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RESUMO 

 

 

 

SANTOS, Thiago da Silva. Animacidade: um estudo entre línguas. Rio de Janeiro, 2013. 

Dissertação de Mestrado em Linguística, Faculdade de Letras, Universidade Federal do Rio 

de Janeiro, Rio de Janeiro, 2013. 

 

 

 

Diante da visão linguística clássica de animacidade como traço semântico, o objetivo 

deste estudo, com base na Gramática Gerativa, é mostrara animacidade enquanto traço 

sintático (formal), observando dados deste fato em várias línguas naturais, essencialmente 

através das marcas morfológicas estabelecidas por diferentes operações sintáticas, 

especialmente através da operação que gera a relação de concordância (Agr). 

A abordagem do traço [±animado] enquanto sintático (Lage, 2011a, 2011b, 2013) 

está de acordo com o Programa Minimalista (Chomsky, 1995-2011), mas apresento também 

uma análise alternativa para as manifestações sintáticas, quando assumindo a Morfologia 

Distribuída, que postula outro modelo teórico de arquitetura de linguagem na Gramática 

Gerativa. A existência ou não de marca morfológica para o traço de animacidade é 

parametrizada, e é explicada plenamente pela Teoria de Princípios e Parâmetros (Chomsky, 

1981). 

Aponto ainda que animacidade é também uma noção, um conceito que um recém-

nascido da nossa espécie já domina, mas outras espécies também já detêm este conceito ao 

nascimento (Hinzen, Poeppel, 2011). Portanto, em termos conceituais, a animacidade não é 

linguística (França, Lage, 2013). 
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ABSTRACT 

 

 

 

SANTOS, Thiago da Silva. Animacidade: um estudo entre línguas. Rio de Janeiro, 2013. 

Dissertação de Mestrado em Linguística, Faculdade de Letras, Universidade Federal do Rio 

de Janeiro, Rio de Janeiro, 2013. 

 

 

 

Facing the classical linguistic view of animacy as a semantic feature, the aim of this 

study, based on the Generative Grammar, is to show animacy as a sintactic (formal) feature, 

observing this fact in the data of several natural languages, essentially through the 

morphological marks established by different syntactic operations, specially through the 

operation that generates the relation of agreement (Agr). 

The approach of the [±animate] feature as syntactic (Lage, 2011a, 2011b, 2013) is 

according to the Minimalist Program (Chomsky, 1995-2011), but I also present an alternative 

analysis to the syntactic manifestations, when assuming the Distributed Morphology, which 

postulates another theoretical framework of the architecture of language in the Generative 

Grammar. The existence or not of a morphological mark for animacy is parameterized, and is 

fully explained by the Theory of Principles and Parameters (Chomsky, 1981).  

I still point out that animacy is also a notion, a concept that a newborn o four species 

already dominates, but other species also have this concept by birth (Hinzen, Poeppel, 2011). 

Thus, in conceptual terms, animacy is not linguistic (França, Lage, 2013). 
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1  INTRODUÇÃO 

 

O estudo desenvolvido nesta dissertação, que se fundamenta na Generative Grammar  

–  Gramática Gerativa (Chomsky, 1957, 1959, 1965, 1977, 1981, 1982, 1993, 1995, 1997, 

1998, 1999, 2001, 2006, 2011), incluindo as bases das modificações teóricas ao longo do 

tempo, teve inicialmente o objetivo de investigar o traço de animacidade, relacionando-o à 

Concordância (Agreement – Agree/ Agr), e considerando dados de diversas línguas. O 

primeiro passo era não considerar simplesmente a visão clássica da Linguística de 

animacidade enquanto propriedade exclusivamente semântica, mas como traço sintático 

(Lage, 2011a, 2011b, 2013). 

No entanto, após a continuidade da pesquisa, quando chegamos a tratar de treze 

línguas diferentes, que foram persa, búlgaro, japonês, kotiria (família Tukano), ruwund, 

kiRimi, maasai, swahili, ndengeleko, russo, hindi-urdu, navajo e português, pudemos verificar 

que o traço de animacidade não está envolvido somente em Agr, mas também em outros 

fenômenos linguísticos, como na atribuição de caso gramatical, nas estruturas argumentais, na 

hierarquia de papéis-θ, no apagamento de constituintes, que, por sua vez, está relacionado à 

hierarquia de pessoa, e na voz verbal. Além destes fenômenos, o traço de animacidade, por 

sua intrincada natureza, pode compor, com destaque, diversos outros fenômenos nas línguas 

naturais, que precisam ainda se tornar objeto de investigação. 

Diante do postulado dos universais linguísticos, a pesquisa aqui visa a avaliar 

também como se enquadra a animacidade na Teoria de Princípios e Parâmetros – P&P 

(Chosmky, 1981). A animacidade presente na relação de Agr é um Princípio, expresso então 

pela operação sintática de copy (copiar) os traços formais do nome que se torna sujeito (ou 

objeto). Sendo Princípio, a animacidade em Agr está presente em todas as línguas. E a 

existência de marcação morfológica ou não para o traço sintático/formal [± animado] do DP 

sujeito (ou objeto) são os dois Parâmetros possíveis. 

De todo modo, o traço [± animado] inerente ao nome, depois de Spell-out (separação 

de traços), vai para a Forma Lógica (Logical Form – LF) e é interpretado pela Interface 

Conceitual-Intencional (Conceptual-Intentional Interface – C-I). (Cf. Chomsky, 1995, 2001; 

Hauser, Chomsky, Fitch, 2002; Fitch, Hauser, Chomsky, 2005; Lage, 2005, 2013) 

Há diversas evidências que demonstram a importância do traço de animacidade em 

operações sintáticas em várias línguas naturais. Além disso, este traço está presente na 

formação de estruturas argumentais, que, de acordo com o Programa Minimalista ou 
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Minimalismo (Minimalist Program – MP), ou seja, Chomsky (1995, 1998, 1999, 2001), são 

projetadas na sintaxe. 

Ao tentar esclarecer a relação que pode existir entre a animacidade e o 

estabelecimento das estruturas argumentais, torna-se indissociável a discussão sobre as 

possíveis ligações entre o traço de animacidade e os papéis-θ. Nesse caminho, assumimos as 

ideias de Cançado (2003, 2009) sobre a atribuição de papéis-θ. 

Mesmo considerando a animacidade como uma das noções que, em conjunto, são 

acarretadas durante a atribuição de papel-θ a um argumento, não se pode enxergar uma 

relação entre esse processo e fenômenos estritamente sintáticos, como na voz inversa, como 

exemplo da língua Navajo, falada por nativos norte-americanos, em cujo uso fica claro o 

envolvimento do traço de animacidade.  

Sabe-se, portanto, que a animacidade pode ter influência nas operações sintáticas e, 

mais ainda, que pode também ser fundamental para a definição de estruturas argumentais. 

Entretanto, mesmo assim, a multiplicidade de aspectos e posições que lhe cabem é suficiente 

para tornar complexa a tarefa de delimitar seu lugar em um modelo de computação 

linguística. 

Outro ponto é o inescapável entendimento da animacidade como conceito. Este 

conceito vai além do que se verifica no bebê ao nascimento, pois há outras espécies que 

atingem estes valores conceituais (Hinzen, Poeppel, 2011). Konrad Lorenz (1946) há muito já 

mostrava com precisão a percepção de patos e gansos quanto ao conceito de [± animado] 

desde o nascimento (França, Lage, 2013). 

A animacidade, apesar de já bastante investigada na Linguística através de diversas 

abordagens, jamais foi fruto de estudos que se destinassem a incluí-la e defini-la com a 

profundidade epistemológica adequada, diante das principais teorias que compõem a ciência. 

Mas também não temos esta pretensão de fazer isso em uma dissertação, é claro que não se 

almeja aqui um estudo tão completo. 

Muitas dessas referidas investigações se desenvolveram sobre a premissa de que a 

animacidade não passa de um traço conceitual inerente aos nomes que representam os seres e 

as coisas do mundo, concretas ou abstratas, e que sua importância para a computação da 

linguagem não seria maior do que os reflexos desses traços sobre os nomes a que se refere. É 

verdade que o aspecto conceitual da animacidade é o que primeiro que se destaca quando 

pensado do ponto de vista do falante, mas é o papel do linguista pensar além daquilo que o 

falante, o sendo comum, percebe. E, nesse caso, fica patente que a animacidade se encontra 
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além do conceitual. É também estrutural. E é estrural sem deixar de conter aspectos do 

significado, da semântica. (Cf. Lage, 2011a, 2011b, 2013). 
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2  PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

A Teoria da Gramática Gerativa, nascida da pesquisa de Chomsky ainda na década 

de 1950, representa um direcionamento das investigações linguísticas pelo qual a linguagem é 

vista como uma capacidade inata do ser humano. Por outras palavras, os estudos gerativos 

assumem uma perspectiva biológica dos fenômenos das línguas naturais, marcando que a 

linguagem é exclusiva dos seres humanos. 

Esses estudos foram os responsáveis pela mudança de perspectiva na pesquisa 

linguística, não se podendo mais negligenciar o aspecto biológico da linguagem. Isso porque a 

linguagem então se configurava como uma cognição e, portanto, não se desenvolvia por 

ensino-aprendizagem, mas dependia, além de contato com os estímulos linguísticos, os 

chamados Dados Primários, de um aparato biológico inato, uma dotação genética, uma 

estrutura pré-concebida em nossa natureza com a específica finalidade do desenvolvimento da 

linguagem.  

Nesse sentido, compreende-se que o homem é a única espécie dotada de mecanismos 

internos e naturais que o tornam capaz de expressar proposições, consequentemente 

promovendo a comunicação com seus semelhantes. Chomsky nomeou tal mecanismo de 

órgão da linguagem, o módulo delimitadamente linguístico e exclusivo da espécie humana, a 

cognição de ling\uagem. 

Mas como funcionaria esse módulo? Os estudos gerativistas giram em torno 

justamente desse questionamento que, por sua vez, se desdobra em algumas outras perguntas 

mais específicas. Entre elas, podemos destacar, segundo Raposo (1992), de que maneira se 

forma, se desenvolve ou se ajusta a cognição de linguagem em nosso cérebro? De que 

maneira esta cognição pode ser reconhecida nas mais diversas línguas faladas no mundo? 

Quais as relações estabelecidas entre a cognição de linguagem e as demais cognições 

humanas? Quais seriam as funções mais gerais dos mecanismos desta cognição? 

Para todas essas questões, os gerativistas têm procurado respostas que correspondam 

aos pressupostos teóricos e comprovem haver um módulo da linguagem. A existência de um 

módulo especificamente linguístico está de acordo com a existência concomitante dos demais 

módulos cognitivos. A Gramática Gerativa, porém, entende que as cognições funcionam tais 

como módulos encapsulados no cérebro, podendo o output de um ser o input de outro, o que 

significa que elas se inter-relacionam, mas se desenvolvem e funcionam de forma 

independente. Além do que, há que se fazer a diferença entre desenvolvimento cognitivo e 

desenvolvimento motor. Estes pressupostos resumem a Teoria da Modularidade. 
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Contudo, havia uma questão desde o início da Teoria Gerativa, que era uma tensão 

entre variância, invariância e variedade linguística. Para dar conta disso, Chomsky (1981) 

postula a Teoria de Princípios e Parâmetros (Principles and Parameters Theory  –  P&P), a 

partir da qual a Gramática Gerativa procura elucidar os processos inerentes à Faculdade de 

Linguagem, ou seja, os mecanismos que norteiam o funcionamento do módulo de linguagem 

no nosso cérebro, considerando as aproximadamente 6000 línguas do mundo. 

A visão biológica da linguagem se une à concepção da Gramática Universal – GU 

(Universal Grammar – UG), como Chomsky (1997, p. 21-22) elucida, através de uma célebre 

metáfora: 

Podemos comparar o estado inicial da faculdade da linguagem com uma fiação fixa 

conectada a uma caixa de interruptores; a fiação são os princípios da linguagem, e os 

interruptores são as opções a serem determinadas pela experiência. Quando os 

interruptores estão posicionados de um modo, temos o banto; quando estão 

posicionados de outro modo, temos o japonês. Cada uma das línguas humanas 

possíveis é identificada como uma colocação particular das tomadas  –   uma fixação 

de parâmetros, em terminologia técnica. Se o programa de pesquisa der certo, 

deveríamos poder literalmente deduzir o banto de uma escolha dos posicionamentos, 

o japonês de outra e assim por diante por todas as línguas que os seres humanos 

podem adquirir. As condições empíricas em que se dá a aquisição de língua 

requerem que os interruptores sejam posicionados com base na informação muito 

limitada que está disponível para a criança. Notem que pequenas mudanças em 

posicionamento de interruptores podem conduzir a grande variedade aparente em 

termos de output, pela proliferação dos efeitos pelo sistema. Estas são as 

propriedades gerais da linguagem que qualquer teoria genuína precisa captar de 

algum modo. 

Segundo P&P, o módulo de linguagem é constituído por um conjunto estrutural, 

pertinente a todas as línguas, de princípios que norteiam as conformações dos sistemas 

linguísticos, ou seja, das diversas gramáticas. O conjunto de todos esses princípios e dos 

parâmetros que funcionam junto com os princípios compõe o que se chama GU, posto que 

representa as bases de formação de qualquer língua humana. 

De maneira simplificada, poderíamos dizer que as diferenças entre os sistemas 

linguísticos, portanto, ficariam a cargo da maneira como esses princípios seriam aplicados em 

cada língua. P&P postula que esta aplicação, que determina a forma como cada princípio se 

mostra em uma língua, obedece a uma ordem binária de cada parâmetro, que se traduz através 

de marcação positiva (+x) e marcação negativa (-x) do parâmetro. 

Um pressuposto fundamental de P&P é o de que todos os princípios são parte 

integrante de qualquer língua humana, e os parâmetros são o que motiva as diferenças 

estruturais entre os idiomas. Assim, podemos citar como exemplo de princípio linguístico a 

existência de um sujeito gramatical na formação das sentenças, ou seja, toda sentença detém 

um sujeito. No entanto, a necessidade de que esse sujeito seja expresso morfofonologicamente 

é um parâmetro possível para tal princípio. Este princípio ficou conhecido na literatura, a 
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partir de Chomsky (1981, 1982), como Princípio da Projeção Estendido (Extended Projection 

Principle  –  EPP). A ideia da necessidade de um Especificador (Specifier  –  Spec) no 

Sintagma Verbal (Verb Phrase  –  VP), ainda que não existindo uma marca morfofonológica 

para ele nesta posição, foi estendida para a projeção do núcleo seguinte, Sintagma Temporal 

(Tense Phrase  –  TP). (Cf. Lage, 2013) 

Essas duas possibilidades de marcação paramétricas relacionadas ao sujeito são o que 

causa uma diferença nas sintaxes de línguas como o inglês e o português, por exemplo, posto 

que é essencial que o sujeito seja expresso morfofonologicamente em todas as frases em 

inglês, seja através de um Sintagma Determinante (Determiner Phrase  –  DP), que contém 

um Sintagma Nominal (Noun Phrase  –  NP), que, por sua vez, tem como núcleo um Nome 

(Noun – N), ou através de um pronome. Em português, há a possibilidade de que haja o 

elemento sujeito sem ser expresso morfofonologicamente, pois os traços formais do sujeito, 

isto é, os traços-φ/traços-fi (features-φ/ phi-features) podem estar morfofonologicamente 

expressos na estrutura dos verbos. 

