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RESUMO 

 

SOUZA, Cristiane Ramos de. Animacidade e papéis temáticos: um estudo experimental. Rio 

de Janeiro, 2015. Dissertação de Mestrado em Linguística, Faculdade de Letras, Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2015. 

 

O significado de um evento se estabelece dentro de uma estrutura sintática a partir de 

decomposições semânticas, conhecidas como grade argumental do evento, contendo as regras 

que determinam a realização dos argumentos na sintaxe. Dessas regras deriva a atribuição de 

papel temático, um elemento da semântica codificado na sintaxe, que descreve o conteúdo da 

ligação entre um predicado e um constituinte escolhido por este predicado. O número, tipos e 

posições de papéis temáticos são codificados na entrada lexical, e essas características devem 

ser satisfeitas na estrutura sintática de acordo com o Princípio de Projeção. Um outro aspecto 

que pode impactar a grade argumental é a animacidade dos argumentos. Há argumentos que 

ocupam posições sintáticas que, em composição com a semântica do verbo, tendem a ser 

canonicamente mais ou menos agentivos e repectivamente mais ou menos animados.  

Depois da revisão desses pressupostos, em consonância com a Gramática Gerativa, 

foram testadas hipóteses através de um experimento on-line de leitura automonitorada, em que 

se controlaram a animacidade e o papel temático do sujeito como variáveis independentes. 

Quanto à animacidade, os resultados mostram um efeito principal com alta significância 

estatística: sujeitos inanimados promovem um tempo de leitura maior e impactam o 

processamento dos outros segmentos que seguem ao sujeito. Como os papéis temáticos 

manipulados, de [AGENTE], [PACIENTE] e [EXPERIENCIADOR], só podem ser verificados 

de forma relacional com os outros participantes do evento, foi necessário observarem-se os 

tempos de leitura parciais para todas as computações a fim de revelar o impacto dessas variáveis 

no processamento das sentenças, desde a concatenação do verbo com seu complemento (first 

merge), e a concatenação de V’ com o possível argumento externo (second merge), quando só 

então se conhecem os papéis temáticos atribuídos aos argumentos. Os resultados do 

experimento sugerem que há uma hierarquia de papéis temáticos do DP-sujeito: [AGENTE] > 

[PACIENTE] > [EXPERIENCIADOR]. Ou seja, trata-se de uma gradação de importância de 

papéis temáticos do DP-sujeito. 

Palavras-chave: animacidade; papéis temáticos; Gramática Gerativa; Psicolinguística; 

Processamento de Sentença; curso bottom-up da derivação. 
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ABSTRACT 

 

SOUZA, Cristiane Ramos de. Animacy and thematic role: an experimental study. Rio de 

Janeiro, 2015. Dissertação de Mestrado em Linguística, Faculdade de Letras, Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2015. 

 

The meaning of an event is established within its syntactic structure, going from 

semantic decomposition, known as the event’s thematic grid, which contains the rules that 

determine the behavior of the verb’s arguments in syntax. These rules derive the assignment of 

thematic role, an element of semantic coded syntax, which describes the contents of the link 

between a predicate and a constituent chosen by this predicate. The number, types and positions 

of thematic roles are encoded in the lexical entry, and these characteristics must be met in 

syntactic structure according to the Projection Principle. Another aspect that can impact the 

thematic grid is the animacy of the arguments. There are arguments occupying syntactic 

positions that, in composition with the semantics of the verb, tend to be canonically more or 

less agentive and respectively more or less animate. 

After a review of the bibliography on argument structure, in consonant with Generative 

Grammar, some hypotheses were tested through an on-line self-paced reading experiment, in 

which the animacy of the subject and their thematic roles were controlled as independent 

variables. As for animacy, the results revealed a major effect with high statistical significance: 

inanimate subjects promote longer reading times and impact the reading times of the other 

segments that follow the subject. Since the thematic roles studied  – [AGENT], [PACIENT] 

and [EXPERIENCER] –  can only be checked relationally with other participants of the event, 

it was necessary to observe the partial reading times for all computations to reveal the impact 

of these variables onto the processing of the sentences, from the concatenation of the verb with 

its complement (first merge), and the concatenation of V’ with possible external argument 

(second merge), at which point  the  thematic roles assigned to arguments can be deduced. The 

experiment brought evidences that there is a thematic hierarchy regarded the DP-

subject:[AGENT]> [PACIENT]>[EXPERIENCER]. It means that there is a graduation of 

importance of thematic roles of the DP-subject. 

 

Keywords: animacy; thematic roles, Generative Grammar; Psycholinguistics; Sentence 

Processing; bottom-up course of derivation. 

 

Rio de Janeiro 

Fevereiro de 2015 
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1  INTRODUÇÃO 

 

If words are not things in the real world, and maps are not the actual territory, then, obviously, 

the only possible link between the objective world and the linguistic world is found in structure 

and structure alone. (KORZYBSKI, 1899) Retrieved Jan 22, 2015, from BrainyQuote.com Web 

site-http://www.brainyquote.com/quotes/authors/a/alfred_korzybski.html 

 

 

 

Essa dissertação é sobre a relação entre estrutura linguística e o seu mapeamento 

conceitual e tem como arcabouço teórico os pressupostos da Gramática Gerativa, que postula 

que a espécie humana é a única dotada de linguagem e capaz de gerar sentenças de forma 

potencialmente infinita por meio de um conjunto finito de regras (Chomsky, 1957-atual).  

Assim, a Gramática Gerativa assume uma concepção inatista da linguagem humana, 

direcionando-se para os universais linguísticos que integram a Linguística às ciências naturais 

e biológicas. Essa mudança epistemológica profunda alterou para sempre o que se pensava 

sobre linguagem e, indo além, causou uma verdadeira revolução para os dois cenários 

científicos vigentes naquele momento: de um lado o Behaviorismo de Skinner e de outro o 

Estruturalismo de Bloomfield, esse último berço de formação do próprio Chomsky. 

Nesse momento de transição entre paradigmas epistemológicos, no ano de 1957, quando 

Chomsky publicava o Syntactic Structures, livro inaugural desse novo programa de estudos, 

um linguista estruturalista com formação em Engenharia, Martin Joos, defendeu que: 

A pesquisa em Linguística Estrutural oferece amplas evidências de que as línguas 

naturais podem se diferenciar umas das outras ilimitadamente e de forma 

imprevisível. (JOOS, 1957, p. 45) 

 

Hoje, a despeito das várias teorias vigentes serem muito contrastantes, essa frase não se 

sustenta em nenhuma delas. As línguas não podem variar de forma imprevisível. A mesma 

arquitetura da linguagem pode ser encontrada em cada uma das cerca de 6000 línguas naturais 

existentes, e as diferenças que são responsáveis pela diversidade linguística são em número 

limitado.  

A Teoria Gerativa denomina a parte em comum entre as línguas de Princípios, e a parte 

variável de Parâmetros. Entretanto, o reconhecimento em si da existência dos Princípios e 

Parâmetros nas línguas naturais não significa que já se consiga discriminá-los com exatidão, 

mas sim que é possível mapear o que pesquisar. 

O estudo da estrutura argumental, por exemplo, é um tema de pesquisa com lugar central 

na Linguística. A concepção dessa pesquisa dentro da Gramática Gerativa é a de que o 
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significado de um evento1se estabelece dentro de uma estrutura sintática a partir de 

decomposições semânticas, conhecidas como grade argumental do evento, contendo as regras 

que determinam a realização dos argumentos na sintaxe. 

Dessas regras, deriva a atribuição de papel temático, um elemento da semântica 

codificado na sintaxe, o qual é um dos focos dessa dissertação. A atribuição do papel temático 

descreve o conteúdo da ligação entre um predicado e um constituinte escolhido por este 

predicado. O número, tipos e posições de papéis temáticos são codificados na entrada lexical, 

e essas características devem ser satisfeitas na estrutura sintática de acordo com Princípio de 

Projeção. A seleção de um componente por um núcleo com base no significado é chamada de 

s-seleção (seleção semântica), e a seleção de um componente por um núcleo com base em 

categorias gramaticais é chamada de c-seleção (seleção categorial). (CHOMSKY 1981; 

SPORTICHE, KOOPMAN, STABLER, 2014). 

Essa informação pode ser expressa por grades temáticas como as exemplificadas nas 

tabelas abaixo: 

 

Tabela 1: Adaptada de Carnie (2007, p. 225) 

Papel Temático [AGENTE]  [TEMA] 

 |  | 

 Márcia ama Paulo 

 

Tabela 2:  

Papel Temático [EXPERIENCIADOR]  [TEMA] 

 |  | 

 A câmera ama Gisele 

 

Na Tabela 1, Márcia e Paulo são argumentos aos quais o verbo atribui papéis temáticos 

canônicos de [AGENTE] e [PACIENTE], que acabam por ser respectivos às funções sintáticas 

de sujeito e objeto. Já na Tabela 2, a introdução de um argumento inanimado na posição 

sintática de sujeito traz uma relação diferente entre o predicado e o argumento externo, e o papel 

temático atribuído é o de [EXPERIENCIADOR].  

                                                 
1
Eventos Linguísticos [são cenas que se podem perceber pelos sentidos], ou a forma que eventos psicológicos tomam ao serem 

codificados em linguagem. Esta definição faz a necessária distinção entre Eventos Reais e Eventos Linguísticos, de Fodor 

(1975) e Rosen (1999). Além disso, essa definição é ampla bastante para se referir a questões de diferentes naturezas, tanto na 

Psicologia quanto na computação e no processamento linguístico, da mesma forma que, na Teoria Linguística, se poderia referir 

a questões de ordem sintática, semântica, enciclopédica ou mesmo pragmática (SAMPAIO, 2015). 
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Portanto, a busca pelas distinções e assimetrias entre relações temáticas e posições 

sintáticas e o equilíbrio entre a importância dos verbos como item e dos verbos como construção 

no que diz respeito à codificação das relações temáticas é um tema que motiva de forma 

fundamental a pesquisa linguística corrente. 

Mas para atingir o nível de adequação explicativa2nesse programa de pesquisa é 

essencial determinar o que exatamente é previsível a respeito da estrutura das sentenças, ou 

seja, na ligação entre verbo e seus argumentos. Onde está a informação relevante: no verbo, nos 

argumentos ou nos traços formais usados na computação? 

Apesar de haver muitas teorias sobre a Hipótese da Ligação dos Argumentos no Evento, 

que serão resenhadas no Capítulo 3, aqui, de modo sucinto, afirmamos que não há uma ligação 

biunívoca entre papel temático e função sintática, e que as teorias se diferem em relação aos 

seguintes aspectos: a maneira como elas definem os papéis temáticos e a relação entre eles; a 

definição das propriedades sintáticas sob as quais os papéis temáticos são mapeados; a natureza 

da correspondência entre um nível de representação  profundo e aquele superficial. Porém, 

todas as teorias enfatizam que a ligação entre o verbo e seus argumentos está exatamente na 

interface linguística primordial entre forma e significado.  

Para sentirmos a relevância e complexidade da tarefa de entendermos as relações entre 

o verbo e a grade argumental, por um momento imaginemos uma cena muito familiar: um jogo 

de futebol, a torcida do time vencedor enlouquecida pela vitória, o goleiro do time vencedor 

gritando de felicidade, e uma camisa de goleiro na arquibancada. Algumas sentenças poderiam 

descrever adequadamente essa cena dinâmica: 

(1) O goleiro lançou sua camisa na torcida 

(2) A torcida agarrou a camisa do goleiro 

(3) A camisa é atirada para a torcida pelo goleiro  

(4) A camisa do goleiro está com a torcida 

(5) O goleiro presenteia a torcida com sua camisa 

É notável que em cada uma dessas sentenças temos um evento rotulado pelo verbo. 

Temos também os participantes do evento que mantêm ligação específica com o evento. A 

grande pergunta de pesquisa é: De que forma estes participantes do evento se ligam a ele? 

                                                 
2 Adequação Explicativa é um nível de excelência atingido por uma gramática que leva em consideração em sua 

análise condições universais que todas as gramáticas das línguas naturais possuem, que usa os dados para fazer 

previsões linguísticas, e que oferece as ferramentas para que se possa fazer uma escolha fundamentada entre 

diferentes descrições de um mesmo fenômeno (CHOMSKY, 2001). 
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Nesses poucos exemplos, pode-se depreender que há eventos estáticos, que é o caso de 

(4); e dinâmicos, como em (1), (2), (3) e (5). Há eventos orientados para o movimento (1), (2) 

e (5); e outros voltados para a localização: (3) e (4). Em relação aos participantes do evento, há 

diferentes papéis temáticos. Por exemplo, há[AGENTE] ou [INICIADOR], como goleiro e 

torcida em (1) e (2) respectivamente; [PACIENTE], como camisa em (2) e (4); [TEMA], como 

camisa em (1) e (3) e torcida em (5); [META], como torcida em (1) e (3); [INSTRUMENTO], 

como camisa em (5). 

Na classificação do evento também se deve levar em consideração sua natureza. Pode-

se estudá-lo como qualquer movimento, ação ou transformação que acontece no mundo real, 

sendo esse o objeto de estudo da física. Também é possível encará-lo como uma representação 

linguística daquilo que conseguimos apreender dos eventos reais através de nossa capacidade 

cognitiva (SAMPAIO, 2015). 

Interessa-nos aqui o segundo tipo de estudo de evento. E é importante ressaltar que a 

percepção dos eventos pelo o cérebro favorecerá sempre alguns aspectos em detrimento de 

outros, porque todas as vezes que o cérebro mapeia em seus sistemas cognitivos alguma 

informação sensorial, o produto final é uma espécie de representação incompleta do real, o que 

é o caso dos eventos. Acabamos de ver isso com as sentenças de (1) a (5), que exibem apenas 

facetas da cena.   

O objetivo aqui, além de apresentar uma resenha das teorias sobre o evento, é poder 

contribuir com uma verificação experimental on-line de sentenças especialmente manipuladas 

para cruzar duas variáveis independentes em relação ao DP sujeito: animacidade e papel 

temático, que, como já vimos nos exemplos até aqui, são modeladoras do evento. A variável 

animacidade foi testada em dois níveis: [+ANIMADO] e [-ANIMADO]. A variável papel 

temático foi manipulada em três níveis: [AGENTE], [EXPERIENCIADOR] e [PACIENTE]. 

É importante ressaltar que o tema escolhido para pesquisa coincide com uma das 

grandes motivações também para a Gramática Gerativa desde o seu início. Nos anos 50, Noam 

Chomsky fez uma análise introspectiva das computações que necessariamente estariam 

envolvidas nas sentenças com verbos transitivos diretos como quebrar: 

(6) O menino quebrou o vaso 

(7) O menino quebrou a perna 

Examinando o vaso e a perna, que são objetos diretos (complementos) do verbo 

quebrar, em (6) e (7) respectivamente, Chomsky apresenta a hipótese de que os papéis 

temáticos sejam definidos pelo verbo. O verbo quebrar especifica que seu complemento será 

interpretado como algo que muda de estado íntegro para quebrado. Os complementos o vaso e 



5 

 

 

a perna se prestam para satisfazer esta exigência do verbo, pois representam objetos físicos que 

podem passar por esta mudança. E ainda que fossem complementos menos apropriados para 

assumirem este papel temático, faríamos manobras de ajuste coercitivo para encaixar a 

semântica do complemento ao sentido imposto por cada acepção do verbo. 

Mas note: 

(8) Ela assinou o Globo 

(9) Ela assinou a carta 

No caso de um verbo transitivo ter mais de uma acepção, como em (8) e (9), cada 

leitura do verbo impõe seu próprio papel temático. Assinar na acepção de obter a assinatura de 

um periódico impõe ao argumento interno, o periódico, o papel temático de lugar de onde, isto 

é, a partir de onde a assinatura inscrita autoriza a entrega do periódico a quem depositou a 

assinatura; enquanto assinar na acepção de escrever o próprio nome em impõe o papel temático 

de lugar onde, ou seja, lugar onde a assinatura foi inscrita. Por outro lado, as acepções de assinar 

só são evidenciadas através da ligação entre o verbo e o complemento. É como se houvesse na 

polissemia sentidos latentes que competem por uma ligação com o argumento, mas os sentidos 

latentes não se precipitam antes da ligação principal acontecer: verbo + complemento.  

Voltando a (6) e (7), enquanto o argumento externo o menino em (6) é [AGENTE]; 

em (7), ele é [PACIENTE] – e a perna, [TEMA]. Isso causa um problema imediato para o 

sistema de desempenho. Levando-se em conta o fluxo serial da linguagem, em uma língua SVO 

como o português, quando o argumento externo é percebido, que papel temático pode ser 

atribuído a ele, se isso depende inexoravelmente das computações entre o verbo e seu 

argumento interno que estão mais adiante no fluxo da fala? 

O que foi até aqui descrito apoia a interpretação de que há uma assimetria entre a 

ligação que o verbo faz com o argumento interno e a ligação que ele faz com o seu argumento 

externo, no sentido de que a relação entre o verbo e seu complemento requer um mapeamento 

semântico preponderante. 

Essa ideia da preponderância poderia ser vista como um epifenômeno do mapeamento 

semântico, isto é, haveria alguma diferença semântica especial entre, por exemplo, vaso, em 

(6), e perna, em (7), que poderia explicar a assimetria talvez no nível de um fator externo à 

sintaxe, como Conhecimento de Mundo. Fato é que pouco se investigou a respeito dessa 

assimetria durante os anos 70 e 80, em que a Psicolinguística ganha força com os estudos na 

subárea de Processamento de Sentença. 

Diferentes modelos de processamento, então, tentam explicar, de variadas formas, suas 

visões acerca da organização da mente e do processamento da linguagem. Preconiza-se a 
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existência de um processador linguístico autônomo (parser), um aparato da cognição 

responsável por conduzir a computação linguística em tempo real, em sua produção e 

compreensão de enunciados. 

