE.
(35)

a. [FP EUi [MO o culpado [ ti]]
↑_______________|
b. ser [FP EUi [MO o culpado [ ti]]
c.[TP souj [VP tj [FP EUi [MO o culpado [ ti]]
|__________↑

Para (31c) a) insere-se a cópula em VP, a qual sobe para T; b) a cópula em T faz
a concordância, por AGREE, com o pronome de 1ª pessoa; c) projeta-se FP acima de
TP para onde se move o foco.
(36)

a. ser [MO o culpado [FEU]]
b. [TP soui [VP ti [MO o culpado [FEU]]
|_____________________↑
c. [FP EUj [TP soui [VP ti [MO o culpado [F tj ]]
↑____________________________|

A derivação da pseudo-clivada segue na mesma linha.
(37)

a. Quem mais trabalha sou [Feu].
b. Sou [F EU] quem mais trabalha.
c. [FEU] sou quem mais trabalha.

Para (37a), a) monta-se a MO, mas não se acrescenta o traço de foco a nenhum
constituinte; b) insere-se a cópula em VP, a qual sobe para T e faz a concordância por
7

Kato e Ribeiro (no prelo) adotam o modelo de concordância por AGREE entre o núcleo “probe” e a
meta “target” (detalhes em Chomsky 2000 e 2001)
8
A concordância não se dá com culpado porque este só tem traços-φ não interpretáveis.
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AGREE com a 1ª pessoa , c) a relativa livre sobe para spec de T para satisfazer seus
traços de EPP.
(38)

a. [MO Quem mais trabalha [eu]]
b. souc [VP tc . [MO Quem mais trabalha [eu]]
|______________________________↑
c. [TP[Quem mais trabalha]i sou [ tc [MO ti [eu]]]
↑__________________|

Para os padrões (37b) e (37c), monta-se uma mini oração com a relativa livre
como sujeito e com o predicado marcado como Foco predicativo.
(39)

[MO Quem mais trabalha [FEU ]]

Para (37b) a seguir, a) projeta-se um FP para onde pode subir o Foco e o Foco
sobe para o spec de FP; b) insere-se a cópula em VP, que sobe para T e faz-se a
concordância com a 1ª pessoa por AGREE.
(40)

a. [FP EUi [MO quem mais trabalha [ ti ]]]
b. [ souc [VP tc [FP EUi [MO quem mais trabalha [ ti ]]]]
|___AGREE_↑

Para (37c), a) insere-se a cópula, que sobe para T e faz a concordância, por
AGREE, com o pronome de 1ª pessoa; b) projeta-se FP acima de TP para onde se move
o foco.
(41)

a. souC [VP tC [MO quem mais trabalha [ EU]]]
|______________________________↑
b. [FP EUi [TP souc [VP tc [MO quem mais trabalha [ ti ]]]]]
↑__________________________________|

9.2. As clivadas
Ao invés de elas correlacionarem as pseudo-clivadas e as clivadas , ou mesmo as
clivadas entre si, Kato e Ribeiro (no prelo) propõe que os dois tipos de clivadas são não
só independentes das pseudo-clivadas, mas também entre si.
Para as autoras, a clivada inversa é derivada de uma estrutura que Casteleiros
(1979) chama de Clivada Apresentativa. Ela ocorre no contexto em que a sentença toda
é o foco :
(42)

A: O que aconteceu? / O que foi?
B1: [F O ladrão levou o meu laptop]. (sentença simples)
B2 :É que [F o ladrão levou o meu laptop].
Clivada Apresentativa