A sentença (2) é agramatical na língua inglesa por não apresentar um sujeito 

lexicalmente expresso, como em (1). Ao passo que isso não acontece em português, em que 

podemos ter um sujeito lexical, como em (3), ou apenas os traços-φ expressos na 

morfofonologia do verbo, como em (4), ficando na posição do sujeito uma categoria vazia, 

pro  –  prozinho (little pro), que marca a checagem e a computação do sujeito. 

(1) We bought a ticket.  

(2) *Bought a ticket. 

(3) Nós compramos um bilhete. 

(4) pro Compramos um bilhete. 

O modelo de arquitetura de linguagem do MP assume que o componente sintático 

gera, através de Merge (concatenar) e Move (mover), uma estrutura sintática, isto é, uma 

representação abstrata dos processos envolvidos na formulação e compreensão de sentenças. 

Essa estrutura sintática, depois de Spell-Out, que vem a ser o ponto em que se separam os 

traços fonológicos dos semânticos, bem como dos traços sintáticos ainda não saturados, é 

enviada para os componentes Forma Fonológica (Phonological Form – PF) e Forma Lógica 

(Logical Form – LF), que fazem interface com os sistemas de desempenho, segundo Hauser, 

Chomsky e Fitch (2002), respectivamente a Interface Sensório-Motora (Sensory-Motor 

Interface – S-M) e a Interface Conceitual-Intencional (Conceptual-Intentional Interface – C-

I), nas quais é interpretada. E Hauser, Chomsky e Fitch (2002) e Fitch, Hauser e Chomsky 

(2005) dizem ainda que estas interfaces pertencem à chamada Faculdade da Linguagem 



7 

 

Ampla (Faculty of language – broad sense – FLB), onde ocorre a interpretação semântica, e 

de outras ordens (Pragmática, Conhecimento de Mundo, Prosódia, Teoria da Mente). 

Enquanto a Sintaxe Estreita é sinônimo de Faculdade da Linguagem Estreita (Faculty of 

language – narrow sense – FLN). 

A camada flexional, ou seja, o ponto da estrutura sintática onde ocorrem os processos 

referentes às flexões de nomes e verbos, faz parte ainda da Sintaxe Estreita (Narrow Sintax), 

que é o componente da estrutura em que se dão unicamente os processos sintáticos. Em outras 

palavras, qualquer processo que se dê antes de Spell-Out está incluído na sintaxe e diz 

respeito diretamente ao mecanismo de marcação de traços sintáticos. Portanto, os processos 

ocorridos na camada flexional fazem parte do componente sintático da computação de 

linguagem. 

É bem verdade que entendemos também que a grande variedade entre as línguas está 

no Léxico, especialmente nos significantes, considerando que os significados em geral se 

mantêm, considerando aí a noção de signo linguístico e de arbitrariedade do signo linguístico. 

No MP, o Léxico é descrito como um arcabouço de Itens Lexicais (Lexical Itens – LI) 

disponíveis para entrar na computação da linguagem. Cada um desses itens, por sua vez, é 

composto por um feixe de traços sintáticos, fonológicos, semânticos. São esses os traços a 

atuarem nos componentes Sintaxe Estreita, PF e LF, respectivamente, após os traços dos LIs 

passarem, no início da derivação, por agrupamentos em pares na Numeração, onde também 

são relacionados aos traços das categorias funcionais e à quantidade de vezes que aparecerão 

na derivação. 

Vejamos dois esquemas do modelo do MP de arquitetura de linguagem, um mais 

simples (Fig. 1) e outro mais detalhado (Fig. 2). 

Representações Estruturais 
 

 

         Computação 

                       CHL 

 

 

 

 

                      Spell-Out 
 

                                             

 

      FF                                     FL 

 

Interface                                 Interface 

Sensório-Motora                    Conceitual-intencional  

                                  

Fig. 1: Esquema simples do modelo da derivação segundo o Minimalismo (Lage, 2011c, p. 3) 
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Fig. 2: Esquema mais detalhado do modelo de derivação segundo o Minimalismo (Corrêa, 

2008, p. 196) 

Todas essas considerações, mais o esquema da Fig. 1 e o da Fig. 2, nos ajudam a 

compreender que P&P é parte fundamental dos estudos gerativos, além de ser de grande 

importância para o prosseguimento desta dissertação, tendo em vista que partimos da hipótese 

de que a valoração dos traços formais [+animado] e [-animado] é ou não marcada 

morfologicamente, a partir de vários fenômenos linguísticos, especialmente da concordância, 

o que significa que o traço de animacidade, apesar de ser um traço formal (sintático), é do tipo 

que, depois de Spell-Out, ainda vai para LF e é interpretado na interface C-I. (LAGE, 2011a, 

2011b, 2013) 

 

2.1 TRAÇOS SINTÁTICOS, TRAÇOS FONOLÓGICOS E TRAÇOS SEMÂNTICOS 

 

A noção de traço é bastante tratada nas pesquisas linguísticas atuais. Partindo de 

estudos fonológicos, a ideia dos segmentos mínimos que compõem unidades linguísticas 

maiores se disseminou por quase todas as áreas da Linguística. A noção de traço também é 

indispensável para os estudos de semântica, morfologia e sintaxe. 

É notoriamente reconhecido que a noção de traços, como unidades mínimas dos 

constituintes da linguagem humana, nasceu em estudos fonológicos, nos quais as 
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segmentações sonoras da linguagem são analisadas como conjuntos dessas unidades mínimas. 

Do mesmo modo, é também aceito que essa noção se encontra presente, com maior ou menor 

destaque, em boa parte dos estudos linguísticos mais atuais, ainda que nem sempre faça 

referência a segmentos sonoros da linguagem. No entanto, a noção de traços tem bases em 

teorias surgidas já há um considerável tempo, mais precisamente nas ideias apresentadas pelos 

estudiosos responsáveis pelo que ficou conhecido como a Escola de Praga, que teve o seu 

desenvolvimento nas primeiras décadas do século XX e dentro da qual ainda não era bem 

definida a existência desses que hoje podem ser considerados os átomos da linguagem 

humana. 

Mais tarde, os traços, já teorizados, foram utilizados pela maior parte dos subcampos 

nos quais se dividem os estudos linguísticos, como os estudos de sintaxe ou de morfologia. 

Nessas áreas, foram aproveitadas as ideias de características mínimas distintivas de dado 

sintagma, unidade ou constituinte. 

Para além desses subcampos, os traços também foram importados do seu modelo 

teórico original, o Estruturalismo, para a quase totalidade das diferentes abordagens que 

constituem a Linguística Moderna. Alguns dos mais recentes estudos gerativos, por exemplo, 

retomam a ideia de feixe de traços para explicar mais completamente a constituição de itens 

lexicais, e não mais exclusivamente com o intuito de diferenciar fonemas ou segmentos 

fonêmicos que constituem as representações desses itens. 

Roman Jakobson, um dos principais representantes do importante grupo de linguistas 

conhecido como Círculo do Praga, foi um dos mais reconhecidos sucessores da teoria 

linguística nascida nos estudos de Ferdinand Saussure, que se denominou Estruturalismo, 

descritos em Estudos de Linguística Geral (Saussure, 1916). Em seus estudos fonológicos, 

bem como em todos os estudos que se basearam no método estruturalista de investigação 

científica, destacava-se o posicionamento sincrônico, ou seja, aquele no qual o linguista se vê 

obrigado a tomar a língua tal como ela está em determinado ponto do tempo, e somente neste 

ponto, para determinar suas características estruturais. Por tal método, não se admitiam mais 

as comparações diacrônicas, os estudos histórico-comparativos de uma ou mais línguas como 

parâmetros para a definição dos sistemas que as constituíam. 

Assim sendo, além de trazer à baila a definição de fonema como uma entidade 

abstrata, Jakobson lançou o princípio introdutório dos estudos fonológicos, segundo o qual a 

determinação das diferenças entre as unidades fonológicas de uma língua deveria nascer do 

método de comparação opositiva dos fonemas constituintes do sistema linguístico.  
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Os pares mínimos apresentados pela teoria de Saussure eram as ferramentas 

essenciais para o estudo fonológico proposto por Jakobson, uma vez que consistiam na 

oposição de duas estruturas da língua nas quais apenas uma mínima característica formal 

construía a diferença semântica. 

A comparação entre os fonemas, portanto, era a chave para descobrir quais 

características serviam para distingui-los uns dos outros, sob a proposta de que era essa 

distinção que os tornava úteis para o sistema, uma vez que somente assim poderiam ser 

construídas também as distinções semânticas. Logo Jakobson formulou hipóteses como as de 

que, por vezes, apenas uma característica sutil, como o vozeamento nas consoantes, servia 

para diferenciar fonemas muito próximos.   

A fonologia da Escola de Praga se tornou, assim, a base para que, em pouco tempo, 

cientistas da linguagem passassem a pensar em conjuntos de características fonológicas 

distintivas como a base da constituição dos próprios fonemas ou segmentos fonêmicos. 

Aí já se encontra base da noção de feixe de traços distintivos, com a qual Leonard 

Bloomfield, fundador da Linguística Estruturalista Norte-Americana ao descrever uma 

variedade de línguas indígenas da América do Norte, definiu o fonema, na década de 1930. 

Para Bloomfield, cada fonema podia ser analisado puramente como um conjunto de traços 

retirado das possibilidades de certa língua, e que ganhava funcionalidade no sistema a partir 

das diferentes posições que os demais fonemas ocupavam nesse mesmo conjunto. 

Essa ideia foi retomada por Chomsky (1965) e Chomsky e Halle (1968), para a 

descrição de um conjunto finito de traços distintivos, aplicável a qualquer fonema. A principal 

finalidade dessa iniciativa era demonstrar a universalidade dos traços com os quais todos os 

segmentos fonéticos eram construídos. A partir do conjunto descrito pelos autores, fez-se 

possível a observação direta do design subjacente a cada fonema, assim como se tornaram 

melhor identificáveis todas as possíveis distinções fonêmicas e, subsequentemente, os 

fenômenos fonológicos dependentes dessas distinções. 

Não só a noção de traços fonológicos, mas a de traços sintáticos e a de traços 

semânticos, que estão presentes desde Chosmky (1965), chegam ao Programa Minimalista 

(Chomsky 1998, 1999, 2001). Traços não interpretáveis (formais ou sintáticos) e traços 

interpretáveis (semânticos) estão contidos no Léxico e são acessados durante o processamento 

da linguagem. Esses mesmos traços são parametrizados segundo a língua do falante, e sua 

realização morfofonológica é dependente, portanto, da valoração positiva ou negativa de cada 

um desses traços. Apesar disso, sua existência subjacente às gramáticas é um princípio 

universal, isto é, presente em todas as línguas naturais. 
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Os traços formais (ou sintáticos) que entram nas operações sintáticas que envolvem 

Agr, ou seja, em termos de concordância verbal, os traços que são checados (checagem  –  

Match) do sujeito pelo verbo, são conhecidos como traços-φ, como os referentes à pessoa, ao 

número, ao gênero e, como retratamos, à animacidade. Nesse sentido, podemos perceber que 

todos eles trazem consigo uma carga semântica, mas não podem ser considerados 

exclusivamente como propriedades semânticas, visto que participam diretamente de 

operações que acontecem dentro da Sintaxe Estreita. Traços formais têm, antes de tudo, 

funções sintáticas bem estabelecidas e, quase sempre, bem aparentes na computação de 

linguagem. 

Diante de exemplos de línguas nas quais a animacidade se mostra morfologicamente 

envolvida na concordância, a dedução que a princípio parece ser a mais acertada é a de que 

também a animacidade se constitui em um traço formal.  

Pelo mesmo caminho, se considerarmos que a marcação da propriedade de 

animacidade na concordância configura uma operação sintática e não semântica, tendemos a 

pensar na possibilidade de que a animacidade na concordância seja o princípio em si, 

sobrando apenas determinar os parâmetros a ele relacionados; presumivelmente, a marcação 

morfofonológica e a ausência dela. A marcação morfofonológica do traço de animacidade 

indica que, em algumas línguas, pode haver uma operação sintática em função da maior força 

do traço a ela relacionada ocorrida antes de Spell-Out. 

Por fim, onde parece haver um impasse insolúvel, talvez não haja mais do que uma 

questão encarada pelo ângulo errado. A maneira como o traço de animacidade tende a se 

mostrar nos diversos fenômenos linguísticos que são abordados pelo presente trabalho não 

deixa espaço para outra conclusão que não a de que a animacidade é traço sintático/formal, 

que é, portanto, computado em operação sintática, mas não é saturado na sintaxe, sendo, desse 

modo, ainda levado a LF, depois de Spell-Out, e interpretado na interface C-I. 

O que faltava à compreensão da questão era justamente a abstração necessária para 

observar que, na linguagem, nem sempre o que parece uma unidade inescrutável é de fato 

isso. Como já foi dito, ao falante comum ou leigo, isto é, ao sendo comum, os conceitos de 

sexo e gênero costumam ser tomados como um elemento unívoco, apesar de o olhar de um 

linguista ser capaz de decifrar a diferença que possuem, assim como perceber o fundamento 

dessa diferença, para a compreensão de alguns fenômenos de linguagem. É nesse paralelo que 

se encontra a matéria para a compreensão da animacidade. 
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2.2  TRAÇOS INTRÍNSECOS 

 

Com relação aos traços que entram na computação sintática dos Ns, existe uma 

distinção entre o que é intrínseco e o que não é. Essa distinção nasce, basicamente, da 

observação daquilo que está já contido nos Ns antes que estes sejam incorporados ao 

processamento sintático e, consequentemente, antes que recebam atribuições de traços 

formais. 

Na visão de Chomsky (1965-atual), que é lexicalista, pois entende o item lexical 

(Lexial Item – LI) já como um feixe de traços fonológicos, sintáticos e semânticos, os traços 

não intrínsecos são aqueles que são atribuídos aos Ns diretamente na Sintaxe Estreita: como 

número. E os traços intrínsecos são aqueles já incorporados ao N desde o Léxico: como 

gênero, o traço semântico relativo a sexo e o traço de animacidade. 

Gênero e número não fazem parte intrinsecamente dos Ns, ou seja, não pertencem 

aos Ns se não de uma maneira exclusivamente estrutural, participando de operações sintáticas, 

o que podemos comparar com Caso. Já o traço semântico de sexo e o traço sintático de 

animacidade são intrínsecos aos Ns, são traços que constituem cada N. 