Dessa forma, as teorias de processamento de sentenças objetivam identificar as 

informações que são acessadas pelas pessoas ao lerem, ouvirem ou produzirem frases para se 

determinarem princípios universais do processamento linguístico. Sob esse ponto de vista, as 

ponderações introspectivas de Chomsky, nos anos 50, de que o curso da derivação sintática 

deveria primeiro juntar o verbo ao argumento interno e depois esse conjunto ao argumento 

externo, perderam força diante do foco da Linguística Experimental de dar conta do 

funcionamento instantâneo da linguagem. Em milésimos de segundo (milissegundos) se 

conseguem processar sentenças complexas. Não parece fazer sentido, em línguas SVO, por 

exemplo, em que a recepção do sinal da fala, apreende linearmente primeiro a informação sobre 

o sujeito, não se partir imediatamente para uma tentativa de estruturação on-line desse sujeito 

com o verbo, mesmo que haja imprevisto como em (7), em que o sujeito não tem o papel 

temático de [AGENTE]. Se apelaria para uma reanálise? Seria ela mais frequente do que se 

pode intuir a partir da nossa reflexão consciente sobre os processos? 

E outras informações da Teoria Linguística entraram em jogo. Kratzer (1996) defendeu 

que os argumentos externos do tipo[AGENTE] não seriam argumentos verdadeiros do verbo, 

estando a autora baseada em parte na observação, atribuída a Marantz (1984), de que não 

existem expressões idiomáticas que envolvam apenas verbo e argumento [AGENTE], mas 

sempre o verbo e seu argumento interno. Para Kratzer (1996), os argumentos [AGENTE] 

seriam adicionados por um predicado separado, com sua própria entrada lexical que se projeta 

na sintaxe. Assim, para Kratzer (1996), os argumentos externos seriam,de forma default, 

argumentos de verbos leves que os selecionam e então os combinam com o verbo principal em 

prol de um sentido final. Isso é o que Kratzer (1996) chama de Realization Principle (Figura1). 

 

Figura 1: Diagrama em árvore do Realization Principle, adaptado de Kratzer (1996, p.113). Os argumentos de um 

núcleo têm que ser realizados dentro do âmbito da projeção daquele núcleo. Os locais possíveis para os argumentos 

são determinados pelos possíveis locais do núcleo. O exemplo mostra um caso em que Voice é um nó logo acima 

de VP. O argumento externo fica em [Spec, VoiceP], não no VP. 
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Logo após Kratzer (1996), Marantz (1997) retoma o assunto mais frontalmente. Ele 

mostra que o núcleo sintático que projeta o argumento [AGENTE] define domínios de 

localidade para significados especiais, observando que nada acima deste domínio pode servir 

de contexto para o significado especial de qualquer raiz deste núcleo (Figura 2). 

 
Figura 2: Domínio da localidade para significados especiais, adaptado de Marantz (1997, p. 34). 

 

Embora possam discordar ligeiramente na implementação dessa fronteira que 

resguarda o espaço da idiomaticidade para a ligação entre o verbo e o seu complemento, outros 

teóricos também expressam a mesma opinião de que as expressões idiomáticas têm o escopo 

sintático limitado do eventoe, portanto, não levariam em consideração o argumento externo em 

sua semântica (MARANTZ, 2001; McGINNIS, 2002; EGAN, 2005; MARANTZ, 2007, 2009; 

HARLEY, 2010). Heidi Harley (2010), por exemplo, fala da Hipótese da idiomaticidade sem 

agente. Para a autora, a idiomaticidade ocorria circunscrita ao VP e, portanto, não incluiria o 

DP sujeito que seria então licenciado em [Spec, TP]. Segundo esta hipótese, existiria um 

domínio sintático especial para interpretação idiomática, e este domínio excluiria o agente da 

voz ativa. Veja, por exemplo, a frase (10), com a sua estrutura idiomática representada em (11), 

em que a idiomaticidade é captada no âmbito do VP: 

(10) João abotoou o paletó 
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(11)  CP  

 

   Spec      C` 

 

          C           TP 

 

                    DP        T` 

                   João j 

                              T        VP 

                         abotooui 

                                      DP        V’     

                                        t j 

                                               v          DP 

                                               ti          o paletó 

 

De acordo com as previsões da Teoria linguística, essa dissertação, no âmbito da 

Sintaxe Experimental, lança como uma primeira hipótese que, sendo o domínio do evento 

resguardado em VP, durante processamento on-line da sentença, ao aparecer um sujeito, ele 

seria então acessado apenas lexicalmente. Ele não seria imediatamente integrado na 

sintaxe/semântica da sentença. Com isso, a princípio, a única informação depreensível local 

seria a animacidade. Por essa razão, no teste que se reportará nessa dissertação, no Capítulo4, 

a animacidade foi uma das variáveis independentes (Cf. Tabela 3). 

 

Tabela 3: Exemplos de estímulos nas condições do experimento 

# Sujeito Verbo Objeto Protetor Pergunta Resposta alvo 

AA21-  sujeito animado + agente A idosa raspou um panela de cocada Sobre idosa? Sim 

AE2-  sujeito animado + experienciador O goleiro ouviu um palavrão do árbitro Sobre goleiro? Sim 

AP40-  sujeito animado +paciente A menina levou um bofetão do colega Sobre menina? Sim 

IE59-  sujeito inanimado + experienciador A antena captou um objeto no espaço Sobre nuvem? Não 

IA90-  sujeito inanimado + agente A empresa comprou um prédio no nordeste Sobre Sul? Não 

IP96 sujeito inanimado + paciente O governo pegou uma inspeção da justiça Sobre polícia? Não 

 

 

Nossa predição foi a de que os sujeitos inanimados (IE, IA e IP) dariam origem a 

médias de tempos de resposta maiores do que as dos sujeitos animados, e isso poderia ser 

medido localmente pelos tempos de leitura do constituinte sujeito.  
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A segunda hipótese, que é atrelada de alguma forma à primeira, é a de que se o sujeito 

é integrado depois do VP pronto, as manifestações oriundas de papel temático do sujeito 

envolvendo hierarquia e gramaticalidade, ou seja, sujeitos do tipo [PACIENTE] em frases 

semanticamente congruentes ou incongruentes, somente seriam percebidas durante a leitura do 

segmento protetor, ou seja, um adjunto colocado depois do objeto direto.  Portanto, a 

expectativa era de que, além do impacto local, ligado à animacidade, seria possível encontrar 

também médias de tempos mais longos manifestados não localmente, porém mais adiante na 

derivação, em relação a papéis temáticos não canônicos na leitura do protetor (aqueles que 

diferem da relação sujeito enquanto [AGENTE]. Para perceber essas diferenças na 

complexidade derivacional, os estímulos mostrados na Tabela 3 foram apresentados em um 

experimento de leitura automonitorada, que capturava os tempos de leitura on-line de cada 

trecho de interesse, como os que acabam de ser apontados.  

Além dessa Introdução (Capítulo 1), explicitando um problema situado em um campo 

de interesse, as hipóteses, objetivos e predições, o experimento completo será apresentado no 

Capítulo 4. O Capítulo 2 apresenta uma revisão da Gramática Gerativa; e o Capítulo 3, uma 

revisão dos modelos principais desenvolvidos para dar conta de papel temático e animacidade, 

fundamentais para que se entenda melhor a arquitetura da Linguagem e para se chegar aos 

objetivos principais dessa dissertação. 
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2  O ARCABOUÇO DA GRAMÁTICA GERATIVA 

 

 

2.1 O SURGIMENTO DA GRAMÁTICA GERATIVA E SEUS PRINCIPAIS 

PRESSUPOSTOS 

 

 

Como mencionado na Introdução, a Gramática Gerativa é um programa de pesquisa em 

Linguística que surgiu em meio ao Estruturalismo e ao Behaviorismo Americano. Talvez o fato 

que primeiro balizou e divulgou a teoria foi a sua oposição a ideias do psicólogo americano 

Skinner, registrado em publicações do embate entre Chomsky (CHOMSKY, 1959) e Skinner 

(SKINNER, 1957). Skinner defendia a hipótese behaviorista, apresentando a linguagem como 

algo aprendido estritamente a partir da experiência do homem, que devia ser ensinada, a partir 

da simples repetição da fala dos adultos. Skinner, portanto, retomou a proposta de Aristóteles 

da tabula rasa, em que o homem nasceria sem qualquer tipo de conhecimento. Se a criança 

apenas imitasse, como se explicaria o fato de ela falar frases que nunca teria ouvido? 

Por outro lado, Chomsky defendia a ideia do Inatismo, existente desde Platão, que 

entendia que o ser humano nascia com conhecimentos ou saberes que deviam ser 

desenvolvidos. Isso se tornou conhecido como o problema de Platão. Em poucas palavras: 

Como se pode saber tanto diante de tão pouca evidência? Isso só pode ser respondido a partir 

da concepção de conhecimentos inatos e variados, o que atualmente entendemos como a 

existência das várias cognições no nosso organismo. 

Esse conhecimento linguístico inato e que é desenvolvido naturalmente pelo homem, a 

chamada Universal Grammar – UG (Gramática Universal – GU), passaria por vários estágios, 

até a criança ser falante, ou seja, até que ela dominasse a gramática da sua língua, com a sua 

competência linguística (CHOMSKY, 1965). Estes estudos foram responsáveis por conceber o 

que veio a se chamar de Biolinguística3, que concebe a Faculdade da Linguagem como uma 

propensão genética em direta exposição ao meio linguístico, um produto de nature e nurture. 

Essa visão concebe também que o módulo específico de linguagem está em sintonia 

com a existência de outros módulos cognitivos, que, apesar de poderem ter processos 

                                                 
3
O Programa Biolinguístico se iniciou em 1974, em uma conferência internacional realizada pelo MIT em 

cooperação com o Instituto Royaumont de Paris (Piattelli-Palmarini, 1979/1983). O termo Biolinguística é 

sugerido pelo organizador do evento, Massimo Piattelli-Palmarini, e tem como marco inicial a obra de Eric 

Lennerberg, Biological Foundations of Language, de1967 (CHOMSKY, 2005).  
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concomitantes, são de desenvolvimento e funcionamento independentes. Assim, os módulos 

cognitivos são como órgãos da mente que se inter-relacionam e interagem, podendo o output 

do processo de um desses módulos ser o input de um processo de outro módulo. 

Essa posição Gerativista passou por versões com maior ou menor teor de Inatismo. 

Quando levada ao extremo, nos anos 70, postulava um Inatismo forte em que além da 

capacidade de estruturar os conteúdos do mundo, um bebê adquirindo linguagem reconheceria 

no mundo os conteúdos que já estariam geneticamente pré-determinados. O maior defensor 

desta posição inatista forte é o filósofo da linguagem Jerry Fodor. Sua hipótese mais célebre – 

A Hipótese linguagem do pensamento (LOTH) postula que o pensar e o pensamento nascem 

com o homem. O cérebro humano é composto por um sistema de representações que 

existiriamfisicamente em módulos cerebrais. Então, o bebê nasce com um mentalês que  já traz 

ideias como eu, tu e ele. O bebê então mapeia essas ideias pré-embutidas para uma palavra de 

sua língua alvo, rótulos. De acordo com LOTH, o pensamento seria grosso modo, uma 

instanciação de uma representação pré-existente com estrutura sintática e semântica 

apropriadas, mas sem rótulo. Essa é uma ideia bem contrária ao Relativismo Linguístico do 

Estruturalismo de Sapir-Whorf, que acredita que elementos de uma língua poderiam determinar 

o pensamento. Ou seja o pensamento seria determinado por algo de fora.  

Chomsky toma uma posição intermediária com relação ao que já se sabe e o que se têm 

que aprender com a comunidade linguística. Mas o conviveu e parceria como Jerry Fodor em 

muito reforçou a tese da Modularidade da Mente, que foi o principal argumento apresentado 

por Chomsky na década de 70, em um debate entre ele e Piaget (PIATTELLI-PALMARINI, 

1979/1983), e mais formalizada por Fodor (1983), contra o pensamento de Piaget (1970) e dos 

conexionistas. 

Para Chomsky (1981), o homem é dotado de um aparato genético de linguagem que se 

desenvolve a partir do contato da criança com os estímulos linguísticos, chamados de dados 

primários. Em outras palavras, nenhuma criança é ensinada a falar. Ela adquire sua língua 

materna de forma natural, espontânea e inconsciente. Todos os indivíduos já nascem com um 

dispositivo inato, um conhecimento geral e universal das línguas, ou seja, um conjunto de 

propriedades comuns às línguas naturais, Princípios, que são parametrizados (Principles and 

Parameters –  P&P: Princípios e Parâmetros). Para cada Princípio é selecionado um Parâmetro, 

conforme a língua a que a criança é exposta. O processo de desenvolvimento de linguagem 

parte então de um estágio inicial (S0) e vai até um estágio estável (Ss), quando a criança já é 

considerada falante da língua, embora ainda este não seja o estado final, já que alguns 
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parâmetros, os mais complexos, ainda não estão fixados, permanecendo assim, em geral, até a 

puberdade. 

Em outras palavras, além desta preocupação da Gramática Gerativa em explicar o 

desenvolvimento de linguagem, ou seja, como funciona o que Chomsky (1965) chamou de 

Language Acquisition Device – LAD (Mecanismo de Aquisição de Linguagem), há também a 

preocupação em explicar, sem deixar de descrever, as semelhanças entre as línguas, mostrando 

que as semelhanças são em muito maior quantidade do que as diferenças. E esta desproporção, 

que é uma característica natural entre as línguas, juntamente com o Inatismo são a base para a 

postulação de P&P. 

Assim, a GU permite que qualquer criança saudável desenvolva qualquer língua, desde 

que a criança seja exposta aos dados primários da língua dentro de um período crítico da 

aquisição, classicamente até os sete anos de idade, isto é, há uma janela temporal para o 

desenvolvimento espontâneo e natural da linguagem (LENNEBERG, 1967). Porém, quem 

primeiro falou de período crítico, e mais especificamente em relação a gansos e patos, foi o 

zoólogo austríaco que fundou a etologia4, Konrad Lorenz (1949), referindo-se a imprinting 

(cunhagem). Lorenz revelou que as espécies animais, ao nascerem, já estariam prontas 

geneticamente para aprender informações que estivessem ligadas à sobrevivência da espécie. 

Essa noção do período crítico foi estendida para uma melhor compreensão das nossas 

cognições. (Cf. HINZEN, POEPPEL, 2011; FRANÇA, LAGE, 2013, 2014) 

Após o período crítico de linguagem, a criança não desenvolverá a linguagem, como é 

desenvolvida em um indivíduo são da nossa espécie. No entanto, sendo exposta ao ambiente 

linguístico dentro do período crítico, a criança pode desenvolver até mais de uma língua 

materna, ou seja, ser falante nativo de mais de uma língua. 

Como os parâmetros são a parte variável entre as línguas, além do léxico, são eles que 

são fixados de acordo com a língua a que a criança é exposta. Por isso, os parâmetros são 

binários possuindo duas opções de valor: positivo ou negativo. Quando uma das opções é 

marcada, atribui-se ao Princípio um valor positivo, e as demais opções então não são escolhidas, 

são automaticamente desmarcadas, recebendo um valor negativo por não serem usados na 

língua. Para ficar mais claro, citemos o exemplo do parâmetro do sujeito nulo. Em línguas 

como o português, o espanhol e o italiano, construímos frases em que o sujeito pode aparecer 

foneticamente pronunciado ou não. Vejamos em português duas sentenças igualmente 

gramaticais: 

                                                 
4 Etologia: estudo do comportamento animal. 
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(12) Eu comi um pedaço de bolo 

(13) Comi um pedaço de bolo 

Isso significa que em português temos o parâmetro de sujeito nulo valorado 

positivamente, e por isso podemos ter sentenças como (12) ou (13). Porém, em línguas como o 

inglês, este parâmetro é valorado negativamente, isto é, não é possível na sintaxe da língua 

inglesa sentenças formadas sem a presença fonética do sujeito: 

(14) It snows 

(15) *Snows 

O sujeito em inglês é sempre pronunciado; caso contrário, a frase se torna agramatical. 

Para que a frase seja gramatical, utilizamos, como no exemplo (14), o pronome it, que é um 

pronome expletivo, ou seja, um pronome esvaziado semanticamente, mas que preenche a 

posição de sujeito, trazendo os traços sintáticos do sujeito. 

Dessa forma, percebemos que os parâmetros são fixados de acordo com a língua a que 

a criança é exposta. Ocorre então uma filtragem do input através da GU. O input recebido de 

uma língua formata a GU e estabelece a gramática dessa língua. Para a Neurociência da 

Linguagem, a fixação de parâmetro tem uma contraparte neurológica bem definida, ou seja, 

fixar um parâmetro é firmar um circuito neuronal, um caminho pelo qual as informações são 

transmitidas através da eletricidade que caminha por meio dos neurônios. (Cf. FRANÇA, 

LAGE, 2013) 

 

 

2.2 O PROGRAMA MINIMALISTA COMO RESPOSTA AO PROBLEMA DA 

UNIFICAÇÃO  

 

 

Desde que foi concebida, a Teoria Gerativa passou por diversas reformulações até 

chegar hoje em sua versão mais recente: o Programa Minimalista ou Minimalismo 

(CHOMSKY, 1993, 1995, 1998, 2000/2005, 2001; HAUSER, CHOMSKY, FITCH, 2002).  