A Clivada Apresentativa não tem, no domínio da subordinada, uma projeção
para onde se pode levar o foco. Na clivada inversa, portanto, o foco sobe direto para a
periferia à esquerda da sentença raiz, que pode conter um FP.
(43)

a. É que [ o ladrão levou [+Fo meu laptop]].
b. [FP [ O ladrão]i [ é [CP que [ ti levou o meu laptop.]]]] (clivada inversa)
↑_____________|
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Para se derivar a Clivada I, não-inversa, o português passa a poder projetar FP
na periferia da subordinada. O foco passa a poder aterrisar no spec da projeção FP da
subordinada em vez de subir até a raiz. Esta é uma inovação apenas para línguas que
tem um FP mais baixo, na periferia à esquerda do VP, além da periferia da raiz, como o
italiano (cf. Belletti 2004)9.
(44)

[ É [FP [o ladrão]i [ que+F [ __ levou o meu laptop]

Se o complementizador que tiver o traço +F (de Foco) , ele segura o Foco no FP
mais baixo. Se o que não tiver esse traço, e for um mero complementizador, o foco sobe
para o FP da periferia à esquerda da sentença matriz.

10. As clivadas típicas do PB: resultado de gramaticalização (apud Kato e
Mioto 2005)
Vimos na seção 8 que as pseudo-clivadas e clivadas apresentam relações
distintas de concordância.
No caso da pseudo-clivada, a cópula concorda com o foco.
(45)

(46)

a. Quem mais trabalha nesta empresa sou [Feu].
b. [FPEu] sou quem mais trabalha na empresa.
c. Sou [FP eu] quem mais trabalha nesta empresa.
a. O que pesa na mala são [Fos livros].
b. [FPOs livros] são o que mais pesa na mala.

No caso da clivada, a clivada e a clivada inversa não apresentam o mesmo
padrão de concordância. Enquanto na clivada não-inversa a cópula e o verbo da
subordinada concordam com o foco, a clivada inversa exibe uma cópula invariável.
(47)

a. Sou [FPEU] que mais trabalho aqui.
b. São [FP OS LIVROS] que pesam na mala.

(48)

a. [FPEU] é que mais trabalho aqui.
b. [FP OS LIVROS] é que mais pesam na mala.

No PB, ocorrem mais duas variantes para a clivada não inversa quando a cópula
não está no presente. São resultados de gramaticalização. Uma delas é a cópula aparecer
na forma invariável, no presente (49b), e a outra é o apagamento da cópula (49c):
(49)

a. Foi [FO PEDRO] que a Maria viu.
b. É [FO PEDRO] que a Maria viu.
c.
[FO PEDRO] que a Maria viu.

O mesmo pode ser visto nas interrogativas:
(50)

a. [Quem] foi que a Maria viu?
b. [Quem] é
que a Maria viu?
c. [Quem] __ que a Maria viu?

9

Esta posição é também o lugar de pouso do sujeito posposto focalizado como em (i) Há parlato Giani,
(ii) E partito Gianni. (Beletti 2004).
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Na verdade, Kato e Mioto (2005) propõem que a forma sem a cópula nas
interrogativas não se origina da gramaticalização da forma (50b)10, mas sim de (51b):
(51)

a. Foi [FPquem] que a Maria viu?
b. É [FPquem ] que a Maria viu?
c. __ [FPquem ] que a Maria viu?

Kato e Mioto (2005) argumentam que apagamento da cópula pode ocorrer em
outros contextos, mas só quando em início de sentença.
(52)

a. * O seu cabelo __ bonito.
b. __ Bonito o seu cabelo.

Conclusões:
A evolução constatada do PA para o PCl e para o PMod, nas pesquisas de Kato e
Ribeiro (2007 e no prelo) pode ser resumidamente descrita como se segue:
PA: língua V2, Foco somente na periferia à esquerda da sentença raiz, com a
existência apenas do tipo inverso de clivadas, tanto as pseudo como as
clivadas.
PCl: início de perda de V2 com verbos plenos, mas manutenção de V2 com a
cópula e Foco ainda em primeira posição.
PMod: emergência de Foco em posição pós-cópula: clivadas canônicas.
O PB continua a mudar em relação somente às clivadas, que sofrem dois
processos de gramaticalização: a) a neutralização temporal da cópula e b) o apagamento
da cópula.
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