O traço de animacidade é um traço bastante especial, pois é um traço sintático/ 

formal, isto é, participa de operações sintáticas, de fenômenos de várias ordens, como ainda 

veremos neste trabalho, mas não é saturado na sintaxe, havendo ainda necessidade de que ele 

seja semanticamente interpretado, o que acontece na interface C-I, depois de ele ser mandado 

para LF, após Spell-Out. 

Vamos tratar disso através de exemplos. O N homem possui o traço semântico de 

sexo valorado como [+masculino] e traço sintático de animacidade valorado como 

[+animado]. Estes traços são intrínsecos, embora o traço de animacidade [+animado] seja 

sintático, visto que participa de operações sintáticas, mas tem alguma semântica que, como 

dissemos, é interpretada em C-I, depois de LF. Por outro lado, o traço de gênero valorado 

como [+masculino] e o traço de número valorado como [+singular] não são intrínsecos ao N 

homem, são designados na derivação e saturados na sintaxe. 

Usamos os seguintes exemplos tentando elucidar melhor, a partir de mais detalhes, 

essas diferenciações entre traços e demonstrar a importância da valoração dos traços na 

formulação e compreensão da linguagem. 
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(5) O homem comeu a carne. 

 

 

  

 

 

 

 

 

(6) O cachorro comeu a carne 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) O homem comprou um livro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8) (?) O cachorro comprou o livro. 

 

 

 

 

 

 

homem 

papel-θ [AGENTE] 

traço sintático [+ animado] 

traço sintático ou semântico?: 

[+ humano] 

traço sintático ou semântico?: 

[+ sexo masculino] 

cachorro 

papel-θ [AGENTE] 

traço sintático [+ animado] 

traço sintático ou semântico?: 

[- humano] 

traço sintático ou semântico?: 

[+ sexo masculino] 
 

homem 

papel-θ [AGENTE] 

traço sintático [+ animado] 

traço sintático ou semântico?: 

[+ humano] 

traço sintático ou semântico?: 

[+ sexo masculino] 
 

cachorro 

papel-θ [AGENTE] 

traço sintático [+ animado] 

traço sintático ou semântico?: 

[- humano] 
traço sintático ou semântico?: 

[+ sexo masculino] 
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(9) O homem se barbeou. 

 

 

 

 

 

  

 

 

(10) O homem barbeou outro homem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11) (?) O homem barbeou a mulher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(12) (?) A mulher se barbeou. 

 

 

 

 

 

      

homem 

papel-θ [AGENTE] 

traço sintático [+ animado] 

traço sintático ou semântico?: 

[+ humano] 

traço sintático ou semântico?: 

[+ sexo masculino] 
traço semântico [+ barba] 
 

anáfora se (homem) 

papel-θ [PACIENTE] 

traço sintático [+ animado] 

traço sintático ou semântico?: 

[+ humano] 

traço sintático ou semântico?: 

[+ sexo masculino] 
traço semântico [+ barba] 
 

homem 

papel-θ [AGENTE] 

traço sintático [+ animado] 

traço sintático ou semântico?: 

[+ humano] 

traço sintático ou semântico?: 

[+ sexo masculino] 
traço semântico [+ barba] 
 

homem 

papel-θ [PACIENTE] 

traço sintático [+ animado] 

traço sintático ou semântico?: 

[+ humano] 

traço sintático ou semântico?: 

[+ sexo masculino] 
traço semântico [+ barba] 
 

mulher 

papel-θ [AGENTE] 

traço sintático [+ animado] 

traço sintático ou semântico?: 

[+ humano] 

traço sintático ou semântico?: 

[- sexo masculino] 
traço semântico [- barba] 
 

anáfora se (mulher) 

papel-θ [PACIENTE] 

traço sintático [+ animado] 

traço sintático ou semântico?: 

[+ humano] 

traço sintático ou semântico?: 

[- sexo masculino] 
traço semântico [- barba] 
] 
 

homem 

papel-θ [AGENTE] 

traço sintático [+ animado] 

traço sintático ou semântico?: 

[+ humano] 

traço sintático ou semântico?: 

[+ sexo masculino] 
traço semântico [+ barba] 
 

mulher 

papel-θ [PACIENTE] 

traço sintático [+ animado] 

traço sintático ou semântico?: 

[+ humano] 

traço sintático ou semântico?: 

[- sexo masculino] 
traço semântico [- barba] 
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(13) A mulher barbeou o homem. 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

(14) (?) A mulher barbeou outra mulher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(15) (?) O cachorro se barbeou. 

 

 

 

 

 

 

 

Vemos de (5) a (15) a descrição de parte dos traços do N argumento com o papel-θ 

[AGENTE]. De (9) a (15), verificamos não só traços do N argumento com o papel-θ 

[AGENTE] como também traços do N argumento com o papel-θ [PACIENTE]. O papel-θ 

[AGENTE] só combina com N [+animado]. Para o papel-θ [PACIENTE] pode haver outras 

restrições, também determinadas pelo verbo. 

mulher 

papel-θ [AGENTE] 

traço sintático [+ animado] 

traço sintático ou semântico?: 

[+ humano] 

traço sintático ou semântico?: 

[- sexo masculino] 
traço semântico [- barba] 
 

homem 

papel-θ [PACIENTE] 

traço sintático [+ animado] 

traço sintático ou semântico?: 

[+ humano] 

traço sintático ou semântico?: 

[+ sexo masculino] 
traço semântico [+ barba] 
 

mulher 

papel-θ [AGENTE] 

traço sintático [+ animado] 

traço sintático ou semântico?: 

[+ humano] 

traço sintático ou semântico?: 

[- sexo masculino] 
traço semântico [- barba] 
 

mulher 

papel-θ [PACIENTE] 

traço sintático [+ animado] 

traço sintático ou semântico?: 

[+ humano] 

traço sintático ou semântico?: 

[- sexo masculino] 
traço semântico [- barba] 
 

 

cachorro 

papel-θ [AGENTE] 

traço sintático [- animado] 

traço sintático ou semântico?: 

[- humano] 
traço sintático ou semântico?: 

[- sexo masculino] 
traço semântico [- barba] 
 

anáfora se (cachorro) 

papel-θ [PACIENTE] 

traço sintático [- animado] 

traço sintático ou semântico?: 

[- humano] 
traço sintático ou semântico?: 

[- sexo masculino] 
traço semântico [- barba] 
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A frase (8) é semanticamente incongruente porque comprar não seleciona como seu 

argumento externo, que depois se torna sujeito, um N com o traço [-humano], mesmo tendo o 

traço [+animado], pois não poderá atribuir a ele o papel-θ [AGENTE], visto que esta ação só 

pode ser exercida por seres humanos. 

As frases de (9) a (15) são construídas a partir do verbo barbear. Reparem que este 

verbo seleciona como argumento externo um N [+animado] e [+humano], capaz de barbear 

alguém, atribuindo-lhe o papel-θ [AGENTE]; enquanto o argumento interno precisa ser um N 

[+animado], [+humano], [+ sexo masculino] e [+ barba], isto é, um homem em que já nasce 

barba e que não foi barbeado recentemente: argumento a que o verbo pode atribuir papel-θ 

[PACIENTE]. Desta forma, (9), (10) e (13) são congruentes, pois todos os argumentos 

internos e externos possuem os requeridos traços. O N que é argumento externo em (13), 

também com o papel-θ [AGENTE], não representa qualquer inadequação, tendo em vista que 

aquele que barbeia não precisa ser do sexo masculino. Por exemplo, a enfermeira pode 

barbear o doente. 

A sentença (11) é incongruente porque o argumento interno a ser selecionado por 

barbear, portanto com o papel-θ [PACIENTE], não pode ter o traço semântico [+ sexo 

feminino], apesar de [+ humano], pois, como se sabe, indivíduos normais do sexo feminino e 

da espécie humana não possuem barba. As sentenças (12) e (14) são incongruentes por essa 

mesma razão. O traço semântico [+ humano] em combinação com o traço semântico [+ sexo 

feminino] torna o candidato a argumento interno de barbear incompatível. Lembrando que 

(12) se caracteriza pelas circunstâncias estruturais do Princípio A da Teoria da Ligação 

(Binding Theory), de Chomsky (1981), o que leva a anáfora se, argumento interno do verbo, 

ter traços sintáticos e semânticos iguais aos traços do argumento externo (a mulher). A 

incongruência de (15) está no fato de que o N cachorro, que figura como argumento externo, 

e cujos traços são retomados pela anáfora se, na condição de argumento interno, não pode ser 

selecionado como nenhum dos dois argumentos do verbo barbear, porque se trata de um N 

com traço [-humano]. 

Assim vemos que as noções de traço semântico e traço intrínseco são próximas e 

podem ser confundidas. Há traços intrínsecos sintáticos, como a animacidade, que não se 

esgotam nas operações sintáticas, sendo ainda conduzidos para LF, depois de Spell-out, e 

sendo então interpretados pela interface C-I. E tratar deste traço e de aspectos tão 

idiossincráticos que o envolvem é o ponto crucial deste trabalho. 
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2.4  PAPEL TEMÁTICO E ESTRUTURA ARGUMENTAL 

 

De acordo com o Minimalismo (MP), que é o modelo de Chomsky da Gramática 

Gerativa, clássico, lexicalista e projecionista, ao analisar-se a derivação de uma sentença, 

verifica-se que a estrutura argumental do verbo promove a seleção de seus argumentos, e 

todos se projetam na sintaxe, havendo, portanto, um acesso semântico aos formantes destes 

argumentos, mas sem haver interpretação semântica, que só ocorre ao final da derivação. 

Tal estrutura argumental está diretamente relacionada aos papéis temáticos atribuídos 

pelo verbo aos seus argumentos. Por essa razão, é comum assumir que a representação das 

estruturas argumentais se encontra em um contexto intermediário, entre as interfaces sintática 

e semântica. De maneira simplificada, acredita-se que os papéis temáticos, componentes 

semânticos dos sintagmas, ligam-se ao Caso desses mesmos sintagmas, e é o Caso, por sua 

vez, que dá a pista para as suas funções sintáticas. Essas noções, na verdade, são anunciadas 

por Fillmore (1968). 

Assim seriam construídas as estrutura argumentais das sentenças, com uma 

sequência de ligações semânticas e sintáticas razoavelmente bem definidas. No entanto, esse 

processo costuma ser mais problemático do que parece, uma vez que, ainda hoje, não se 

alcançou um consenso sobre o status e a classificação da base dessas ligações: os papéis 

temáticos.  

Diversos estudos sobre a Teoria-θ já definiram uma gama de papéis temáticos. 

Costuma-se assumir como principais, entre outros, os papéis de agente, tema, paciente, 

experienciador, instrumento, alvo, origem e locativo. No entanto, mesmo entre estes reside a 

complicação de que possam (e costumem) receber diferentes definições e atribuições. Sobre o 

papel de agente, por exemplo, Halliday (1967) define como aquilo que controla o desenrolar 

de uma ação, enquanto Chafe (1970) diz se tratar não mais do que aquilo que, voluntária ou 

involuntariamente, dá origem à ação. Nesse sentido, não há um consenso sobre um conjunto 

bem definido de papéis temáticos. 

Cada papel temático, com suas implicações sobre as estruturas argumentais, poderia 

ser compreendido como o conjunto de propriedades ou traços semânticos. E, dessa forma, 

cada traço constituinte dos papéis temáticos poderia ter implicações na estrutura argumental. 

Ao tentar esclarecer a relação que pode existir entre a animacidade e o 

estabelecimento das estruturas argumentais, são importantes as possíveis ligações entre os 

papéis temáticos e o traço de animacidade, que consideramos como formal/sintático, mas com 

interpretação semântica quando chega à LF. 
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Mesmo considerando a animacidade como um dos traços que, em conjunto, são 

considerados na atribuição de papel temático a um argumento, se pode enxergar uma relação 

entre esse processo e fenômenos estritamente sintáticos, como a voz inversa do navajo (cf. 

seção 3.4.1), em que fica claro o envolvimento direto do traço de animacidade.  

Sabe-se que o traço de animacidade tem influência nas operações sintáticas e, mais 

ainda, sabe-se que ele é fundamental para a definição de seleção argumental (seleção 

semântica ou s-seleção). Isso nos dá ideia da complexidade de lidar com os fenômenos 

linguísticos que envolvem este traço que transita entre a sintaxe e a semântica. 

Concebendo que o traço de animacidade é um traço intrínseco ao N, que participa da 

caracterização do N, auxiliando assim no processo de seleção argumental, e que tem alguma 

carga semântica a ser interpretada ainda em LF, mas que, ao mesmo tempo, ele é 

substancialmente um traço sintático, pois promove operações sintáticas, não fica distante o 

entendimento de que ele está presente na relação de concordância (Agr). 

 

2.5  CONCORDÂNCIA 

 

O nódulo de concordância faz parte da representação das estruturas sintáticas 

presumidas pela teoria aqui adotada e está incluído na camada flexional, ou seja, nos 

processos de flexão de nomes e verbos.  

Para Chomsky (2001), a concordância (Agr) é um reflexo de relações de 

licenciamento (core licencing), ou seja, checagem de traços, na Sintaxe Estreita. A projeção 

máxima do núcleo de concordância é o Sintagma de Concordância (Agreement Phrase  –  

AgrP), que é o identificador do nódulo de concordância nas representações sintáticas. Lá estão 

contidos os processos responsáveis pela checagem dos traços de concordância na Sintaxe 

Estreita. Assim, se dado traço aparece entre os processos que compõem o nódulo de 

concordância, inevitavelmente há de se concluir que se trata de um traço formal. Focalizando 

a relação de concordância entre o verbo e o sujeito, a partir dos traços formais do N 

argumento que se torna sujeito, os traços formais deste N são tratados como traços-φ.  

Moravcsik (1974, 1978) propõe que Função Gramatical delimitaria uma hierarquia 

quanto à concordância: sujeito > objeto direto > objeto indireto > advérbio. Ou seja, 

considerando o conjunto de línguas naturais, se há Concordância, o verbo concorda com o 

sujeito; se a concordância ocorre com outro elemento além do sujeito, este elemento é o 

objeto direto; e assim por diante. 
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Gilligan (1987), sem tratar de advérbios, apresenta uma pesquisa com 100 línguas 

geneticamente diferentes e verifica que há: 23 línguas sem concordância; 20 línguas com 

concordância somente com sujeito; 31 línguas com concordância com sujeito e com objeto 

direto; 25 línguas com concordância com sujeito, com objeto direto e com objeto indireto; e 

uma língua com Concordância com sujeito e com objeto indireto. 

A concordância é considerada por Bobaljik (2008) sensível ao output dos algoritmos 

de caso morfológico. Para ele, a concordância segue a pista de caso morfológico: 

“concordância rastreia o caso morfológico” (Bobaljik, 2008, p. 307), ou seja, caso 

morfológico delineia uma hierarquia de acessibilidade à concordância: “exatamente onde a 

correspondência é rompida, é o Caso, e não a função gramatical, que determina a 

acessibilidade para concordância.” (Bobaljik, 2008, p. 311) 

No entanto, em discordância com de Bobaljik (2008), temos de considerar que 

Concordância é uma relação que se estabelece a partir da checagem dos traços-φ, que é uma 

operação sintática e, portanto, acontece na Sintaxe Estreita. 