Mas as versões não mudaram intuições dos anos 50 de que, por exemplo, o curso da 

derivação teria que ser bottom-up (de baixo para cima), como defendemos na Introdução 

(Capítulo 1), porque legitima a atribuição de papel temático no âmbito do evento. Em outras 

palavras, as principais intuições e direcionamentos da teoria foram preservados nesses 50 anos:  
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Não obstante as atualizações que a Gramática Gerativa assumiu em seus 60 anos de 

existência, na teoria há uma coerência profunda das ideias principais que conceituam 

linguagem na nossa espécie. Isso torna as muitas alterações e versões, promovidas ao 

longo desses 60 anos, hipóteses de trabalho legítimas para um mesmo corpo teórico, 

hipóteses falsificáveis5 e, consequentemente, legitimamente superáveis por novas 

versões propostas por Chomsky (CHOMSKY, 1993, 1995, 1998, 1999, 2000, 2001, 

2005, 2006, 2011) ou por ele e seus colaboradores (CHOMSKY, LASNIK, 1995; 

HAUSER, CHOMSKY, FITCH, 2002; FITCH, HAUSER, CHOMSKY, 2005; 

BERWICK et al., 2013).Uma teoria linguística, como qualquer modelo científico, 

procura suplantar os requisitos minimamente necessários para fazer face a uma 

pergunta central, cuja resposta revele a essência de uma verdade do mundo. Uma 

teoria linguística, como qualquer modelo científico, procura suplantar os requisitos 

minimamente necessários para fazer face a uma pergunta central, cuja resposta revele 

a essência de uma verdade do mundo. Este é exatamente o direcionamento incansável 

do programa de pesquisa da Gramática Gerativa. (FRANÇA, LAGE, 2014) 

 

O Programa Minimalista tem natureza lexicalista por apresentar a computação 

linguística se iniciando a partir do léxico, ou seja, os itens lexicais já prontos ou formados e 

selecionados do léxico, faltando, para o fim da derivação, apenas as operações sintáticas, a 

leitura fonológica e a interpretação dos traços semânticos. Assim, no início da computação, as 

informações semânticas são acessadas e projetadas na sintaxe, sendo esse modelo teórico 

considerado também, portanto, de natureza projecionista. 

“A GU deve prover meios para apresentar uma ordem de itens do léxico de uma forma 

acessível para o sistema computacional” (CHOMSKY, 1993, p. 6). O léxico mental é o 

inventário de todas as palavras de uma língua e traz informação detalhada, na modalidade de 

traços, sobre as propriedades formais, fonológicas e semânticas das palavras, isto é, cada lexical 

item (LI – item lexical) é constituído por um feixe de traços sintáticos, fonológicos e 

semânticos. Conforme o modelo de arquitetura da linguagem da Gramática Gerativa, a partir 

da vontade de se expressar uma determina proposição, os itens lexicais, com todos os seus 

traços, são retirados do Léxico e enviados para a Numeração. Só neste momento se iniciam as 

operações sintáticas, até se chegar ao final da compreensão ou produção da sentença. 

Logo que as operações sintáticas terminam, os traços formais, em geral, deixam de 

existir, sendo computados. Os restantes, que são fonológicos e os semânticos, são separados 

pelo mecanismo de Spell-Out (separação) e enviados, respectivamente, para os componentes 

                                                 
5 A noção de falseabilidade ou refutabilidade de uma teoria científica foi introduzida pelo filósofo austríaco, 

naturalizado britânico, Karl Popper (1902-1994), como um pré-requisito do método científico. Falseabilidade é a 

possibilidade lógica de uma hipótese poder ser atestada como falsa a partir de uma observação particular ou 

experiência física. Por exemplo, a afirmação Nenhum ser humano vive para sempre não é falsificável e, portanto, 

não é uma boa hipótese, cientificamente falando. Seria impossível para um mortal observar a imortalidade em uma 

outra pessoa. Por outro lado, Todos os seres humanos vivem para sempre é uma boa hipótese científica, justamente 

porque é falsificável. Dentro na nossa mortalidade, podemos observar que as pessoas morrem. Note que o conceito 

de falseabilidade é bastante complexo, pois a primeira hipótese, que não pode ser verificada pelo Método 

Científico, na prática está correta. Temos muita evidência de que ninguém vive para sempre. Em contraste, a 

segunda hipótese, apesar de ser cientificamente bem formada e de poder ser verificada, é falsa. 
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Phonological Form (PF – Forma Fonológica) e Logical Form (LF – Forma Lógica), onde são, 

também respectivamente, organizados. Os traços fonológicos são lidos em PF, por meio da 

chamada Sensory-Motor interface (S-M – interface sensório-motora); e os traços semânticos 

são interpretados na Conceptual-Intentional interface (C-I – interface conceptual-intencional). 

(HAUSER, CHOMSKY, FITCH, 2002). 

A integração das interfaces de desempenho com o restante do modelo e entre si permitiu 

a concepção de computação em tempo real, o que mudou de forma importante o Programa 

Minimalista: 

Observa-se, de fato, grande convergência entre a concepção de derivação linguística 

apresentada no contexto do Programa Minimalista e os modelos de processamento, 

desenvolvidos de forma consideravelmente independente no contexto da 

Psicolinguística (particularmente, no que diz respeito a modelos simbólicos, com 

componentes modulares). Explorar essa convergência tem como vantagem a 

possibilidade de tornar mais explícito, em modelos de processamento linguístico, o 

modo como as ações de um formulador sintático (...) e de um parser (aparato 

responsável pela construção de estruturas sintáticas a partir do reconhecimento de uma 

sequência de elementos do léxico, na compreensão) seriam informadas pela gramática 

virtual (a língua interna). (...) Outra vantagem estaria na possibilidade de se fazerem 

previsões acerca do processamento linguístico à luz de uma teoria linguística, a serem 

verificadas em dados comportamentais ou neurocientíficos, que realimentariam 

aquela, descontando-se os fatores pertinentes às condição de processamento. 

(CORREA, 2008, p. 234) 

 

A Teoria prevê que é nas interfaces que se chega ao fim da derivação da frase, com a 

sua compreensão ou produção. E que são os traços semânticos do DP, juntamente com os traços 

semânticos do verbo, os responsáveis pela constituição do papel temático desse DP. E esse é 

um ponto chave para a nossa dissertação. 

 

 

2.3  POSSIBILIDADE DE TRABALHO EM TEMPO REAL 

 

 

A dicotomia clássica competência (competence) versus desempenho (performance), 

proposta por Chomsky (1965), contrasta fundamentalmente o conhecimento que o falante tem 

de sua língua (competência), que se desenvolveu a partir da formatação da GU, através da 

fixação dos parâmetros, com o uso da língua (desempenho), que depende da existência das 

interfaces de desempenho do sistema linguístico, atualmente Interface Sensório-Motora (S-M) 

e Interface Conceitual-Intencional (C-I), como se verifica em Hauser, Chomsky e Fitch (2002). 

Então, para explicar as relações que ocorrem entre os constituintes formadores da 

sentença, representando-os na forma de estrutura arbórea, o Modelo Minimalista continua 
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adotando o que já era conhecido na teoria como a unidade mínima da Teoria X-barra (X’): uma 

estrutura que se baseia na concatenação (merge) de um núcleo (X) com seu complemento 

(Compl), projetando suas características, que geram um produto,  um nível intermediário (X’), 

e este, por sua vez, se concatena a seu Especificador (Spec), formando, assim, a projeção 

máxima (XP) deste núcleo (X). Veja o esquema em (16). 

(16)             XP 

 

          Spec        X` 

 

                    X    Compl 

 A título de exemplificação, utilizo como núcleo (X) o verbo transitivo comprar na 

sentença (17), cuja estrutura arbórea está demonstrada em (18): 

(17) A Laura comprou uma bola 

(18)              VP 

 

         DP                  V’ 

      A Laura 

 

                    V                     DP 

            √compr-              uma bola 

 

Durante a derivação, depois de os itens lexicais serem selecionados do léxico com todos 

os seus traços sintáticos, semânticos e fonológicos, é projetada na sintaxe uma noção abstrata 

do verbo comprar (o V √compr-), sem a noção de infinitivo, que se concatena com seu 

argumento interno (o DP uma bola), que está na posição de Compl de V. Esta é a primeira 

operação sintática, que dá origem ao nível intermediário de V, que é V’. Portanto, ocorre aqui 

o primeiro merge (verbo + argumento interno), argumento que é checado e tem todas as suas 

características projetadas para um nível intermediário (V’). Daí ocorre o segundo merge: do 

produto V’ + argumento externo (no caso, o DP a Laura), que, até então, como se vê em (18), 

ocupa a posição de Spec de VP. Essa é a segunda operação sintática, onde se chega à projeção 

máxima de V, ou seja, VP. 

Como se verifica em (19), a partir daqui entra T (Tense) na derivação, ou seja, a inclusão 

da noção de Tempo, além de Voz, Modo, Aspecto, etc., somada aos traços sintáticos do DP que 

se tornará sujeito (os traços- phi: grosso modo, gênero número e pessoa). Assim, temos o 
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primeiro movimento, que é um movimento de núcleo, em que V vai para T, para assimilar esses 

traços, dando origem à relação de concordância. 

(19)  CP  

 

  Spec      C` 

 

           C        TP 

 

                     DP       T` 

                A Laura j 

                              T        VP 

                         comproui 

                                     DP        V’ 

                                       t j 

                                               v         DP 

                                               ti         uma bola   

 

O segundo movimento é o movimento tipo A, o movimento argumental, em que o DP 

argumento externo de V vai para [Spec, TP], onde recebe o caso nominativo, Caso característico 

do sujeito. Note-se que, mesmo na versão clássica do Minimalismo, o argumento externo está 

alojado em sintagma diferente do VP. O verbo, por sua vez é que atribui papel temático aos 

seus argumentos e caso acusativo ao seu argumento interno. 

Esses dois movimentos deixam um vestígio anotado como t (trace), ou seja, um vestígio 

decorrente de movimento, seja de núcleo, seja de argumento. Por fim, acima de TP, ainda em 

(19), temos outra projeção, a de CP, que é necessária para se verificar se a derivação continua; 

por exemplo, a partir de um movimento do tipo A-barra (A’), isto é, um movimento de adjunto 

ou Sintagma de QU- (WH- Phrase). 

Quando se trata de uma sentença, como as projeções na sintaxe dependem do acesso às 

informações semânticas dos verbos, ou seja, das suas estruturas argumentais, pode-se dizer que 

existiria um primeiro acesso para a escolha do DP que se transformará em sujeito, e obviamente, 

para a escolha do DP que se transformará em objeto. Contudo, sem interpretação ainda, e sem 

a atribuição de Caso. Temos apenas um acesso básico e geral que nos diz que essa frase tem 

um DP tal, escolhido para ser sujeito e outro para ser objeto. Quando o processamento da 
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sentença chega ao verbo se iniciam os processos de merge, acessando a grade específica do 

verbo que vai direcionar as projeções. Somente na computação do verbo com seus argumentos 

e ao final do processamento da sentença, temos acesso aos Casos e os papéis temáticos dos DPs.  

A esta ideia essencial de que as estruturas sintáticas são determinadas de forma direta 

pela estrutura argumental do item lexical selecionado, chamamos de Princípio da Projeção. No 

caso dos verbos, por exemplo, a estrutura sintática deve refletir o quadro de subcategorização 

e a seleção dos argumentos. Assim, em se tratando de verbo transitivo, é projetada na sintaxe 

uma posição de sujeito, que reflete a seleção de argumento externo feita pelo verbo, e 

igualmente a de objeto, que refletirá a seleção de argumento interno. A representação da 

projeção da estrutura sintática ocorre, então, de baixo para cima, onde o verbo vai projetando, 

a partir de suas concatenações, todas as suas propriedades. Além disso, o Princípio da Projeção 

deve garantir que a estrutura dos constituintes seja preservada, ou seja, que os traços de seleção 

do verbo sejam preservados até a interpretação na interface Conceitual-Intencional (C-I). Dessa 

forma, o princípio, garante que não ocorra um aumento ou uma diminuição do número de 

argumentos ao se passar de um nível de derivação para outro. Um constituinte pode apenas ser 

movido, por isso, deixamos um t (trace: vestígio) para indicar que houve um movimento de 

constituinte daquele local. 

A Teoria também preconiza o Princípio da Projeção Estendida (Extended Projection 

Principle – EPP), que prevê o nó T (Tense), a sua projeção máxima TP, e a posição de Spec de 

TP ser preenchida pelo sujeito, ainda que não pronunciado: em outras palavras, toda sentença 

tem sujeito. No caso das línguas parametrizadas para o sujeito nulo, como apresentado em (14) 

e (15), na seção 2.1, um pronome expletivo preenche este local. No caso de verbo que não 

seleciona um argumento externo, como é o caso dos inacusativos, que selecionam apenas 

argumento interno, este deve ocupar a posição de sujeito. Parece, então, que para se cumprir 

esta exigência de sempre haver sujeito, a língua possui mecanismos para que isso ocorra, como 

por exemplo, o inacusativo não ser capaz de atribuir caso acusativo ao seu argumento interno, 

o que faz que este ocupe a posição de sujeito para receber Caso. 

Saliento aqui a distinção entre: caso semântico, caso estrutural e caso morfológico. A 

literatura aponta que ocaso semântico diz respeito aos papéis temáticos. Já o caso estrutural, ou 

abstrato, também universal, dá visibilidade às funções sintáticas dos DPs, garantindo a 

interpretação dos papéis temáticos. Assim, todo DP pronunciado precisa ser checado, para que 

lhe seja atribuído Caso, e seu papel temático seja detectado. O caso morfológico, por sua vez, 

é a marcação morfológica do caso estrutural: um paradigma de morfemas associados aos 

diferentes casos, como no latim. Apenas parte das línguas possui caso morfológico, portanto 
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ele é parametrizado. O Capítulo 3, apresenta uma revisão dos modelos de atribuição de papel 

temático e dos traços semânticos, ressaltando o de animacidade, que tem pertinência direta com 

o tema dessa dissertação.  
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3  PAPEL TEMÁTICO E ANIMACIDADE 

 

 

3.1  PAPEL TEMÁTICO 

 

 

As sentenças de uma língua são formadas por uma sequência não só linear como também 

ordenada de itens lexicais. Esses itens combinados formam sintaticamente uma estrutura de 

constituintes, e a essa estrutura corresponde a uma estrutura semântica que começa a ser 

construída através da atribuição de papel temático, assunto dessa seção. 

 Pelo lado da estrutura sintática, um constituinte é delimitado a partir de um núcleo. Um 

constituinte é uma unidade sintática construída hierarquicamente e que recebe o nome de 

sintagma. O sintagma, além de poder ser o próprio núcleo, também pode ser um conjunto de 

itens que desempenha algumas funções determinadas pelo núcleo. Podemos ter um sintagma 

de natureza nominal (Noun Phrase – NP), verbal (Verbal Phrase – VP), adjetival (Adjective 

Phrase – AP) e preposicional (Prepositional Phrase – PP). 

Um núcleo pode ser de natureza lexical ou funcional. E sua identificação, junto com a 

identificação das relações que ele estabelece com outros elementos, favorece o reconhecimento 

do sintagma. Os núcleos lexicais são definidos pela combinação de dois traços essenciais e 

distintivos: [± Nome] e [± Verbo]. Esses traços combinados geram as categorias: A (Adjetivo), 

que é a combinação de [+ V] e [+ N]; V (verbo), com os traços [+ V] e [- N]; N (Nome), com 

os traços [- V], [+ N]; e a categoria P (Preposição), com os traços [- N] e [- V]. 

Somente um núcleo lexical possui a capacidade de selecionar semanticamente seus 

argumentos (seleção semântica ou s-seleção). Tomemos como exemplo a sentença (17). De 

acordo com o que se deseja expressar, o verbo comprar, como núcleo lexical, toma como seus 

argumentos a Laura, que é quem comprou, e uma bola, o que foi comprado. Essas seleções são 

adequadas para este verbo por possuírem propriedades compatíveis com a semântica do verbo, 

que exige que um argumento tenha a capacidade de praticar a ação de comprar, e o outro a 

capacidade de ser algo a ser comprado. 

Os núcleos funcionais, no entanto, não possuem esta capacidade de s-selecionar seus 

argumentos. Eles apenas c-selecionam (seleção categorial ou c-seleção) seus complementos, 

ou seja, selecionam só a categoria a que o complemento deve pertencer. Assim ocorre, por 

exemplo, com a flexão verbal, que indica tempo, modo, número, pessoa, e que ao c-selecionar 
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um verbo não leva em consideração a semântica desse verbo, mas apenas a necessidade de 

selecionar a categoria de seu complemento.  

Ressalto aqui, enquanto núcleo funcional, o núcleo D (Determiner: Determinante), que 

possui como projeção máxima o constituinte DP (Determiner Phrase: Sintagma Determinante). 

O núcleo D tem como complemento um NP (Noun Phrase: Sintagma Nominal), que, por sua 

vez, tem como núcleo um N (Noun: Nome). E paralelamente, assim como o TP domina VP, o 

DP domina o NP, ou seja, o D dá referencialidade ao NP atribuindo-lhe um estatuto de 

argumento. E foi Abney (1987) quem primeiro compreendeu essa estrutura do DP, um sintagma 

tendo como núcleo um D e como complemento um NP (Cf. RAPOSO, 1992; MIOTO, SILVA, 

LOPES, 2004) 

O D, núcleo do DP, pode ser preenchido fonologicamente ou não. Um artigo ou 

demonstrativo, por exemplos, são constituintes do tipo D, que preenchem o núcleo do DP. Ao 

passo que um DP sem determinante realizado fonologicamente é chamado de DP nu. Vejamos 

abaixo os esquemas arbóreos com possibilidades de DP. 

 

(20)              DP              (21)                        DP                                  (22)     DP 

 

   D`                                              D`                                               D` 

 

          D                     NP                        D                 NP                           D                NP 

que/qual                                          a/ uma/ esta 

                                   N`                                              N`                                               N` 

 

                                   N                                                N                                                N 

                                casa                                            casa                                             casa(s) 

 

Em (20) temos um DP interrogativo, do tipo WH- Phrase (Sintagma QU-), com que ou 

qual como determinante; em (21), temos um DP com um artigo definido (a), indefinido (uma) 

ou demonstrativo (esta); e em (22), um DP vazio. Os interrogativos que ou qual podem 

preencher a posição de D, ou seja, são Ds porque estão em distribuição complementar com Ds 

como artigos. Em outras palavras, os interrogativos que ou qual não podem co-ocorrer com Ds 

como a, uma ou esta: 

(23) *Que/ qual/ a/ uma/ esta casa Mauro construiu? 
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De forma bem intuitiva, poderíamos entender os verbos como sendo eventos no mundo; 

e os argumentos verbais, como elementos que estão relacionados em um evento. Na literatura, 

há basicamente três focos diferentes quanto à conceituação de eventos no que se refere à 

realização argumental. Em uma abordagem localista, proposta por Jackendoff (1972, 1976, 

1983, 1987, 1990), os eventos são interpretados em algum nível de abstração quanto a 

movimento e localização espacial. Vendler (1957); Dowty (1979, 1991); Jackendoff e Tenny 

(1994); e Dowty (1996), em uma abordagem aspectual, enfatizam mais as propriedades 

temporais, a telicidade e a mudança incremental. Já Talmy (1988) e Croft (1990, 1991, 1994, 

1998) consideram uma abordagem que dá relevância às noções causais. 

As semelhanças entre as abordagens dizem respeito à existência de uma ampla classe 

de eventos (por exemplo, simples vs. complexo, dinâmico vs. estático) e de participantes do 

evento ([AGENTE] vs. [PACIENTE]; [TEMA] vs. [INSTRUMENTO]), que são muitas das 

vezes linguisticamente distinguidos. Para exemplificar, imaginemos a cena em que um menino 

brinca em um jardim com sua bola, e inesperadamente quebra uma janela. Podemos tomar as 

seguintes sentenças para descrever este evento: 

(24) O menino quebrou o vaso 

(25) O menino quebrou o vaso com a bola 

(26) O menino rolou a bola pelo jardim 

(27) A bola rolou pelo jardim 

Entre os vários participantes destas cenas, como o menino, a bola, o jardim, todos estão, 

de alguma forma, ligados aos eventos, ou de quebrar ou de rolar. No entanto, apenas alguns 

desses participantes, nomeados como [AGENTE], [INSTRUMENTO], [TEMA] etc. podem 

qualificar os argumentos desses verbos. Então, saber quais desses participantes dos eventos 

podem ser codificados como argumentos, e em quais contextos sintáticos, significa conhecer a 

estrutura argumental do verbo, ou seja, quais exigências esse verbo impõe a esses participantes 

no evento: participantes que são selecionados pelo verbo para um propósito linguístico. 

As relações temáticas que os argumentos representam nos eventos codificados pelos 

verbos são vistos tradicionalmente como um conjunto de papéis semanticamente indefinidos, 

independentemente dos verbos com os quais foram associados (GRUBER, 1965; FILLMORE, 

1968; JACKENDOFF, 1972; CARTER, 1976). Existem vários tipos de papéis temáticos 

apresentados na literatura, por diversos autores, como Halliday (1967), Fillmore (1968), Chafe 

(1970), Jackendoff (1972, 1976). Entretanto, os papéis temáticos mais comuns são: [AGENTE], 

[EXPERIENCIADOR], [TEMA], [PACIENTE], [LOCATIVO], [INSTRUMENTO]. E cada 

papel temático pode receber diferentes atribuições, de acordo com o autor. Por exemplo, 
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Halliday (1967) diz que [AGENTE] é o que/quem controla o desenrolar de uma ação. Para 

Chafe (1970), [AGENTE] é o que/quem origina ação, voluntariamente ou não. 

Teorias de semântica lexical tentam dar conta, de alguma forma, dessas alternâncias 

verbais, considerando-se a natureza da complexidade lexical. Uma dessas teorias, a lexicalista, 

preconiza que as relações argumentais são projetadas a partir do verbo (CHOMSKY, 1981; 

DOWTY, 1989; JACKENDOFF, 1990). E o âmbito de sua explicação está no léxico. Além 

disso, o predicado e os argumentos, nas representações semânticas lexicais, determinam o 

comportamento sintático. Assim, décadas de pesquisas vêm mostrando que os verbos com 

características semânticas comuns possuem também características sintáticas comuns. 

A teoria conhecida como construcionista prioriza um papel significante para o contexto 

verbal na realização dos argumentos (MARANTZ, 1984; HALE, KEYSER, 1993; 

GOLDBERG, 1995; HARLEY, 1995; MARANTZ, 1997; MICHAELIS, RUPPENHOFER, 

2001; BORER, 2003; PIETROSKI, 2005; WILLIAMS 2005). Nesta teoria, o problema da 

ligação ou da correspondência sintaxe/semântica é minimizado, pois a sintaxe é mais articulada, e 

o número de papéis temáticos disponíveis acaba sendo maior. A versão mais forte da abordagem 

construcionista afirma que a estrutura argumental é essencialmente sintática, ou seja, os verbos 

não possuem argumentos, como parte de suas representações lexicais (PIETROSKI, 2005). 

Para ficar mais claro, tomemos como exemplo o verbo dar. De uma perspectiva lexicalista, dar 

projeta os papéis temáticos [AGENTE], [ALVO] e [TEMA], todos associados às suas posições 

sintáticas através de uma regra de linking.  Ao passo que, na construcionista, o verbo não projeta 

argumentos; as relações temáticas vão surgindo na estrutura sintática.  

Existe também uma visão construcionista intermediária, associada à Kratzer (1996) e 

Marantz (1997), segundo a qual, ainda em relação ao verbo dar, se pode dizer que os 

argumentos associados a [ALVO] e [TEMA] são parte das representações lexicais do verbo, 

mas o [AGENTE], ou o argumento externo, é fornecido pela sintaxe. 

A relação entre a os papéis temáticos e as posições sintáticas não é biunívoca. Um 

mesmo papel temático pode aparecer em várias posições sintáticas. Passamos a analisar (28) e 

(29). 

(28) A criança quebrou o brinquedo 

(29) O brinquedo quebrou 

Percebemos que o DP o brinquedo possui o papel temático de [TEMA] e assume 

diferentes posições sintáticas: objeto direto, em (28), e sujeito, em (29); embora seu papel 

temático não mude. 
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3.1.1  Hierarquia temática 

 

 

Apesar da falta de consenso entre os pesquisadores, há uma tendência de eles 

defenderem a posição de que existe uma hierarquia de papéis temáticos, que se forma a partir 

da relação entre cada papel temático com a sua possível função sintática (FOLEY, VAN 

VALIN JUNIOR, 1984; LEVIN, RAPPAPORT HONAV, 2005; RAPPAPORT HONAV, 

LEVIN, 2007; LEVIN, 2013, 2014). 

Jackendoff (1972) propõe [AGENTE] > [LOCAL]/[FONTE]/[ALVO] > [TEMA]. 

Foley e Van Valin Junior (1984) postulam que [AGENTE] > [EFETUADOR] >    

[LOCATIVO] > [TEMA] > [PACIENTE]. E, de acordo com Bresnan e Kanerva (1989), 

[AGENTE] > [BENEFICIÁRIO] > [EXPERIENCIADOR] > [INSTRUMENTO] > 

[TEMA]/[PACIENTE] >[LOCATIVO]. 

O consenso que há na literatura linguística quanto à hierarquia temática é o de que a 

relação entre os papéis temáticos e as funções sintáticas é regida por princípios universais, e 

estes princípios estariam na estrutura argumental de um item lexical. Este princípio linguístico 

é conhecido como Princípio da Hierarquia Temática ou Princípio de Linking entre a Sintaxe e 

a Semântica. (Cf. FILLMORE, 1968; JACKENDOFF, 1972, 1983; FOLEY, VAN VALIN 

JUNIOR, 1984; GIVÓN, 1984; CARRIER-DUNCAN, 1985; BAKER, 1988; BRESNAN, 

KANERVA, 1989; GRIMSHAW, 1990; JACKENDOFF, 1990; DOWTY, 1991; VAN VALIN 

JUNIOR, LAPOLLA, 1997; VAN VALIN JUNIOR, 2005; CANÇADO, 2003, 2005, 2009, 

apud CANÇADO, 2013) 

E o Princípio da Hierarquia Temática diz qual papel temático é estabelecido para qual 

função sintática. Neste sentido, o Princípio da Hierarquia Temática apresenta as seguintes 

ideias:  

i) O Princípio estabelece as relações entre o conjunto das propriedades semânticas e 

as posições dos argumentos dos predicados, ou seja, estabelece uma organização dos 

argumentos externo e interno nas sentenças. 

ii)  As propriedades semânticas dos papéis temáticos são o que compõe este princípio 

e não os papéis temáticos por si. 

iii) É preciso considerar toda sentença ou proposição para atribuir papel temático às 

posições argumentais, apesar de a Hierarquia Temática apenas organizar a estrutura 

argumental.  
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No português brasileiro e em outras línguas é notável que o DP com papel temático de 

[AGENTE] ocupa a posição de sujeito, como em (30); DP [INSTRUMENTO] também pode 

ocupar a posição de sujeito, como em (31), ou então ocupa a de adjunto, como a colcha em 

(30). O DP [TEMA] ocupa, habitualmente, a função de objeto, como em (30), mas também 

pode ocupar a posição de sujeito (32). Ou seja, o papel temático é relacional. 

(30) A mãe forrou a cama com a colcha 

(31) A colcha forrou a cama 

(32) A cama rachou 

Isso mostra que DPs com qualquer um dos três papéis temáticos que o verbo seleciona 

pode ocupar a posição de sujeito, o que deflagraria um processo hierárquico, como afirma 

Cançado (2013): 

Muitos autores têm sugerido que esse processo de diferentes papéis temáticos 

ocuparem a posição de sujeito é um processo hierárquico, e não somente em 

português, mas também em muitas outras línguas. Parece que, quando um falante 

constrói uma sentença, tende a colocar o agente na posição de sujeito; se não houver 

um agente, a segunda preferência é para um beneficiário ou experienciador; a terceira 

preferência é para um tema ou paciente; e assim por diante. (CANÇADO, 2013, p.20) 

 

Então, ao que parece, existiria uma preferência do falante, uma ordem de importância, 

para a posição de sujeito ser ocupada por um Nome com possibilidade de agentividade, ou seja, 

um Nome com o traço [+ANIMADO], o que parece coincidir com a frequência de uso. 

Neste trabalho, trato só de [AGENTE], [EXPERIENCIADOR] e [TEMA] no 

experimento que será apresentado no Capítulo 4. Os estímulos foram elaborados assumindo 

que exista uma hierarquia básica entre os papéis temáticos mais importantes [AGENTE] > 

[EXPERIENCIADOR] > [TEMA]. 

Uma característica que se mistura de forma notável com a complexa atribuição de papel 

temático é uma propriedade lexical que, em várias línguas, se expressa sintaticamente: a 

animacidade. 

 

 

3.2  ANIMACIDADE 

 

 

A animacidade é um conceito básico para qualquer sistema cognitivo. Perceber a 

animacidade se resume na capacidade de discriminação se algo ao redor está vivo (com anima, 

com vida) ou não. Os bebês humanos ao nascerem já manifestam entender o conceito de 
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animacidade (BRAZELTON, KOSLOWSKI, MAIN, 1974; TREVARTHEN, 1977; 

LEGERSTEE, CORTER, KINEAPPLE, 1990; ELLSWORTH, MUIR, HAINS, 1993, 

GELMAN, OPFER, 2002). Mesmo os autistas demonstram, já aos 18 meses, fazer essa 

discriminação, respondendo a estímulos referentes a animados de forma diferente daqueles aos 

inanimados (RUTHERFORD, PENNINGTON, ROGERS, 2006).  

A percepção da animacidade faz parte da cognição geral não só para os humanos como 

também para animais de outras espécies. (Cf. HINZEN, POEPPEL, 2011; FRANÇA, LAGE, 

2013; SANTOS, 2013; FRANÇA, LAGE, 2014) Essa percepção pode ser considerada como 

um epifenômeno da percepção de movimento e, por isso, a percepção de movimento é um dos 

aspectos mais importantes da visão. Ela depende da percepção de que há mudanças de posição 

ao longo do tempo entre os objetos que estão dentro do escopo visível e os olhos do animal ou 

do homem. Então, ela indiretamente implica em agentividade, que, portanto, está bem próxima 

à noção de animacidade. Os estímulos em movimento tendem a ser biologicamente importantes 

porque são geralmente muito relevantes para a sobrevivência. Nas aves, por exemplo, os olhos 

são capazes de distinguir diferentes tipos de movimento de um mesmo agente, e isso pode 

desencadear nelas uma reação diferente, como voar em direção a ou para longe de. 

Mas se a percepção de animacidade é fundamental, poder controlar essa característica 

também é bastante estratégico. Muitos insetos como as formigas respondem ao ataque de um 

predador fingindo-se de mortas. Este é comportamento conhecido como tanatose (palavra que 

vem do grego Thanatos, que nomeia o Deus da morte). Esse expediente de provocar a impressão 

de inanimacidade é um comportamento adaptativo também conhecido como imobilidade 

tônica. A morte aparente pode ser utilizada como um mecanismo de defesa e ocorre numa ampla 

variedade de animais, desde insetos, répteis e aves, até mamíferos (Figura 3). Alguns desses 

animais podem manter a imobilidade tônica até que não haja nenhum outro agente de 

movimento ao redor que não seja da própria espécie. 

 

Figura 3: Tanatose em diversas espécies: uma formiga preta se fingindo de morta enquanto ela é atacada por uma 

formiga-leão; tanatose em uma rã, em um pássaro e em um gambá (MIYATAKE et al, 2004, p. 2295). 

 

Assim, no homem e em muitos outros animais, até mesmo em insetos, a percepção e 

controle da animacidade parece já estar presente ao nascimento como uma cognição instintiva 
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da espécie estabelecida por imprinting, um processo de origem genética que se implementa 

espontaneamente ao nascimento, sem haver nenhum tipo de modelo no contexto para 

desencadear tal comportamento. (Diferentemente, por exemplo, do processo de 

desenvolvimento de linguagem.) É como uma programação implícita da espécie que é crucial 

para a sobrevivência dos recém-nascidos:  

Konrad Lorenz sugeriu que, já ao nascimento, as espécies animais estariam 

geneticamente prontas para apreender informações diretamente ligadas à 

sobrevivência da espécie, como a percepção de animacidade. Descreveu filhotes de 

patos e gansos, no minuto em que saiam dos ovos. Eles procuravam a mãe a quem 

passavam a seguir imediatamente. Em um experimento, Lorenz, pessoalmente, 

substituiu a mãe-ganso à espera dos filhotes saírem dos ovos e percebeu que, ao 

nascerem, eles não hesitaram em segui-lo, de forma idêntica à que outros filhotes de 

ganso fazem com a mãe-ganso. O resultado mostrou que os recém-nascidos estavam 

prontos ou geneticamente programados para seguir um ser animado que estivesse 

perto do ninho. Este processo de reconhecimento de animacidade, segundo Lorenz, 

compreendia certos sinais visuais e auditivos vindos do ser animado, que tanto podia 

ser a mãe ou um substituto (surrogate), como foi o cientista no experimento descrito. 

(FRANÇA, LAGE, 2013, p. 117). 

 

Porém, apesar de ser um conceito básico, suas manifestações cognitivas não são 

completamente entendidas, e, no que tange à linguagem, tomam formas muito variadas com 

características morfossintáticas multifacetadas. 

Aanimacidade na linguagem é uma propriedade inerente aos referentes nominais e que 

tem sido apontada como um fator de influência para uma gama de fenômenos gramaticais 

estudados em várias línguas. Nos últimos anos, há estudos que têm examinado a influência que 

a animacidade pode exercer nos argumentos verbais.  

Por exemplo, existem muitas línguas que apresentam marcação diferencial de objeto 

(DOM – differential object marking). Trata-se das línguas que apresentam Caso aparente 

marcando alguns tipos de objetos diretos, mas não outros, consoante às funções semânticas e 

pragmáticas do objeto. Nessas línguas é muito comum que a animacidade seja fator modelador 

da marcação morfológica de Caso (AISSEN, 2003). 

Por exemplo, em cingalês, língua oficial do Sri Lanka, a atribuição visível de Caso é 

opcional, mas quando é usada só pode marcar objetos animados. Em yiddish, caso morfológico 

só existe para humanos que possam ser classificados em oito tipos de referência: tate, pai; 

zeyde, avô; rebe, professor; Yid, judeu; mentsh, pessoa; mame, mãe; bobe, avó; mume, tia. Em 

ritarungo, uma língua aborígene da Austrália, todos os nomes que se referem a humanos, e a 

alguns animais frequentes para aquela comunidade (como cachorros e cangurus), são marcados 

morfologicamente em posição de objeto direto. Em contraste, esquilos, ratos e peixes não 

recebem marca de Caso (HEATH, 1980). O mesmo acontece em híndi, uma língua falada por 



28 

 

 

500 milhões na Índia, que usa caso morfológico aberto para humanos e estende o tratamento só 

para os grandes mamíferos, como elefantes e leões (MOHANAN, 1993). Em bayungo, outra 

língua de aborígenes australianos, da família Pama-Nyungan, caso aberto aparece para marcar 

todos os nomes em posição de objeto direto que se referem a criaturas animadas, mas também 

inclui alguns nomes inanimados como murla, carne de caça, e thanuwa, comida vegetariana 

(AUSTIN, 1981). 

Dentro dos estudos linguísticos, a animacidade também é traço importante na marcação 

nominal em posição de sujeito. Por exemplo, parece lógico que a animacidade cause algum tipo 

de efeito na escolha de um DP para argumento externo, como do verbo quebrar: 

(33) O Pedrinho quebrou a janela 

Na sentença (33), o DP o Pedrinho precisa ter um traço [+ANIMADO] e o papel 

temático de [AGENTE].  