 

2.6  CASO ESTRUTURAL E CASO MORFOLÓGICO 

 

Segundo a Gramática Gerativa, Caso é uma categoria gramatical fundamentada em 

um Princípio Universal. Sua existência é fato em todas as línguas, independentemente das 

condições em que possa se dar. A noção de Caso ou Caso Estrutural ou Caso Abstrato é um 

princípio recuperável em qualquer língua. 

Mas há línguas em que essa categoria gramatical transparece na morfologia, como 

acontece, por exemplo, no latim, no grego clássico, no alemão, no finlandês, sendo o 

finlandês uma língua com 16 casos marcados morfologicamente, pois nela não há preposição.  

Quando o Caso é morfologicamente transparente, ele se chama Caso Morfológico. 

No latim, como em (16), (17) e (18), a ordem dos constituintes na frase não tem tanta 

importância, pois a morfologia dos DPs se encarrega totalmente da atribuição de Caso, 

importando, no fim, que a função sintática e o papel temático estejam de acordo com o Caso, 

estabelecendo assim a marcação de Caso. 

(16) Homo          edit           malum 

       HomoNOM   comerPass   maçãACUS 

       O homem comeu uma maçã 
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(17) Homo          malum       edit            

       HomoNOM   maçãACUS   comerPass 

       O homem comeu uma maçã 

 

(18) Malum        homo         edit            

        MaçãACUS   homoNOM  comerPass 

        O homem comeu uma maçã 

Mas o fato de haver desinências casuais visíveis não implica em dizer que na sua 

ausência não existe a noção de Caso. Na verdade, para a totalidade das línguas é 

imprescindível que aconteça a atribuição de Caso ao DP, pois é através dela que os DPs têm 

suas funções sintáticas expostas. Isso significa que há a atribuição de Caso, e 

consequentemente a de função gramatical, ou seja, função sintática, mesmo quando não 

acontece a marcação morfológica de Caso. 

Ao dar transparência às funções sintáticas dos DPs, a marcação de Caso (morfológica 

ou não) possibilita também a visibilidade de seus papéis temáticos. Visto que a função 

sintática e o papel temático estão estritamente ligados  –  não se podendo confundir um com o 

outro. Ao se expor um, a marcação dá visibilidade ao outro. A atribuição de caso nominativo 

a um DP, por exemplo, denuncia a sua função sintática de sujeito, e, a partir disso, sabe-se 

que as possibilidades de papéis temáticos para ele variam entre agente, experienciador e tema. 

Daí se entende a Teoria do Caso. De forma simplificada, podemos dizer que todo DP 

pronunciado é checado e necessita que lhe seja atribuído Caso, para que seu papel temático 

seja garantido e tenha visibilidade. 

A visibilidade dada ao papel temático é, portanto, a principal função da atribuição de 

Caso – e note bem que isso independe da marcação morfológica  –  e também o que torna 

indispensável a sua existência em um sistema linguístico. 

A frase (19) nos serve de exemplo. E, a partir da árvore da sua estrutura sintática, 

tentamos mostrar como se dá a derivação, que sempre inclui a atribuição de Caso a cada DP 

pronunciado. 
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(19) O homem comeu uma maçã. 

                                                                        CP 

                                                            

                                                            Spec                C' 

                                                 

                                                                           C                TP 

                                                                          

                                                                                    DP               T' 

                                                                              o homem
j
 

                                                                                              T                   VP                

                                                                                       comeu
i
 

                                                                                                         DP                V' 

                                                                                                           t
j
   

                                                                                                                   V                 DP 

                                                                                                                    t
i
              uma maçã 

 

O argumento externo de comer, ou seja, o DP o homem, que, pela maneira como se 

relaciona semanticamente com os outros constituintes, tem o papel temático [AGENTE], 

recebe caso nominativo da Flexão contida no predicador. A partir disso, sabe-se que a sua 

função é a de sujeito da sentença. Já o DP a maçã, que tem papel temático [TEMA], recebe 

caso acusativo do próprio verbo, por ser complemento do verbo, o que evidencia a sua função 

de objeto direto. 

 

2.6.1  Marcação Canônica de Caso 

 

A sentença (16) serve também para a explicação da Marcação Canônica de Caso. Em 

línguas como o português, em que a marcação de Caso não acontece tipicamente de forma 

morfológica, à exceção de alguns resquícios, como me, a mim, etc., a marcação de Caso é 

canônica, isto é, se dá basicamente, como se demonstra em (16), tendo como principal 

característica o enrijecimento da ordem canônica dos constituintes na frase, que é SVO. Os 

DPs recebem Caso diretamente a partir de seus domínios, e suas funções sintáticas/ 

gramaticais, assim como seus papéis temáticos, estão plenamente compatíveis com os Casos 

recebidos. É isso o que configura a Marcação Canônica de Caso. 
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2.6.2 Marcação Excepcional de Caso 

 

A “excepcionalidade” na marcação de caso se configura quando um DP de certo 

domínio recebe Caso a partir de outro domínio. Ou seja, quando seu regente não é capaz de 

lhe atribuir Caso, e ele, atendendo à Teoria de Caso, recorre a outra. Se isso não acontecesse, 

o DP não seria licenciado, e a derivação não poderia continuar, ela se romperia. (Cf. Raposo, 

1992). 

Portanto, se pode dizer que é uma exceção que na realidade está dentro de uma 

normalidade que é a de todo DP precisar de Caso. Imaginemos uma frase em que não se 

pudessem identificar as funções gramaticais. Isso é impedido pelo fluxo natural da gramática. 

Em (20) e (21), encontramos uma sentença encaixada na outra: uma embedded 

clause (sentença encaixada) de infinitivo impessoal em português. E a seguir a anotação da 

estrutura sintática em forma de árvore. Em (20) está marcado morfologicamente o caso 

acusativo: nos, forma no acusativo ou dativo; nós, forma no nominativo. A certeza de, na 

sentença (20), se tratar da forma nos no acusativo está na função gramatical do pronome, que 

é de objeto direto. Estes mesmos caso e função gramatical se repetem no que se refere ao DP 

homem em (21). 
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(20) Maria viu [-nosACUS  comerINFINITIVO IMPESSOAL  uma maçãACUS]    

 

            CP 

   

Spec                C' 

             

             C                   TP 

                        

                        DP                T' 

                     a Maria
l
         

                                    T                 VP 

                                  viu
k
          

                                              DP                V' 

                                                t
l
   

                                                         V                  InfP 

                                                           t
k
  

                                                                    DP                  Inf’ 

                                                                    nos
j
 

                                                                                 Inf                VP                

                                                                               comer
i
 

                                                                                             DP                  V' 

                                                                                               t
j
   

                                                                                                         V                 DP 

                                                                                                          t
i
             uma maçã 
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(21) Maria viu [o homemACUS  comerINFINITIVO IMPESSOAL  uma maçãACUS]    

 

            CP 

   

Spec                C' 

             

             C                   TP 

                        

                        DP                T' 

                     a Maria
l
         

                                    T                 VP 

                                  viu
k
          

                                              DP                V' 

                                                t
l
   

                                                         V                  InfP 

                                                           t
k
  

                                                                    DP                  Inf’ 

                                                               o homem
j
 

                                                                                 Inf                VP                

                                                                               comer
i
 

                                                                                             DP                  V' 

                                                                                               t
j
   

                                                                                                         V                 DP 

                                                                                                          t
i
             uma maçã 

O núcleo verbal comer está desprovido de flexão, e isso que lhe falta é justamente o 

que atribuiria caso nominativo ao seu argumento externo o homem, que desta maneira ficaria 

desprovido de caso, condição essa que é inadmissível conforme os universais linguísticos, já 

que todo DP pronunciado precisa receber Caso. A resolução do problema está então no 

domínio imediatamente superior, do núcleo verbal ver, que pela relação de localidade é capaz 

de atribuir caso acusativo ao DP o homem, ainda que, desta maneira, Caso e função sintática 

fiquem em desacordo. 
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2.7  CASO MORFOLÓGICO, FUNÇÃO GRAMATICAL E CONCORDÂNCIA 

 

Nas línguas em que há marcação morfológica de caso, também costuma ser evidente 

a concordância de caso entre nomes, já que complementos nominais copiam os traços 

sintáticos dos núcleos nominais a que se ligam. Tomando novamente exemplos do latim, em 

(22), (23) e (24), temos que um nome com marcação morfológica de nominativo 

obrigatoriamente terá seu respectivo adjectivo igualmente marcado em nominativo, e isso será 

também verdade para os demais casos morfologicamente marcados nessa língua. 

(22) pulchra          puella 

        bonitaNOM     meninaNOM    

        menina bonita (sujeito) 

 

(23) pulchram       puellam 

        bonitaACUS    meninaACUS    

        menina bonita (objeto) 

 

(24) pulchrae       puellae 

       bonitaGEN      meninaGEN    

       da menina bonita 

O exemplo da língua latina, no entanto, não reflete uma verdade inexorável para 

todas as línguas em que há marcação morfológica de caso, uma vez que não há 

obrigatoriedade concordância.  

 

2.8  VOZ INVERSA 

 

Para a Gramática Gerativa, a importância dos papéis-θ na sintaxe não vai além da 

Teoria Temática, que estabelece que cada argumento deve receber um e não mais que um 

papel-θ, assim como dois argumentos de um mesmo núcleo verbal não podem receber papel-θ 

igual. 

Os itens lexicais já chegam à derivação com papéis-θ bem definidos. A teoria não 

trata da possibilidade de que o processo de subcategorização implique em acarretamentos 

semânticos, visto que, por suas propostas, nem sempre marcação temática e subcategorização 

se confundem. Essa ideia está implícita na proposta de que a marcação temática do DP sujeito 

é realizada pelo núcleo sintático VP, que não possui subcategorização, e não pelo núcleo 



26 

 

lexical V. Contudo, essa mesma proposta pode, se considerada válida, servir para evidenciar a 

profunda relação entre papéis-θ e operações sintáticas. 

O fenômeno da Voz Inversa será exemplificado neste trabalho através da língua 

norte-americana Navajo, da família Athabaska. Não existe correlato para esse fenômeno no 

português, o que nos deixa apenas a opção de utilizar a voz passiva na tradução. No entanto, o 

valor sintático é completamente diferente para os dois casos, como cita Ura (2000): 

1. [+humano] > [-animado] 

(25)   ashkii          tó               bi-isxí                                 voz inversa 

         menino       água           bi-matar 

         O menino foi morto pela água 

 

2. [+humano] > [-animado] 

(26) * tó             ashkii          yiyi-isxí                                voz ativa 

          água         menino        yi-matar 

          A água matou o menino. 

A voz inversa se presta para por em evidência/foco um DP de uma sentença quando 

este não é o argumento externo do verbo, assim como ocorre na voz passiva. No entanto, é 

peculiar a essa estrutura a manutenção da função sintática de sujeito do argumento externo, o 

que torna o caráter da sentença sintaticamente mais próximo da voz ativa. Na verdade, o 

verbo virtualmente passa a ter um sujeito paciente e um sujeito agente, no que diz respeito a 

uma sentença com argumento externo e argumento interno. 

Hale (1973) propunha que o fenômeno do Navajo poderia ser compreendido com a 

inversão das posições argumentais de agente e paciente, mas essa ideia não alcança a natureza 

e o propósito sintático da operação de voz inversa. A despeito do que a própria denominação 

leve a supor, a voz inversa não é sintática ou semanticamente o inverso da voz ativa. Trata-se 

de uma operação cujo fundamento é a topicalização do argumento interno do verbo, o que, 

por seu turno, é motivado pela hierarquia de animacidade. Sobre isso, Jelinek e Carnie (2003, 

p. 39) explicam: “Em Navajo (…), a voz inversa é usada para evitar a violação de uma 

hierarquia complexa de animacidade, e em construções com argumentos de 1ª ou 2ª e 3ª 

pessoas, 1ª ou 2ª pessoa é sempre tópico, e 3ª pessoa está em foco”. 

A voz inversa, como operação gramatical, é um fenômeno possível em qualquer 

língua humana, independente da concretização de seu uso, o que significa que se trata de um 

fenômeno com base em um princípio universal. O seu emprego pelos falantes é, portanto, 
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parametrizada. A partir disso, podemos entender que a mesma hierarquia de animacidade que 

motiva a voz inversa do Navajo também é um componente da GU. 

Há outras propostas de hierarquia de animacidade, que, naturalmente, levam em conta 

questões ontológicas, como é a hierarquia homem > animal > planta > objeto (Silverstein, 

1976, Dixon, 1979, Aissen, 2003, apud Paczynski, Kuperberg, 2011). 

 

2.9  SUJEITO NULO 

 

O pronome nulo, representado por pro nos estudos de Gramática Gerativa, é um 

elemento que pertence ao grupo das categorias vazias, que devem ser entendidas como 

elementos não realizados fonologicamente, mas presentes na computação sintáticas das 

sentenças. Isso quer dizer que o pronome nulo é composto unicamente pelos traços que são 

indispensáveis para a manutenção de algum princípio gramatical. 

Prozinho (pro) pode se referir a um sujeito ou a um objeto. Passamos a focalizar pro 

na posição de sujeito. Em (27), observamos que o pronome nulo se encaixa na posição 

reservada ao argumento externo do verbo esquecer, na sentença encaixada. Em (28), aparece 

a sentença correspondente sem categoria vazia, ou seja, com o lugar do pronome preenchido. 

Em (29), temos uma sentença no infinitivo, em que a categoria vazia é então PRO (prozão), 

que se caracteriza como sujeito de infinitivo. 
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(27) O Pedro sabe que pro esqueceu a carteira. 

             CP 

 

Spec              C’ 

 

           C                 TP 

   

                  DP                  T’ 

             o Pedro
l
 

                               T                 VP 

                             sabe
k
 

                                         DP               V' 

                                           t
l
   

                                                    V                CP 

                                                     t
k
        

                                                            Spec                C' 

                                                 

                                                                           C                TP 

                                                                         que 

                                                                                    DP               T' 

                                                                                   pro
j
 

                                                                                              T                   VP                

                                                                                        esqueceu
i
 

                                                                                                         DP                V' 

                                                                                                           t
j
   

                                                                                                                   V                 DP 

                                                                                                                    t
i
              a carteira 
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(28) O Pedro sabe que ele esqueceu a carteira. 

             CP 

 

Spec              C’ 

 

           C                 TP 

   

                  DP                  T’ 

             o Pedro
l
 

                               T                 VP 

                             sabe
k
 

                                         DP               V' 

                                           t
l
   

                                                    V                CP 

                                                     t
k
        

                                                            Spec                C' 

                                                 

                                                                           C                TP 

                                                                         que 

                                                                                    DP               T' 

                                                                                   ele
j
 

                                                                                              T                   VP                

                                                                                        esqueceu
i
 

                                                                                                         DP                V' 

                                                                                                           t
j
   

                                                                                                                   V                 DP 

                                                                                                                    t
i
              a carteira 
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(29) O José diz amar a Maria. 