Em diversas línguas, como persa (SEDIGHI, 2005), búlgaro (OSENOVA, 2003), russo 

(RAPPAPORT, 2003), híndi-urdu (BOBALJIK, 2008), japonês (SUGISAKI, 2007), swahili, 

ruwund, kiRimi e maasai (WOOLFORD, 1999), entre outras, o traço de animacidade se 

manifesta morfologicamente na relação de concordância (Agr), por meio da operação de Copy 

(copiar) dos traços sintáticos do sujeito, e por vezes também do objeto. (Cf. LAGE, 2010, 2011; 

SANTOS, 2013) 

Assim, a distinção entre um DP animado e um DP inanimado é importante para vários 

processos linguísticos em diversas línguas. Pesquisas mostram que a animacidade está 

associada a variações na sintaxe, como marcação de Caso e seleção de Voz (AISSEN, 2003; 

COMRIE, 1989), preferência na ordem de palavras no japonês de OSV por SOV (TANAKA et 

al., 2005), escolha do s-genitivo versus of- genitivo no inglês (ROSENBACH, 2005, apud 

BRANIGAN et al.,2007), etc. 

No latim, por exemplo, também temos uma distinção sintática bem marcada pelas 

preposições a ou ab na Voz Passiva. Caso o agente da passiva seja animado, este recebe a 

preposição. Do contrário, não recebe. Observe: 

(34) Nauis a  nautis ducitur 

        NOM    Prep   ABL    3SG PresIndPass 

O navio é conduzido pelo marinheiro 

(35) Nauis  mari  ducitur 

           NOM      ABL    3SG Pres Ind Pass 

O navio é conduzido pelo mar 
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Em espanhol, por exemplo, de forma similar ao latim, o objeto direto é marcado com a 

preposição a se for animado; se for inanimado, não é marcado: 

(36) Ha comprado um nuevo libro 

Ter, 3PS comprou um livro novo 

Ele comprou um livro novo 

(37) Ha comprado a um nuevo caballo 

Ter, 3PS comprou Prep um cavalo novo 

Ele comprou um cavalo novo 

Fatos semelhantes parecem ocorrer em línguas Bantu, como a Swahili (WOOLFORD, 

1999), e línguas americanas nativas, como a Blackfoot (BLISS, 2005). A animacidade também 

desempenha um papel interessante em línguas com sistemas de classificadores nominais, como 

é o caso do japonês, que possui um sistema extenso de classificadores numerais. Este sistema 

se anexa de forma seletiva a subconjuntos dos substantivos da língua. Estes subconjuntos estão 

relacionados por propriedades tais como animacidade, forma, tamanho e função (IIDA,1999). 

Por exemplo, a classe -hiki é para animais pequenos: hebi-gasan-hiki –  três cobras; enquanto a 

classe -tou é para animais maiores: uma-gasan-tou –  três cavalos (BAKER et al.,2004). 

Concluímos que, em termos de desenvolvimento cognitivo, o entendimento do conceito 

de animacidade é anterior à fixação do traço semântico e do traço sintático de animacidade, 

sendo que este último, como vimos, pode ou não se manifestar nas línguas por meio de um 

morfema aberto ou de outro fenômeno sintático. E o traço semântico de animacidade seria 

acessado, fazendo parte da compreensão ou produção do sintagma, na Interface Conceptual-

Intencional, no domínio da pragmática. A pragmática, de acordo com Hauser, Chomsky e Fitch 

(2002), se encontra na FLB (Faculty of Language Broad – Faculdade da Linguagem Ampla). 

Além disso, há uma concepção sobre a hierarquia de animacidade que pode variar língua a 

língua e se desenvolver paralelamente à cognição de linguagem.  

Não há consenso no uso do termo animacidade, quando nos referimos a humanos e 

animais como animados e a plantas, objetos e minerais como inanimados. Ainda mais difícil é 

o consenso linguístico: raramente há padrão de conceito de animacidade. 

Para além disso, Bock e Waren (1985) sugerem que a animacidade é um dos fatores que 

mais impactam o que eles chamam de acessibilidade conceitual (conceptual accessibility), ou 

seja, “a facilidade com que uma representação mental de algum referente potencial pode ser 

ativado ou acessado na memória” (BOCK, WARREN, 1985, p. 50). 

Bock e Warren (1985, apud BRANIGAN et at., 2007) também sugerem, por outro lado, 

que a acessibilidade conceitual seja determinada por um número disponível para o acesso, isto 
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é, quanto mais vias existirem, mais rotas terão para o conceito lexical, e, portanto, mais fácil 

será para recuperar ou acessar a informação. A estes caminhos eles chamaram de 

previsibilidade, ou uma série de relações de conceitos em que um ser poderia entrar (KEIL, 

1979). Como exemplo, temos o ser humano que é altamente previsível, porque ele pode entrar 

em muitas relações (crescer, comer, dormir, falar, debater, ironizar, etc.). Por outro lado, 

aranhas podem entrar em menos relações (crescer, comer e dormir, mas não falar, por exemplo); 

e nuvens, em bem menos; e assim por diante.  

Seres animados também tendem a ser mais previsíveis do que os inanimados. Segundo 

Bock e Warren (1985, apud BRANIGAN et at., 2007), os seres animados possuem uma alta 

acessibilidade conceitual, e por isso são fáceis de acessar ou recuperar. Dessa forma, eles são 

susceptíveis de entrar em relações sintáticas mais rapidamente do que seres inanimados. Nessa 

perspectiva, a animacidade não é um atributo privilegiado no que diz respeito à estrutura 

sintática, porque a previsibilidade, que determina a acessibilidade conceitual, é graduada, e de 

tal modo que alguns seres animados (por exemplo, seres humanos) são mais previsíveis do que 

outros (por exemplo, água-viva). Assim, a animacidade faz uma contribuição gradual em vez 

de binária para a escolha sintática (BRANIGAN et al., 2007). No experimento on-line que será 

apresentado a seguir, poderemos avaliar o impacto imediato dessa variável independente que 

controlamos na posição de sujeito.   
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4  O EXPERIMENTO 

 

 

4.1  MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

 Apliquei um experimento de leitura automonitorada para avaliar o tempo de leitura de 

sentenças manipuladas no cruzamento de duas variáveis independentes, sempre em relação ao 

DP sujeito: animacidade e papel temático. A variável animacidade foi testada em dois níveis 

[+ANIMADO] e [-ANIMADO]. E a variável papel temático foi manipulada em três níveis: 

[AGENTE], [EXPERIENCIADOR] e [PACIENTE]. Cruzando as duas variáveis 

independentes no design fatorial, programei um experimento 3x2, dando origem a seis 

condições experimentais, com distribuição entre os participantes do tipo within subject, 

seguindo um quadrado latino (cf. distribuição no apêndice). Pela forma como organizei o 

experimento, pude testar separadamente ou de forma cruzada o impacto das duas variáveis 

independentes. Como o experimento foi de leitura automonitorada, as variáveis dependentes 

foram o tempo de leitura de cada segmento das sentenças e a acurácia das respostas a uma 

pergunta final que tinha por objetivo testar a compreensão e a atenção do participante às 

sentenças do experimento.  

 Cada sentença foi dividida em segmentos cujo aparecimento na tela foi comandado pelo 

participante. O comando para exibir mais um segmento foi considerado o fim do tempo de 

leitura do segmento naquele momento e o início do tempo de leitura do próximo segmento.  

Assim, para cada participante, cada sentença experimental gerou um tempo de leitura 

em quatro pontos: tempo de leitura i) do sujeito, ii) do verbo, iii) do objeto e iv) do adjunto com 

função de protetor.  

É interessante notar que no primeiro ponto de observação, no DP sujeito, o tempo de 

leitura só pode ser relacionado à animacidade porque ainda não há nenhuma manifestação 

relacional naquele ponto a que se possa atribuir influência do papel temático. Logo, a primeira 

predição que se fez foi a de que seria possível verificar uma diferença de tempo de leitura nesse 

ponto exclusivamente por conta da animacidade, já que o tamanho e a frequência dos itens 

foram rigidamente controlados. Portanto, os tempos de leitura nesse ponto não foram 

submetidos a seis condições, mas somente a duas: DP [+ANIMADO] e DP [-ANIMADO]. Para 

aferir esses tempos e calcular a significância estatística dos tempos de leitura do sujeito, usei 

todos os DPs animados vs. todos os DPs inanimados dos estímulos experimentais. Isso tornou 
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o número de observações dessa condição três vezes maior do que aqueles que encontramos nos 

outros pontos de observações, em que a variável animacidade foi cruzada com os três níveis da 

variável tipo de papel temático.  

À medida que mais palavras eram exibidas pelo protocolo do experimento e colocadas 

na estrutura sintática que estava sendo formada, a variável independente tipo de papel temático 

do sujeito começava a poder ser melhor aferida. Os outros três pontos de observação – o verbo, 

o objeto e o adjunto – eram por mim considerados como oportunidades paulatinas de se 

observar o momento do processamento em que o papel temático do sujeito podia ser atribuído. 

O esquema a seguir (Figura 4) demonstra um possível curso de processamento, tentando 

assumir o mínimo possível, apenas o suficiente, para dar conta dessa situação de incrementação 

de possibilidades. 

 

Apresentação 
do 1º DP Conjeturas do 

participante 

sobre o 
sujeito 

Apresentação 
do verbo 

Predições do participante sobre a natureza 
semântica do sujeito 

A diferença no tamanho das fontes tenta 

estabelecer uma relação com força da 
expectativa 

 

Apresentação 
do objeto 

Predições sobre 
a natureza 

semântica do 

sujeito 
 

 

O mágico 
“É animado” 

 

passou 

“Se ROUPA; então 

AGENTE” 

 

um sufoco 

 

“Ah, 

experienciador” 

 “Se SUFOCO; então  EXPERIENCIADOR”. 

“Se CARÃO do chefe; então PACIENTE” 

 

Apresentação 

do protetor 

Digestão da carga semântica da sentença inteira  

 

 

no teatro 

Se EXPECTATIVA MAIS FORTE SATISFEITA, menos tempo de processamento geral da sentença 

Se NECESSIDADE DE REFORMULAÇÃO da expectativa mais forte, então mais tempo de processamento geral da 

sentença 

Figura 4: Possível curso de processamento sob a ótica da compreensão semântica do sujeito 

 

 

4.1.1  Condições e estímulos 

 

 

Utilizei como estímulos sempre sentenças do tipo SVO e com um Adjunto (Adj) ao final 

para servir de zona de spillover (protetor), no qual pode incidir o processamento geral da 

sentença. O sujeito das sentenças era sempre um DP com núcleo D do tipo Artigo Definido (Art 

Def). O verbo foi conjugado invariavelmente no Pretérito Perfeito. Nas duas condições que 

envolviam papel temático [PACIENTE], utilizou-se verbo leve: DP-sujeito [PACIENTE], com 

traço [+ANIMADO] ou [-ANIMADO]. O objeto era sempre um DP com núcleo Artigo 
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Indefinido (Art Indef). E o protetor era do tipo Adj com a Preposição (P) em ou de, somada a 

um Artigo Definido. DPs-objeto, protetores e verbos jamais eram repetidos, a não ser alguns 

verbos leves, dada a sua pouca quantidade na língua e por ser esvaziado semanticamente. 

Por outro lado, os DPs-sujeitos foram repetidos propositadamente entre as listas para 

que se pudesse controlar perfeitamente a relação que eles estabeleciam com o verbo. Porém, os 

verbos iguais sempre eram lidos em distribuição entre voluntários diferentes, tendo em vista 

que o experimento era within subjects. Assim, nenhum participante leu palavras repetidas, à 

exceção de verbos leves (deu, tomou, levou), e em número muito reduzido, exceção já explicada 

e que diz respeito somente às condições [ANIMADO] + [PACIENTE] e [INANIMADO] + 

[PACIENTE]. 

Cruzando-se os dois níveis da variável animacidade com os três níveis da variável papel 

temático, obtiveram-se seis condições experimentais: 

i) AA: [ANIMADO] + [AGENTE]; 

ii) AE: [ANIMADO] + [EXPERIENCIADOR]; 

iii) AP: [ANIMADO] + [PACIENTE]; 

iv) IA:[INANIMADO] + [AGENTE]; 

v) IE:[INANIMADO] + [EXPERIENCIADOR]; 

vi) IP: [INANIMADO] + [PACIENTE]. 

Note que, por razão da distribuição within subject, tivemos seis listas semelhantes, 

equanimemente distribuídas entre os participantes, cujas apresentações eram sempre 

aleatorizadas. As duas primeiras listas estão transcritas a seguir nas Tabelas 4 e 5, para 

exemplificação. As outras quatro serão colocadas no apêndice da dissertação: 
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Tabela 4: LISTA 1 

# Sujeito Verbo Objeto Protetor Pergunta Resposta alvo 

Assunto da 
pergunta: sujeito, 
objeto ou protetor 

AA20 O goleiro jogou uma camisa na torcida Sobre goleiro? Sim S 

AA26 O marido tirou um cigarro da carteira Sobre cigarro? Sim O 

AA32 O culpado abriu uma bebida ao volante Sobre volante? Sim P 

AE1 O diretor sentiu uma pontada  na cabeça Sobre diretor? Sim S 

AE7 O lutador sacou uma traição do médico Sobre traição? Sim O 

AE13 O detento sofreu um período de aflição Sobre aflição? Sim P 

AP39 A atleta passou um problema de doença Sobre atleta? Sim S 

AP45 O músico teve um aplauso do público Sobre aplauso? Sim O 

AP51 O atleta levou uma facada na barriga Sobre barriga? Sim P 

IE58 A câmera fisgou uma pessoa no recinto Sobre sombra? Não S 

IE64 A favela venceu uma batalha de saúde Sobre paz? Não O 

IE70 O ônibus perdeu um retorno da estrada Sobre destino? Não P 

IA77 A antena vestiu   uma proteção de plástico Sobre dor? Não S 

IA83 O software cedeu uma  licença ao cliente Sobre caderno? Não O 

IA89 O albergue pediu uma cópia do seguro Sobre entulho? Não P 

IP96 O governo pegou uma inspeção da justiça  Sobre planetário? Não S 

IP102 A rádio tocou uma música de piano Sobre trabalho? Não O 

IP108 A empresa ganhou um rótulo de conceito Sobre verdade? Não P 

 

 

 
Tabela 5:  LISTA 2 

# Sujeito Verbo Objeto Protetor Pergunta Resposta alvo 

Assunto da 
pergunta: sujeito, 
objeto ou protetor 

AA21 A idosa raspou um panela de cocada Sobre idosa? Sim S 

AA27 O músico tocou um pagode no terraço Sobre pagode? Sim O 

AA33 O atleta riscou um traçado no caminho Sobre caminho? Sim P 

AE2 O goleiro ouviu um palavrão do árbitro Sobre goleiro? Sim S 

AE8 O marido pescou uma mentira da esposa Sobre mentira? Sim O 

AE14 O culpado nutriu um remorso no coração Sobre coração? Sim P 

AP40 A menina levou um bofetão do colega Sobre menina? Sim S 

AP46 A gestante tomou um remédio na clínica Sobre remédio? Sim O 

AP52 O turista marcou uma bobeira no calçadão Sobre calçadão? Sim P 

IE59 A antena captou um objeto no espaço Sobre nuvem? Não S 

IE65 O software pensou uma reação do sujeito Sobre roubo? Não O 

IE71 O albergue curtiu um inverno de reformas Sobre lual? Não P 

IA78 O governo mostrou uma figura da pesquisa Sobre mercado? Não S 

IA84 A rádio soltou um sucesso no domingo Sobre recado? Não O 

IA90 A empresa comprou um prédio no nordeste Sobre Sul? Não P 

IP91 A floresta teve um ataque de abelhas Sobre galeria? Não S 

IP97 O palácio sofreu um furacão no outono Sobre dedetização? Não O 

IP103 O produto ganhou um esbarrão do cliente Sobre criador? Não P 
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Alguns controles implementados devem ser esclarecidos. Por exemplo, observe que na 

Lista 1 (Tabela 4), o sujeito o marido aparece na condição [ANIMADO], [AGENTE], item 

AA26. Já na Lista 2 (Tabela 5), o mesmo DP o marido se encontra na condição [ANIMADO], 

[EXPERIENCIADOR], item AE8. 

Da mesma forma, na Lista 1 (Tabela 4) o sujeito a rádio aparece na condição 

[INANIMADO], [PACIENTE], item IP102. Já na Lista 2 (Tabela 5), a rádio aparece na 

condição [INANIMADO], [AGENTE], item IA84. 

Assim, entre as seis listas, pude controlar exatamente os mesmos sujeitos animados, 

assumindo os três papéis temáticos que controlamos ([AGENTE], [EXPERIENCIADOR] e 

[PACIENTE]), e os mesmos sujeitos inanimados, considerando os mesmos três papéis 

temáticos que controlamos ([AGENTE], [EXPERIENCIADOR] e [PACIENTE]). 

Outro controle que julgamos ter sido muito importante para a comparação entre as 

condições foi estabelecido entre os sujeitos dos tipos [ANIMADO] e [INANIMADO]. É que, 

apesar de eles serem itens lexicais diferentes, como músico [+ANIMADO] e rádio                          

[-ANIMADO], os verbos que se combinavam com eles eram os mesmos: 

(38) O músico tocou um pagode 

(39) A rádio tocou uma música 

Veja que, na Lista 1 (Tabela 4), o verbo tocou está na condição [INANIMADO], 

[PACIENTE], item IP102. Já na Lista 2 (Tabela 5), tocou aparece na condição que tem sujeito 

[ANIMADO], [AGENTE], item AA27. 