            CP 

   

Spec                C' 

             

             C                   TP 

                        

                        DP                T' 

                    o José
l
         

                                    T                 VP 

                                   diz
k
          

                                              DP                V' 

                                                t
l
   

                                                         V                  InfP 

                                                           t
k
  

                                                                    DP                  Inf’ 

                                                                   PRO
j
 

                                                                                 Inf                VP                

                                                                               amar
i
 

                                                                                             DP                  V' 

                                                                                               t
j
   

                                                                                                         V                 DP 

                                                                                                          t
i
              a Maria 

Respeitando EPP, ou seja, considerando que não é possível frase sem sujeito, ainda 

que este seja revelado simplesmente pela Flexão no verbo, é necessário que, na falta de um 

sujeito lexical, a categoria vazia preencha a posição de sujeito, já que os traços do sujeito 

precisam ser checados. 

Inúmeros estudos de P&P relativamente ao Parâmetro do Sujeito Nulo em português, 

entre eles, Duarte (1993), Kato (1999) e Barbosa, Duarte e Kato (2006), mostram que 

português é uma língua que permite o chamado sujeito nulo, ou seja, a Flexão é capaz de 

evidenciar o sujeito sem que ele próprio seja necessariamente realizado fonologicamente, não 

havendo necessidade nem de pronome expletivo, que esvaziado semanticamente, ser 
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pronunciado a fim preencher o lugar do sujeito, como em (30). Diferentemente de tantas 

outras línguas, como o inglês e o alemão, em que o pronome expletivo é invariavelmente 

pronunciado, o que se verifica respectivamente em (31) e (32). 

(30) proChove. 

                                                                                 CP 

                                                        

                                                                     Spec                C' 

                                                 

                                                                                  C                  TP 

                                                                                 

                                                                                              DP               T' 

                                                                                             pro 

                                                                                                        T                  VP                

                                                                                                    chove
i
 

                                                                                                                              V' 

                                                                                                            

                                                                                                                              V                 

                                                                                                                               t
i
              

 

(31) It rains.                                                             CP 

                                                        

                                                                     Spec                C' 

                                                 

                                                                                  C                  TP 

                                                                                 

                                                                                              DP               T' 

                                                                                               it 

                                                                                                        T                  VP                

                                                                                                      rains
i
 

                                                                                                                              V' 

                                                                                                            

                                                                                                                              V                 

                                                                                                                               t
i
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(32) Es regnet. 

                                                                                 CP 

                                                        

                                                                     Spec                C' 

                                                 

                                                                                  C                  TP 

                                                                                 

                                                                                              DP               T' 

                                                                                               es 

                                                                                                        T                  VP                

                                                                                                      regnet
i
 

                                                                                                                              V' 

                                                                                                            

                                                                                                                              V                 

                                                                                                                               t
i
              

 

2.10  REDOBRO DE CLÍTICO 

 

 Os clíticos são morfemas ligados sintaticamente ao verbo e ao mesmo tempo 

complemento do verbo. O redobro de clítico se refere a um clítico pronominal átono que 

existe paralelamente com o argumento do verbo. O redobro de clítico está presente, por 

exemplo, no grego e em línguas neolatinas em geral. Nesta dissertação, vamos ver o 

fenônomeno do redobro do clítico em espanhol. Como exemplo inicial, vejamos (33). 

(33)   Lei      ayudaron      a Mariai. 

         lhei      ajudaram      a Mariai 

         Ajudaram Maria. 

 

2.11  UMA VERSÃO NÃO LEXICALISTA DA GRAMÁTICA GERATIVA:                      

A MORFOLOGIA DISTRIBUÍDA 

 

A proposta chomskiana para a computação das palavras, definida no MP, passa pelo 

pressuposto de que na computação de linguagem existe um arcabouço de itens lexicais, o 

Léxico, composto por palavras completas. No interior dessa proposta, há duas possíveis 



33 

 

posições teóricas. A primeira é a de que todos os itens lexicais, flexionados ou não, são 

formados no Léxico e computados na sintaxe. A segunda considera que os itens não 

flexionados estão presentes no Léxico, enquanto os itens flexionados são formados somente 

durante a computação sintática. De toda forma, para o MP, cada item lexical é um feixe de 

traços de três tipos: traços fonológicos, traços formais/ sintáticos e traços semânticos. 

Outro modelo de computação linguística nasceu dos pressupostos teóricos da 

Gramática Gerativa e foi denominada Morfologia Distribuída – MD (Distributed Morphology 

– DM), através de Halle e Marantz (1993, 1994). Esta corrente teórica visa a eliminar a 

redundância da proposta lexicalista, já que propõe a existência de dois níveis distintos para a 

computação de palavras, o léxico e a sintaxe, admitindo assim que a formação das palavras 

ocorre essencialmente durante a sintaxe. Por essa nova visão, as operações que regem a 

formação de sentenças concatenar/ juntar (merge) e mover (move) – devem ser as mesmas 

para a formação de palavras.  

Além disso, MD assume que o componente morfológico não está resumido no nível 

do léxico, mas se configura em operações distribuídas entre os diversos níveis da computação 

de linguagem. Essa posição permite explicar mudanças ou operações morfológicas motivadas 

por fenômenos fonológicos ou sintáticos. 

A MD afinal assume que toda a computação da palavra, assim como da sentença, 

ocorre no componente sintático, com a possibilidade de alterações incrementacionais no 

componente morfológico pós-sintático. (Cf. França, Lemle, 2006) 

Essa nova compreensão da gramática exige uma reformulação profunda do modelo 

de arquitetura de linguagem (Lage, 2013). Nesse sentido, vamos tentar esclarecer um pouco 

mais sobre a MD, acompanhando o raciocínio através do esquema representacional da Fig. 3. 
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Fig. 3: Esquema do modelo da derivação segundo a Morfologia Distribuída (Lage, 2005, 

p.80) 

Como pode ser observado, o que no modelo minimalista está resumido no léxico, na 

MD se encontra distribuído em três diferentes listas: 

Lista 1: onde estão contidos as raízes e os traços abstratos (ainda sem inserções 

morfofonológicas), os quais se prestam unicamente às operações de sintaxe. 

Lista 2 (ou Vocabulário): onde estão contidas as peças ou itens do vocabulário, que 

podem ser definidos como materiais morfofonológicos acompanhados de seus respectivos 

direcionamentos de inserção sintática. 

Lista 3 (ou Enciclopédia): onde se encontra o conhecimento não linguístico, as 

entradas enciclopédicas que se prestam a atribuir significados às peças do vocabulário, assim 

como relacioná-las aos conhecimentos de mundo extralinguísticos. 
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O modelo da MD também é definido por propriedades que esclarecem as implicações 

gramaticais da visão não lexical para a computação de sintaxe. Essas propriedades são 

basicamente: Inserção Tardia, de Subespecificação e Estrutura Sintática all the way down. 

A propriedade de Inserção Tardia diz respeito à hipótese de que o conteúdo 

fonológico ligado aos terminais sintáticos é inserido apenas durante o mapeamento para a PF, 

no processo nomeado Inserção de Vocabulário. É essa a propriedade que dá ensejo para a 

afirmação de Lemle (2005): 

A diferença crucial entre a teoria da Morfologia Distribuída (MD) e as teorias 

lexicalistas é esta: na MD os traços sintático-semânticos que entram na computação 

sintática não são acoplados desde o início com traços fonológicos, ao passo que nas 

teorias lexicalistas as unidades lexicais que são o input da sintaxe são dotadas de 

traços fonológicos, traços semânticos e traços formais desde o início da derivação. 

 

A Subespecificação diz respeito à não obrigatoriedade de que as expressões 

fonológicas relacionadas aos terminais sintáticos correspondam a todos o traços contidos 

nestes. Isso quer dizer que traços como animacidade, gênero e número  –  além de outras 

informações presentes na computação sintática  –  não precisam ser representados nas peças 

do vocabulário, ainda que figurem determinantemente na sintaxe. É obrigatório apenas que 

haja a “extraespecificação”, ou seja, a inserção de informações fonológicas sem pares na 

sintaxe. 

Quanto à Estrutura Sintática all the way down, a MD a propõe como um princípio 

segundo o qual, seja para a derivação de palavras ou de sentenças, o componente fonológico 

(inserção de itens do vocabulário) é precedido pelas estruturas hierárquicas geradas pela 

sintaxe. All the way down significa basicamente que essas estruturas sintáticas hierarquizadas 

estão em níveis abaixo mesmo do nível das palavras. 
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3  ANIMACIDADE 

 

O papel da animacidade nos estudos linguísticos costuma ser o de uma propriedade 

semântica, ou seja, um constituinte estrito da área da Semântica. Assim sendo, não é de causar 

surpresa que tal propriedade possua influência sobre a determinação dos papéis-θ dos 

argumentos dos verbos, ou das preposições. 

No entanto, a literatura linguística em geral aceita que os papéis-θ estão, de forma 

mais ou menos direta, relacionados às estruturas sintáticas das sentenças, uma vez que se 

relacionam com o caso dos constituintes nominais das frases. Segundo a Teoria Gerativa, o 

Caso é uma categoria gramatical atribuída a todos os DPs pronunciados e, por sua vez, 

relaciona-se com a função sintática desses DPs. 

A sequência lógica de pensamento leva à conclusão de que a animacidade de fato 

deve ter influência sobre as estruturas sintáticas das sentenças, bem como deve ter 

importância para o estabelecimento das funções sintáticas.  

Estando a estrutura argumental das sentenças relacionada à função sintática dos 

argumentos, resulta daí a dedução de que muitas vezes a animacidade pode ser refletida na 

maneira como são organizados esses argumentos, nas restrições ou obrigatoriedades que 

podem determinar sobre a sintaxe dos argumentos. 

Um ponto essencial do presente estudo é, portanto, buscar elucidar como pode 

ocorrer a influência do traço de animacidade sobre as estruturas argumentais que se 

relacionam, assim como demonstrar se e por que há casos em que tal influência resulta em 

operações ou restrições sintáticas. 

 

3.1  CONCEITO NÃO LINGUÍSTICO E CONCEITO LINGUÍSTICO DE ANIMACIDADE 

 

Além de traço sintático, com interpretação semântica em LF, a animacidade é um 

conceito, que faz parte de outra cognição além da cognição de linguagem: a cognição de 

percepção. Mais que isso. O conceito de animacidade faz parte da cognição de percepção de 

outras espécies, além da humana. 

Desde a década de 40, sabe-se que o conceito de animacidade é experimentalmente 

mostrado em recém-nascidos humanos e de outras espécies (Hinzen, Poeppel, 2011). Isso 

significa que a percepção de animacidade é um dos primeiros fenômenos do desenvolvimento 

cognitivo da espécie humana e de outras espécies. Portanto, estamos diante de um conceito de 

animacidade que não é linguístico, é extralinguístico. 
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Konrad Lorenz (1949) demonstrou que gansos e patos já percebiam a existência de 

um ser animado no nascimento, em um processo que nomeou imprintig. Este biólogo 

austríaco percebeu que esses animais são geneticamente programados para se depararem com 

sua mãe, a reconhecerem e a acompanharem; ou, na ausência de sua mãe, fazem isso com 

outro ser animado que esteja com eles no momento do nascimento. (cf. França, Lage, 2013) 

 Em seus experimentos, Lorenz tomou o lugar da mãe dos filhotes logo antes da 

eclosão de seus ovos, e o resultado foi que eles passaram a segui-lo, adotando o 

comportamento que teriam junto à gansa ou pata, como podemos ver na Fig. 4. 

 

 

Fig. 4: Konrad Lorenz na pesquisa de imprinting (LIFE MAGAZINE, 1955, p.73) 

 

Desse mesmo estudo, surgiu a conclusão de que havia algo como um período crítico 

para o reconhecimento do ser animado, já que, passadas algumas horas da eclosão, os filhotes 

não desenvolviam mais o aquele comportamento, a despeito do que lhes fosse apresentado.  

Além disso, por exemplo em Hinzen e Poeppel (2011), temos notícias de que esta 

percepção de animado X inanimado acontece com recém-nascidos humanos. (Cf. França, 

Lage, 2013) O estudo de Sugisaki (2007), que serviu para a demonstração da inserção do 

traço de annimacidade nos únicos casos de concordância da língua japonesa, também trata da 

percepção desse traço por bebês em estágios inicias de aquisição da fala. As idades das três 

crianças pesquisadas variavam entre um e três anos. Mesmo assim, os resultados 
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demonstraram que a média de erros era igual a dos adultos, menor que 5%. Além disso, o 

autor comparou os resultados com os de línguas que ele chamou de ricas em concordância, e 

concluiu que, os resultados ainda eram equivalentes.  

Por esses dados, infere-se que o conceito de animacidade já é intuitivamente 

conhecido pelos bebês e que o traço formal de animacidade, presente na concordância, está 

naturalmente presente na fala de crianças de tenra idade, assim como está, por exemplo, o 

traço de número em crianças de mesma idade falantes ou em processo de aquisição do 

português. 

O trabalho de Sugisaki (2007) aborda os dois aspectos distintos da animacidade sem 

tratá-los de formas distintas. Ao estudar a presença da animacidade em crianças de tenra idade 

(1-3 anos), o autor direciona a análise para o desenvolvimento de linguagem, incluindo o 

traço de animacidade entre os universais linguísticos, considerando-o exclusivamente como 

traço formal, do tipo que está presente em operações da Sintaxe Estreita. No entanto, ele 

conclui que a animacidade revela-se excepcionalmente cedo na linguagem por razões 

estritamente linguísticas, quando poderia pensar em uma convergência excepcional do 

desenvolvimento da cognição de percepção com a de linguagem, uma vez que, como apontam 

Hinzen e Poeppel (2011), existem estudos que demonstram a percepção de animacidade em 

bebês antes mesmo do início do período crítico de aquisição da linguagem. 

No caso da animacidade, o conceito básico atrelado ao traço já é identificado pela 

criança mesmo antes do início do desenvolvimento da fala, assim como é identificado por 

outros animais mesmo antes do desenvolvimento de outras cognições. 

Em definitivo, a animacidade está presente nas estruturas universais da linguagem, 

em outra cognição humana e em outras espécies. Por um lado, causa estranhamento o fato de 

que um conceito que vai além da linguagem, já que pertencente não só a cognições humanas, 

não se manifesta comumente nas estruturas linguísticas. Por outro, a resposta a este fenômeno 

aparentemente estranho pode ser a própria natureza extralinguística do conceito de 

animacidade. Como este conceito está presente em outra cognição, a percepção, ele seria 

então menos linguístico do que  outros conceitos estritamente linguísticos? Ainda não 

sabemos. 

 

3.2  TRAÇO SEMÂNTICO: A VISÃO CLÁSSICA 

 

Seguindo a teoria, desde Fillmore (1968), notamos que são diversos os traços ou 

propriedades semânticos acarretados nas proposições em que os argumentos possam se 
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encontrar. As subcategorizações estabelecidas pelo verbo, em outras palavras, iriam além de 

apontar para papéis-θ fixos a generalizantes, como [AGENTE], [TEMA]. Elas apontariam 

para o acarretamento de propriedades semânticas específicas em cada caso. O verbo escrever, 

por exemplo, acarretaria sobre seu argumento externo traços relativos à agentividade, como 

desencadeador e controle, que correspondem, respectivamente, às características do agente de 

ser responsável por dar início à ação e de ser capaz de dar seguimento a ela ou interrompê-la. 

O mesmo verbo escrever também pode desencadear os traços [+humano] e 

[+animado] ao seu argumento externo, dependendo do contexto de toda a sua proposição. 

Nesse caso, como na maioria dos casos do português, a animacidade é pré-requisito lógico, 

mas não produz qualquer efeito na sintaxe, já que não poderia ser considerada agramatical 

uma sentença como (34).  Nota-se que o N caneta, contido no DP argumento externo em (34), 

possui traço [-animado] e papel-θ [INSTRUMENTO], sendo (34) entendida como (35). 

Contudo, como foi dito, há línguas com indícios de que esse traço não pode ser 

desconsiderado para efeitos sintáticos. 

(34) A caneta escreve bem. 

(35) Escreve-se bem com a caneta. 

Isso pode significar que o traço [±animado] tem grande relevância para a atribuição 

do papel-θ de cada argumento e para os critérios aí envolvidos. E daí se pode também 

entender que o traço [±animado] é mesmo formal, portanto presente em operações da Sintaxe 

Estreita, tal como número e gênero. 

 

3.3 ANIMACIDADE NA CONCORDÂNCIA 

 

A concepção, baseada na Teoria Gerativa, de animacidade como traço sintático, com 

interpretação semântica no fim da derivação, se contrapõe à noção clássica da animacidade 

como uma propriedade puramente semântica, como se vê, por exemplo, na hierarquia de 

animacidade, que se baseia em questões ontológicas, proposta por Silverstein (1976), Dixon 

(1979) e Aissen (2003), apud Paczynski, Kuperberg (2011), considerando o conceito dos 

seres e das coisas do mundo em que vivemos como sendo homem > animal > planta > objeto. 

Analisarmos o traço de animacidade como sintático e ainda como marcado 

morfofonologicamente em várias línguas não causa estranheza se fizermos um paralelo com o 

traço de gênero gramatical dos Ns que têm carga semântica de sexo. Em geral, há uma 

correspondência direta entre o traço de gênero gramatical destes Ns, que é sempre 
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formal/sintático, com a noção de sexo, que é semântica, muito embora haja línguas em que 

esta correspondência não existe relativamente a certos Ns. 

Em alemão, por exemplo, há Ns que dizem respeito a indivíduos do sexo feminino, 

mas com gênero neutro, pois existe aí uma referência ao diminutivo, marcado 

morfofonologicamente por ¨-chen e ¨-lein, que parece ser predominante. A jovem de bem 

pouca idade (mocinha) é chamada de Mädchen, e a forma de tratamento usada para a mesma 

é Fräulein, como em Fräulein Humboldt. Outro significado para Fräulein é garçonete. 

Podemos inferir que este sentido seja etmologicamente justificado por a mocinha que servia 

as mesas. Mas fazemos a ressalva de que, pelo menos na atualidade, Fräulein pode significar 

garçonete independentemente da sua idade: uma mocinha, uma moça, uma senhora, uma 

idosa. Ainda em alemão, há Ns de certos animais do sexo masculino, de pouca idade, embora 

sem marca de diminutivo, que possuem o gênero neutro, como Kalb (bezerro) e Lamm 

(carneiro novo, que é o mesmo que cordeiro). Também há animal do sexo feminino cujo 

nome tem o gênero neutro: Schaf significa ovelha, mas pode também ser ovino em geral. 

Esse paralelo entre traço formal de animacidade e traço formal de gênero serve de 

apoio para a compreensão de muitos fenômenos envolvendo o traço de animacidade, mas 

ainda não pode ser suficiente para explicá-los por inteiro. 

E o conceito de animacidade extrapola a linguagem. Ele está presente na arquitetura 

biológica humana ainda antes da aquisição da linguagem (Hinzen, Poeppel, 2011; Paczynski, 

Kuperberg, 2011). Mesmo as crianças autistas demonstram perceber o conceito de 

animacidade, de acordo com Rutherford, Pennington e Rogers (2006). E, conforme se verifica 

em França e Lage (2013), o conceito de animacidade também é dominado por patos e gansos 

desde o nascimento, segundo as pesquisas de Lorenz (1946). 

Nossa pesquisa sobre animacidade na concordância nos levou a entender melhor este 

traço sintático e nos levou a fenômenos diversos em várias línguas, que poderíamos 

considerar línguas pouco comuns, em se tratando do mundo ocidental moderno. Passamos a 

descrever boa parte dos fenômenos que encontramos. 

 

3.3.1  Dados do japonês 

 

A concordância entre verbo e DP ou entre Ns ou entre D e N é considerada 

praticamente inexistente na língua japonesa. As evidências demonstram que muito raras são 

as vezes em que pode ser confirmada a operação de cópia de qualquer traço sendo expressa 

morfologicamente em nomes ou verbos.  
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Sugisaki (2007) demonstra que há uma exceção e que essa exceção remete 

justamente ao traço de animacidade. Sugisaki (2007, p. 1) diz que “existe um único par de 

verbos que se alternam dependendo da propriedade de seus sintagmas nominais: os verbos 

locativos aru (inanimado) e iru (animado) concordam em animacidade com seus sintagmas 

nominais (...)”. O autor ainda ilustra tais fenômenos (Sugisaki, 2007, p. 1) em frases como as 

que se seguem, de (36) a (39). 

(36)   Kooen-ni       kodomo-ga       iru 

          parqueDAT     criançaNOM       estarANIMADO 

          A criança está no parque. 

 

(37)* Kooen-ni       kodomo-ga       aru 

          parqueDAT     criançaNOM       estarANIMADO 

          A criança está no parque. 

 

(38)   Kooen-ni       isi-ga                aru 

          parqueDAT     pedraNOM          estarINANIMADO 

          A pedra está no parque. 

 

(39) * Kooen-ni       isi-ga                iru 

           parqueDAT     pedraNOM          estarINANIMADO 

           A pedra está no parque. 

A partir desta exposição, fica claro que as formas iru e aru correspondem a apenas 

um verbo, cuja morfologia varia em função da concordância: iru, quando o sujeito possui 

traço [+animado]; aru, sujeito com traço [-animado]. Esta é uma das mais claras evidências da 

inserção do traço de animacidade na concordância e, além disso, uma clara demonstração da 

natureza sintática desse traço e da sua importância sintática, uma vez que é o único traço a 

motivar concordância na língua japonesa. 

Temos outros dados que podem nos levar a compreender mais fenômenos no japonês 

envolvendo animacidade.
1
 

 

 

                                                 
1
 Agradeço muitíssimo a contribuição da Professora Doutora Eli Yamada, Professora de Japonês do Setor de 

Japonês do Departamento de Línguas Orientais e Eslavas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que 

gentilmente forneceu os dados do japonês de (40) a (51), bem como as explicações que levaram ao meu relato 

nesta dissertação. 
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(40)   Koko-ni                 sakana-ga                 iru 

          aquiDAT                 peixeNOM                   existirANIMADO 

          Existem peixes aqui. 

 

(41) * Koko-ni                sakana-ga                 aru 

           aquiDAT                peixeNOM                   existirINANIMADO 

        * Existem peixes aqui. 

 

(42)   Hitomichan-wa      kompiuuta-ga           aru 

          HitomiNOM             computadorACUS       ter/possuirINANIMADO 

          A Hitomi tem/possui um computador. 

 

(43) * Hitomichan-wa      kompiuuta-ga           iru 

           HitomiNOM             computadorACUS       ter/possuirINANIMADO 

        * A Hitomi tem/possui um computador. 

As sentenças (40) e (42) são exemplos bem formados (gramaticais) com as flexões 

verbais aru ou iru, não obstante o verbo se apresentar com o significado ser, estar ou existir, 

como em (40), ou com o significado ter ou possuir, ou seja, na forma transitiva, como em 

(42). Fica claro ainda que a diferença entre as formas verbais não vão além dos morfemas a- e 

i-, o que também confirma a assunção de que há apenas um verbo.   

Em (41) e (43) ocorre agramaticalidade, assim como em (37) e (39), em decorrência 

de a flexão verbal não corresponder ao parâmetro sintático estabelecido para o Caso, ou seja, 

a forma aru, em (39), não está em concordância com seu argumento interno sakana (peixe), 

que é [+animado] nesse caso. E a forma iru, em (41), não concorda com seu argumento 

interno kompyuuta (computador), que é [-animado].  

É interessante notar que especificamente em relação ao exemplo (41), a frase poderia 

ser considerada gramatical, a depender dos traços do item lexical, traços estes sinda mais 

específicos. Se o N do DP sakana (peixe) tivesse o traço [+morto], o que poderia caracterizar 

também carne de peixe, este N teria mais o traço, e isso levaria à concordância verbal com 

aru. Deste modo, frases como (41) são plenamente gramaticais. 

Conforme se pode verificar a seguir, há ainda outras formas ou derivações de aru ou 

iru correspondentes aos diferentes tempos verbais e à variação de uso atendendo a um registro 

formal. Mas não se perde a exigência gramatical de que deve haver flexões distintas para a 

concordância com N argumentos com traço [+animado] ou [-animado]. 
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(44)   Soko-ni                           pen-ga                  arimasu 

          aliDAT                             canetaNOM             existirINANIMADO 

          Ali tem caneta. 

 

(45) * Soko-ni                          pen-ga                  irimasu 

           aliDAT                            canetaNOM             existirANIMADO-FORMAL 

        * Ali tem caneta. 

 

(46)   Kazushisan-wa               ie-ni                     irimasendeshita 

          Senhor KazushiNOM       casaDAT                estarANIMADO-FORMAL-PASS-NEG 

          O Senhor Kasushi não estava em casa. 

 

(47) * Kazushisan-wa               ie-ni                    arimasendeshita 

           Senhor KazushiNOM       casaDAT                estarANIMADO-FORMAL-PASS-NEG 

        * O Senhor Kasushi não estava em casa. 

 Em japonês, as formas verbais podem variar de acordo com o registro mais ou menos 

formal. Os verbos empregados em registro mais formal carregam o morfema -masu, 

pronunciado sem a vogal final e com o alongamento do fonema /s/, ou o morfema interposto  

-mas-. Em (44) e (46), observa-se a aplicação dessa modalidade ao verbo aru ou iru, cuja 

forma varia também em função do tempo verbal e do modo negativo. 

 Em (44), concordando com o argumento pen (caneta), temos a forma arimasu, na qual 

se observa o mesmo radical de aru (-r-) ligado, através da vogal /i/, ao morfema -masu, 

indicador de registro formal. Nesse caso, o verbo permanece no presente, constando apenas a 

diferenciação do registro formal, como em (36), (38), (40) e (42). 

 Já em (46), o verbo irimasendeshita, concordando com o DP Kazushisan (Senhor 

Kazushi), apresenta a flexão de tempo e a partícula de negação (deshita). Esta última pode ou 

não ser incorporada a ele. A raiz permanace (-r-), ligada a -mas- (registro formal) e a -en 

(passado), além da já referida partícula de negação. 

 É necessário notar que a partícula -san, incorporada ao DP com que o verbo concorda, 

indica o registro formal (a reverência). E é este tipo de registro da língua que determina a 

modificação do verbo, e não exclusivamente o fato de a terceira pessoa (pessoa de quem se 

fala) ser formal. 

 Os exemplos (45) e (47) ilustram a agramaticalidade que resulta da falta de 

concordância, correspondentemente às equivalentes gramaticais (44) e (46). 
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 A seguir, as sentenças (48) e (49) também demonstram formas derivadas do verbo aru 

ou iru. 

(48)   Okane-wa               tsukue-ni                 nai 

          dinheiroNOM            mesaDAT                 estarINANIMADO-NEG 

          O dinheiro não está na mesa. 

 

(49) * Okane-wa             tsukue-ni                  inai 

          dinheiroNOM           mesaDAT                  estarANIMADO-NEG 

        * O dinheiro não está na mesa. 

 No caso de (48), verifica-se a forma nai, que é a do verbo no presente, com as 

informações de negação e de concordância com o DP sujeito [-animado] okane (dinheiro). 

Essa forma verbal não demonstra a raiz ar-, tal qual um verbo irregular, nem a partícula de 

negação deshita. Em (49), há a flexão verbal inai, que inclui o presente, a negação e 

concordância com um DP sujeito [+animado], o que torna a sentença agramatical, já que 

okane (dinheiro) tem o traço sintático [-animado], não havendo, portanto, concordância. 

 O exemplo em (50) retorna o uso no registro formal do verbo aru ou iru (arimasu), 

concordando com o traço [+animado] do N inu (cachorro). Nesse caso, não havendo negação 

ou flexão de tempo, que não o presente, ocorre apenas a adição do morfema -masu. Vê-se 

ainda que não há qualquer indicação de registro formal, como a adição de partículas de 

tratamento -san, -sensei etc. Se a flexão verbal corresponder a um N [-animado], mesmo 

sendo também em registro formal, como em (51), então a frase é agramatical. 

(50)   Boku-wa                 inu-ga                      irimasu 

          euNOM                     cachorrroACUS          ter/possuirANIMADO-FORMAL 

          Eu tenho um cachorro. 

 

(51) * Boku-wa                 inu-ga                      arimasu 

           euNOM                     cachorrroACUS          ter/possuirINANIMADO-FORMAL 

        * Eu tenho um cachorro. 

 

 

 

 

 



45 

 

3.3.2  Informações sobre este fenômeno em outras línguas: pera, búlgaro, russo, hindi-

urdu, kotiria, swahili, ruwund, kiRimi, maasai e ndengeleko 

 

3.3.2.1  Persa 

 

O persa é uma das línguas em que a animacidade é traço formal presente na relação de 

concordância. Conforme diz Sedighi (2005, p. 1), “em persa padrão, sujeitos animados 

promovem a concordância verbal de número esperada, e sujeitos inanimados no plural 

aparecem com morfologia de concordância de singular”. Isso quer dizer que, em persa, todos 

os sujeitos inanimados estabelecem relação de concordância no singular. O exemplo abaixo 

também é de Sedighi (2005, p. 1). 

(52)   toofan-ha-ye              peyapey      dehkæde        ra                [viran kærd-Ø] 

          tempestade-Pl-Prep   constante    cidadeACUS     destruído    AuxPass-3a.PSing 

          Tempestades constantes destruíram a cidade. 