Cada participante foi exposto a 18 sentenças experimentais nas seis condições, como se 

pode verificar nas Tabelas 4 e 5. Além dessas sentenças, cada participante também foi exposto 

a 36 sentenças distratoras, totalizando 54 sentenças. As sentenças distratoras e as experimentais 

foram aleatorizadas, a cada rodada do experimento, pelo software de apresentação E-prime 

(Psychology Software Tools, Inc.: Solutions for Research, Assessment, and Education), onde a 

programação experimental foi criada. 

Computando todas as listas, foram elaborados dezoito estímulos de cada condição, 

totalizando 108 sentenças experimentais, além de 36 distratores, também do tipo SVO-Adjunto. 

Estas sentenças distratoras serviam para tentar afastar o controle consciente, por parte dos 

participantes, quanto aos objetivos do experimento.  

As sentenças experimentais foram divididas em quatro segmentos, e cada um deles foi 

controlado pelo número de sílabas e de fonemas (Tabela 6). Segmentos nasais não fonêmicos 

naturalmente não contaram em nossa lista como fonema (exemplos: panela = seis fonemas; 

renda = quatro fonemas): 
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Tabela 6: Tamanho dos segmentos em número de sílabas e fonemas. 

SUJEITO VERBO OBJETO DIRETO PROTETOR 

Artigo Definido: 
1 sílaba, 
1 fonema. 
Nome: 
3 sílabas, 
de 5 a 7 fonemas. 
 

2 sílabas, 
de 4 a 6 fonemas. 

Artigo Definido: 
1 sílaba, 
1 fonema. 
Nome: 
3 sílabas, 
de 5 a 7 fonemas. 
 

Preposição: 
1 sílaba, 
2 fonemas. 
Nome: 
3 sílabas, 
de 5 a 7 fonemas. 
 

 

Os verbos eram sempre conjugados no Pretérito Perfeito, que é o tempo que descreve 

de forma mais natural um evento acabado, assim evitando vieses quanto a Aspecto e Modo. A 

frequência dos Nomes e Verbos foi controlada por seis adolescentes pertencentes ao mesmo 

grupo de estudantes do qual foram recrutados os voluntários para o experimento e também por 

três alunos, de Graduação, Mestrado e Doutorado, membros do laboratório LADS (Laboratório 

de Aspectos da Derivação Sintática: Neurociência da Linguagem e Psicolinguística), da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, do qual participo e que é coordenado pela minha 

orientadora, Professora Aleria Lage. A todos esses consultores foi pedido que classificassem as 

palavras entre muito frequentes, frequentes, pouco frequentes e desconhecidas. Só as muito 

frequentes e frequentes foram utilizadas. 

 

 

4.1.2  Cronologia de apresentação do experimento 

 

 

O código de apresentação do experimento no monitor foi desenvolvido na Plataforma 

E-Prime, e a metodologia de inserção dos estímulos foi a de lista interna. Esta modalidade é a 

mais indicada para listas de estímulos curtas, pois evita o endereçamento para fora do código, 

envolvendo acesso a listas armazenadas em outros endereços. 

A sequência experimental aparece na Figura 5. 

 

Figura 5: Sequência do experimento. Após a apresentação de uma cruz de fixação por 1500ms, os quatro segmentos 

da sentença e a pergunta final de compreensão são autotemporizadas, sendo que os quatro segmentos aparecem a 

partir do acionamento da barra de espaço, e a resposta à pergunta se dá quando o participante escolhe acionar uma 

de duas teclas: a verde para SIM ou a vermelha para NÃO. Todo o teste, incluindo instruções, fase de treinamento 

e fase experimental, demorava por volta de dez minutos.   
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Foi usada uma tela de fundo preto com as letras dos segmentos em branco, fonte 18, 

Times New Roman, conforme mostram as Figuras 6 a 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Tela de instruções. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Exibição da cruz de fixação por 1500ms. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Exibição do Segmento 1 – DP sujeito. 

 

 

 

O diretor 
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Figura 9: Exibição do Segmento 2 – verbo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Exibição do Segmento 3 –  DP objeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Exibição do Segmento 4 –  Adjunto protetor. 
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4.1.3  Participantes 

 

 

 Os participantes desse experimento foram 39 alunos (16 do sexo feminino), destros, 

com visão perfeita ou corrigida, idade média de 16,8 anos, cursando a segunda série do Ensino 

Médio no Grupo Escolar Joaquim Távora, situado no Campo de São Bento, Niterói. Todos os 

alunos que fizeram o teste entregaram uma cópia do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) assinado pelo responsável.  

A referida escola, por sua vez, aceitou o pedido de cooperação com a Pós-Graduação 

em Linguística da Universidade Federal do Rio de Janeiro, intermediado pela pesquisadora, 

autora desta dissertação, que é professora da escola. A diretoria concordou em disponibilizar 

uma sala de aula, que foi um ambiente bastante apropriado para o teste (Figura 12). 

 

 

Figura 12: Cenário real do teste sendo implementado. Sala de aula bem iluminada, climatizada e tranquila, com o 

participante fazendo o teste só com a presença da pesquisadora sentada proximamente. 
 

 

4.2  RESULTADOS E ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

  

Como explicado, há quatro pontos de observação que nos interessam nesse teste. Eles 

correspondem à leitura do sujeito, do verbo, do objeto direto e do protetor. Os resultados 

lineares, suas estatísticas e gráficos passam a ser apresentados. 

 

http://www.cep.ufam.edu.br/index.php/tcle
http://www.cep.ufam.edu.br/index.php/tcle
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4.2.1  Tempos de leitura do sujeito 

 

 

Como já explicado, qualquer diferença no tempo de leitura do sujeito, que é o primeiro 

segmento apresentado, só pode estar relacionada à animacidade, porque, tendo antes sido 

controlados o tamanho e a frequência dos itens, ainda não teria havido qualquer possibilidade 

de manifestação relacional entre o sujeito e outro elemento da sentença, naquele ponto da leitura 

do sujeito a que se poderia atribuir influência do papel temático.  

Assim, a primeira predição que fizemos foi a de que seria possível verificar uma 

diferença de tempo de leitura nesse ponto, exclusivamente por conta dos traços de animacidade 

dos NPs, já que o tamanho e a frequência dos itens foram controlados.  

Como não foi preciso dividir os estímulos nesse ponto entre os três níveis de papel 

temático investigados, tivemos um total de 142 Nomes do tipo [ANIMADO] e 142 Nomes do 

tipo [INANIMADO], conforme mostra a Tabela 13. 
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Tabela 7: Lista dos tempos de leitura para os 142 Nomes do tipo [ANIMADO] e os 142 Nomes do tipo 

[INANIMADO]. Estes tempos estão sinalizados por barra programada em MS Excel, cuja extensão corresponde 

aos tempos de leitura item a item. É possível notar que a cada duas colunas a segunda, relativa aos Nomes do tipo 

[INANIMADO], tem barras mais longas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim, na Tabela 7 é possível uma inspeção visual do conjunto dos resultados por nível 

de animacidade item a item. As barras correspondem ao tempo médio de resposta àquele item. 

Olhando as colunas [ANIMADO] e [INANIMADO] comparativamente, pode-se perceber a 

grandeza dos tempos em cada condição. É flagrante que os sujeitos do tipo [INANIMADO] por 

si só causam um impacto temporal, sendo lidos mais lentamente. Mas, evidentemente, é a 

análise estatística que pode delimitar a ordem de grandeza e significância da diferença.  

Para aferir a significância estatística desses tempos, utilizei o pacote EZ Anova for 

Windows (disponível em http://www.cabiatl.com/mricro/ezanova/), que permite uma análise da 
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variância quando há uma ou mais variáveis independentes. Para os tempos de leitura do sujeito, 

usei a opção de uma variável independente em dois níveis, com distribuição within subject.     

Os resultados podem ser vistos no Gráfico 1. 

 

   

 

Gráfico1: Médias dos tempos de leitura dos sujeitos em milissegundos (ms); colunas assinaladas com asterisco (*) 

da significância estatística; p < 0,0001. 

 

 
 

Animacidade do sujeito 

ANOVA: Design 1 Within Subject Factor 

Animacidade F(1,141) = 16,8 p<0,000071 SS=1353918,60 MSe=80704,43 

 

PAIRWISE COMPARISONS 

[animado]vs[inanimado] t(141)=4,10  p< 0,0001 

DESCRIPTIVE DETAILS 

Animacidade : animado vs inanimado 

 A     I 

Mean    708,26   846,35 

nStDev   200,88   200,88 

nSE    16,86   16,86 

nVar    40352,22   40352,22 

nCI95%   47,13   47,13 

N 142142 

Skew    0,391   0,988 

zSkew    1,904   4,808 
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Pode ser aferido um efeito principal com alta significância estatística (p < 0,000071) 

para a variável animacidade. A comparação entre os dois níveis de animacidade também 

resultou em significância estatística (p < 0,0001), ou seja, muito significativa. É, portanto, 

possível afastar a hipótese nula de que não haveria diferença entre os grupos comparados.  

 

 

4.2.2  Tempos de leitura do verbo 

 

 

Na Tabela 8 é possível fazer uma inspeção visual linear dos tempos de leitura do verbo 

por condição. As barras correspondem ao tempo médio de resposta àquele item. 
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Tabela 8: Lista dos tempos de leitura dos verbos, por condição, sinalizados por barra programada em MS Excel, 

cuja extensão corresponde ao tempo de leitura item a item.  
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Para avaliar a significância estatística dos tempos expostos na Tabela 8, plotei o    

Gráfico 2, com as médias dos tempos de leitura comparados por cada uma das seis condições. 

 

 

Gráfico2: Médias dos tempos de leitura dos verbos em milissegundos (ms); colunas assinaladas com asterisco (*) 

apresentam comparações com significância estatística. 

 
 

Tempo de Leitura no Verbo 

ANOVA: Design 2 Within Subject Factors 

Animacidade F(1,49) = 0,068 p<0,795159 SS=3502,08 MSe=51395,44 

Papel Temático             F(2,98) = 15,2 p<0,000002 SS=1965189,73 

MSe=64813,56 

Greenhouse-Geisser{0,9984} p<0,0000019 Huynh-Feldt{1,000} p<0,0000018 

Animacidade*Papel Temático F(2,98) = 1,73 p<0,182613 SS=199326,17 

MSe=57600,99 

-Note: ezANOVA does not compute sphericity correction for interactions. 

 

 

Para os tempos de leitura do verbo não pode ser aferido um efeito principal para a 

variável animacidade (p < 0,795159). Entretanto, houve um efeito principal forte para a variável 

papel temático (p < 0,000002), isto é, pode-se afastar a hipótese nula de que não haveria 

diferença entre níveis de papéis temáticos durante a leitura do verbo.  

Fiz dois tipos de comparações. Primeiro, comparações dos tempos de leitura do verbo 

precedido por sujeito [ANIMADO] nos três níveis de papel temático: [AGENTE], 

[EXPERIENCIADOR] e [PACIENTE]. E comparações dos tempos de leitura do verbo 
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precedido por sujeito [INANIMADO], também nos três níveis de papel temático: [AGENTE], 

[EXPERIENCIADOR] e [PACIENTE]. 

Em segundo lugar, fiz comparações dos tempos de leitura do verbo em que mantive 

constante o papel temático e comparei os dois níveis de animacidade.   

Vamos começar então pelas comparações das condições AA, AE e AP e IA, IE e IP, 

que podem ser vistas no Gráfico 2.  

 

COMPARAÇÕESPAR A PAR 

[Animado_Agente] vs [Animado_Experienciador] t(49)=1,85                p< 0,0708 

[Animado_Agente] vs [Animado_Paciente] t(49)=3,00                           p< 0,0043 

[Animado_Experienciador] vs [Animado_Paciente] t(49)=3,92              p< 0,0003 

 

[Inanimado_Agente] vs [Inanimado_Experienciador] t(49)=0,55            p< 0,5878 

[Inanimado_Agente] vs [Inanimado_Paciente] t(49)=3,48                       p< 0,0011 

[Inanimado_Experienciador] vs [Inanimado_Paciente] t(49)=3,44          p< 0,0012 

 

A primeira comparação envolvendo sentenças como (40) e (41) a seguir teve um efeito 

quase estatístico (p < 0,0708) e na direção do que se esperava, com as médias para [AGENTE] 

menores do que aquelas de [EXPERIENCIADOR]. Aqui, a predição não se realizou 

plenamente porque se esperava que o papel temático [AGENTE] funcionaria como default para 

sujeitos do tipo [ANIMADO]. Estes achados serão abordados com profundidade na Discussão. 

(40) O goleiro jogou uma camisa na torcida (AA20) 

(41) O goleiro ouviu um palavrão do árbitro (AE02) 

A comparação entre sentenças das condições [ANIMADO]_[AGENTE] vs. 

[ANIMADO]_[PACIENTE] foi altamente significativa (p < 0,0043), sendo que as médias dos 

tempos dos verbos da condição sujeito [PACIENTE] foram mais baixas para sentenças como 

as exemplificadas: 

(40) O goleiro jogou uma camisa na torcida (AA20) 

(42) O goleiro levou uma bolada no joelho (AP38) 

A condição [PACIENTE] envolve verbo leve, que naturalmente posterga a interpretação 

do evento até o aparecimento do objeto. O verbo leve também tem muito pouco conteúdo 

semântico, o que pode ensejar uma aceleração na completude da ação de leitura em direção ao 

objeto, que enfim poderá completar o sentido da sentença.  

A comparação entre sentenças das condições [ANIMADO]_[EXPERIENCIADOR] vs. 

[ANIMADO]_[PACIENTE] também foi altamente significativa (p < 0,0003), sendo que as 
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médias dos tempos dos verbos da condição sujeito [PACIENTE] foram mais baixas para 

sentenças como as exemplificadas: 

(41) O goleiro ouviu um palavrão do árbitro (AE02) 

(42) O goleiro levou uma bolada no joelho (AP38) 

De novo, se a comparação entre AA e AE não resultou em números significativos, já 

era de se esperar que a comparação AE com AP fosse ser significativa, por razões semelhantes 

às sugeridas antes.  

Entre os três grupos com sujeito [INANIMADO], a primeira comparação envolvendo 

sentenças como (43) e (44) não teve um efeito estatístico (p < 0,5878), e a direção foi oposta 

àquela das condições com sujeito [ANIMADO], com as médias para agente maiores do que 

aquelas de [EXPERIENCIADOR]. Ou seja, a relação entre um sujeito inanimado e um verbo 

com a possibilidade de potencializar nele agentividade, demanda mais esforço, ainda que linear, 

do que a possibilidade de potencializar nele o papel temático de [EXPERIENCIADOR]. 

(43) O caminhão comeu uma calota na estrada (IA88) 

(44) O caminhão perdeu um retorno da estrada (IE70) 

A comparação entre sentenças das condições [INANIMADO]_[AGENTE] vs. 

[INANIMADO]_[PACIENTE], como (43) e (45), 

(43) O caminhão comeu uma calota na estrada (IA88) 

(45) O caminhão levou uma batida na traseira (IP106) 

e também a comparação entre sentenças das condições [INANIMADO]_ 

[EXPERIENCIADOR] e [INANIMADO]_[PACIENTE], como em (44) e (45), foram 

altamente significativas: respectivamente p < 0,0011 e p < 0,0012. De fato, nossa predição aqui 

se cumpriu, que era a de que sujeito [INANIMADO] teria como papel temático default o de 

[PACIENTE]. 

(44) O caminhão perdeu um retorno da estrada (IE70) 

(45) O caminhão levou uma batida na traseira (IP106) 

O segundo grupo de comparações que pode ser feito a partir dos tempos de leitura do 

verbo contrasta o mesmo papel temático do sujeito entre as versões [ANIMADO] e 

[INANIMADO]. E isso pode ver plotado no Gráfico 3.  
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Gráfico3: Médias dos tempos de leitura dos verbos em milissegundos (ms); não houve comparações com estatística 

relevante. 

 

COMPARAÇÕESPAR A PAR 

AA20 O goleiro jogou uma camisa na torcida 

IA88 O caminhão comeu uma calota na estrada 

[Animado_Agente] vs. [Inanimado_Agente] t(49)=1,45                            p< 0,1539 

AE02 O goleiro ouviu um palavrão do árbitro 

IE70 O caminhão perdeu um retorno da estrada 

[Animado_Experienciador] vs.[Inanimado_Experienciador] t(49)=0,96    p< 0,3438 

AP38 O goleiro levou uma bolada no joelho 

IP106 O caminhão  levou uma batida na traseira 

[Animado_Paciente] vs. [Inanimado_Paciente] t(49)=0,81                          p< 0,4209 

 

 As comparações no sentido da animacidade, no ponto da leitura do verbo, não 

resultaram em diferenças estatísticas. Isso é bastante interessante se levarmos em conta que a 

análise dos tempos de leitura no sujeito se mostraram estatisticamente muito significativas, 

sendo os nomes animados lidos mais rapidamente do que os inanimados. Parece que esta 

diferença não se propagou para o ponto de leitura do verbo, como se não houvesse tentativa de 

se estabelecer uma relação nesse momento. Por outro lado, com o fato de que no sentido dos 

papéis temáticos houve diferenças estatísticas significativas na leitura do verbo, se poderia 

pensar que a informação de papel temático já se encontraria disponível ou pelo menos latente 

no ponto de leitura do verbo, mas ela parece não se combinar ainda com o traço de animacidade 

que também já teria sido percebido. 
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4.2.3  Tempos de leitura do objeto 

 

Na Tabela 9 é possível fazer uma inspeção visual linear dos tempos de leitura do objeto 

por condição. As barras correspondem ao tempo médio de resposta àquele item. 

 

Tabela 9: Lista dos tempos de leitura dos objetos por condição, sinalizados por barra, programada em MSExcel, 

cuja extensão corresponde ao tempo de leitura item a item. 
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Para avaliarmos a significância estatística dos tempos na Tabela 9, plotei o Gráfico 4, 

com as médias dos tempos de leitura comparados por cada uma das seis condições. 