 

3.3.2.2  Búlgaro 

 

Mais uma confirmação do aspecto sintático da animacidade, que a coloca, portanto, 

no patamar de traço formal, é que em búlgaro, a animacidade pode demarcar com que parte 

do NP o verbo estabelece a relação de concordância. Osenova (2003, p. 666) nos informa que 

“na concordância sujeito-verbo, o verbo pode concordar com uma parte ou outra do NP 

sujeito, por conta de diferentes razões como ordem das palavras, a semântica do NP, 

animacidade etc. Aqui estão incluídos coletivos, partitivos e alguns nomes próprios.” 

 

3.3.2.3  Russo 

 

Em russo observamos o traço de animacidade diretamente relacionado a outra 

categoria gramatical: o Caso. Trata-se, por conseguinte, de uma situação de sincretismo, em 

que, na verdade, há duas entidades sintáticas/gramaticais, animacidade e Caso, em relação 

estreita, promovendo uma alteração morfológica. Segundo Rappaport (2003, p. 2), “os nomes 

e os adjetivos a que são atribuídos o caso acusativo na sintaxe tomarão a forma morfológica 

de genitivo se animados, e nominativo se inanimados (...).” Estamos diante de mais 

fenômenos linguísticos que demarcam a valoração do traço [±animado] como sintática. 
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3.3.2.4  Hindi-urdu 

 

Considerando a relação entre Caso, concordância e animacidade, há exemplos como 

o híndi-urdu, em que o processo de sincretismo faz com que caso morfológico e a 

animacidade se relacionem, ou seja, a animacidade é evidenciada através da marcação 

morfológica de caso dos DPs, o que tem direta repercussão na concordância e, de forma geral, 

na sintaxe dos argumentos. Em hindi-urdu, conforme relata Bobaljik (2008, p. 18), “o dativo é 

usado para marcar experienciadores e alvos (incluindo sujeitos experienciadores), e também é 

usado para marcar objetos diretos animados ou específicos”. 

 

3.3.2.5  Kotiria 

 

Segundo Stenzel (2008), o sistema de classificação nominal da língua kotiria, assim 

como de outras da família Tukano, é baseado essencialmente em duas classes relativas à 

animacidade. As classes animado e inanimado dos nomes definem uma série de 

subcategorizaçãoes nominais que determinam a formação de substantivos em kotiria.  Stenzel 

(2008) dá mais detalhes sobre estes fenômenos, apontando a subcategorização dos nomes em 

kotiria segundo sua posição em uma hierarquia de animacidade. 

Kotiria, como outras línguas da família Tukano oriental (...), tem um sistema muito 

rico de formação e classificação de nomes, expresso pela morfologia da classe do 

nome e pelos classificadores de nome. A base do sistema de classificação do nome é 

a divisão dos nomes em duas classes: animados e inanimados. Eles são 

subcategorizados de modos diferentes, de acordo com traços como gênero e número, 

para animados; e contável e incontável e número, assim como formato, função, tipo 

e outras características, para a identificação de inanimados. 

 

3.3.2.6  Swahili 

 

Primeiramente, pudemos observar que, segundo Woolford (1999, apud Olsen, 2011), 

a interferência do traço [±animado] na concordância em swahili se dá de forma semelhante 

àquela que se verifica em ruwund, kiRimi e maasai. 

Isso está de acordo com o fato de que a família de línguas africanas banto possui 

sistemas complexos de classificação dos nomes. O swahili conta com a divisão de diversas 

classes nominais, de acordo com as quais ocorrem as operações de concordância. 

Superficialmente, percebe-se nessa língua a existência de marcas morfológicas que denotam 

tanto a valoração do traço de animacidade como a de outros traços formais. Mas é exclusivo 

da atribuição do traço [+animado] o enrijecimento da operação de concordância. 
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Contini-Morava (1994) aponta a existência de 11 classes nominais em swahili, mas a 

peculiaridade relativa à animacidade está em que, com raras exceções, todos os nomes com o 

traço [+animado] carregam a morfologia prefixal especial. A concordância marcada por tais 

características morfológicas resulta, portanto, da natureza do traço de animacidade dos nomes. 

Nas palavras da autora, Contini-Morava (1994, seção 2.1): 

A classe de um nome é apontada por: 

a) um par de prefixos afixados à raiz nominal, um para o singular, um para o plural; 

b) um padrão característico de concordância gramatical, em que pronomes, 

demonstrativos, sujeitos e objetos do verbo e outros elementos correferenciados com 

um nome recebem um prefixo que coindexa a classe do nome, se este denota um 

objeto inanimado. Elementos da sentença relacionados a nomes que denotam seres 

animados são indexados por um grupo especial de “concordâncias animadas”, a 

despeito do prefixo do nome. 
 

3.3.2.7  Ruwund, kiRimi e maasai 

 

As línguas africanas ruwund, kiRimi e maasai apresentam também fortes indícios do 

traço [±animado] na morfologia da concordância verbal. Woolford (1999, apud Olsen, 2011), 

estudando ruwund, kiRimi e maasai, bem como swahili, quanto ao comportamento de DPs 

objeto, assume que, para haver a relação de concordância, é necessário que os DPs objetos 

que têm certos traços específicos sejam movidos de dentro de VP para [Spec, AgrP]. Desta 

forma, Woolford (1999, apud Olsen, 2011) tenta elucidar diferenças na concordância que 

seguem uma hierarquia de animacidade. 

Em ruwund, por exemplo, a realização morfofonológica da concordância só é 

possível com DPs objeto com os seguintes traços: animado e específico; animado e 

benefactivo ou malefactivo; animado, alvo/ foco e específico. 

O que fica patente é que o traço [±animado] do DP objeto é o que quase 

completamente determina a existência ou não de marca de concordância em ruwund, já que 

quase todas as combinações de traços são baseadas no traço [±animado]. Nesse sentido, é o 

traço de [±animado] que dá ao objeto acesso a AgrP. O ruwund é, portanto, mais uma língua 

em que a animacidade entra na concordância. 

 

 

3.3.2.8  Ndengeleko 

 

Assim como o swahili, a língua ndengeleko é uma integrante da família banto. Trata-

se de uma língua falada na Tanzânia, que, apesar de estar em situação de risco, prestes a 



48 

 

desaparecer, foi alvo de alguns estudos que atentaram também para a presença do traço de 

animacidade na concordância. 

A partir dessas investigações, observou-se que ndengeleko, tal como o swahili, 

possui um sistema nominal com marcas morfológicas diferenciadas para nomes animados e 

inanimados, e essas marcas entram na concordância entre nomes e entre nomes e verbos. 

Em ndengeleko, os nomes com traço [+animado] são tratados de forma diferente 

comparadamente aos nomes com traço [-animado]. Isso é exemplificado em (35), a partir de 

Contini-Morava (1994, seção 2.1), em que o nome esquilo tem um marcador de sujeito da 

classe nominal 1 (animado) em lugar do marcador de sujeito da classe 7, à qual pertence, pelo 

fato de ter o traço [+animado]. 

(53)   Kindʊʊli          a-bʊtʊka        kuloka     balabaala 

          esquiloClasse7    1PSM-correr      por          estradaClasse9 

          O esquilo correu pela estrada. 

Mas, de acordo com nossa pesquisa, Contini-Morava (1994) interpreta a interferência 

direta do traço de animacidade na concordância em ndengeleko de forma equivocada, quando 

afirma que há semântica na concordância: “um sistema de concordância que é em parte 

gramatical, em parte semântico”. 

À luz da Gramática Gerativa, qualquer operação de concordância deve ser 

compreendida como uma operação estritamente sintática. Portanto, adotando este postulado 

teórico, entendemos que tais de fenômenos relacionando a concordância à animacidade em 

ndengeleko demonstram, em mais uma língua, que o traço [± animado] é sintático/formal, e 

aspectos semânticos do mesmo que ainda terão de ser interpretados assim o serão em LF, pela 

interface C-I. Novamente chamamos a atenção para o fato de que haver ou não marcas 

morfológicas decorrentes do traço de animacidade na relação de concordância é variedade 

entre as línguas explicadas por P&P. 

 

3.4  ANIMACIDADE E VOZ INVERSA 

 

3.4.1  Dados do navajo 

 

A língua navajo, falada por nativos da América do Norte, possui fortes indícios da 

relação entre os campos semântico e sintático ou, mais especificamente, entre o traço de 

animacidade e marcação de sujeito na sintaxe das frases. O Navajo estabelece uma hierarquia 

de agentividade segundo o grau de animacidade dos argumentos externos: [+humano] > 
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[+animado] > [-animado]. Quando o sujeito está abaixo do objeto gramatical nessa hierarquia, 

a sentença passa para a voz inversa, definida por Ura (2000) como 

uma construção transitiva ativa na qual o sujeito e o objeto trocam de posição, o 

objeto adquire propriedades de sujeito, mas o sujeito ainda mantém algumas 

propriedades de sujeito, como Caso, por exemplo. É uma estrutura que se parece 

com a voz passiva, só que permanece transitiva. 

Vamos olhar para alguns exemplos de voz inversa em navajo, retirados de Ura 

(2000). Os dois primeiros, (25) e (26), foram inicialmente apresentados na seção 2.8, sobre 

voz inversa. 

1. [+humano] > [-animado] 

(25)   ashkii          tó               bi-isxí                                 voz inversa 

         menino       água           bi-matar 

         O menino foi morto pela água 

 

2. [+humano] > [-animado] 

(26) * tó             ashkii          yiyi-isxí                                voz ativa 

          água         menino        yi-matar 

          A água matou o menino. 

 

1. [+animado] > [-animado] 

(54)   lééchaa’í     yas              bi-stin                                 voz inversa 

         cachorro     neve            bi-congelar 

         O cachorro foi congelado pela neve. 

 

2. [+animado] > [-animado] 

(55) * yas            lééchaa’i      yi-stin                                  voz ativa 

          neve           cachorro      yi-congelar 

          A neve congelou o cachorro. 

 

1. [+humano] > [+animado] 

(56)  ashkii          lééchaa’í       bi-isxí                                 voz inversa 

         menino       cachorro        bi-matar 

         O menino foi morto pelo cachorro. 

 

2. [+humano] > [+animado] 
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(57)  * lééchaa’í   ashkii           yiyi-isxí                               voz ativa 

           cachorro      menino         yi-matar 

           O cachorro matou o menino. 

 

Fundamentalmente, o navajo não admite as construções em que um DP [-animado] 

sujeito/objeto atue sobre um DP [+animado], ou mesmo que um DP [+animado] atue sobre 

um DP [+humano]. A sintaxe da língua deixa claro que a posição de sujeito tem de ser 

preenchida sempre pelo argumento que se encontre na posição mais alta de uma hierarquia 

baseada essencialmente no traço de animacidade. 

O alçamento do argumento interno à posição de sujeito  –  [Spec, TP]  –  se explica 

pelo fato de o papel temático vir com o predicador (por exemplo, verbo), e o predicador 

atribuir o papel temático ao seu arguento. Isso porque, mesmo diante dessa aparente rigidez 

do navajo, os argumentos ainda se apresentam com diferentes papéis-θ de acordo com a 

proposição em que se encontrem. Ou seja, mesmo um DP [+humano] pode ser objeto de um 

verbo ativo, desde que o sujeito também seja [+humano], e assim possuir papel-θ diferente de 

[AGENTE]. 

  Ainda vale a proposta de que a atribuição dos papéis-θ se dá em decorrência de 

acarretamentos proposicionais. Tratando de papéis-θ tal como na visão chomskiana, teríamos 

de admitir que não há mudança no que tange à atribuição papel-θ [AGENTE] aos argumentos 

externos, visto que também se mantém o caso nominativo. No entanto, ao que parece, é 

somente o traço de animacidade que determina a agentividade dos argumentos. De outra 

forma, seríamos obrigados a admitir a presença, em uma mesma sentença, de dois argumentos 

com o mesmo papel-θ [AGENTE], o que é inválido segundo a Teoria Temática. 

Podem existir hierarquias de agentividade, como a do navajo, baseadas em diferentes 

níveis do traço de animacidade. O simples fato de que, segundo essa hierarquia, um mesmo 

argumento pode estar em um nível mais alto em determinada sentença e em um mais baixo 

em outra já é um indicador da variabilidade dos fatores que acarretam a animacidade. 

O caso do navajo trás um problema de difícil solução, se considerado que os papéis 

temáticos são compreendidos como noções semânticas atribuídas aos argumentos a partir do 

Léxico. Isso porque, basicamente, essa visão exclui a possibilidade de que essas noções 

possam ter algum tipo de influência direta sobre operações sintáticas. Assumindo isso, temos 

que admitir que o traço de animacidade não se constitui em uma noção simplesmente 

semântica, mas, sim, como um traço formal do tipo traço-φ, que não se esgota na sintaxe. Em 

certas línguas, esse traço pode regular o acesso de DPs a posições argumentais. A essa ideia, 
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corroboram os exemplos de línguas em que em que a animacidade participa da operação de 

concordância (cf. seção 3.3). 

 

 

3.5  ANIMACIDADE E REDOBRO DE CLÍTICO 

 

3.5.1  Dados do espanhol 

 

O traço de animacidade é responsável por um fenômeno da natureza sintática 

também na língua espanhola, sobretudo, segundo Jaeggli (1986), em um dialeto moderno da 

língua: o rio-platense, a variedade falada na região do Rio de la Plata, entre a Argentina e o 

Uruguai. Ali se verifica que somente antecedentes com o traço [+animado] desencadeiam o 

fenômeno do redobro de pronomes clíticos, sendo considerado agramatical o uso que não 

obedeça a essa regra. 

O fenômeno do redobro de clíticos está presente na maioria, se não em todos os 

dialetos do espanhol, incluindo as variedades espanholas de fato. No entanto, em todos esses 

dialetos, a única regra indissociável é a de que a preposição a, indicadora do caso dativo, 

introduza o elemento alvo da retomada. Passamos aos exemplos: (33) apareceu pela primeira 

vez na seção 2.10, p. 32.
2
 

(33)   Lei      ayudaron      a Mariai 

          lhei     ajudaram       a Mariai 

          Ajudaram Maria. 

 

(58) * Lei      ayudaron       Mariai. 

           lhei     ajudaram       Mariai 

        * Ajudaram a Maria. 

Em (33) temos um exemplo do fenômeno do redobro de clíticos perfeitamente 

gramatical, inclusive no dialeto rio-platense. O pronome átono le, por vias de simplificação, 

antecipa e duplica a informação do sintagma preposicionado a Maria. Segundo algumas 

gramáticas prescritivas da língua espanhola, a finalidade de tal construção é enfatizar ou 

destacar o argumento interno do verbo. De fato é o que ocorre, mas não apenas isso. Além de 

                                                 
2

 Agradeço muitíssimo a contribuição da Professora Doutora Maria Mercedes Riveiro Quintans Sebold, 

Professora de Espanhol do Setor de Espanhol do Departamento de Línguas Neolatinas da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro, que gentilmente forneceu os dados do espanhol, além do (33), de (58) a (67), bem como as 

explicações que me deram embasamento aos meus comentários referentes ao espanhol nesta dissertação. 
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por em destaque o DP argumento, o fenômeno põe em evidência o papel temático de [ALVO] 

ou [RECEPTOR] da ação praticada. 