 

 

Gráfico 4: Médias dos tempos de leitura dos objetos em milissegundos (ms); as colunas assinaladas com asterisco 

(*) apresentam comparações com significância estatística. 

 

Tempo de leitura do Objeto 

 

ANOVA: Design 2 Within Subject Factors 

Animacidade F(1,47) = 6,14 p<0,016830 SS=657135,59 MSe=106952,98 

Papel Temático             F(2,94) = 9,52 p<0,000172 SS=1905888,59 

MSe=100110,50 

Greenhouse-Geisser{0,8883} p<0,0003335 Huynh-Feldt{0,921} p<0,0002751 

Animacidade*Papel Temático F(2,94) = 2,05 p<0,134244 SS=523245,67 

MSe=127520,64 

-Note: ezANOVA does not compute sphericity correction for interactions. 

 

DESCRIPTIVE DETAILS 

AA AE AP IA IE IP 

 

Mean 694,88 845,46 938,50 895,12 836,90 1033,42 

nStDev175,34 280,28 322,24 286,32 274,82 437,68 

nSE 25,31 40,46 46,51 41,33 39,67 63,17 

nVar 30742,47 78558,68 103840,66 81981,50 75528,72 191563,21 

nCI95%95,44 95,44 95,44 95,44 95,44 95,44 

N 48 48 48 48 48 48 

Skew 0,379 0,764 2,128 1,016 0,571 1,755 

zSkew 1,073 2,161 6,019 2,875 1,614 4,963 
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Quanto aos tempos de leitura do objeto, aferi um efeito principal forte para as duas 

variáveis independentes: animacidade (p < 0,016830) e papel temático (p < 0,000172).  Isso 

significa que foi possível afastar a hipótese nula de que não haveria diferença entre níveis de 

animacidade e de papel temáticos durante a leitura do objeto.  

Fiz dois tipos de comparações. Primeiro, comparações dos tempos de leitura do objeto 

precedido por sujeito [ANIMADO] nos três níveis de papel temático: [AGENTE], 

[EXPERIENCIADOR] e [PACIENTE]. E comparações dos tempos de leitura do objeto 

precedido por sujeito [INANIMADO] também nos três níveis de papel temático: [AGENTE], 

[EXPERIENCIADOR] e [PACIENTE]. 

Em segundo lugar, estabeleci comparações dos tempos de leitura do objeto em que 

mantive o papel temático constante e comparamos os dois níveis de animacidade. 

Vamos começar a abordar então as comparações das condições: i) AA e AE; ii) AA e 

AP; iii) AE e AP; iv) IA e IE; v) IA e IP; eiv) IE e IP –  que foram plotadas no Gráfico 4. 

COMPARAÇÕESPAR A PAR: 

[Animado_Agente] vs. [Animado_Experienciador] t(47)=3,33                    p< 0,0017 

[Animado_Agente] vs. [Animado_Paciente] t(47)=4,43                               p< 0,0001 

[Animado_Experienciador] vs. [Animado_Paciente] t(49)=3,92                  p< 0,0003 

 

[Inanimado_Agente] vs. [Inanimado_Experienciador] t(49)=0,55                p< 0,5878 

[Inanimado_Agente] vs. [Inanimado_Paciente] t(49)=3,48                           p< 0,0011 

[Inanimado_Experienciador] vs. [Inanimado_Paciente] t(47)=2,23              p< 0,0307 

 

A primeira comparação, envolvendo sentenças como (40) e (41), teve um efeito 

estatístico (p < 0,0017) e na direção do que se esperava, com as médias para [AGENTE] 

menores do que aquelas de [EXPERIENCIADOR]. Aqui, a predição se realizou plenamente 

porque se esperava que a leitura do objeto em sentenças que tivessem sujeito [AGENTE] seria 

mais rápida, e isso aconteceu. 

(40) O goleiro jogou uma camisa na torcida (AA20) 

(41) O goleiro ouviu um palavrão do árbitro (AE02) 

[Animado_Agente] vs. [Animado_Experienciador] t(47)=3,33                     p< 0,0017 

As comparações entre sentenças da condição [ANIMADO]_[AGENTE] vs. 

[ANIMADO]_[PACIENTE] foi altamente significativa (p < 0,0001), sendo que o tempo dos 

objetos de sentenças em que o sujeito era [PACIENTE], como em (40) e (42), foi menor. 

(40) O goleiro jogou uma camisa na torcida (AA20) 

(42) O goleiro levou uma bolada no joelho (AP38) 

[Animado_Agente] vs. [Animado_Paciente] t(47)=4,43  p < 0,0001 
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A comparação entre sentenças da condição [ANIMADO]_[EXPERIENCIADOR] vs. 

[ANIMADO]_[PACIENTE] também foi significativa (p<0,0307), sendo que os objetos em 

sentenças como (41) e (42), cujo sujeito era [PACIENTE], foram de tempo de leitura mais alto. 

(41) O goleiro ouviu um palavrão do árbitro (AE02) 

(42) O goleiro levou uma bolada no joelho (AP38) 

[Animado_Experienciador] vs.[Animado_Paciente] t(49)=3,92                          p< 0,0003 

O segundo grupo de comparações que pode ser feito a partir dos tempos de leitura do 

objeto contrasta o mesmo papel temático do sujeito entre as versões [ANIMADO] e 

[INANIMADO].Isso é o que podemos verificar plotado no Gráfico 5. 

Gráfico5: Médias dos tempos de leitura dos objetos em milissegundos (ms); houve uma comparação com 

estatística relevante. 

 

COMPARAÇÕESPAR A PAR NO OBJETO: 

AA20 O goleiro jogou uma camisa na torcida 

IA88 O caminhão comeu uma calota na estrada 

[Animado_Agente] vs. [Inanimado_Agente] t(47)=3,92                                  p< 0,0003 

AE02 O goleiro ouviu um palavrão do árbitro 

IE70 O caminhão perdeu um retorno da estrada 

[Animado_Experienciador] vs. [Inanimado_Experienciador] t(47)=0,14         p< 0,8915 

AP38 O goleiro levou uma bolada no joelho 

IP106 O caminhão levou uma batida na traseira 

[Animado_Paciente] vs. [Inanimado_Paciente] t(47)=1,03                               p< 0,3106 
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 As comparações no sentido da animacidade, no ponto da leitura do objeto, só resultaram 

em uma diferença estatística: no contraste entre Nome [ANIMADO] e [AGENTE] e Nome 

[INANIMADO] e [AGENTE]. No ponto de leitura do objeto, o Nome [ANIMADO] e 

[AGENTE] foi estatisticamente mais rápido do que o Nome [ANIMADO] e [PACIENTE]. 

Como mencionei, a expectativa default era ao sujeito [ANIMADO] ser atribuído o papel 

temático de [AGENTE]: o papel temático de [PACIENTE] era a condição menos esperada. Mas 

este contraste só se deu no ponto de leitura do objeto. As outras comparações não se mostraram 

relevantes. 

 

 

4.2.4  Tempos de leitura do protetor (zona de spillover) 

 

 

Na Tabela 10, pode-se fazer uma inspeção visual dos tempos de leitura do protetor por 

condição. As barras correspondem ao tempo médio de resposta àquele item. 
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Tabela 10: Lista dos tempos de leitura dos objetos por condição, sinalizados por barra, programada em MS Excel, 

cuja extensão corresponde ao tempo de leitura item a item. 
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Para avaliar a significância estatística dos tempos na Tabela 10, plotei o Gráfico 6, com 

as médias dos tempos de leitura do protetor comparados por cada uma das seis condições. 

 

 

Gráfico 6: Médias dos tempos de leitura dos protetores em milissegundos (ms); colunas assinaladas com asterisco 

(*) apresentam comparações com significância estatística. 

 

Tempo de leitura do Protetor 

ANOVA: Design 2 Within Subject Factors 

Animacidade F(1,51) = 30,6 p<0,000001 SS=3778720,82 MSe=123620,09 

Papel Temático             F(2,102) = 10,6 p<0,000065 SS=2204681,81 

MSe=103889,08 

Greenhouse-Geisser{0,8654} p<0,0001628 Huynh-Feldt{0,893} p<0,0001348 

Animacidade*Papel Temático F(2,102) = 5,62 p<0,004849 SS=1086231,58 

MSe=96685,42 

-Note: ezANOVA does not compute sphericity correction for interactions. 

 

 

 

DESCRIPTIVE DETAILS 
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Observando os tempos de leitura do protetor pode ser aferido um efeito principal forte 

para as duas variáveis independentes: animacidade (p < 0,000001) e papel temático                        

(p < 0,000065).  Ou seja, foi possível afastar a hipótese nula de que não haveria diferença entre 

níveis de animacidade e de papel temático durante a leitura do verbo.  

Fiz dois tipos de comparações. Primeiro, comparações dos tempos de leitura do protetor 

precedido por sujeito [ANIMADO] nos três níveis de papel temático: [AGENTE], 

[EXPERIENCIADOR] e [PACIENTE]. E comparações dos tempos de leitura do protetor 

precedido por sujeito [INANIMADO] também nos três níveis de papel temático: [AGENTE], 

[EXPERIENCIADOR] e [PACIENTE]. 

Em segundo lugar, comparei os tempos de leitura do objeto em que mantemos o papel 

temático constante e comparei os dois níveis de animacidade.   

Começo então pelas comparações das condições AA, AE e AP e IA, IE e IP, que podem 

ser vistas no Gráfico 6. E como se pode verificar, não houve efeito estatisticamente relevante 

para nenhuma das três comparações envolvendo sentenças com sujeito [ANIMADO].  

 

COMPARAÇÕESPAR A PAR PARA LEITURA DO PROTETOR 

AA20 O goleiro jogou uma camisa na torcida 

AE02 O goleiro ouviu um palavrão do árbitro 

[Animado_Agente] vs. [Animado_Experienciador] t (51)=0,35                p< 0,7294 

 

AA20 O goleiro jogou uma camisa na torcida 

AP38 O goleiro levou uma bolada no joelho 

[Animado_Agente] vs. [Animado_Paciente] t (51)=1,03                            p< 0,3079 

 

AE02 O goleiro ouviu um palavrão do árbitro 

AP38 O goleiro levou uma bolada no joelho 

[Animado_Experienciador] vs. [Animado_Paciente] t (51)=1,43                p< 0,1583 

 

Entre as três condições de sentenças com sujeito [INANIMADO], a primeira 

comparação, que envolveu sentenças como (43) e (44), não teve um efeito estatístico                     

(p < 0,0875). 

(43) O caminhão comeu uma calota na estrada (IA88) 

(44) O caminhão perdeu um retorno da estrada (IE70) 

E a direção foi oposta àquela das condições com sujeito [ANIMADO]. As médias de 

leitura nos protetores em relação ao sujeito quando sujeito [AGENTE] foram maiores do que 

aquelas quando sujeito [EXPERIENCIADOR]. Ou seja, a relação entre um sujeito 

[INANIMADO] e um verbo com a possibilidade de potencializar nele a agentividade demanda 
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mais esforço, ainda que somente linear, do que a possibilidade de potencializar nele o papel 

temático de [EXPERIENCIADOR]. 

Foram altamente significativas, respectivamente p < 0,0087 e p < 0,0001, as 

comparações entre sentenças da condição [INANIMADO]_[AGENTE] vs. 

[INANIMADO]_[PACIENTE], como em (43) e (45) 

(43) O caminhão comeu uma calota na estrada (IA88) 

(45) O caminhão levou uma batida na traseira (IP106) 

e também [INANIMADO]_[EXPERIENCIADOR] vs. [INANIMADO]_[PACIENTE], como 

em (44) e (45), 

(44) O caminhão perdeu um retorno da estrada (IE70) 

(45) O caminhão levou uma batida na traseira (IP106) 

Realmente nossa predição se cumpriu aqui, que seria a de que sentenças com sujeitos 

do tipo [INANIMADO] seriam as mais difíceis de processar. 

O segundo grupo de comparações que podem ser efetuadas a partir dos tempos de leitura 

do protetor contrasta o mesmo papel temático do sujeito entre as versões animadas e 

inanimadas. Isso foi plotado no Gráfico 7.  

 

 

Gráfico 7: Médias dos tempos de leitura dos objetos em milissegundos (ms); houve duas comparações com 

relevância estatística. 
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COMPARAÇÕESPAR A PAR NO OBJETO 

AA20 O goleiro jogou uma camisa na torcida 

IA88 O caminhão comeu uma calota na estrada 

[Animado_Agente] vs. [Inanimado_Agente] t(51)=3,07                                 p< 0,0034 

 

AE02 O goleiro ouviu um palavrão do árbitro 

IE70 O caminhão perdeu um retorno da estrada 

[Animado_Experienciador]v s. [Inanimado_Experienciador] t(51)=2,14        p< 0,0372 

 

AP38 O goleiro levou  uma bolada no joelho 

IP106 O caminhão  levou  umabatida na traseira 

[Animado_Paciente] vs. [Inanimado_Paciente] t(51)=4,69                              p< 0,0001 
 

 

 As comparações no sentido da animacidade, no ponto da leitura do protetor, só 

resultaram em uma diferença estatística: no contraste entre Nome [ANIMADO] e [AGENTE] 

e Nome [INANIMADO] e [AGENTE]. No ponto de leitura do objeto, o Nome [ANIMADO] e 

[AGENTE] foi estatisticamente mais rápido do que o Nome [ANIMADO] e [PACIENTE]. 

Como vimos, o sujeito [ANIMADO] atribuir papel temático de [AGENTE] é uma expectativa 

default e atribuir papel temático de [PACIENTE] é a condição menos esperada. Porém se deve 

notar que este contraste só aconteceu no ponto de leitura do objeto. As outras comparações não 

se mostraram relevantes. 

 

 

4.2.5  Acurácia das respostas às perguntas de compreensão e atenção ao teste 

 

 

 Os participantes se mostraram motivados para fazer o teste. O Gráfico 8 mostra a 

percentagem de acertos (90%) e a percentagem de erros totais por condição. 
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Gráfico 8: Percentagem de acertos (90%) e percentagem de erros totais por condição. 

 

Mesmo no caso da condição sentenças com sujeito [INANIMADO] e 

[EXPERIENCIADOR], que provocou a maior percentagem de erros (3%), o percentual total 

de acertos parece bastante expressivo da atenção com a tarefa do experimento. Nenhum 

participante foi eliminado por erros. Houve eliminações de itens pelo desvio padrão adotado. 

Podemos observar um corte de mais dois e menos dois desvios padrões da média dos tempos 

de leitura. 
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Os temas de pesquisa que envolvem a forma como a Faculdade de Linguagem se 

apropria de conteúdos não estritamente linguísticos, como a animacidade e outros conteúdos 

semânticos pré-formatados como os papéis temáticos, são realmente fascinantes e controversos. 

Eles estão no centro da polêmica entre forma e função e entre posições menos ou mais radicais 

a favor de nature ou de nurture: assuntos perenes da Linguística e que estão ganhando novos 

rumos com a Biolinguística. Não obstante, ainda há muita disputa entre evidências de 

imprinting e período crítico, de um lado, e de aprendizagem de outro; entre mentalês versus 

Conhecimento de Mundo.  

 Examinamos evidências de que a percepção da animacidade existe em várias espécies 

além do homem, e que essa noção primitiva é codificada na língua, mas não exclusivamente 

nela. Por uma característica do português, língua SVO sem morfologia de Caso para os 

argumentos do verbo, a animacidade seria a única característica que se poderia acessar 

imediatamente de um Nome na posição de sujeito. Como essa característica não é relacional, a 

hipótese seria a de que, se houvesse uma diferença de tempo de leitura em relação ao sujeito, 

essa diferença seria relacionada à animacidade. De fato, os tempos de leitura dos sujeitos 

inanimados foram estatisticamente maiores do que os dos animados, mostrando que como 

estratégia de processamento existe uma expectativa de que um Nome animado inicie a sentença.  

Pode-se aferir um efeito principal com alta significância estatística para a variável animacidade. 

A comparação entre os dois níveis de animacidade também resultou em significância estatística 

alta. Este não é um efeito sintático já que foi medido antes da entrada do verbo e, portanto, não 

é um efeito relacional. Podemos sugerir que a animacidade é uma característica que pode se 

manifestar no Léxico. Porém, é importante notar que a animacidade também afetou de forma 

significativa os DPs na posição de argumento interno, ou seja, agora em posição relacional 

dentro da estrutura sintática, especialmente quando os DP objeto tinha papel temático de 

[AGENTE]. Estes, se comparados com DPsdo tipo [PACIENTE], tiveram tempos de leitura 

maiores quando eram inanimados.   

O fato de o papel temático ser essencial para distinguir os argumentos e suas posições 

sintáticas não confere a ele o estatuto de exclusividade a uma determinada posição argumental. 

Essa parece ser justamente a razão de a hierarquia temática acontecer, pois são os traços do 

verbo juntamente com os traços dos DPs selecionados para argumentos desse verbo que 

determinarão, por exemplo, maior ou menor agentividade ao sujeito. É no conjunto das relações 
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que se estabelecem entre verbo e argumentos que o papel temático se manifestará e será 

projetado na sintaxe com uma função a ele correspondente. 

Os resultados obtidos com o experimento desta pesquisa-dissertação sugerem que há 

uma hierarquia de papéis temáticos do DP-sujeito, sendo esta hierarquia igual a [AGENTE] > 

[TEMA] > [INSTRUMENTO]. Ou seja, trata-se de uma gradação de importância de papéis 

temáticos do DP-sujeito, nesta ordem, que resulta em uma gradação da facilidade de 

processamento de DP-sujeito. Um DP-sujeito [AGENTE] é processado muito mais rapidamente 

do que um DP-sujeito [TEMA], que é processado muito mais rapidamente do que um DP-

sujeito [INSTRUMENTO]. 