 O caso dativo que este argumento passa a ter em tal construção e que se evidencia pelo 

pronome dativo (le/lo, em espanhol) é que torna possível a evidenciação  e é, portanto, o que 

torna indispensável a utilização do argumento preposicionado. 

 O espanhol peninsular, em geral, não exige que o argumento duplicado seja animado, 

assim como a maior parte dos dialetos da língua. Até mesmo o portenho, o dialeto falado em 

Buenos Aires, tem como única exigência gramatical o argumento preposicionado, como se 

verifica, como se segue, em (59) e (60). 

(59)    A Diegoi,      lei        parece      que       si 

          a  Diegoi           lhei      parece       que       sim 

          Ao Diego, parece que sim. 

 

(60) * Diegoi,        lei         parece       que       si 

           Diegoi        lhei       parece        que       sim 

           Ao Diego, parece que sim. 

 A agramaticalidade em (60) reside na ausência da preposição a, que atribui o caso 

dativo ao argumento. Tomemos o exemplo em que no lugar do argumento [+animado], Diego, 

houvesse um [-animado], formando uma sentença, por exemplo, como (61). 

(61)   Al     periódicoi,      lei       parece     que     si 

         Ao    peridiódicoi    lhei      parece     que     sim 

         Ao peridiódico, parece que sim. 

 Esta sentença seria facilmente aceita pelos falantes portenhos. No rio-platense, no 

entanto, construções como esta não são gramaticais, como se verifica em (63) em comparação 

a (62). 

(56)   Loi      vi      a Pedroi 

          oi        vi       a Pedroi 

          Vi o Pedro. 

 

(63) * Loi      vi      al cochei. 

           oi        vi      ao carroi 

           Vi o carro. 

Em (62) e (63), o redobro se dá com o objeto direto, geralmente marcado com o 

acusativo, mas dativizado na construção de redobro clítico. A agramaticalidade em (63) 
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decorre de que o argumento coche não atende à necessidade de que o elemento alvo do 

redobro seja [+animado]. 

(64)   Lei      di      el libro      a Juanai 

          lhei     dei    o livro       a Juanai 

          Dei o Livro à Juana. 

 

(65) * Lei      di      el libro      a la bibliotecai 

           lhei     dei    o livro       a a bibliotecai 

           Dei o livro à biblioteca. 

 

(66)   Loi      conoci      a Juani      ayer 

          oi        conheci    a Juani       ontem 

          Conheci o Juan ontem. 

 

(67) * Lei      conoci      a Rio de Janeiroi      ayer 

           lhei        conheci    a Rio de Janeiroi      ontem 

           Conheci o Rio de Janeiro ontem. 

 

 Em (65) e (67) observamos a agramaticalidade decorrente também do redobro 

aplicado a argumentos com o traço [-animado]: biblioteca e Rio de Janeiro. Percebe-se 

também que, no caso exposto em (65), um dos argumentos internos selecionados pelo verbo 

di (dei) recebe o papel temático de [ALVO], isto é, [RECEPTOR], e tem a função sintática de 

objeto indireto, o que geralmente implica na marcação do caso dativo. É, portanto, uma 

ocorrência em que não se dá a marcação de caso dativo à revelia da função sintática do 

argumento. O mesmo não acontece em (66), onde o objeto direto que sofre o redobro tem 

como resultado dessa operação ser marcado com o caso dativo.  

 Jaeggli (1986) também oferece exemplos em que se verifica o fenômeno do redobro 

de clíticos em dependência do traço de animacidade no dialeto rio-platense. Seguem-se alguns 

de seus dados, bem como adaptações nossas, com vistas a demonstrar, segundo o autor, o que 

caracterizaria a agramaticalidade em construções semelhantes. 

(68)   Lei      sacaron        la muela del juicio      a Juani                         (Jaeggli, 1986, p. 151) 

         lhei      extraíram      o dente do juízo          a Juani 

         Extraíram o dente de siso do Juan. 
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(69) * Lei      sacaron        la página      al libroi                                       (Jaeggli, 1986, p. 151) 

           lhei      extraíram     a página       ao livroi 

           Arrancaram a página do livro. 

 

(70)   Lei      comi        la torta      a Juani                                                 (Jaeggli, 1986, p. 152) 

          lhei     comi        a torta       a Juani 

          Comi a torta do Juan. 

  

(71) * Lei      comi       lo relleno      a la tortai                                          (Jaeggli, 1986, p. 152) 

          lhei     comi        o recheio      a a torta 

          Comi o recheio da torta. 

 

 

3.6  ANIMACIDADE E SUJEITO NULO 

 

3.6.1  Dados do português do Brasil 

Em geral, o traço de animacidade não é algo particularmente notável em termos 

sintáticos, mesmo pelos linguistas, pelo menos em boa parte das línguas mais faladas no 

ocidente. Daí também a motivação para esta dissertação. Mesmo assim, é possível serem 

flagrados fenômenos que envolvem o traço de animacidade em construções que nós mesmos 

empregamos no português do Brasil (PB). 

Entre pesquisadores da UFRJ, da área de Sociolinguística Variacionista, inicialmente 

Mollica (1977) revela possíveis vínculos entre certas estruturas e o traço [±animado]. Mollica 

e Braga (2010, p. 92), estudando a influência deste traço no uso do pronome cópia ele em 

oposição à anáfora ø, dizem que 

O primeiro estudo sobre a variação nas orações relativas do português 

carioca, realizado por Mollica (1977), revelou que o pronome cópia na relativa 

correlaciona-se positivamente à presença de um antecedente [+humano] (peso 

relativo .68). Na presença de antecedente [-humano], ao contrário, o pronome cópia 

tende a não ocorrer (peso relativo .32), o que indica uma associação entre este fator e 

a presença de orações não copiadoras: 

(10a) Tinha um rapaz que ele ia tocar 

(10b) Tinha uma casa do outro lado, né?, que ø vende toalha. 

 

Ainda Mollica e Braga (2010, p. 93), quanto ao uso do pronome com traço 

[±animado], constatam que os referentes/antecedentes com traço [+animado]  –  como 
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exemplo, (11a) a seguir  –  apresentam peso relativo .75 para uso do pronome, opondo-se 

àqueles com traço [-animado] (cf. (11b) abaixo), com peso relativo .25:  

11a) Mas como conheço meu chefe, e principalmente minha mãezinha, sei 

que eles iam me fuzilar pelo telefone!  

11b) Ia me esquecendo, a B. e A. já revelaram algumas fotos. ø Ficaram 

legais. 

 

Há também dados da pesquisa de Paredes Silva (1988) que apontam para a 

animacidade ser capaz de estabelecer a necessidade do preenchimento pronominal do sujeito 

em frases com referente/antecedente [+animado] em PB. A autora constatou uma forte 

correlação entre o traço [+animado] e a escolha da forma pronominal, focalizando a 

alternância entre NP pleno, pronome e anáfora zero em sujeitos de terceira pessoa na escrita 

informal. Isso significa dizer que, ao se tratar de antecedente com o traço [+animado], a 

grande tendência era que a posição de sujeito da frase seguinte fosse preenchida por um 

pronome pronunciado. 

Como vemos, mesmo no PB, língua em que não se detecta marca morfológica 

relativa a traço [±animado] na concordância, podemos encontrar exemplos  –  aliás em grande 

quantidade e com tratamento estatístico  –  de como este traço pode encontrar lugar nas 

possibilidades e restrições estruturais das sentenças. E ao aumentar o escopo de informações 

provenientes de várias línguas, conforme se verifica nesta dissertação, torna-se ainda mais 

claro que o traço [±animado] pode se configurar como pelo menos envolvido, se não 

promotor, de outras operações gramaticais. 
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4  CONCLUSÕES 

 

Levando em consideração a natureza dos numerosos fenômenos linguísticos aqui 

estudados, é possível defender que o traço [±animado] é de natureza formal/sintática, já que 

participa de operações sintáticas, na Sintaxe Estreita. Porém, como foi mostrado com 

evidências de diversas línguas ele não é saturado neste componente. Restam ainda aspectos 

semânticos deste traço intrínseco, mas consubstancialmente formal, que serão interpretados na 

LF, através da interface C-I, que, de acordo com Hauser, Chomsky e Fitch (2002) faz parte da 

Faculdade da Linguagem no sentido amplo (FLB). Desta forma, lembramos que para este 

modelo lexicalista de computação de linguagem, cada LI é um feixe de traços 

sintáticos/formais, traços fonológicos e traços semânticos. 

P&P nos permite explicar por que em certa quantidade de línguas o traço [±animado] 

se manifesta morfofonologicamente por conta de variados fenômenos sintáticos. Se tomarmos 

o mais típico dos fenômenos descritos, a relação de concordância, podemos até estabelecer 

um paralelo entre Caso Estrutural X Caso Morfológico e Concordância com Animacidade 

Morfologicamente Não Marcada X Concordância com Animacidade Morfologicamente 

Marcada. Ou seja, a animacidade está sempre na concordância, por causa dos traços-φ 

copiados do sujeito, que invariavelmente contêm o traço [±animado], o que é parametrizado é 

a sua transparência morfológica: há marca morfológica ou não para o traço [±animado]. 

Podemos até pensar em um terceiro parâmetro possível, que se traduz pelo fato de esta marca 

morfológica ser facultativa. Mas ainda não flagramos um parâmetro como este. 

Mas existe ainda o conceito de animacidade que se mostra presente antes do 

desenvolvimento da computação linguística, já ao nascimento, ou seja, o conceito de 

animacidade como instinto. É fato que os bebês já discriminam seres animados de objetos 

inanimandos, semelhantemente a indivíduos de tenra idade de outras espécies. Neste ponto, o 

conceito de animacidade independe da linguagem, é um fator cognitivo geral. 

Segundo Chomsky (2005), o entendimento de que a faculdade da linguagem pode ser 

comparada estruturalmente com outros sistemas biológicos pode levar a identificação de três 

fatores essenciais para a compreensão do desenvolvimento da linguagem nos indivíduos. Para 

ele, tais fatores podem ser definidos como: primeiro fator – dotação genética, exclusiva à 

espécie humana e que se combina com a percepção e processamento dos dados oferecidos 

pelo ambiente de desenvolvimento (no sentido biológico) das crianças; segundo fator – 

experiência, que se constrói justamente a partir dessa interação com o ambiente, com os dados 

nele presentes, resultando nas distintas configurações que a faculdade linguagem, em nível 
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superficial, assume entre os indivíduos; terceiro fator – princípios não estritamente inerentes à 

faculdade da linguagem. 

Para Chomsky, o terceiro fator abarca diversos subcampos das cognições que podem 

ter papel direto ou indireto no desenvolvimento da linguagem. Esses subcampos são 

organizados, primeiramente, em torno dos princípios da percepção e computação de dados 

que são aplicáveis tanto à aquisição da linguagem quanto a outros domínios da natureza 

cognitiva dos seres humanos. Em segundo lugar, o terceiro fator envolve os “princípios da 

arquitetura estrutural e restrições de desenvolvimento, que entram na canalização, forma 

orgânica e ação em um amplo limite” (Chomsky, 2005, p. 6). É nesses princípios que podem 

estar incluídos os de computação eficiente, de maior interesse para os estudos da linguagem. 

Podemos pensar ainda na possibilidade de que outros princípios, não somente os de eficiência 

de computação, sejam igualmente de grande interesse para os estudos do desenvolvimento da 

linguagem enquanto sistema biológico. 

 Em outras palavras, com relação ao conceito de animacidade, primeiro se aplica o 

terceiro fator do design da linguagem, o fator que está além da linguagem. Parece que aí que 

se baseiam os traços dos nomes no que se refere a [±animado]. 

Outra forma de analisar os fenômenos que aqui mostramos é à luz da Morfologia 

Distribuída (Distributed Morphology – DM). Segundo este modelo teórico, que podemos 

considerar alicerçada na Gramática Gerativa, há sintaxe dentro da palavra. Portanto, a 

derivação se inicia a partir de traços abstratos da palavra, o que a torna um modelo não lexista 

de computação linguística. E o traço [±animado] é um deles, estando contido na Lista 1. Após 

as operações sintáticas da computação da palavra, chega-se à inserção lexical, na Lista 2. Se 

considerarmos a relação de concordância verbal, o fenômeno mais abordado nesta dissertação 

em correlação com a animacidade, perceberemos que em parte das línguas não haverá marca 

de concordância relativamente ao traço [±animado], portanto não haverá inserção lexical no 

verbo, ou estaremos então falando de morfema zero, no que diz respeito ao traço [±animado]. 

Mais uma vez, P&P é completamente suficiente para explicar esta variação paramétrica. O 

que resta do traço de animacidade, que são aspectos relativos a significado, vai então para LF 

sendo computado então pela Enciclopédia, ou seja, a chamada Lista 3. 

Apesar de a DM ser um modelo teórico não lexicalista, analisar a animacidade com 

base na DM, não significa dispensar a existência do Terceiro Fator do design da linguagem, 

pensado por Chomsky (2005). 

Adotando o MP, podemos concluir que, em face da manifestação sintática do traço 

[±animado] nas línguas aqui tratadas, que foram o persa, búlgaro, russo, hindi-urdu, kotiria 
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(família Tukano), swahili, ruwund, kiRimi, maasai e ndengeleko. Além de outras com 

bastantes dados como o navajo, o espanhol e o português do Brasil, não se pode fugir a 

entender que este traço é de fato sintático, apesar de não ser esgotado na sintaxe, restando 

aspectos semânticos que compõem a arbitrariedade do signo linguístico, a serem interpretados 

em LF pela interface C-I. (Cf. Lage, 2013) 

Marcas morfológicas relativas a quaisquer desses fenômenos sintáticos abordados 

podem existir ou não. P&P pode explicar esta variação. O traço sintático [±animado] existe. 

Ele ser marcado morfologicamente ou não é variação paramétrica. A existência de cada 

módulo, como voz, é um princípio. Como ela é usada constitui uma variação paramétrica. 

Existe ainda outro aspecto que é o conceito de animacidade, conhecimento comum a 

outras espécies animais além da humana e já ao nascimento, como mostram Hinzel e Poeppel 

(2011). E também como mostrou brilhantemente Konrad Lorenz (1946). 

Com este estudo, espero trazer algum esclarecimento sobre estas variadas facetas da 

animacidade e contribuir para o desenvolvimento da teoria e do entendimento da cognição de 

linguagem em geral, colaborando para uma visão mais modular e mais micro da linguagem, e 

detectando o linguístico do que não é linguístico, isto é, do que é comum a outras espécies. E 

aí, como se sabe, não é linguagem, embora possamos estar diante de complexos sistemas 

cognitivos animais destinados à sua comunicação. (Cf. Chomsky, 2011) 
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