Apesar de não terem sido encontradas, por meio deste experimento, médias de tempo 

de resposta aos DPs-sujeito estatisticamente diversas, essas diferenças que flagram a hierarquia 

de papéis temáticos do DP-sujeito foram demarcadas no tempo total de processamento das 

sentenças, sendo estatisticamente confirmadas. É muito possível que tais fatos demonstrem que, 

em termos de processamento da sentença, seja necessário se chegar à computação do verbo com 

seus argumentos para se saberem os papéis temáticos dos respectivos DPs. Ao final da sentença, 

e apenas nesse momento, após o merge do verbo com seu complemento, do merge de V’ com 

o possível argumento externo, da verificação dos Casos e visibilidade aos papéis temáticos, 

depois de a estrutura argumental do verbo ter revelado as projeções sintáticas, se consegue então 

saber o papel temático do DP-sujeito. Isso significa que a computação linguística deve ser 

mesmo bottom-up (CHOMSKY, 1995-atual). (Cf.LAGE, 2005a, 2005b; LAGE et al., 2008) 

Ou seja, em se tratando de verbo transitivo, é preciso se chegar à computação e ao 

processamento do DP argumento interno do verbo para que o verbo se concatene a ele (first 

merge), projetando V’; e que o V’, então, se concatene ao DP argumento externo, projetando 

VP (second merge). 

Assim, apesar de a literatura ser bastante controversa quanto às definições dos papéis 

temáticos, e não menos quanto a possíveis hierarquias temáticas, os resultados desse 

experimento conduzido para essa dissertação conclui que a relação entre sintaxe e semântica 

especializa os conteúdos durante o processamento de forma a promover uma hierarquia entre 

os três papéis temáticos estudados.  

Para além do escopo dessa pesquisa fica a pergunta se a hierarquia temática é um 

princípio universal, comum a todas as línguas. E se afirmativo, se funcionaria com um princípio 

universal presente na GU a ser parametrizado durante o desenvolvimento de linguagem. 

É claro que ainda há muito a se investigar sobre tais assuntos. Contudo, espero ter 

atingido com esta pesquisa-dissertação a possibilidade de abrir novos questionamentos na 
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complexa discussão acerca de uma hierarquia temática de DPs-sujeito, computação e 

processamento de sentença, também prestando alguma contribuição ao estudo das relações 

sintático-semânticas. 
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7  APÊNDICES 

 

 

APÊNDICE 1 – Estatística: Animacidade do sujeito 

 

 

ANOVA: Design 1 Within Subject Factor 

Animacidade F(1,141) = 16,8 p<0,000071 SS=1353918,60 MSe=80704,43 

 

PAIRWISE COMPARISONS 

[animado]vs[inanimado] t(141)=4,10  p< 0,0001 

DESCRIPTIVE DETAILS 

Animacidade : animado vs inanimado 

 A        I 

Mean    708,26   846,35 

nStDev   200,88   200,88 

nSE    16,86   16,86 

nVar    40352,22   40352,22 

nCI95%   47,13   47,13 

N 142 142 

Skew    0,391   0,988 

zSkew    1,904   4,808 
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APÊNDICE 2 – Estatística: Tempo de leitura no verbo 

 

 
 

ANOVA: Design 2 Within Subject Factors 

Animacidade F(1,49) = 0,068 p<0,795159 SS=3502,08 MSe=51395,44 

Papel Temático             F(2,98) = 15,2 p<0,000002 SS=1965189,73 

MSe=64813,56 

Greenhouse-Geisser{0,9984} p<0,0000019 Huynh-Feldt{1,000} p<0,0000018 

Animacidade*Papel Temático F(2,98) = 1,73 p<0,182613 SS=199326,17 

MSe=57600,99 

-Note: ezANOVA does not compute sphericity correction for interactions. 
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APÊNDICE 3 -- Estatística: Tempo de leitura do objeto 
 

 

 

ANOVA: Design 2 Within Subject Factors 

Animacidade F(1,47) = 6,14 p<0,016830 SS=657135,59 MSe=106952,98 

Papel Temático             F(2,94) = 9,52 p<0,000172 SS=1905888,59 

MSe=100110,50 

Greenhouse-Geisser{0,8883} p<0,0003335 Huynh-Feldt{0,921} p<0,0002751 

Animacidade*Papel Temático F(2,94) = 2,05 p<0,134244 SS=523245,67 

MSe=127520,64 

-Note: ezANOVA does not compute sphericity correction for interactions. 

 

DESCRIPTIVE DETAILS 

AA AE AP IA IE IP 

 

Mean 694,88 845,46 938,50 895,12 836,90 1033,42 

nStDev175,34 280,28 322,24 286,32 274,82 437,68 

nSE 25,31 40,46 46,51 41,33 39,67 63,17 

nVar 30742,47 78558,68 103840,66 81981,50 75528,72 191563,21 

nCI95%95,44 95,44 95,44 95,44 95,44 95,44 

N 48 48 48 48 48 48 
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APÊNDICE 4 -- Estatística: Tempo de leitura do protetor 

 
 

 

ANOVA: Design 2 Within Subject Factors 

Animacidade F(1,51) = 30,6 p<0,000001 SS=3778720,82 MSe=123620,09 

Papel Temático             F(2,102) = 10,6 p<0,000065 SS=2204681,81 

MSe=103889,08 

Greenhouse-Geisser{0,8654} p<0,0001628 Huynh-Feldt{0,893} p<0,0001348 

Animacidade*Papel Temático F(2,102) = 5,62 p<0,004849 SS=1086231,58 

MSe=96685,42 

-Note: ezANOVA does not compute sphericity correction for interactions. 
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APÊNDICE 5 – Lista dos estímulos do experimento 

 

 LISTA 1 – vermelha Pergunta Resposta 
        

AE1 O diretor sentiu uma pontada  na cabeça Sobre diretor? Sim S 
AE7 O lutador sacou uma traição do médico Sobre traição? Sim O 
AE13 O detento sofreu um período de aflição Sobre aflição? Sim P 
AA20 O goleiro jogou uma camisa na torcida Sobre goleiro? Sim S 
AA26 O marido tirou um cigarro da carteira Sobre cigarro? Sim O 
AA32 O culpado abriu uma bebida ao volante Sobre volante? Sim P 
AP39 A idosa passou um problema de doença Sobre idosa? Sim S 

AP45 O músico teve um aplauso do público Sobre aplauso? Sim O 
AP51 O atleta levou uma facada na barriga Sobre barriga? Sim P 
IE58 A câmera fisgou uma pessoa no recinto Sobre sombra? Não S 
IE64 A favela venceu uma batalha de saúde Sobre paz? Não O 

IE70 
O 
caminhão perdeu um retorno da estrada Sobre destino? Não P 

IA77 A antena vestiu uma proteção de plástico Sobre computador? Não S 
IA83 O software cedeu uma licença ao cliente Sobre caderno? Não O 
IA89 O albergue pediu uma cópia do seguro Sobre entulho? Não P 
IP96 O governo pegou uma inspeção da justiça  Sobre planetário? Não S 
IP102 A rádio tomou uma chamada do produtor Sobre elogio? Não O 
IP108 A empresa ganhou um rótulo de conceito Sobre verdade? Não P 

 

 

 
LISTA 2 - 

verde    Pergunta Resposta 
        

AE2 O goleiro ouviu um palavrão do árbitro Sobre goleiro? Sim S 
AE8 O marido pescou uma mentira da esposa Sobre mentira? Sim O 
AE14 O culpado nutriu um remorso no coração Sobre coração? Sim P 
AA21 A idosa raspou um panela de cocada Sobre idosa? Sim S 
AA27 O músico tocou um pagode no terraço Sobre pagode? Sim O 
AA33 O atleta riscou um traçado no caminho Sobre caminho? Sim P 
AP40 A menina levou um bofetão do colega Sobre menina? Sim S 

AP46 A gestante tomou um remédio na clínica Sobre remédio? Sim O 
AP52 O turista marcou uma bobeira no calçadão Sobre calçadão? Sim P 
IE59 A antena captou um objeto no espaço Sobre nuvem? Não S 
IE65 O software pensou uma reação do sujeito Sobre roubo? Não O 
IE71 O albergue curtiu um inverno de reformas Sobre lual? Não P 
IA78 O governo mostrou uma figura da pesquisa Sobre mercado? Não S 
IA84 A rádio soltou um sucesso no domingo Sobre recado? Não O 
IA90 A empresa comprou um prédio no nordeste Sobre Sul? Não P 
IP91 A floresta teve um ataque de abelhas Sobre galeria? Não S 
IP97 O palácio sofreu um furacão no outono Sobre dedetização? Não O 
IP103 O produto ganhou um esbarrão do cliente Sobre criador? Não P 
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LISTA 3 - 
azul    Pergunta Resposta 

        

AE3 A idosa temeu um desastre de avião Sobre idosa? Sim S 
AE9 O músico amou uma ópera  no estádio Sobre ópera? Sim O 
AE15 O atleta viveu uma alegria na corrida Sobre corrida? Sim P 
AA22 A menina guardou uma sacola de verduras Sobre menina? Sim S 
AA28 A gestante lavou uma toalha de algodão Sobre toalha? Sim O 
AA34 O turista bebeu um guaraná na esquina Sobre esquina? Sim P 
AP41 A artista pegou uma virose na viagem Sobre artista? Sim S 
AP47 O prefeito tomou um prejuízo do estado Sobre prejuízo? Sim O 

AP53 O piloto teve um derrame no trabalho Sobre trabalho? Sim P 
IE60 O governo passou um aperto nas finanças Sobre museu? Não S 
IE66 A rádio odiou um concerto de piano Sobre venda? Não O 
IE72 A empresa achou um acordo na transação Sobre transmissão? Não P 
IA73 A floresta fechou uma entrada da cidade Sobre temperatura? Não S 

IA79 O palácio rasgou um contrato da senhora Sobre retrato? Não O 
IA85 O produto limpou uma sujeira no armário Sobre chão? Não P 
IP92 A pintura levou um retoque de responsa Sobre quadro? Não S 
IP98 O código ganhou uma correção da gerência Sobre costura? Não O 
IP104 O estado sofreu uma demanda dos grevistas Sobre garis? Não P 

 

 

 

 

 
 

LISTA 4 - rosa   Pergunta Resposta  
        

AE4 A menina notou um arranhão nos óculos Sobre menina? Sim S 
AE10 A gestante venceu uma gravidez de gêmeos Sobre gravidez? Sim O 
AE16 O turista catou uma piada no evento Sobre evento? Sim P 
AA23 A artista vestiu um casaco de veludo Sobre artista? Sim S 
AA29 O prefeito cedeu um carreta de tijolos Sobre carreta? Sim O 
AA35 O piloto pediu um colírio no hospital Sobre hospital? Sim P 
AP42 O mágico levou uma carreira do macaco Sobre mágico? Sim S 

AP48 A vítima tomou uma pedrada da cunhada Sobre pedrada? Sim O 
AP54 A criança ganhou um picolé do palhaço Sobre palhaço? Sim P 
IE55 A floresta sentiu um declínio de animais Sobre mar? Não S 
IE61 O palácio sacou a tramóia do ministro Sobre confiança? Não O 
IE67 O produto passou um perigo no incêndio Sobre lavagem? Não P 
IA74 A Marinha jogou uma ancora no litoral Sobre exército? Não S 
IA80 O código tirou um malware do sistema Sobre site? Não O 
IA86 O estado fechou um concurso de professor Sobre procurador? Não P 
IP93 O navio levou um reparo na elétrica  Sobre moto? Não S 
IP99 O celular teve um ajuste no conserto Sobre promoção? Não O 
IP105 A mobília  sofreu um estrago na mudança Sobre compra? Não P 

 



77 

 

 
 

LISTA 5 - marrom   Pergunta Resposta 
        

AE5 A artista focou uma imagem na máquina Sobre artista? Sim S 
AE11 O prefeito pensou um projeto de saúde Sobre projeto? Sim O 
AE17 O piloto curtiu uma cerveja no boteco Sobre boteco? Sim P 
AA24 O mágico mostrou uma cartola de coelhos Sobre mágico? Sim S 
AA30 A vítima soltou um sapato na calçada Sobre sapato? Sim O 
AA36 A criança comprou um salgado na cantina Sobre cantina? Sim P 
AP37 O diretor sofreu um assalto na cidade Sobre diretor? Sim S 
AP43 O poeta pegou uma mania de limpeza Sobre mania? Sim O 
AP49 O detento ganhou uma pernada do golpista Sobre golpista? Sim P 

IE56 A Marinha ouviu um comando de atenção Sobre aeronáutica? Não S 
IE62 O código pescou uma rotina do usuário Sobre rota? Não O 
IE68 O estado nutriu uma revolta  de campanha Sobre eleição? Não P 
IA75 O navio raspou uma escada na saída  Sobre carro? Não S 
IA81 O celular tocou uma música de roqueiro Sobre alerta? Não O 
IA87 A mobília marcou uma saleta  do castelo Sobre apartamento? Não P 
IP94 A câmera tomou um pontapé do pivete Sobre lápis? Não S 
IP100 A favela teve uma erosão de décadas Sobre construção? Não O 
IP106 O caminhão  levou uma limpeza na traseira Sobre farol? Não P 

 

 

 

 

 LISTA 6 - cinza   Pergunta Resposta  
 

 
      

AE6 O mágico passou um sufoco no teatro Sobre mágico? Sim S 
AE12 A vítima odiou um relato da repórter Sobre relato? Sim O 
AE18 A criança achou uma diversão no gatinho Sobre gatinho? Sim P 
AA19 O diretor fechou uma gaveta da escola Sobre diretor? Sim S 
AA25 O lutador rasgou um bilhete na entrada Sobre bilhete? Sim O 
AA31 O detento limpou uma cabine do presídio  Sobre presídio? Sim P 
AP38 O goleiro ganhou uma bolada no joelho Sobre goleiro? Sim S 
AP44 O marido sofreu um desvio de dinheiro Sobre desvio? Sim O 
AP50 O culpado pegou uma cadeia na Europa Sobre Europa? Sim P 

IE57 O navio temeu uma geleira no sudeste Sobre submarino? Não S 
IE63 O celular amou uma capinha de borracha Sobre enfeite? Não O 
IE69 A mobília viveu um século no casarão Sobre sotão? Não P 
IA76 A câmera encheu um pendrive do inspetor Sobre video? Não S 
IA82 A favela lavou uma pracinha no sábado Sobre Igreja? Não O 
IA88 O caminhão comeu uma calota no asfalto Sobre oficina? Não P 
IP95 A antena teve um defeito no telhado Sobre chaminé? Não S 
IP101 O software tomou uma pisada do porteiro Sobre busca? Não O 
IP107 O albergue levou um calote do hóspede Sobre empregado? Não P 
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APÊNDICE 6 – Lista das frases distratoras 

 
 

DISTRATORES    Pergunta Resposta  

1 Os bezerros foram vacinados nos currais Sobre bezerros? Sim S 
2 O dentista chega ao serviço altas horas Sobre serviço? Sim O 
3 A carência gera as depressões mais atrozes Sobre atrozes? Sim P 
4 O mosquito picou a vizinha no pescoço Sobre mosquito? Sim S 
5 Essa bolsa posso dar agora para a creche Sobre agora? Sim O 

6 Bem antigo tudo que o senhor apresentou 
Sobre 
apresentou? Sim P 

7 A madrasta ralou a cenoura na cozinha Sobre madrasta? Sim S 
8 Na Itália existe uma máfia  sem clemência Sobre máfia? Sim O 

9 O consumo cresceu além da conta no Carnaval Sobre Carnaval? Sim P 
10 Quando chove vamos pelas ruas sem chinelos Sobre quando? Sim S 

11 Os mineiros foram 
os que 
doaram os tratores Sobre doaram? Sim O 

12 Escritórios custam muito tempo pra decorar Sobre decorar? Sim P 
13 A lojista rodou a baiana no provador Sobre lojista? Sim S 
14 O maestro negou o convite do festival Sobre convite? Sim O 
15 O ciclista subiu a colina de Lisboa Sobre Lisboa? Sim P 
16 O aprendiz varreu a garagem da pousada Sobre aprendiz? Sim S 
17 O caçador feriu a orelha do cabrito Sobre orelha? Sim O 
18 O general quebrou a costela na guerrilha Sobre guerrilha Sim P 

19 A madrinha serviu a salada no almoço Sobre garçom? Não S 
20 Elefantes trajam  roupa bege de chenile Sobre azul? Não O 
21 Papai Noel trouxe uma boneca para cada Sobre ninguém? Não P 
22 Inimigos correm em direção ao abismo Sobre amigos? Não S 
23 Minha irmã anda devagarzinho no escuro Sobre rápido? Não O 
24 O capitão provou o conhaque da Espanha Sobre Paris? Não P 

25 O rodeio será essa semana em Barretos Sobre desfile? Não S 
26 O orvalho molhou a plantação da fazenda Sobre boiada? Não O 
27 Se você for vai sim dar ruim logo na balada Sobre abrigo? Não P 
28 O abajur amou a bancada de mármore Sobre papel? Não S 
29 Meu querido sogro ansiava por atenção Sobre chorava? Não O 
30 O sorvete novo de morango está no fim Sobre início? Não P 

31 A carteira caiu da mochila do nosso pai Sobre lapiseira? Não S 
32 A pulseira  sumiu da caixinha da cômoda Sobre cofre? Não O 
33 Claramente noto que se trata da mordida Sobre risada? Não P 
34 Muitas vezes  rezo sem que eles o observem Sobre nada? Não S 
35 Passarinhos voam para longe no verão Sobre perto? Não O 
36 Deixaremos hoje a casa limpa e cheirosa Sobre suja? Não P 

 

 

 

 

 

 


